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SUNUŞ

TBMM Hükümetleri olarak anılan dönemdeki (25 Nisan 1920-28 Ekim 
1923) ilk hükümetimizin başkanı olarak Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen 
Mustafa Kemal Paşa (Muvakkat İcra Encümenleri Heyeti Reisi) ve sonrasında yine 
meclis tarafından seçilerek Hükümet kuran “İcra Vekilleri Heyetleri Başkanları” 
(Toplam 4 Hükümet Reisi) ile 61 Cumhuriyet Hükümetine Başkanlık yapmış, 25 
Başbakanımızın Genel Kurulda, “Başbakan unvanı ile yaptıkları konuşmalar” bu 
9 Ciltlik eserde toplanmıştır.

Siyasi tarihimizin resmi kaynakları arasında önemle yer alan “Tarihe Düşen 
Notlar” kitap serimizin 5. Kitabı olarak hazırlanan “Başbakanlarımız ve Genel 
Kurul Konuşmaları” adlı eser, imparatorluk döneminden günümüze kadar geçen 
süredeki iç ve dış olayların parlamentomuza yansımalarını birincil kaynak 
olarak sunma açısından büyük önem arz etmektedir.

9 cilt halinde yayınlanan bu eserin hazırlanmasında “TBMM Tutanak Dergisi” 
referans alınmıştır. Tutanaklardaki bazı küçük dizgi ve sözcük hatalarının 
düzeltilmesi dışında orijinal yapı korunmuştur.

Yakın siyasi tarihimize ışık tutacak önemli bir kaynak niteliğindeki bu eserin 
pek çok araştırmaya katkı sağlayacağına inanıyor, başta Genel Sekreterimiz Dr. 
İrfan Neziroğlu ile Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tuncer 
Yılmaz olmak üzere hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür 
ediyorum.

Cemil ÇİÇEK
TBMM Başkanı

 





  VII

ÖNSÖZ

Bu eser; Basıldığı tarih itibariyle görevini tamamlamış olan 4 İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi, 5 Hükümet, 25 Başvekil/Başbakan ise toplam 61 hükümet 
kurmuşlardır. Bu eser, değişik unvanlarla anılmış olan hükümet başkanlarımızın 
sadece TBMM Genel Kurulunda yaptıkları konuşmaları kapsamaktadır. 
Konuşmalar, aynen tutanaklarda yer aldıkları gibi verilmiş, o anki atmosferi 
yansıtmaları açısından önemli bulunarak; alkışlar, sataşmalar, protestolar 
metinlerden çıkartılmamıştır. 

Başbakanlarımızın, TBMM Genel Kurulunda yaptıkları konuşmaların, Dünya 
ve Türkiye’deki ekonomik, siyasi olaylar hakkında ilk ağızdan bilgi sunduğu 
gibi, devlet mekanizmamızın bu olaylara bakışını birincil kaynaktan sunmak 
açısından önemlidir.

TBMM Başkanlığı olarak yasama kaynaklarımızın sunumu konusunda 
göstermeye çalıştığımız çabaların bir ürünü olarak hazırladığımız bu eserin 
araştırmacılar için siyasi tarihimize toplu ve kolayca erişilmesine imkân 
sağlayan önemli bir yeri olacağına inanıyoruz.

350 adet basılarak öncelikle kütüphanelere gönderilecek olan bu kitabı 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcımız Dr. Tuncer Yılmaz ile 
birlikte titiz bir çalışma sonucunda yayına hazırladık. Gülşah Erdem Efe başta 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Eserin karşılaştırmalı yeni araştırmalara kaynaklık etmesini umuyorum. 

Dr. İrfan NEZİROĞLU
TBMM Genel Sekreteri
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Mustafa İsmet İNÖNÜ
İsmet, İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1897 yılında İstanbul’daki 

Mühendishane İdadisi’ne gitti. 14 Şubat 1901’de Mühendishane-i Berr-i Hümâyun’a 
(Topçu Okulu) girdi 1 Eylül 1903’te topçu teğmeni rütbesiyle mezun oldu. 1906’da 
Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdi.

31 Mart İsyanı’nda Hareket Ordusu karargâhında, 1910’da 4. Kolorduda, 1911’de 
Yemen Kuvayi Mürettebe Komutanlığında kurmay subay görevlerinde bulundu. 1912’de 
Yemen Kuvayi Umumiye Komutanlığının kurmay başkanlığına getirildi.

1912-1913 yılları arasında Harbiye Nezareti’nde, İkinci Balkan Savaşı’nda görev 
aldı. Savaştan sonra İstanbul Antlaşması görüşmelerinde müzakere heyetinde askerî 
danışman olarak katıldı.

I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak, Mustafa 
Kemal Paşa ile birlikte çalıştı. 1917 de Mustafa Kemal Paşa’nın da bulunduğu 4. Kolordu 
komutanlığı emrine atandı.

Halep’te 7. Ordu’nun oluşturulmasında görev aldı. 1 Mayıs 1917’de Filistin 
Cephesi’nde 20. Kolordu komutanlığına, 20 Haziran’da 3. Kolordu komutanlığına atandı.

24 Ekim 1918’de Harbiye Nezaretine müsteşarlığa atandı.
23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Edirne milletvekili olarak 

katıldı.
10 Kasım 1920’de milletvekilliği ve vekillik görevi saklı kalmak üzere Garp 

Cephesi Kısım Komutanlığı’na atandı. Çerkez Ethem ayaklanmasının ve iç isyanların 
bastırılmasında etkin rol oynadı. Batı Cephesindeki başarıları sonucunda Miralaylıktan 
Mirliva rütbesine terfi etti ve Paşa oldu. 4 Mayıs 1921’de Batı Cephesi Komutanlığına 
getirildi. Ancak 17 Temmuz 1921’de Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde aldığı 
mağlubiyet üzerine TBMM tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevinden azledildi. 

Sakarya Meydan Muharebesi sırasında TBMM tarafından Meclis Başkanı Mustafa 
Kemal Paşa’nın Başkomutanlığa getirilmesi üzerine onun maiyetinde Mirliva rütbesi ile 
Batı Cephesi Komutanlığı görevinde bulundu. Büyük Taarruz’dan sonra başarılarından 
dolayı Ferik rütbesine terfi etti. İzmir’in geri alınmasından sonra Mustafa Kemal Paşa 
tarafından ateşkes görüşmelerinde bulunmak üzere görevlendirilerek Mudanya’ya 
gönderildi.

26 Ekim 1922’de hariciye vekili oldu. Lozan görüşmelerinde murahhas heyetin 
başkanlığını yaparak Lozan Antlaşması’nı imzaladı.

Cumhuriyet’in İkinci dönem (1923-1927) TBMM’de Malatya milletvekili olarak 
bulunan İsmet Paşa, Fethi Bey’in (Okyar) kurduğu IV. İcra Vekilleri Heyeti’nde 
(14.08.1923-27.10.1923) hariciye vekili olarak görev aldı.

29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanan süreçte, Mustafa Kemal’le yakın 
siyasal işbirliği içindeydi. 30 Ekim’de Cumhuriyet’in ilk hükümetini kurdu ve aynı 
zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası genel başkan vekilliğini üstlendi.

İsmet Paşa’nın ilk başbakanlık döneminde Cumhuriyetin ilk devrimleri yapılmaya 
başlandı. Öğretimin birleştirilmesi, halifeliğin kaldırılması ve Diyanet İşleri 
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Başkanlığı’nın kurulması (3 Mart 1924) bu dönemde gerçekleşti. Muhalefet partisi 
olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın aşırı muhalif tavırlarını hükümet 
üzerinden yürütmeye çalışması üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in isteğiyle 8 
Kasım 1924’te başbakanlıktan istifa etti. 21 Kasım 1924’te yeni hükümeti Fethi Bey 
kurdu.

Doğudaki Şeyh Said İsyanı üzerine başlayan aşırı eleştiri baskısı üzerine istifa 
eden “Okyar Hükümeti”nin yerine 3 Mart 1925’te Cumhurbaşkanı tarafından yeniden 
hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ayaklanmanın bastırılmasında hükümet başkanı 
olarak önemli rol oynadı. 1926 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. 1927 yılında kendi 
isteğiyle askerlikten emekli oldu. Bu tarihten sonra, yeni devletin oluşumunda Mustafa 
Kemal ile birlikte en önemli siyasal kişilik olarak belirdi.

1934’te Soyadı Kanununun kabulü ile Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği “İnönü” 
soyadını alan İsmet Paşa, 1924’ten 1937’ye değin başbakanlık görevini aralıksız 
sürdürdü. 

Atatürk’ün ölümü üzerine 11 Kasım 1938’de TBMM tarafından cumhurbaşkanlığına 
seçildi. Bunun yanı sıra “kayd-ı hayat” şartıyla CHP genel başkanlığına da getirildi. 
CHP’nin 26 Aralık 1938’de toplanan I. Olağanüstü Kurultayı’nda partinin “değişmez 
genel başkanı” seçildi ve kendine “Milli Şef” unvanı verildi.

CHP, 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde iktidarı DP’ye bırakırken, İsmet İnönü de 
cumhurbaşkanlığından ayrıldı ve ana muhalefet partisi genel başkanı olarak siyasal 
yaşamını sürdürdü. On yıllık muhalefet döneminde, 1954 ve 1957 seçimlerini de 
kaybetmesine karşın partisinin başında kaldı ve iktidarın siyasal baskılarına rağmen, 
CHP’nin yeniden güçlenmesine katkıda bulundu.

DP nin 27 Mayıs 1960 Askeri darbesiyle iktidardan uzaklaştırılıp yeni anayasanın 
kabulünden sonra, 15 Ekim 1961 genel seçimlerinden 24 yıl sonra yeniden başbakan 
olarak hükümeti kurmakla görevlendirildi. 

8 Mayıs 1972’de 34 yıldır görev yaptığı CHP genel başkanlığından istifa etti. Türk 
siyasal yaşamında parti içi mücadele sonucunda değişen ilk genel başkan olan İnönü 
4 Kasım 1972’de CHP üyeliğinden, 14 Kasım 1972’de de milletvekilliğinden istifa 
etti. Başvurusu üzerine eski cumhurbaşkanı sıfatıyla tabii senatör olarak Cumhuriyet 
Senatosu’nda görev aldı.





I. İNÖNÜ HÜKÜMETİ DÖNEMİ 
(1. Cumhuriyet Hükümeti) 
(30.10.1923-06.03.1924)
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30 Teşrinievvel 1339 (1923) Salı 
1. Cumhuriyet Hükümetinin (I. İnönü Hükümeti) Programını Genel 
Kurula Sunuşu ve Güven Oylaması Münasebetiyle Yaptığı Konuşma

Vekiller	 Heyetine	 Dair	 Cumhurbaşkanlığı	 Tezkeresinin	 TBMM’de	 Okunup	
Onaylanmasından	Sonra	Yaptıkları	Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar! 
Reisicumhur Hazretleri tarafından İntihabı uhde-i acizaneme tevdi buyurulan Vekilleri 
Meclis-i Âlice tasvip buyurmak suretiyle izhar buyurduğunuz teveccühe Hükümet 
namına arzı teşekkür ederim. Hükümet, muvaffakiyetini daima Meclis-i Âli’nin 
müzaheret ve itimadında istinat bularak ve ondan kuvvet alarak arıyacaktır.

Arkadaşlar! Takibedeceğimiz hareket, hututu esasiyesi itibariyle bütün dünyaca 
malumdur. Mevkii iktidarda ve mevkii mesuliyette bulunan ekseriyet fırkasının millete 
arz ettiği ve milletin tasvibettiği umdeler ve Meclis-i Âli’nin inkişaf ve terakki için, huzur 
müsalemet için öteden beri musırran iltizam ettiği esaslar; Cumhuriyet Hükümetinin 
hatt-ı hareketi olacaktır.

Dahilde huzur ve emniyeti ve terakki ve inkişafı temin etmek için Cumhuriyet 
Hükümeti, kemali azim ve metanetle, kemali ısrar ve takip ile hareket edecektir (Alkışlar)	
(Bravo	sesleri)

Cumhuriyet Hükümetinin münasebatı hariciyede üssülesası Türkiye Cumhuriyetinin 
mevcudiyetini ve tamamiyetini sağlam tutarak menafîi hayatiyesini gözden ayırmamak 
esası dahilînde müsalemeti, huzuru, hüsnümünasebatı mümkün olduğu kadar tevsi 
ve teyidetmekten ibarettir. Hemhudutlarımızla ve kendileriyle muadeleti imza 
edip safahatını tatbik etmekte olduğumuz ve diğer taraftan ve henüz münasebata 
girmediğimiz devletlerle samimî bir dostluk tesisi için bütün kuvvetimizi sarf edeceğiz. 
Göreceğimiz hüsnüniyete fazlasiyle mukabele edeceğiz. Bu esaslar dahilînde Türkiye 
Cumhuriyeti menafii hayatiyesini muhafaza etmek için son derece dikkatli olacaktır.

Muhterem arkadaşlar!
Meclis-i Âli’nin daima izhar ettiği temenni ve arzu ettiği netice sözden ziyade iş 

yapılmasıdır. Cumhuriyet Hükümeti sözden ziyade iş yapmak, fiiliyat ve tatbikat ile size 
ve milletimize emniyetbahş olmak için bütün kuvvetini sarf edecektir. (Alkışlar	 Allah	
muvaffakiyet	versin	sesleri)

Şiarımız faaliyet, gayret, iş yapmak arzusudur. Sizin müzaheretinizi istirham ederim 
ki bu müzaheret tevfiki ilahiye de vesilei tecelli olacaktır.1

1   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II Cilt 3, İçtima 44, Sayfa 103-104
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10 Teşrinisani 1339 (1923) Cumartesi 
Garbi Trakya’da Makedonya’da Ahaliî İslâmiyeye Yapılmakta Olan 
Fecayia dair Aydın Mebusu Hoca Esad Efendi ile Rüfekasının Hükümetten 
İzahat Talebini Mutazammın Takriri Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sulh Muahedesi ahkâmından olarak bizzarure başlamış olan mübadele hakkında bir 
müddetten beri memlekette, millette ve Meclis-i Âlide büyük hassasiyet olduğunu 
müşahededen fariğ değilim. Mübadelei ahali gibi çetin ve ıstıraplı bir meseleyi 
insaniyete en muvafık bir tarzda cereyan ettirmek için mukavelenameyi ihzar ederken 
çok düşündük ve çok emek sarf ettik. Filhakika imza ettiğimiz senet bir halkı bir yerden 
diğer bir yere nakletmek için ıstırabatı tehvin edecek, asgarî dereceye indirecek birçok 
esasatı ihtiva etmektedir.

Muahedenin tasdikinden sonra Mübadele Mukavelenamesi tatbik edilmeye başlandı. 
Şimdiye kadar bunun tatbikatından olarak muhtelit bir mübadele komisyonu teşekkül 
etti. Yunanistan’da hali içtimadadır. O zamandan beri memleketimize muhacir kâfileleri 
gelmeye başladı. Muhacirlerden takriben ondörtbin kişi Ayvalık’a geldi. Bunlardan 
yedibin nüfusu, az çok toplu bir halde, mütebakisi müteferrik ve perakende bir vaziyette 
geldi.

Yine mübadeleye tabi halktan takriben üçbin kişi kadar muhacir İzmir’e geldi. 
İstanbul’a, şimdiye kadar müteferrik surette gelenler hariç olmak üzere iki bin kişilik bir 
muhacir kafîlesi geldi. Bunlar toplu olarak vapurla gelen muhacirlerdir. Fakat bundan 
başka şuradan, buradan canlarını kurtararak anavatana atılan pek çok muhacirler 
de vardır. Bu muhacirler; bizim imza ettiğimiz Mübadele Mukavelenamesi ahkâmına 
mugayir bir vaziyette gelmişlerdir.

Birçok nıkatı nazardan mübadele ahkâmına mugayirdir. Fakat başlıca bir ikisini 
Heyeti Celilenize arz edeyim; bir defa Selanik’te bir müddetten beri zorla sokağa, hali 
ihtiyaca atılan, evlerinden çıkarılan bir halk vardır. Alelusul hukuku temin olunmadan, 
mübadeleden evvel kimse evinden çıkarılıp atılamaz. Sonra Mübadele Mukavelesinde 
ahalinin komisyonların nezareti altında ve bir tertip dahilînde nakilleri musarraftır. 
Buna riayet etmek mecburidir. Hâlbuki birçok muhacirler, firaren ilticaya icbar 
edilmektedir. Mübadele Mukavelenamesinin ruhunda; gelecek muhacirlerin emvali 
menkulelerini kâmilen almaya salahiyetleri ve kudretleri teyidedilmiştir. Hâlbuki bu 
gelen zavallıların emvali menkulden ya ellerinden alınıyor veya memlekette bırakılıyor 
veyahutta ucuz fiyatla satmaya mecbur bırakılıyor. Bu mübadele ahkâmına sarahaten ve 
katiyen mugayirdir.

Gelen muhacirler bırakacakları emvalin hicret edecekleri memlekette, yani 
Yunanistan’da bırakacakları emvalin kıymetini ve tasarruflarını ispat eden vesaikini 
hamil olacaklardır. Ne mal bırakmışlardır, ne olmuştur diye Muhtelif Mübadele 
Komisyonunun memurları vasıtasiyle bunların ellerine vesika verilecekti. Hâlbuki 
gelen muhacirlerin ellerine vesika verilmedi. Bilakis eskiden arazi ve emval üzerindeki 
tasarruflarını gösteren tapu senetleri şu veya bu suretle cebredilerek ellerinden alınıyor 
ve yakılıyor.
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Sevkiyat, Muhtelit Mübadele Komisyonunun vücuda getireceği tali komisyonlar 
marifetiyle olacaktı. Bir halkın sevkıyatını tanzim etmek başka suretle tasavvur 
edilemezdi. Hâlbuki icbar edilerek sokağa dökülen halk, gayrimuntazam bir surette ilk 
gelen vapura bindirilerek sevk edildi.

Mübadele Mukavelesine mugayir olduklarını başlıca hututu ile arz ettiğim bu ahval, 
mübadeleye tabi olan halka taalluk eden. Mübadele Mukavelesinde musarrah diğer 
bir esas daha vardır ki, bu hususta çok şey söylemeye mahal vardır. Heyeti Celilenin 
malumudur ki, mübadele meselesi konferansta mevzuubahsolduğu zaman, Garbi 
Trakya’daki Türklerin ve İstanbul’daki Rumların istisnası takarrür etmişti. Garbi 
Trakya ahalisi hakkında muhtelif hatipler, vukuuatın teferruatını zikrederek ve ismiyle, 
mekaniyle tasrih ederek hadisatı müellime ve müessifeden bahsettiler.

Bunlar konferanstan avdetimizden beri muhtelif suretlerle bizim ıttılaımıza vasıl 
oldu. Emin olabilirsiniz ki, haber aldığımız hadisattan hiç birisini ihmal etmedik. Her 
birisinin üzerinde mütemadiyen ve musirren teşebbüsatta bulunduk. Yunanistan’la 
henüz münasebatı siyasiyemiz teessüs etmemiştir.

Bir iki güne kadar teessüs etmesi memul ve muntazardır. Bununla beraber 
aramızdaki münasebatı teemmülatı düveliyeden olduğu üzere idare edilen bitaraf 
sefaretler vasıtasıyla mütemadiyen Yunanistan Hükümetine şikâyetlerimizi iblağ ettik. 
Aramızda tavassut eden bitaraf sefaretlerin, Felemenk Sefaretinin; yüksek bir fikri 
insaniyetle, vicdanen bitarafane bir hissi vazife ile çalışmış olduğunu ve elinden gelen 
her şeyi yapmaya çalıştığını burada lisanı şükran ile yadetmeyi vazifemden addederim. 
Bu teşebbüsata, Yunanistan Hükümeti tarafından bazan tatminkâr cevaplar aldık.

Yani “Bir daha yapılmayacaktır” dendi. Mesela: Garbi Trakya ahalisinden bazılarının 
divanı harblerde gayrikabili tamir cezalara mahkûm edildiğini haber aldığımız zaman 
teşebbüsatta bulunduk ve cevap aldık ki, Bunlar hakkında gayrikabili tamir cezalar 
yapılmayacaktır.

Muhterem hatipler; birtakım masumlar üzerinde tatbik edilen gayrikabili tamir ağır 
cezalardan bahsettiler. Bunlar hakkında kati malumatımız yoktur. Takibedeceğimize 
ve neticesini alacağımıza Heyeti Celile itimat buyursun. Biz bu ahval hakkında bizimle 
beraber muahedeyi imza etmiş olan devletlerin nazarı dikkatini celbetmekte dahi hiçbir 
zaman teahhur etmedik. Bundan maada muahedeler tasdik olunduktan sonra teşekkül 
edecek olan Muhtelit Mübadele Komisyonundan emelî netayiç bekledik.

Muhtelit Mübadele Komisyonu -muahedeyi derhatır buyurursunuz- Türkiye’de veya 
Yunanistan’da içtima edecektir. Heyet, mübrem ve müstacel olan mübadele işlerini 
Yunanistan’da gördüğü için bittabiî ilk içtimalarını Yunanistan’da yapmaya karar verdi. 
Selanik’te olması mürecceh ve hatta zaruri idi.

Hatip arkadaşlarımın, nokta-i nazarına iştirak ederim. Fakat Muhtelit Mübadele 
Komisyonu üzerinde şu veya bu noktada içtimai için ahden bir vaziyet alamazdık. Kanaat 
ettik ki, içtimain, Yunanistan’da her hangi bir yerde, Atina’da, şurada, burada olması, bir 
meselei esasiye değildir. İhtiyacı mübrem olan her yere derakap muhtelit bir heyetin 
yetiştirilmesi mümkün ve tabiîdir. Binaenaleyh Muhtelit Mübadele Komisyonu Atina’da 
içtima etse de mademki Selanik’teki halkın sokağa atılması halkın izdihamı ve mezalimin 
tevatürü ile Selanik bir ehemmiyeti mahsusa almıştır. Komisyon kendiliğinden derakap 



12	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

Selânik’e nakledebilir, orada vaziyeti yakından görür ve hadisata hâkim olabilir. Eğer 
Muhtelit Mübadele Komisyonu bir mania uğramaksızın ciddî ve amelî bir surette vazife 
ifasına muvaffak olursa merkezi içtimain şurada veya burada olmasından dolayı bir 
endişe kalmaz diye düşündük.

Muhterem Efendiler! Muhtelit Mübadele Komisyonunun şimdiye kadar olan içtima 
ve faaliyetleri bizim ümitlerimizi kıracak halde değildir. Çünkü: Her içtimada serd edilen 
nokta-i nazarlar ehemmiyetle nazarı itibara alınmış ve hakikaten mübadelenin insanî 
ve amelî cereyan etmesi için mezkûr komisyonun azaları sarfı kuvvet etmişlerdir.

Eksik olan nota: Bütün bu içtimaat ve müzakeratın bir faidei ameliye hasıl 
etmemesidir. Güzel görüşülüyor. Meseleler tetkik ediliyor, tahkik ediliyor. Fakat, bizim 
ahalimizin ıztırabatı devam ediyor ve nakliyat henüz intizama konulmamıştı. İşte bizim 
muztarip ve müşteki olduğumuz cihet burasıdır. Muhtelit Mübadele Komisyonu, yüksek 
bir maksadı insani ile ancak netayici ameliye vücuda getirmek için ihdas edildi. Heyeti 
Celileniz ve bütün cihan tasdik eder ki, netayici ameliye hasıl olmaz ve mezalim devam 
ederse, mezkûr komisyonun içtimaatında bizim için bir mana kalmaz.

Muhterem arkadaşlar! Komisyonun hüsnüniyetine ve sarf olunan bütün gayretlere 
rağmen ameliyat ve tatbikat mütemadiyen ve musırran bir büyük kütlei nüfusumuzun 
mahıv ve harabisini intacedecek bir şekilde devam ederse bunun avakıbi ne olur? 
İnsanî avakibi Heyeti Celilenin muhtelif hatipler ağzından teessüratı ciddiye ile istima 
buyurdu; feci olacaktır.

Elbette bundan bir veyahut iki milletin değil, bütün insaniyetin hicap duyması 
lazımgelir. Bu insanî netayiç vasi olur. Fakat mesele bu kadarla kalmaz, her hangi bir 
amel, mutlaka aksülamel davet eder.

Arkadaşlarım, muhtelit esbabı muknia göstererek mukabele bilmisil kararında 
ısrar ettiler, (Israr	ediyoruz	sesleri) Arkadaşlar, kemali samimiyetle söylüyorum mukabele 
bilmisile her hangi bir yerde bir adama yapılmış olan fenalıktan diğer bir yerde haberdar 
olmayan bir adama fenalık yapılmasına şahsen ve Devletimizin siyaseti ve Meclisimizin 
şiarı itibariyle hiçbir zaman taraftar olmadım. Bu mecburiyetlere son derece mukavemet 
ediyoruz. Böyle bir esasa hiç kimse isteyerek, huzuru kalb ile temas etmek istemez. 
Ben de takdir ediyorum, arkadaşlarımı böyle bir zemine sevk eden, her türlü delaili 
mantıkıyenin, hüsnüniyetin akamet ile mukabele görmesi ve büyük bir facia karşısında 
başka bir çaresi ameliye bulunmamasındandır. Bununla beraber arkadaşlarımızın 
mukabelei bilmisil tekliflerinin zamanı gelmediğini, vukubulan hataların kabili tamir 
olduğunu mütalaa ediyorum.

Mübadele Muhtelit Komisyonu tedabiri lazime ittihaz edecek ve Yunan milletinin 
kendi menfaatini idrak etmesi gibi esbab, müdahale ederek ahvali, cereyanı tabiisine 
koyacak ümidindeyim. Fakat benim bu ümidim; mütemadiyen zulüm görenlerin 
milletimiz üzerinde ve cihanın erbabı insafı üzerinde yapacakları ameli ve kuvvetli 
tesirat karşısında ne dereceye kadar kabili tahammüldür? Bunu kimse bilemez. Ahvalin 
icbarına hadisat nihayet ram olursa yeniden Yunanistan ve Türkiye’de şayanı arzu 
olmayan ve cidden içtinabedilmesi lazımgelen birçok hadisata zemin açılacaktır.

Arkadaşlar! Türk halkı üzerinde, emrivaki ile ifna siyaseti iflas etmiştir	(Bravo	sesleri,	
alkışlar) Bu siyaset tecrübe olundu. Nitekim bütün İstiklâl Mücadelesi zarfında hiçbir 
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kaide ve hukuk tanımayarak gizli veya aşikâr bir sebeple Türk halkını ifna etmek lazımdı 
ve kabili icradır zannı hükmüferma oldu ve bu, dört sene devam etti. Neticesi ne oldu?

Türkler, ne kadar ıztırap çektilerse bu ızdırabî maaziyadetin iade ettiler. Bu bir 
hadisedir. Onun için atiye itimat ile söylüyorum ki, arkadaşlarımın izhar ettikleri cebir ve 
şiddet mülahazatına hiçbir suretle iştirak etmiyorum. Sabır ve tahammülü son dereceye 
vardırdıktan sonra aldıklarımızı iade etmek ıztırarı hasıl olursa hiç tereddüd etmeyiz.

Arkadaşlar! Türk’ün ananesi imzaya sadakat ve akdettiği mukaveleye ciddî bir 
samimiyettir. Bu, bizim yalnız bir ananevi tarihiyemiz değil, bir şiarı siyasiyemizdir. Ne 
mukavele yapmışsak o mukaveleyi yaparken son harfine kadar cidden ve samimen tatbik 
edeceğimizi düşündük ve onun için muahedatı akdederken çok düşündük, çok münakaşa 
ettik. Mukavelati daha imza ederken tatbik etmemeyi düşünenler kolay imza ederler. 
Demek istiyorum ki, eğer biz memlekette bir kısım halkın mübadeleden istisnasını kabul 
etmiş isek bu kabulümüz cidden ve hakikaten samimidir. Bugün de yine o kanaatteyiz.

Memleketimizde bulunan, memleketimizde yaşıyacak olan Türklerle tevhidi 
mukadderat eden birçok vatandaşlarımızın, şu ve bu ahvalden mutazarrır olmasını asla 
arzu etmiyoruz. Fakat haricin cebir ve şiddeti bizim sabrımızı aşarsa orada bulunan 
Türkleri imha ve burada bulunan vatandaşları ızrar edecek bir vaziyet alınacak olursa 
mesuliyet kime teveccüh eder? İstiklal Mücadelesi esnasında birçok harebeler kimlerin 
uhdei mesuliyetinde ise yeni hadisat da onların mesuliyetinde kalır. Biz memleket 
dahilînde bulunan vatandaşları, şu veya bu suretle ızrar edecek her hangi bir vaziyet, 
hadisat olmaması için azmi ciddi ile çalışıyoruz. Şimdiden teşrih ettiğim vaziyetin salahı 
hakkındaki ümitlerimizi söyliyeyim. Bir defa bu mesele Yunanistan’ın bizimle hakikaten 
hüsnümünasebet tesisine karar vermiş olup olmamasına tabidir. Lozan’da Yunanistan’la 
aramızda hakikî bir sulh teessüs edecektir kanaati mürahhaslar arasında mütemadiyen 
cari oldu. Ben, Lozan’dan Yunanistan’la Türkiye arasında teessüs edecek münasebatın ciddî 
ve hakikî bir sulh olarak tecelli edeceği kanaatiyle avdet ettim. Bu arzu ile Yunanistan’la 
aramızda münasebatı süratle tesis etmek için fırsattan istifade eyledim. Ümidediyorum ki, 
yakında mümessiller karşı karşıya, tarafeyn memleketlerinde bulunacaklardır.

Mübadele meselesi bizim için bir meselei hayatiyedir. Devletimizin en mübrem 
ve en büyük bir meselesidir. Politikamızın asla ihmal edemeyeceği ve bizi ihtiyaç ve 
ıstırap içinde bulundurduğu bir cihettir. Hüsnümünasebat fikrinin ciddiyeti mübadele 
mukavelesinin tatbikatiyle tezahür edecektir.

Kanaatimize göre iki memleket arasında hüsnü münasebat tesisi yalnız bir arzu 
meselesi de değildir. Yunanistan’ın da menafii icabındandır. Mantıkin gelip geçici 
hissiyat üzerinde nihayet müessir olacağını zannetmekte devam ettiğim için yüksek 
mülahazatı siyasiyenin mübadele vaziyetini yakında ıslah edeceği ümidindeyim. Eğer 
bizimle hüsnümünasebat tesisine karar verilmemiş ise, arzu da olunmuyorsa ve ahval 
bugünkü şeklinde devam ederse biz bunu cihan nazarında mukni ve hüsnüniyetimizi 
her şüpheden azade bulunduran bir delil olarak göstereceğiz.

Muhtelit Mübadele Komisyonu bir aydan beri içtima ediyor. Malumualileri bu 
komisyonda Cemiyet-i Akvam tarafından intihab edilmiş üç bitaraf aza vardır ki, onlar, 
komisyona riyaset ediyorlar. Sulh Muahedemiz muhtelif mesailden dolayı Cemiyet-i 
Akvama temas etmektedir. Bu Muhtelit Komisyon da o kabildendir. Yüzbinlerce halkın 
saadet ve felaketine taalluk eden bir meselede bitaraf bir heyet ile araya girmiş ve bu 
işi tanzim etmek mesuliyetini deruhde etmiş olan Cemiyet-i Akvamın cihan nazarında 
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kendisini imtihana koyduğunu zannediyoruz, bu kanaatteyiz. Cemiyet-i Akvam 
Murahhaslarının nezaret ve mesuliyeti altında bulunan bir hadiseyi insaniye Hüsnü 
suretle cereyan etmez, birçok fecayi ve mazalime müncer olursa Cemiyet-i Akvamın 
bütün cihan nazarında yüksek mevkii ve yüksek itibarı Mevzuubahs olmaz mı? Cemiyet-i 
Akvam azaları meselede alaka-i ciddiye göstereceklerdir. Bazı hatiplerin Cemiyet-i 
Akvam hakkında söyledikleri itabımız sözlere Hükümet hiçbir suretle iştirak etmez.

Biz, Cemiyet-i Akvamın yüksek itibarı üzerine bu meseleyi atmış olduğumuzu 
ve vazifesini behemahal yapmak mecburiyetinde bulunduğunu kabul ediyoruz. 
Muhtelit Mübadele Komisyonunda bulunan bitaraf azanın ki, faaliyetlerinde, hissiyatı 
insaniyelerînde haiz oldukları yüksek evsafta endişemiz yoktur. Bu büyük insanî 
meselede son kuvvetlerini sarf edeceklerinden ümidvar bulunuyoruz.

İtimadımızı muhafaza ediyoruz ki. Cemiyet-i Akvamı idare edenler bu vazifeyi ifa 
edeceklerdir. Mübadele Komisyonunda bulunan bitaraf aza ki, onlar şahsan kendilerini 
yüksek bir mesuliyeti maneviye önünde bulundurmuşlardır.

Vaziyetin ehemmiyeti şuradadır ki, bir taraftan bu mütalaat ve münakaşat cereyan 
ederken diğer taraftan insanlar toplanıyor ve kâfile kâfile sevk olunuyor. İçinde 
bulunduğumuz vaziyetin mübrem ve müstacel mahiyeti bütün ümitlerin, mütalaatın 
ve hüsnümünasebatın süratle netayici ameliye vermesidir. Onun için Yunanistan’da 
çalışmakta olan Heyeti Murahhasamıza talimat verdik ve dedik ki, (Mübadel Mukavelesi 
samimiyet ve ciddiyetle tatbik olunacak mı, olunmayacak mı?) sonra (Muhtelit 
Mübadele Komisyonunun faaliyeti süratle netayici ameliye verecek mi, vermeyecek mi? 
Bu hususta çabuk kanaat hasıl ediniz ve bizi süratle tenvir ediniz)

Şimdi vaziyet bu haldedir. Mukavelenin tatbik olunmayacağına ve hataların, geçen 
müessif hadisatın tamir olunmayacağına dair Hükümet, bir kanaat ifade edemez. Az 
bir zaman zarfında bu netayici ameliyeyi vazıhan göreceğiz. Ümidimiz, muhtelif esbab 
ve vesaitten ümitlerimiz, henüz munkati olmamıştır. Garbi Trakya’da cereyan eden 
ahvali mümkün olduğu kadar süratle bir tali komisyon göndererek yakından görmek 
ve durdurmak için de teklifat ve teşebbûsatta bulunmasını ve tesri etmesini Heyeti 
Murahhasamıza söyledik. İstanbul’da bulunanların nasıl yaşadığını yine aynı Mübadele 
Komisyonu; bir heyet göndererek öğrenebilir. Bizim memleketimizde bulunan 
vatandaşların yaşamasiyle Selanik’te birikmiş olanların ve masaip, mazalim içinde 
bulunanların vaziyetleri görenleri derhal ilzam edecek kadar vazıhtır. Arkadaşlar! Bütün 
bu hüsnüniyetlere rağmen, son derecede sabır ve tahammüle rağmen; eğer mukavelatın 
hükümsüz olduğuna kanaat getirirsek ihdas edilecek emrivakileri kabul etmiyeceğiz.

Kendi vicdanımız nazarında ve efkâr-ı umumiyei cihanda hakikaten gayrikabili 
itiraz, sağlam bir vaziyette bulunduğumuzu izhar ve ispat ediyoruz.

Hadisatın cereyanı ve neticeleri hakkında kanaatler vardır. Yakın bir zamanda 
tavazzuh edecektir. Eğer hasıl olacak netice; bizim hüsnüniyetimizin mukabele 
görmemesi şeklinde tecelli ederse, tedabiri lazımeyi ittihaz etmek mecburiyetinde 
kalacağız ve bir defa mecbur olduktan sonra da asla tereddüdümüz yoktur.2	 (Bravo	
sesleri,	alkışlar)

2   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II, Cilt 3, İçtima 51, Sayfa 328 – 332
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8 Kânunuevvel 1339 (1923) Çarşamba (Gizli Oturum) 
Hıyaneti Vataniye Kanununun Birinci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun 
ve İstanbul’da Bir İstiklal Mahkemesi Kurulması Dair Kendi Teklifi 
Hakkında Yaptığı Konuşma

REİS — Celseyi açıyorum efendim? Buyurun Paşa Hazretleri. 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Meclisi Âliye mühim ve 

mahrem maruzatta bulunmak üzere Hükümet namına celsei hafiye akdini teklif 
eyliyorum. 

REİS — Başvekil Paşa Hazretleri Meclisi Âliye mühim maruzatta bulunmak üzere 
celsei hafiye teklif ediyorlar. Bu ciheti müzakere etmezden evvel locada bulunan 
samiinin salonu terketmelerini rica ediyorum. 

Paşa Hazretleri, evvelâ hafi celsenin akdi lâzım olup olmadığını Meclisi Âliden istifsar 
edeceğim. Hafi celsenin akdini istilzam eden hususatı izah buyurursunuz, ondan sonra 
müzakere lâzım gelirse celsei hafiye için reye müracaat ederiz.

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Efendim, Türkiye Devletinin 
esasatı asliyesinden olan bir karar, 1 Teşrinisani kararı hilâfında haricin ve dahilîn 
iştirakiyle tezahürat görüyoruz. Bu tezahüratı Heyeti Celileye haricî ve dahilî taalluku 
itibariyle mahrem olarak arzetmek istiyorum. 

REİS — Paşa Hazretlerinin maruzatta bulunacakları mühim madde 1 Teşrinisani 
karan aleyhinde, şimdi ifade buyurdukları veçhile hariç ve dahilîn müştereken vaki olan 
tezahüratıdır. Bu tezahüratı müzakere etmek için hafi celseyi kabul buyuran lütfen el 
kaldırsın... Aksini reyi âlinize vazediyorum. Kabul etmiyen rüfeka lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır…
Hıyaneti	Vataniye	Kanununun	birinci	maddesinin	tadili	hakkında	Kanun	ve	İstanbul’da	

bir	İstiklâl	Mahkemesi	kurulmasına	dair	Başvekil	İsmet	Paşanın	teklifi.	
BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Huzzari kiram çarşamba günü 

İstanbul’un iki gazetesinde intişar eden iki mektubu görmüşlerdir.
Bu iki mektuptan birisinin acizlerine yazıldığı ve diğerinin Reisicumhur Hazretlerine 

yazıldığı tasrih ediliyor ve neşrolunuyor. Mektuplar sarahaten 1 Teşrinisani kararının 
aksini terviç eden bir taleptir. Alemşümul propaganda yapıldıktan sonra hilafete 
Türkiye üzerinde vazife idareyi, vazifei siyasiye, vazifei dünyeviye vermek esasını 
müdafaa ediyor. Kelime ve cümleler arasında birçok kapalı usuller kullanılmış olabilir. 
Fakat heyeti umumiyesiyle izhar ettikleri mana budur. Halifeye bir vaziyeti idariye 
vermezseniz İslamiyet inhilal eder, Âlemi İslam bundan müteezzi ve muztarip olur 
tarzında aleyhimizde propaganda yapılıyor. Usul itibariyle ve esas itibariyle tarzı 
müşahedemizi arz edeyim.

Gazetelerdeki intişara göre bu mektuplardan birisi bana yazılmıştır. Birisi de 
Reisicumhur Hazretlerine yazılmıştır. Filhakika bana Londra’dan İngilizce bir mektup 
gönderilmiş ve salı günü akşam buraya vasıl olmuştur.
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İngiliz Ağa Han ve Emir Ali imzasîyle yazılmıştır. Tercümeye vermişizdir.
Bu tercüme olup da neticesi haber alınmadan, haber aldım ki İstanbul’da bu mektup 

neşrolunmuştur. Kimler yapmıştır? Kim tarafından neşrolunmuştur. Burası meçhuldür 
ve müstacelen yapmak istediğimiz tahkikat bir netice vermedi Reisicumhura ait 
olduğunu bildirdikleri diğer mektup da henüz Reisicumhur Hazretlerine gelmemiştir. 
Binaenaleyh ona mektup gelmeden İstanbul’da neşrolunmuştur. Hususi mektup 
göndermek bir şey müdafaa etmek ise benim okumaklığım, benim görmekliğim 
lazımdır ve bana gönderilen mektup benim malımdır. Niçin neşrolunuyor? Gönderen 
adamlar nokta-i nazarından söylüyorum. Binaenaleyh gönderen adamlar bu mektupları 
bana göndersinler ve Hükümete göndersinler, mütalaa alsınlar maksadiyle, değil aynı 
zamanda emri vaki olarak dahilde ve hariçte intişar etmiş, maksat budur. İmza sahipleri, 
Ağahan ve Emir Âli şahsiyetleri hakkında Heyeti Celilenizde arzı malumat edeceğim.

Hint hilafet komitesi var, Mehmet Han vesaire. Bu adamlar onlardan değildir. Ağa Han 
ve Emir Âli Londra’da İngiliz Hükümetinin ve İngiliz sarayı kralisinin en yakın adamları 
ve sadık İngiliz tebaasıdır. Bunların İngiliz Hükümeti programı haricinde bir vaziyet 
almaları mutasavver ve mesbuk değildir. Bizim davamız esnasında Hint Hilafet komitesi 
lehimize neşriyat yapıyordu. Açık bilmek ve söylemek lazım gelirse, Hint hilafet komitesi 
alemi islamda mevkii mahsusu olan Türklerin davasını takip ediyormuş manzarasiyle 
kendi memleketinde, Hindistan’da kuvvei ihtilaliyesini ve kuvvei müdafaasını muhafaza 
ediyor. Kendi nokta-i nazarından Hint müslumanları, Hint hilafet komitesi etrafında 
toplanarak.... Hilafeti ellerinde vasıta ittihaz etmişlerdir ve Hindistan’da bulunan Hint 
hilafet davasını samimi olarak müdafaa ediyorlar. Bu adamların dahi Ağa Han ve Emir 
Âli’nin bunlarla münasebeti yoktur. Bu adamların bizim hakkımızda neşriyatı mahza 
bizim üzerimizde, müslümanlar üzerinde kendi nüfuzunu göstermek içindir. Heyeti 
Celileniz için bu ufak malumatı arz etmekten maksadım bu adamların, Ağa Han ve Emir 
Âli’nin bu hareketlerinin İngiliz Hükümetinin bir teşebbüsü olduğunu söylebilmek için 
esbabı kaviye vardır. Bu neticeyi arz etmek için söylüyorum.

İngiliz Hükümetinin telkinatiyle teşebbüs alan bu adamlar bu mektupların bize 
gelmesiyle beraber bizim ne vaziyet alacağımız malum olmadan evvel İstanbul’da 
intişarı tertibatı mahsusa ile temin edilmiş demek lazımdır. İki gazete ile ecnebi 
gazeteleriyle aynı zamanda bana gelen bir mektup ve henüz Reisicumhura gönderilen 
bir mektup vasıl olmadan evvel gazetelerin eline başka ne vasıta ile geçebilir? Ya 
kendileri göndermişlerdir.

O halde fikir sormak tarzında samimi bir şeyleri yoktur. Mahza propaganda için 
yapmışlardır. Bunun İstanbul’da aynı zamanda intişarını temin için bütün vesaite 
tertibat ve teminat almışlardır. Bunları bilmiyoruz. Bu tertibatın ve hadisatın yekdiğerine 
tevafukunda mantık vardır. İstidlal olunan budur. Derecei şümulü, derecei istihzaratı 
malum değildir.

Biz ne yaptık Hükümetçe? Bir defa neşrolunan mektupların mahiyetine baktık ve ariz 
amik tetkik ettik. Elimizdeki kanunlara göre sarahaten hiyaneti vataniye ceraimindendir. 
Kanunu okuyacağım: 15 Nisan 1339 kanunu, Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun.

Madde 1. - Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesi berveçhiati tadil 
olunmuştur: Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hükümranisinin gayri kabili 
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terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümessil hakikisi olan T.B.M.M.’nin 
şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bulunduğuna dair 1 Teşrinisani 1338 tarihli karar 
hilafında veya T.B.M.M.’nin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya tahriren 
veya fiilen ankasdin muhalefet veya ifsadat veya neşriyatta bulunan kesan haini vatan 
addolunur.

Burada neşriyatta bulunmak cürmü vardır ki ifadesindeki ıtlaki hasebiyle bu mektup 
ile sarahaten hiyaneti vataniye tebarüz etmektedir. Cürüm karşısında, hiyaneti vataniye 
cürmü karşısında derakap Hükümetçe, kanunların bize verdiği salahiyetle takibata 
başladık. Bununla beraber mektupların esasen B.M.M.’nin nazarı dikkatini celbetmek 
üzere yazılmış olması, bu tarzda yazılmış olması nokta-i nazarından bu meseleyi 
B.M.M.’ne arz etmeyi lüzumlu gördük bir; İkinci meseleyi; herhangi bir hiyaneti vataniye 
cürmü derecesinde basit görmedik, bu nokta-i nazarı arz etmek istiyorum.

Arkadaşlar; doğru veya yanlış daima Heyeti Celileye arz etmek isterim.
Hariç, ecnebi devletler memleketin vaziyeti dahilîyesine dikkat ederler. Şimdi bu 

hadisat arasında, ecnebi devleti, İngiliz devleti kendi adamları vasıtasiyle teşebbüs olarak 
memlekette hiyaneti vataniye ceraimini tahrik ve telkin edecek tertip almışlardır. Bu 
tertibat her tarafta vardır. Rodos’ta birçok kâğıtlar basıyorlar. Memlekete neşrediyorlar.

Şarkta Kürt meselesi, diğer muhtelif mesaili tahrik etmek için tertibat alıyorlar. 
Şimdi kurdukları tertibat budur. Zaaf ve iftirak hissetmek gibi bir esasa varmak 
istiyor. Bunun için memleketin bir kısmında inhilal ve iftirak telkin etmek lazım ve 
memleketin içerisinde meşrutiyet telkin ederek bu esas üzerine iftirak telkin etmektir. 
Şimdi eğer İngiliz Devleti, bir ecnebi devleti, ecnebi devlete mensubiyetlerine asla 
şüphe olmayarak bizim memleket dahilînde 1 Teşrinisani kararı hilafında neşriyat ve 
tahrikat yapabilirlerse veya yapmakta iseler hakikaten biz gerek 1 Teşrinisani kararının 
muhafazası ve gerek Cumhuriyetin muhafazası nokta-i nazarından memleketin zafını, 
salebetini mevkii imtihana vazetmişlerdir.

Bu nokta-i nazardan mevzuubahis olan hiyaneti vataniye hariç ve dahilîn tevhidi 
mesaisiyle olduğundan ehemmiyeti mahsusayı haizdir. Bizim nokta-i nazarımızdan 
dahilî münakaşatta Heyeti Celile teslim eder ki son derece müsait ve geniş bulundum. 
Çünkü bizim dahilîmize aittir. Nihayet herhangi münakaşalar tahtında bir mahiyeti dehilî 
vardır. Kanun dairesinde yekdiğerimize her türlü vesaitimizi, vesaiti iknaiyemizi istical 
ederek buna çare bulabiliriz. Hariçle beraber memleketin bünyei esasiyesine vukubulan 
tecavüz son haddir. Bundan ilerisi dahil ve haricin müştereken ve müsellahan hüzum 
etmesidir. Eğer hariç ve dahil müştereken ve siyaseten vatan aleyhine vaziyet ihdas 
edecek silahla hüzum etmektir. Biz bu noktaya kadar beklemeye lüzum görmedik. Hariç 
ve dahilîn müştereken vatan aleyhine tertibat ittihaz ettiklerini görmüş bir vaziyette, 
Meclis-i Âliyi bu vaziyetten haberdar etmek ve tedabiri mahsusa talep etmektir.

Benim hissettiğim budur. Kanunun, vazu kanunun, Hükümetin ledelicap Meclise arz 
etmek salahiyetini verdiği bir teklifi dermeyan edeceğim.

31 Temmuz 1338 kanunu, İcra Vekilleri Heyetince gösterilecek lüzum ve B.M.M.’nce 
ekseriyeti mutlaka ile verilecek karar üzerine icabeden mahallerde İstiklâl Mahkemeleri 
teşkil olunur. Heyeti Celileye teklifim şudur ki, Memlekette hiyaneti vataniye cürmü 
hariç ve dahilîn iştirakiyle başlamıştır.
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Cumhuriyetinin hayatına ve bünyei esasiyemize bir kasıt vardır ki bu kasıt hariçten 
geliyor ve dahilde zemin buluyor. Buna karşı ittihaz olunacak tedabiri tabiiye ve mütedeyi 
kâfi görmüyoruz. Memlekette o kanaati yerleştirmek lazımdır. Memleketin bünyei 
esasiyesine, hayatına, cumhuriyetine olan bir tecavüze ve bahusus vatanın herhangi 
bir köşesinde haricin telkinatına herhangi bir suretle müsaade gösteren muhite B.M.M. 
derakap vaz’ıyed eder ve re’sen mahkeme gönderir. Bu kanaati yerleştirmek lazımdır 
bu bir.

İkincisi; harice set yapmak lazımdır. Nasıl Bolu’ya casus gelmişti ve dünya kıyameti 
koparmıştı, muhakeme ettik, muhakemesi neticesinde layık olduğu cezayı buldu. Ondan 
sonra Türkiye dahilîne gelerek ve Türkiye dahilînde el bularak vatan aleyhine çalışmak 
veya çalıştırmak müşkül bir meseledir kanaati hasıl oldu. İşte aynı kanaati hariçte 
tekrar hasıl etmek lazımdır. Büyük devletlerle dostluk asla zaaf ile olmaz arkadaşlar 
(Doğru	sesleri)

Zaif, tertibatında mütereddit ve dahilî ifsadata müsait muhitlerin sahibiyle dostluk 
olmaz, onlara hâkimiyet olur. Herhangi ecnebi bir devletle dostluk yapabilmek için 
evvela bilakaydü şart tamamiyetimiz ve dahilde hâkimiyetimiz kabul olunmak lazımadır 
ve onların kabulüne muhtaç olmaksızın bu tamamiyeti, bu hâkimiyeti her tedbir ile 
bizim muhafazaya kadir olduğumuzu ispat etmek lazımdır. Bu siyaset de recüliyetin, 
erkekliğin alametidir. Hiyaneti vataniye için Meclis-i Âliden hususiyle fevkalade 
bir tedbir olmak üzere kanunun verdiği salahiyete binaen İstanbul’a bir İstiklâl 
Mahkemesinin gönderilmesi ve bu İstiklâl Mahkemesinin meseleye vazıyed ederek seri 
bir surette takibat yapmasını, mevzuubahis olan hiyaneti vataniye cürmü ve bu cürmün 
dahilde ve hariçte ihtilatı ve tertibatı hakkında memleketi tenvir etmesini teklif ve arz 
ediyorum. Bittabi dahile ait olan, siyaseti hariciyeye ait olan hususlar hukukumuzu ve 
mevcudiyetimizi muhafaza etmek için Heyeti Celileniz tamamen emin olabilirler ki 
bütün dünya beraber gelse son dereceye kadar haklarımızı muhafaza edeceğiz.

Buna tamamen emin olmalıdır. Yalnız sizden istirham ettiğim, dahilde olan telkinat 
ve tahribata karşı metin ve sahibi karar ve behemal şeddi kavi olduğumuz kararını 
tecelli ettirmelisiniz. Bu tarzda neşriyatın mubah ve mücaz telakkisi bir defa memlekette 
hallolursa, bütün memlekette bu neşriyat vaki olur. Muhterem arkadaşlarım, maksat bir 
defa kanunun sarahaten hiyaneti vataniye addettiği telkinatı hazmettirerek memlekette 
emri vaki ve emri tabiî şeklinde kabul ettirmek, tedabirde teahhur vaki oldukça tehlike 
iki noktadan kazanılıyor. Tehlike tevessü eder, bir. Birçok masumlar farkında olmayarak 
bu yola girerek kendilerini yakmaya sebep olacaklar, iki.

İki gazete neşretmiş, tertibat zaif olunca ertesi gün bir gazete daha neşreder.
Ertesi gün diğer bir gazete daha neşreder. Bütün memleket birbirinden naklen 

hiyaneti vataniyeden olan şeyleri bilerek, bilmeyerek vatanın her köşesine neşreder. 
Fikren, telkinat ile vatanın, memleketin esas direklerini ve esas temellerini sarsmak için 
başka vasıtaya lüzum yoktur, vasıta budur. Bunun için bu vasıtaya teşebbüs ve tevessül 
etmişlerdir. Onun için tehlikeyi mühim ve vaziyeti mühim gördüm ve vazedilmesi 
lazım olan tedbiri sureti mahsusada Meclis-i Âli’nin nazarı dikkatine arz etmeyi layık 
addettim. Hükümet Heyeti Celilenize bu ehemmiyeti arz ettikten sonra biz, bir İstiklal 
Mahkemesiyle Meclisin bizzat vazuliyet olmasını mübrem ve zaruri görüyoruz ve teklif 
ediyoruz.
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SORU — CEVAPLAR

REİS — Paşa Hazretlerinden sormak istiyorum. İstanbul’a şevki takarrür eden 
İstiklâl Mahkemesi ne gibi bir mıntıkada icrayı hüküm edecek, hududu malum mudur? 
(İstanbul	Vilayeti sesleri)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Malatya) — İstiklal Mahkemesi Kanununun 
birinci maddesi (İcra Vekillerince gösterilecek lüzum) dur.

Bu lüzum Hükümet namına Heyeti Celilenize arzettim (Büyük Millet Meclisince ve 
ekseriyeti mutlaka ile verilecek karar üzerine) Bu kararı heyeti aliye verdi. İcabeden 
mahallerde İstiklal Mahkemeleri teşkil edilir. Mevzuubahs olan İstanbul’da istiklal 
Mahkemesi hududu İstanbul ile Beyoğlu, -Eski Usulde Beyoğlu Mutasarrıflığı, Üsküdar... 
(Elviye-i	salise	deyiniz	sesleri)	(Hayır	sesleri)	(İstanbul	Vilayeti	sesleri)

Bunları şamil olan İstanbul Vilayetini murad ediyoruz.3

3   TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre II, Cilt 4, İçtima 64 Celse 2-3, Sayfa 314 – 328
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12 Kânunuevvel 1339 (1923) Çarşamba 
TBMM Hükümetiyle Lehistan Hükümeti Arasında Münakit Muhadenet 
Muahedenamesiyle Ticaret Mukavelenameleri Hakkındaki (1/288) 
Numaralı Layihai Kanuniye ve Hariciye Encümeni Mazbatası Hakkında 
Konuşması

BAŞVEKİL VE HARİCİYE VEKİLİ İSMET PAŞA (Malatya) —Muhterem Efendiler, 
Lozan’da cereyan eden müzakeratı siyasiye esnasında Lehistan Hükümetiyle de muahede 
mukaveleler akdini müzakere ettiğimiz malumunuzdur. Lehistan Cumhuriyetiyle tesisi 
münasebet etmek ve onunla münasebetimizi muayyen muahede ve mukavelelere 
istinadettirmek, Meclis-i Âlinizin arzusuna tercüman olarak Hükümetin arzu ettiği, 
biran evvel intaç etmek istediği bir gayedir.

Muahede ve mukavele burada Hariciye Encümeni Âlisinde müzakere edildi.
Münasebatı hariciyemizin tevsi ve tesisini istihdaf eden böyle bir neticeyi Heyeti 

Celilenin ruznamede dahil olan mevaddı saireye tercihan bugün müzakeresini Hükümet 
namına teklif ederim.4

4   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II, Cilt 4, İçtima 66, Sayfa 177
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13 Kânunuevvel 1339 (1923) Perşembe (Gizli Oturum) 
İstanbul İstiklâl Mahkemesi Hakkında Adliye Encümeni Mazbatası 
Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler, heyeti nazar hakkında 
ve asıl mevzuu müzakereyi teşkil eden İstiklâl mahakiminin vezaifi hakkında maruzatta 
bulunacağım.

Söze başlarken Rauf Beyefendinin teessürle mevzubahis ettikleri bir meseleyi, hafi 
celselerde işaat meselesini, ben de mevzubahis etmek isterim.

Gerek hususi, gerekse Meclisin resmi celselerinde hafi olarak yaptığımız içtimaattan 
intişarat vaki olmuştur. Hâkimiyeti Milliyenin bir fıkrasını bu hususta istişhat buyurdular. 
Arkadaşlar, insafınıza müracaat ederim, hafi celselerden vukubulan intişarat daima 
bizim nokta-i nazarlarımız, hükümetin nokta-i nazarları aleyhinde olmuştur. Hiçbir 
zaman sir sahibi insafın hatırından geçmez ki, vukubulan intişarat herhangi bir suretle 
hükümetin neşretmek istediği bir maksada faydalı olmuştur. Bilâkis hafi celselerin 
intişaratından en çok müteallim ve müteessir olan benim, biziz.

Herhangi hafi bir celsede bizim nokta-i nazarımız aleyhinde mülâhazat serdedilmiş 
ise, gayet tabiidir, büyük ve güzide heyetlerle muhtelif nokta-i nazarlar dermayan 
olunmak gayet tabiidir. Fakat hafi celselerin müzakeratının intişaratı, bizim nokta-i 
nazarımız aleyhinde ve bizzarur biz müdafaasız vaziyette iken neşriyat yapılmıştır. 
Onun için hikâye kabilinden bir şey arz edeyim.

Lozan’da heyeti mürahhasa arasında otururken bütün heyetlerin, konferansın 
bir tebliği resmi neşretmesi mukarrer idi. Müzakere olacak, o günkü müzakerede ne 
cereyan etti ise bir tebliği resmi neşredilecekti ve muhtelif milletler ayrı ayrı tebligat 
yapmayacaklar. Kemali dürüsti ile bu nokta-i nazarı ben muhafaza ettim. Her heyeti 
mürahhasa müşterek ve mübhem bir tebliği resmi yaptıktan sonra çıkar çıkmaz her 
biri ayrı ayrı propaganda yaparlardı. Her içtimada ben de aynı usulü tatbik etmeyeyim 
diye bu kararı tekrar tatbik ve tashih ettirmeye çalıştım. Teyit ve tasrih ederler, tekrar 
neşrettirirler di. Bu, o demektir ki biz neşredeceğiz ve nokta-i nazarlarımızı her yerde 
intişar ettireceğiz, fakat yalnız Türkler neşretmesinler.

Hafi celselerin intişarında, şimdiye kadar gördüğüm mahiyete nazaran, hafi celseler 
faydası yalnız hükümet aleyhinde kullanılmaktadır. Hükümet neşretmesin yalnız 
biz ifşa edeceğiz ve biz kaçıracağız. Ne idi o; bir ziyai hakikat sözü ve hatta ne idi o, 
İstiklâl Mahkemesinin teşekkülüne dair olan müzakeratın tarzı işaesi.... Buradan İstiklâl 
Mahkemesi çıkmış, ben İstiklâl Mahkemesine riyaset ederek içtima yapmışım. Ben bunu 
yapar mıyım?

Ve buna herhangi bir arkadaş ve herhangi bir hükümetin nokta-i nazarını terviç 
eden arkadaş yapar mı ve benim menfaatim var mıdır ki şu arkadaşın bu arkadaşın 
benim serdettiğim -bizim sedettiğimiz- nokta-i nazara mugayir bir fikir dermeyan 
ettiğini izhar edeyim? Bilâkis benim menfaatim hafi celselerden bir şey sızdırmayarak 
yekpare karar verildiğini, Meclisin karar verdiğini, izhar etmektir. Hem mütecaviz, hem 
mazlum rolünü oynayan hafi celsenin müzakeratını, inbişaratını yapanlardan tamamen 
mutazarrır ve tecavüze uğramış adamlarız.
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Rauf Beyefendinin teessürlerine iştirak ederiz. Çok rica ederim ki hafi celselerin 
neşriyatını, bunu sıkı bir surette muhafaza etmek isteyenler aleyhine bir silah olarak 
kullanmasınlar.

Bir nokta-i nazar daha serdolundu. Ona da cevap vermek isterim. Adliye Vekili bu 
kürsüye çıksın. Adliyemizin ve polisimizin muktedir veya gayri muktedir olduğunu ve 
bu işi yapmağa muktedir veya gayri muktedir olduğunu sarahaten söylesin. Arkadaşlar, 
bu da hükümeti bir çıkmaza sevk etmek demektir. Biz yeni bir kanun teklif etmiyoruz. 
Büyük Millet Meclisinin vaz ettikleri kanunu tatbik ediyoruz. Bu kanunda -elimizde 
mevcut bulunan kanunda- Adliye makinasının işlemediği, şayanı emniyet olmadığı 
zaman İstiklâl Mahkemesi gönderilir veya idare-i örfiye ilan edilir gibi bir kayıt 
var mıdır. Veya öyle bir kayıt olmasına ihtimal mutasavver midirki, böyle bir talep 
dermeyan buyuruluyor? Her halin kendisine mahsus bir tetbiri vardır. Kanuniyet ve 
gayri kanuniyet ne vakit olur? Eğer bir hali hususi için size her hangi ayrı bir kanunteklif 
etmekle huzurunuzda arzı vücut edersek, o zaman mevcut olan kanunların ademi 
kifayetini teslim etmiş oluruz. Vaz etmiş olduğumuz, aylardan beri ve bütün cihan 
karşısında kabul ettiğiniz ve neşrettiğimiz bir kanuna istinaden sizden tetbir ve karar 
talep ettik. Onun için bidayet mahkemesinin kararını, istinaf mahkemesi nakzederse ve 
sizin bidayet mahkemeleriniz musib karar vermekte muhti midirler?

İsabet ediyorlar mı, etmiyorlar mı, derseniz musib olur mu? Kanunun tayin 
ettiği salahiyetler ve şekiller olduğu gibi meşru ve makuldür. Onun için Polisimizin, 
Adliyemizin her hangi bir suretle ifayı vazife edip etmediği tarzında bir ifadeyi bizden 
talep edemezsiniz. Bu kanaatte değiliz, tamamen aksi kanaatteyiz. Adliyemizin cihan 
karşısında ilan ettiğimiz gibi, sizin huzurunda da onun mesuliyetini hâmiliz Adliyemiz 
mükemmeldir, işlemektedir, işliyecektir ve en mükemmel adliyedir ve olacaktır. Bu, 
Büyük Millet Meclisi kanunları olarak -Medarı istinat ve takip edilmek üzere elimize 
verdiğiniz her hangi bir kanunun kıymetini küçültmek demek değildir.

O, başka bir kanundur, bu başka bir kanundur. Mademki kabul ettiniz, mademki 
neşrettiniz meşrudur ve yerindedir. Ben Başmürahhas olarak Lozan Konferansında 
Adliyemizde müdahale veya Adliyemizin her hangi bir memleket Adliyesinden noksan 
olduğunu kabul etmek telakkisinde değilim. Orada değildim ve bugün burada da 
değilim. Cevabı gayet basittir.

Lozan Konferansında Adliyemizin şayanı emniyet olduğunu iddia ettiğim zaman 
Büyük Millet Meclisinin istiklâl mahakimi mevcut ve kanuni malum idi. Dünya ve ben 
bunu bilerek ona istinat ederek bu davayı dermeyan ediyordum. Bu gün vaziyet başka 
değildir.

Her millet kendi idaresi için kanunlarını ihtiyacına göre kabul ve tatbik etmek 
hürriyeti tamamesindedir. İstiklâl Mahkemesi zaten budur. Heyeti celile İstiklâl 
Mahkemesi göndermek veya İstiklâl Mahkemesine vazifei tatbikiye vermek suretiyle 
bizim Adliyemizi çürüteceğimiz tarzında bir telekkiye düşmek için sebep yoktur. 
Konferansda olsun, dahilde olsun Adliyemiz hakkında yaptığımız beyanat beslediğimiz 
ümitlere sarahaten, delaleten hiç bir suretle şüpheyi müstelzim olmaz. İstiklâl mahakimi 
kanunu Büyük Millet Meclisinin ilan ettiği İstiklâl muhakimi kanunu, burada yazılmış 
olan mevad ve ahkâmı dairesinde tatbik olundukça Büyük Millet Meclisinin malum ve 
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münteşir olan kanun vardır ve caridir. Adliye bundan ibarettir. Usul hakkında muhtelif 
ahvallere ait bir noktayı daha arz etmek isterim.

İstiklâl Mahkemesinin vezaiflnin tahdidi mevzubahis oluyor. Müsaade buyurursanız 
huzurunuzda kanunun tabirini kullanayım. İstiklâl Mahkemesinin dördüncü 
maddesinden: “Büyük Millet Meclisi lüzum gördüğü yerler için üçüncü maddede 
muharrer vazifeden bir kısmının istisnasına karar verebilir”. Büyük Millet Meclisi lüzum 
görürse İstiklâl Mahkemesinin vazifeleri olan mevadden bir kısmını istisna kılabilir. 
Binaenaleyh istisna mevzubahis. Şimdi asıl meseleye geliyorum. İstinat edeceğimiz 
maddeler nelerdir? İstiklâl mahakimi kanununun birinci maddesi İcra Vekilleri 
heyetince gösterilen ve Büyük Millet Meclisince ekseriyeti mutlaka ile verilecek 
karar iledir. Binaenaleyh huzurunuzda hükümet olarak size lüzumunu arz etmek 
mecburiyetindeyim ve bunu arz etmiştim. Muhtelif beyanatta zaten ifadatım noksandır. 
Noksandan biri de ifadatımı layikiyle arz edemeyişimdir. Anladım ki maruzatım 
arasında Heyeti Vekilece gösterilecek lüzumu layıki ile teşrih edememişim. Müsaade 
buyurursanız tekrar edeyim. Dedim ki, Gazetelerde manzurunuz olan bir mektubun 
iki mektub halinde intişar etmesi; biri Başvekile diğeri Reisi Cumhura yazılmış bu iki 
mektubun suretleri intişar etmiş. Ben bana ait olan mektubun muhteviyatına ittila 
kesbetmeden bunu gazetelerde gördüm. Hiyaneti Vataniye Kanununun muaddel birinci 
maddesi mucibince 1 Teşrinisani kararı hilafına neşriyat yapan haini vatan ad olunur. 
Bunu da okuduğumu hatırlıyorum. O halde bir hiyaneti vataniye cürmü karşısındayız. 
Yalnız her hangi bir hiyaneti vataniye cürmünden daha farklı bir cürüm vardır. Bu 
farkı arz edeyim. Fark, dahil ve haricin ecnebi tebaasının, bir ecnebi devletine derecei 
sadakati malum ve mücerrep olan iki adamın hariçten gönderdikleri mektubun neşri 
suretinde tezahuratmıdır muhterem efendiler?

Zabıtları okudum. Kanaati mahsusa ile düşünerek söylenilen sözler güç unutulur. 
Aynen derhatır ediyorumki hariç ve dahilîn iştiraki suretinde tezahür eden bu hiyaneti 
vataniye cürmünde hariç ve dahilîn derecei iştiraki, vuslatı ve şümulü meçhuldü. 
Sarahaten söylediğim budur. Bu gün de meçhuldür. Muhterem Efendiler, hariç ve 
dahilîn derecei iştiraki meçhul olan bir hiyaneti vataniye cürmünde emniyeti hariciye 
ve dahilîyemize taalluk eden mesaili mütalaa etmekden nasıl men edebiliriz? Mevzuu 
bahis olan mesele benim mecliste teşrih ettiğim hiyaneti vataniye cürmünü her hangi 
bir hiyaneti vataniye cürmünden fark ettiren nokta-i mütebarize budur. Hariç ve dahilîn 
iştirakile bir manzara görüyoruz. Derecei iştirak nedir, mahiyeti nedir?

Meçhuldür. Nasıl malum olur? Mahkeme tahkik edecekti o zaman malum olabilsin. 
Başka türlü malum olması melhuz mudur? Binaenaleyh huzurunuzda teşrih ettiğim 
davanın tarzı teşrihi (C) fıkrasında devletin emniyeti hariciye ve dahilîyesini ihlal 
edenler hakkında muamele cereyan eder.

Ceraim fıkrası tabiaten kendiliğinden ithal edilecektir. Bunu istisna etmek, 
nefsülemirde İstiklâl Mahkemesi izamına müsaade etmemeği. İstiklâl Mahkemesinin 
izamına flilen ve ameliyatta vücuda getirmemek demektir. Ya İstiklâl Mahkemesi 
gönderiyoruz. Esbabı mucibeyi tatbik edeceğim ve onun üzerine muhakeme yapacağız 
ve yahut İstiklâl Mahkemeleri göndermiyoruz.

Muhterem Efendiler, bir devletin beka ve hayatı kanunun hakiki olarak tatbıkına 
muallaktır. Hem kanun tatbik ediliyor, görürüz; hem de kanunu tatbik etmemek için, 
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tatbikatı sıfır yapmak için vaziyet almak memleket için mahza tehlikedir. Kanun şedittir, 
kanun fenadır. İyi, kanun ya tatbik olunur, ya tatbik olunmaz. Tatbikatta ferahı, ihmal ve 
zaaf olamaz.

Ancak bu sayede kanunlara hürmet ve memlekette beka ve istikrar temin olunabilir. 
Muhterem arkadaşlarım derhatır buyururlarki bize ait olan hususi mektublar 
gazetelerde nasıl intişar etti bilmiyoruz. Ne suretle bu gazetelerin eline geçtiğini 
bilmiyoruz. Efendiler, eğer siz asker ve siyasî casusluk ve suikasdı siyasî bu salahiyeti ve 
maddeleri bu mahkemeden alırsanız benim mektublarımın başkasının eline geçtiğini 
nasıl tahkik ettireceksiniz?

En basit teferruattan bahsediyorum. Bunun bir hattı ilerisi müsellah sui kast 
olduğunu sarahaten söyledim. Ben siyasi sui kastı, davayı teşrih ederken söyliyorum 
ve siz (C) maddesinde askeri ve siyasi casusluk, sui kasdı siyasi bunu çıkarırsak eğer 
teşhihi davada sarahaten söylediğim her hangi hiyaneti cürmünden mevzubahis olan 
cürmü, teşrih ettiğim gibi arz ettiğim delaili nazarı dikkate almamış oluyorsunuz.

Arkadaşlarıma bir vesveseyi de tatmin etmek isterim. İstiklâl Mahkemesi 
gönderiyoruz. Nasıl telakki ediyorlar? Nasıl telakki edeceklerini size fiilen söyliyeyim. 
Nasıl dahilde kanun kuvveti Büyük Millet Meclisinin kabul ve tatbik ettiği kanunları 
tatbik etmek için ciddiyet ve nihayetine kadar israr edilen medarı emniyet ve medarı 
istikrar olacak vasıta ise, harice karşı memleketin kuvvetini İfade eden de yalnız budur 
(Doğru	 sesleri)	Cumhuriyet ilan olunmuş, saltanat ilga edilmiş ve 1 Teşrinisani kararı 
ile idare-i devletin vaz’iyeti, esasları kurulmuş. Bu karar Cumhuriyet kararıdır. Olgun 
mudur, kuvvetli midir? Memleket ve Büyük Millet Meclisi bu kanaatları muhafaza etmek 
için son derece hassas ve muakkib ve sert midir? Dünyanın baktığı budur. Avrupa’nın 
bakdığı budur. Kurulan idare devam edecek gibi kuvvetli midir? Evvela buna bakar, 
ondan sonra medeni ve tekâmüli olan safha kullandıkları tedabir kanunlarında muayyen 
ve millete malûm ve münteşir olan kavait midir. Her ikisini temin ediyoruz. Büyük Millet 
Meclisi şu şu şekilde herkesi serbest bırakıyor.

Cumhuriyetin riyasetine ve idare-i devletin esasına tealluk eden bir meselede, hatta 
büyük bir devlete mensub olan adamlar dahi dahil olduğu halde, hemen ve derhal öyle 
büyük bir kuvvete karşı gözü pektir. Böyle bir vak’aya derhal vaz’iyed ediyor, büyük bir 
kuvvettir, demelidir	(Bravo	sesleri,	alkışlar)

Efendiler, Lozan muahedesine göre İstanbul tahliye olundu, bütün donanmalar çıktı. 
Derhatır buyurursunuz ki 31 Kânunuevvele kadar her devletten bir kruvazör ve iki 
torpido kalacaktı. İstiklâl Mahkemesi göndermek, eğer şey olsaydı, her hangi bir suretle 
memlekette zaaf ve teşevvüşü mucib olsaydı ve kanunsuzluğu ifade etseydi muahedenin 
tatbikatında bir fark olmak lazım gelirdi. Fark bilakis lehimizde olmuştu. Devletler, 
hatt-ı hareketlerini tebdil etmişdi	(Bravo	sesleri)	31 Kânunuevvelde topraklarımızı terk 
edecek olan kruvazör ve torpidolar o gün 15 Kânunuevvel de geri alınacaktır, dedik. 
Bu, Cumhuriyetin kuvvetidir ve Büyük Millet Meclisinin azim ve salabetinin kuvvetidir 
(Bravo	 sesleri,	 alkışlar)	Aylardan berri malum olan emri hayre iane için Hindistana bir 
heyet gönderelim diye ter ter tepiniyoruz.

Şunu söyledim olmadı, bunu söyledim olmadı. Hintli Ağa Han ve Emir Ali mektub 
gönderdi. Onların müdahalesini ve onların müdahalesine uyanları siz azimkâr 
kararınızla poze ettiniz, cevab verdiler bana, heyet gidebilir.
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Hindistan heyeti gidecektir. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Dahilî kuvvet olarak ilan 
ettiğiniz Cumhuriyetin ve kuvvetin muhafazası için son derece hassas ve son derece sert 
olduğumuzu İsrar ve isbat etmemiz icabeder.

Memleketiniz için, memleketinizin dahilî ve harici hayatına zehrolan, semmi katil 
olan zaaf ve anarşidir. Bundan ihtiraz ederek...

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Hay hay.
İSMET PAŞA (Devamla) — Yoksa Büyük Millet Meclisinin ilan ettiği kanunları 

tamamen tatbik etmelidir. İcabederse kanunları son derece tatbik etmelidir. Son 
derece müteassıbane tatbik etmek için, takib etmek için, hiç bir fikri mahsusa tabi 
olmayarak salabet, metanet ve dikkat, bunu temsil ve izhar ettikçe; daima kuvvete ve 
daima, istikrara ve daima terakkiye doğru yürüyeceğiz. Bu vezaif üzerindeki Büyük 
Millet Meclisinin ledelicab istisna buyuracağı vezaifi mütalaa ediyoruz. Arz ettim 
ki hiyaneti vataniye, benim burada teşrih ettiğim hiyaneti vataniye cürmü. Devletin 
emniyeti dahilîye ve hariciyesiyle askeri ve siyasi casusluk ve sui kasti siyasi ile 
murtabıttır. Derecei irtibatı, derecei ihtilatı meçhulümüzdür. Bu meçhuliyeti tavzih 
edecek mahkemedir. Bizim serdettiğimiz esbabı mucibe üzerine ve gösterdiğim lüzum 
üzerine İstiklâl Mahkemesinin gönderilmesine karar verilmiş ise, bizim gösterdiğimiz 
esbabı mucibeden bu üç madde gayri kabili tefriktir. Binaenaleyh (B) maddesi (C) 
ve (D) maddesi İstanbul İstiklâl Mahkemesi için Heyeti Celileden evvelce vaki olan 
istirhamımızdı ve bu gün de istirhamımızdır. Bu olmadıkça İstiklâl Mahkemesinin ifayı 
vazife etmesine imkân yoktur.

Şimdi diğer noktaya geliyorum, mabat noktalara geliyorum. Bu Büyük Millet Meclisi 
İstanbul İstiklâl Mahkemesinden berveçhi ati vezaifi istisna etmiştir, diyeceğiz. İstiklâl 
Mahkemesi teşekkül ederken ve İstanbul’a giderken ve orada ifayı vazife ederken daima 
dikkatle naspı nazar ettiği bir nokta vardır. O noktayı müsaade buyurunuz arz edeyim. 
Biz yeni bir hadise üzerine yeni bir kanun teklif ve ilan etmedik. Mevcut bir kanunu, 
mevcut bir kanunun tatbikini teklif ettik ve Büyük Millet Meclisi mevcut bir kanunun 
tatbikini emretti. nokta-i nazar budur. Her hangi bir suretle şeklen veya mugalataya 
getirerek dahilde ve hariçte yeni bir kanun ilan etmişler; manzarasına daima mani 
olmaya çalıştım ve mani olacağım. Onun için usul ve merasimde bu noktaya dikkate 
mecburuz. Şimdi her hangi bir nokta istisna buyurulursa, o halde diyeceğiz ki, İstiklâl 
muhakimi kanunundan filan İstiklâl Mahkemelerine verilmiş olan vezaiften filan madde 
mucibince verilen vezaifi İstiklâl Mahkemesinden istisna ediyor. Eğer benim teşrihatımı 
Heyeti Celile lütfen nazarı dikkate alırsa biran için farz edelim. O halde istisna edilecek 
nikat neler olmalıdır? Şimdi diyeceğiz ki, daima nazari ve farazi olarak söylüyorum, 
Heyeti Celile nasıl verirse öyle olacaktır.

Kimsenin müdahaleye hakkı yoktur. Şimdi eğer benim daha teşrih ettiğim tarzda 
kabul ve tasvib buyurulursa ilan edeceğimiz maddeler şunlar olacaktır.

Büyük Millet Meclisi İstanbul’a gönderdiği İstiklâl Mahakiminin salahiyet ve 
vazaifinden asker ailelerine vaki olacak taarruz ve tecavüz maddesini istisna etmiştir. 
İstanbul’da zaten az asker vardır. Seferberlik de yoktur.

Bu kaydi ister kabul buyurunuz; ister kabul buyurmayınız, ister istisna ediniz, 
fakat Büyük Millet Meclisi tarafından memlekete karşı İstanbul’a İstiklâl Mahkemesi 
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gönderilmiş ve asker ailelerine taaruz ve tecavüz mesailini istisna etmiş, bu, halka ve 
köylüye, herkese zayıf gösteren bir noktadır.

Bunu istisna ediniz diye teklif yapmam. Bunu hatıra olarak arz ediyorum.
Diğer (B) maddesine geliyorum. İstisna arasında seferberlikte tedariki vesaiti nakliye 

komisyonlarının suiistimalat ve mesayisi hakkında bilmem ne seferberlik resmen ilga 
olunduğu için madde tabiatiyle varit değildir.

Bunu Büyük Millet Meclisi istisna etmiştir veya ithal etmiştir demekle hakikatte hiç 
bir şey tebeddül etmiş olmayacaktır. İster kabul buyurunuz, ister istisna ediniz.

(D) maddesine geliyorum. Diyor ki ihtilasta bulunan ve rüşvet alan bilumum 
memurini mülkiye ve askeriyeyi ve bunlara her hangi sınıftan olursa olsun ihtilas ve 
vesatet eyleyen.... Büyük Millet Meclisinin istisna ettiği mevat arasına bunu da ilave 
edeceğiz. Muhterem arkadaşlarım, idare-i Devlete mülki veya askeri ika edilen hırsızlık, 
idare-i devlette hırsızlık düşmanların azmandır ve belaların eşnaıdır. Bu kanaatteyim. 
Bunu samimiyetle ve ciddiyetle kabul ve takip edeceğiz. Buyuracaksanız ki bunun 
kanunları ve ayrıca maddeleri vardır, asla şundan bundan bahsetmedim ve bugün de 
bahsetmiyorum. Mülkiye ve askeri memurinin rüşvet ve ihtilası için İstiklâl Mahkemesi 
gönderelim demedim. Fakat muvacehei millette ve muvacehei âlemde, İstanbul’a bir 
İstiklâl Mahkemesi gönderilmiş ve bunun vezaifinden, memurinin rüşvet ve ihtilası 
istisna edilmiş manzarası vermeği muvafık bulmadım, mahzurlu gördüm. İster kabul 
buyurunuz, ister istisna ediniz. Hükümet bu maddenin İstisnası teklifine mütecasir 
değildir (Bravo	sesleri)	Meclisin itibarı nokta-i nazarından manevi olarak düşünürüm ki 
müsaade buyurunuz, samimiyetle ve kemali ehemmiyetle söylerim ki, Meclis izam ettiği 
İstiklâl Mahkemesini sert, seri ve âdil vezaifi ifa için gönderdi.

Evet sert, seri ve âdil icraat için gönderdiğimiz İstiklâl Mahkemesi vezaifinden vezaifi 
içerisinden rüşvet alan, suiistimal eden mülki ve askeri memurinin istisna ettiğini ilan 
etmesin. Karar ve salâhiyet kendisinindir.

Bu, bir hükümet meselesi değildir. Fakat bunu istisna ediniz diye asla teklif 
edemiyorum. Belki esbabı mucibemde de yok idi, bugün de yoktur. Fakat istisna 
meyanına bunu da ithal ediniz demeye cesaret edemedim.

İkinci cihete geliyorum. Nüfuzu memuriyetinden istifade ederek halka zulüm ve 
işkencede bulunan memurini mülkiye ve askeriyeyi muhakeme etmek, aynı meseledir. 
Takriben ihtilasta bulunan memurini mülkiye ve askeriye vaziyetinde bulunan 
adamlar idi. Bunlar için maruzatta bulunduğum zaman istisna ediniz tarzında bir teklif 
yapmadım. Fakat kabul ederseniz minnettar ve müteşekkirim. Kanaatime mutabıktır. 
Hiç olmazsa bu esnada bir iki cürüm bulurlar ve şiddetle tecziye ederlerse bu itiyatta 
bulunan adamların, erbabı ceraimin zihinlerinde her hangi bir intibah tezyid edilir; 
kökleşir. Bu mesele bitti. (A) maddesi kaldı ki (bu da firar ve firara teşvik) ve saireden 
ibarettir.

İstanbul’da nazari vaz’ul ceyiş vardır. Artık firar meselesi ve saire bulunan yani firar 
meselesi ve firara teşvik meselesi mevzuu bahis olmaz. Eğer hakikaten siyasi tertipler, 
siyasi suikastlar vasi mikyasta var ise ve mahkeme bunu çıkarırsa bunun şuraya buraya 
dal budak salması ihtimali vardır. Hepinizin tecrübesi vardır. Hepiniz görmüşsünüzdür 
ki böyle kuvayı müsallahaya el atmaya çalışmadan hiyaneti vataniye ceraiminin 
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tertibatı, harici ve dahilî tertibatı siyasiye olmaz. Binaenaleyh mahkeme yaparken 
ihtilatat görürse zaten belirecektir. Buna da karar verip vermemek elinizdedir, karar 
verip vermemek takdirinize muhavveldir.

Şimdi efendiler, geçen gün serdettiğim lüzum üzerine Hükümetin serdettiği lüzum 
üzerine Meclis-i Âlice tasdik olunmuştur. Geçen gün teşrih ettiğimiz esbabı mucibede ve 
bugün tasrih ettiğimiz esbabı mucibede münderiçtir.

Bu esbabı mucibede Hiyaneti Vataniye Kanununun muhtevi olduğu ceraimi ve 
Devletin emniyeti hariciye ve dahilîyesini ihlâl edenler hakkında kanunun birinci babının 
birinci ve ikinci fasılları ki, ceraimi ve suikasti siyasi ceraimini istisnaya mütehammil 
değildir. Bizim serdettiğimiz esbabı mucibe ve mevzuubahis olan davayı tarzı teşrihimiz 
bu üç vazifeyi muhtelit olarak huzurunuza arz etmiştik.

Diğer maddeleri, diğer vazifeleri istisna etmekde, etmemekde yeddi ihtiyarınızdadır. 
Bendeniz ise istisna etmekte herhangi bir fayda tasavvur etmem. Eğer tahdit namı 
altında istisna olan bu üç vazife (B), (D), (C) fıkrası ihtilâl mahkemesine verilmiş ve 
mabaadı çıkarılmış olursa maksat hâsıl olur ve hükümetin nokta-i nazarında da maksat 
hâsıl olacaktır.

Fakat diğerlerini istisna etmekte, tekrar nazarı dikkatinizi celbediyor um ki, hiç bir 
fayda yoktur. Çünkü halkta ve köylüde, şurada, burada”Büyük Millet Meclisinin yüksek 
itibarı nokta-i nazarından teklif edeceğim” büyük tesiri olur. Asker ailesine taarruzu 
şayanı ehemmiyet telakki etmemişler tarzında olan telakkiyi şayanı ehemmiyet 
bulmam. Çünkü İstanbul’da zaten asker ailesi yoktur ve taarruz yoktur. Fakat bihakkın 
şayanı ehemmiyet telakki etmemiştir diyerek Büyük Millet Meclisinin itibarına toz 
konduramam. Ben buna cesaret edemem. Maruzatım bundan ibarettir.

Biz serdolunan esbabı mucibe ile Devletin ilan ettiği kanunlardan birini tatbik 
etmeye karar verdik. Ya karar verdik veya karar vermedik. Eğer karar verdik ise karar 
verdik diyelim. Karar vermiş görünelim. Yoksa onu tatbikte imhal edemeyiz. Böyle bir 
vaziyeti kabul edemeyiz. Böyle bir mesuliyeti deruhte edemeyiz ve böyle bir mesuliyeti 
kabul edemem. Teşrih ettim, esbabı mucibe dermeyan ettim. Kabul buyurunuz. Evvel 
emirde onun tatbikatı için Heyeti Celileden istirham ederim. Onun tatbikatına imkân 
ve fırsat versin. Eğre bu imkân bahşedilmezse Heyeti Celilenin beklediği gaye hâsıl 
olmamış olur.

Hâlbuki o gayenin hâsıl olması daima bizim tahtı mesuliyetimizdedir.
Serdettiğimiz esbabı mucibe üzerine ilk tezahüratta verdiğiniz kararın ilk tezahüratta 

memleket için kuvvet ve memleket için salâbet ifade eden netayici arzetmiştim. Kaviyyen 
eminim ki, vereceğiniz kararlar memleket için daima kuvvet ve salâbet ve Cumhuriyetin 
hariçteki müdafaası ve dahile ve harice emniyet ve binaenaleyh netayici hayriye temin 
edecektir.5

5   TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre II, Cilt 4, İçtima 67, Celse 2-3 Sayfa 338-343
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24 Kânunuevvel 1339 (1923) Pazartesi 
Erzurum Mebusu Cazım Efendi ve Rüfekasının; İstiklâl Mehakimi 
Kanununun Beşinci Maddesinin Tadiline Dair (2/232) Numaralı Teklifi 
Kanunisinin Şayanı Müzakere Olmadığına Dair Lâyiha Encümeni 
Mazbatası

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler; müzakerat esnasında 
âcizlerinin Lâyiha Encümenine gidip müdahale ettiğim mevzuubahsolmuştur. Bu 
nokta üzerinde beyanı mütalâa etmek mecburiyetindeyim. Vekiller, azayı Meclisten 
intihabedilir, Azayı Meclisin hukuku, vekiller üzerinde de tamamen mevcuttur. Azayı 
Meclisten her biri şube ve encümenlere müracaat ederek istediği evraka, vesaika 
orada kesbi ıttıla ve istediği encümenler müzakeratını istima ve malûmat kabilinden 
olarak mütalâtını dermeyan edebilir. Bu, ihticacettiğimiz kanun muktezasıdır. Bu kanun 
Malatya Mebusu olan Başvekili, müntahiplerin kendisine vermiş olduğu hukuku siyasiye 
ve vazifei esasiyeyi ifa etmekten menetmek kudretinde olmadıkça encümenlere gidip 
Nizamnamei Dahilînin bir mebusa verdiği hukuku istimal etmekten de menedemez. 
Diğer nokta-i nazardan Hükümetin tedabirine taallûk eden her hangi bir mesele 
encümenlerde konuşulurken erkânı Hükümetin vazifesidir ki, o encümene gitsin, 
orada azayı encümenin, muhterem azaları Meclise takdim olunmak üzere inzar ettiği 
hâsılatı mesaiden haberdar olsun. Muhterem Efendiler; Meclis-i Âli’nin encümenleri 
vazifei kanuniyelerini hakikaten şayanı iftihar olacak. Meclis-i Âlinizin büyüklüğüne, 
hissi vazifesine misal ve timsal olacak bir ciddiyetle ifa etmektedirler. Bundan katiyetle 
eminim ve Meclis-i Âli’nin şüphesi olmadığına da eminim. Lâyiha Encümenine gidip de 
Başvekilin müdafaa ettiğini düşünen ve bu suretle Lâyiha Encümeni Âlisine müdahale 
edilmesine imkân olduğunu tasavvur eden refiki muhteremine tavsiye ederim, aynı 
encümene bir kere de kendileri teşrif buyursunlar. Lâyiha Encümeni Reisinin vazifei 
kanuniyeyi ifa hususunda hiçbir müdahale kabul etmiyeceğine bizzat kaani olacaklardır. 
Usule ait bu mütalaadan sonra esasa taalluk eden, mevzuubahsolan bu zemine ait 
Hükümetin nokta-i nazarını ifade etmek isterim.

Muhterem Efendiler! İstanbul’a İstiklâl Mahkemesi gönderilmesi, Büyük Millet 
Meclisinin ihzar ve ilan ettiği kanun mucibince Hükümetin göstereceği lüzum üzerine 
Meclis-i Âlice tespit edilmişti. Hükümet bir vaziyeti halletmek için tasavvur ettiği 
tedabiri Büyük Millet Meclisinin kanunları içinde aradı ve o kanun içinde bulduğu 
tedbiri Meclis-i Âliye teklif eyledi. Tedbir olarak bulduğumuz kanun Büyük Millet 
Meclisinin evvelce kabul ettiği, millete ilan ettiği bütün vatandaşlarca malûm olan bir 
kanundur. Bu kanun heyeti umumiyesiyle bir küldür. Bu küllü gerek esasından ve gerek 
teferruatından tadil etmek mevzuubahsolduğu takdirde eğer bu tadil cereyan içinde 
bulunan bir tedbire taallûk ediyorsa Hükümetin teklifi esas itibariyle reddolunmuş 
demektir. Meclis-i Âli dün nazarı dikkate aldığı Hükümetin teklifini bugün kabul etmek 
veya reddetmek zeminini yeniden müzakere ediyor vaziyetine sokturulmuştur. Bu 
hususta fikrimi, vazifem olduğu üzere, itiyat edinmeye çalıştığım üzere, kemali vuzuhla 
muvacehei millete ifade etmek isterim.

Muhterem Efendiler! İdarei Devlette adaleti bütün vatandaşlar için müsavat üzere 
arıyoruz. Anadolu’nun her hangi bir çiftçisi hakkında kabili tatbik olan kanunun 
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memleketin en yüksek addolunabilecek, her hangi bir nokta-i nazardan yüksek 
addolunabilecek diğer efendisi hakkında da aynı müsavat ile aynı ciddiyet, aynı adalet 
ve şiddetle kabili tatbik olmasına dikkat ediyoruz. Efendiler! Senelerden beri İstiklâl 
Mahkemesini bir tedbiri vataniye olmak üzere Büyük Millet Meclisi istimal etti. Gûnağûn 
meşka ve mezahim içerisinde gece ve gündüz, günlerce yıpranan cephedeki zabitler, 
neferler, kumandanlar ve memlekette evlâdını gönderen, Hazineyi mükellefiyetle 
dolduran ve altmış yaşında toprağını sürüp ailesini geçindiren vatandaşlar, Türkler 
ledelicap bu kanun ile tahtı muhakeyeme alındı. O zaman Büyük Millet Meclisi bunu bir 
tedbir olarak kabul ederken bir iki efendi veya bey veya arkadaşı, şunun bunun arkadaşı 
diye böyle bir esası tağyir etmeyi mevzuubahselemezdi. Meclis-i Âli’nin şiarı adaletine 
ve bir Devletin esasatına sarahaten mugayirdir. (Bravo	sadaları,	alkışlar)

Sokakta bulunan, sokağa çıktığımız zaman ilk rastgelen arkadaş ika edeceği her 
hangi bir cürümden dolayı hangi usul ve kanunla ve hangi mahkeme ile nasıl muhakeme 
olunacağını bilmek lazımdır. Bunu bilmezse o vatandaş için emniyet yoktur. Ve idare-i 
Devlette mesuliyet almaya kimsenin cesareti yoktur. Sokakta rastgeldiğimiz vatandaş 
biçare ve fakir ise o zaman şedit kanunlara mâruzdur. Eğer bu biçare değil de her vasıtaya 
malik bir arkadaş ise hatta mahkemenin esnayı cereyanında başka bir usul, başka bir 
tedbir mevzuubahsolabilir. Böyle bir ihtimale Meclis-i Âli asla müsaade edemez. Hulâsai 
mâruzât olarak gösterdiğimiz lüzum üzerine Meclis-i Âli’nin kabul ettiği bir tedbir, o 
tedbirin esnayı tatbikinde tadil olunursa bizim gösterdiğimiz lüzum ve bizim ittihaz 
ettiğimiz karar kabulü tatbik olmaktan çıkar. İkincisi, eğer vatandaşların esnayı muhake 
meşinde lehv e aleyhinde ve bilhassa mevzuubahsolan İstanbul Mahkemesi gibi mevkii 
husisisi itibariyle bütün dünyanın bildiği eşkâl ve menazır içinde lehlerine tadil etmek 
suretiyle bir tadil yapılırsa memlekette ahali için başka, efendi için başka adalet ve 
kanun câri olduğu gibi bir zihniyet hâsıl olur. Böyle bir zihniyet memleketin asayişini 
ve bünyanını tahrip için fevkalade müessir bir silahtır. Meclis-i Âli’nin bütün memleketi 
aynı prensipler üzerinde, aynı şefkat ve alaka ile idare ettiğine samimen ve vicdanen 
mutekidim. Onun için mevzuubahsolan teklifin reddolunacağını ümidediyorum.

Mütalâtım şu noktadadır ki eğer mevzuubahis meselede mevkii tatbikte olan 
kanunu tadil etmek suretiyle adalet zihniyetinde fark gösterirsek Türkiye’de Zeyd için 
ayrı, ansu için ayrı, bey için ayrı, efendi için ayrı adalet prensipleri cari olmak üzere 
Hükümet üzerinde mesuliyeti deruhde edemem. Muvacehei millette arz diyorum	(Bravo	
sesleri)	Anadolunun her hangi bir köyünde her hangi bir fakiri için kanun ne suretle cari 
olacaksa İstanbul’un her hangi bir beyi veya paşası için kanun aynı suretle cari olacaktır. 
Bu suretle mesuliyeti deruhde edebiliriz. Bu mâruzâtımı bitirirken bir noktayı ifade 
etmek isterim. Mahkemeye tevdi olunan her hangi bir mücrimin veya maznunun lehinde 
veya aleyhinde hiçbir vaziyet almamakla mükellefiz ve almıyacağız Mevzuubahsolan 
İstiklâl Mahkemesinde muhakeme olunacak zevat için temenni ederim ki beraetlerini 
ispat etsinler. Mahkemeye kanaat gelsin. Terbiye-i nefs etsinler. Bundan en ziyade 
memnun olacak benim.6

6   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II, Cilt 4, İçtima 73, Sayfa 442-443
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30 Kânunusani 1340 (1924) Çarşamba 
İstanbul’daki İstiklal Mahkemesinin Tatiline Müsaade Olunmasına 
Dair, İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden Mevrut Telgraf Hakkında Yaptığı 
Konuşma

REİS — Celseyi Açıyorum.
İstanbul’daki	 İstiklâl	 Mahkemesinin	 tatiline	 müsaade	 olunmasına	 dair,	 İstiklâl	

Mahkemesi	Riyasetinden	mevrut	telgraf.
REİS — İstanbul’da İstiklal Mahkemesi Riyasetinden bir telgraf aldım. Heyeti 

Celilenize arz edeceğim. Elyevm derdesti rûyet olan suiikasıt dâvası bittikten sonra 
artık İstiklâl Mahkemesinin rûyet edeceği hiçbir mesele mevcudolmadığını İstiklâl 
Mahkemesi yazıyor. Binaenaleyh, mahkemenin tatiline müsaade buyurulmasını arz 
ediyorlar (Kabul	sesleri)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — İstiklâl Mahkemesinin devamı faaliyetine 
Hükümetçe lüzum kalmadığını arz ederim.7

7   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II Cilt 5, İçtima 92, Sayfa 465
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3 Mart 1340 (1924) Pazartesi 
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile Elliüç Refikinin Hilâfetin İlgasına 
ve Hanedanı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Hâricine 
Çıkarılmasına Dair Teklifi Kanuni Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

HEYET-İ VEKİLE REİSİ İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler, Makamı 
Hilâfet hakkında verilecek karar için açılan münakaşat dinî ve siyasi iki zemine temas 
etti. Dinî münakaşatta bütün hatiplerin, lehte olan ve mahzur gören hatip lerin kâmilen 
müttefik oldukları bir nokta vardır; Makamı Hilâfetin ilgasiyle ahkâmı İslâmiyenin 
muhafaza ve tamamen icrasında hiçbir eksik olmıyacaktır.

Bunu bütün hatipler, Halid Bey de diğer arkadaşlar da söyledi.
Dinî bir zemini münakaşaya girmek istemem. Yalnız hiçbir suitefehhüme mâruz 

kalmamak için hatiplerin müttefik oldukları noktaları ve nokta-i nazarlar arasındaki 
farkı izah için söylüyorum. Dediler ki, Dinî esas üzerinde bulunurken Cuma namazının 
kılınmasında Makamı Hilâfetin bir tesiri bir vaziyeti olduğunu zannedenler vardır; fakat 
bâtıldır. Uzun ve müdellel izah ettiler ki bâtıldır. Türkiye Cumhuriyeti dahilînde Makamı 
Hilâfet mevcudolmamakla “diyaneti İslâmiyenin icrasında bütün ahkâm ve muamelât 
tamam olacaktır; hiçbir eksik bulunmıyacaktır. Hakikat de bundan ibarettir. Zaten dört 
seneden beri Türkiye dahilînde islâmiyet; Makamı Hilâfetin hiçbir alakası, münasebeti, 
tesiri, nüfuzu olmaksızın ahkâmını icra ediyor. Hakikat bundan ibarettir. İlâmaaşallah 
bir tarzda devam edecektir.

Siyasi zemini münakaşaya giriyorum. Bu hususta söz söylemek vazifemdir.
Dahilî siyasetimizde gösterilen endişe şudur; Bunu halk nasıl telâkki eder. Meclis-i 

Âliniz bu kararı verdiğiniz zaman halkın temayülâtına tamamen tercüman olmuş 
mudur? Gibi dört-beş kişinin bile düşünmediği bir mülâhazayı burada bir kişi serd 
etti. Halk hükmü diyanetin hakikatına ehemmiyet verir. Hakikat ve hükmü diyanet ne 
tarzda olduğu izah olunmuştur. Sabit olmuştur ki, ahkâmı İslâmiye tamamen cereyan 
edecektir; Makamı Hilâfetin hutbede tesiri yoktur. Hakikat budur. Bu ciheti hikmetin ve 
isabetin nokta-i nazarı olduktan sonra iki veya üç kişi aksini zannederse bizim vazifemiz 
aksini zannedenleri irşadetmektir.

Eğer her hangi bir hakikati yürütmek için onun aleyhini zannetmekle bulunan her 
hangi bir fert de bulunmasın diye düşünerek hakikatleri yürütmek için gayrikabili 
tahakkuk çıkmaz, yollara teveccüh etmiş oluruz.

Biz bir karara varmak için nefsülemre muvafık olan tedbir ve hikmeti aramaya 
mecburuz. Bir nokta serd ettiler ki bunu kemali teessürle bağırarak söylemeye 
mecburum. Güya İstiklâl Muharebesi esnasındaki mücahedat, Hilâfete istinadolunan, 
Hilâfete isnadolunan her hangi bir tahrik; Makamı Hilâfeti kurtaracağız, şunu yapacağız, 
bunu yapacağız diye her hangi bir teşvik suretiyle zuhura gelmiş...

Arkadaşlar, Anadolu’nun bütün ovalarını doldurduğumuz henüz gözleri açık yatan 
şehitler için bundan büyük hürmetsizlik olamaz. Tasavvur eder misiniz ki; beş sene 
başından nihayetine kadar kâmilen ayaklanmış bütün vergilerinden, sonra da ayrıca 
mamelekini vererek beş sene bütün dünyaya karşı mukavemet etmiş bir millet bahusus 
muvafıkı akıl ve hikmet olmayın bir uydurma ile bu azim mücahedele atılmış bulunsun.
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Böyle bir mülâhaza milletin mücahedatının mahiyetini idrakte eksik kalmaktır. 
Bundan daha büyük bir mahiyeti varsa o da güya büyük tehlikeler karşısında milletler, 
heyulalar ve uydurma şeyler kendilerini kurtarırlar, heyulalar ve uydurmalarla 
kurtulurlar; zannına mahal vermektir.

Bu bizim için tehlikelidir, âti için tehlikelidir. Milletler mukaddes mefkûreler için, 
mukaddes hakikatler için toplanırlar. Mukaddes gayeler için yürürler.

Mühim mevani büyük müşkilat karşısında nihayete kadar sarsılmıyacak olan noktalar 
esasen, asla çürük zemin üzerinde bulunmıyan hakikatlerdir	(Alkışlar)	Saçma ve çürük 
nazariyeler ile ufak bir yokuş atlarsınız, ikinci bir yokuş gelir onu da atlarsınız, üçüncü 
bir yokuş gelir velhasıl her hangi bir ukabenin başında düşünmeye mecburdunuz.

İstiklâl harbinin esası, mefkürei istinadı bu kadar çürük müdür? Çürüklükten asla 
eser olmıyan çelik, sağlam, derin temellere müstenittir. İstiklâl mefkûresiyle bu mefkürei 
mücadele milletin sebebi hayatı oldu ve milletin sebebi hayatı olarak ta ilânihaye 
kalacaktır. Mücahedat esnasında şu tarzda, bu tarzda diye Makamı Hilâfete istinadeden 
her hangi bir kuvvet almadık, bilakis suitesirlerini gördük. Halife bütün nüfuziyle, 
bütün vesaitiyle, son vaziyete kadar milletin hayatı ve selâmeti, mevcudiyeti aleyhine 
kıvam etti. Mücahedatta muvaffakiyetimiz Makamı Hilâfetin Türk Milletinin istiklâli ve 
mukadderatı üzerinde her hangi bir rol oynamaması fikrini fiilen ve maddeten tahakkuk 
ettiren bir neticedir. Ufak bir hâtıra olmak üzere bunun tamamen aksini Heyeti Celileye 
ifade ederim. En müşkül anlarında toplanmış olan efradı millete, zâbitana askere biz 
tehlikeleri sarahaten söyledik. Arkadaşlar, askerler, zabitler! Biliniz ki bütün dünya 
düşmanmızdır, Halife düşmanmızdır. Şu devlet, bu millet, şu millet hepsi düşmanmızdır. 
Burasını istilâ etmiş, şurasını istilâ etmiş ve Halife sizi esir etmek istiyenlerle beraber 
olmuştur. Bunu açıktan açığa söyledik. Tehlikeleri bilerek, düşünerek, görerek, muayyen 
bir hedefe doğru yürüyen sahibi idrak adamlar gibi; toplanmış ve yürümüşlerdir.

Hakikat bundan ibarettir. Memleketin dört köşesinde bunu bilen ve bu hatıratı 
taşıyan yüz binlerce mücahitler var.8

8   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II Cilt 7, İçtima 2, Sayfa 61-63
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5 Mart 1340 (1924) Çarşamba 
Kastamonu Mebusu Halid Beyin, Ziraat Vekâleti Veya Müstakil Ziraat 
Müdüriyeti Umumiyesi Teşkiline Dair Teklifi Kanunisi (2/244) ve İktisat 
ve Kanunu Esasi Encümenleri Mazbataları Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Efendim İktisat Encümeninin, İktisat 
Vekâletinin ikiye tefrikine dair bir teklifi kanunîsi vardır. Bu teklifi kanuni bütçe ile 
alâkadar ve bir meselei müstacele olduğu için Heyeti Celilenin lâyihayı derhal nazarı 
dikkate alarak müzakere etmesini ve bu hususta bir karar verilmesini teklif ve istirham 
ederim.9	(Kabul	sesleri)

9   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II Cilt 7 İçtima 4, Sayfa 116
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22 Mart 1340 (1924) Cumartesi 
1340 (1924) Senesi Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası (1/296) 
Hakkında Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler, zannediyorum ki, 
vaziyeti hariciyemiz hakkında yakın zamanda Meclis-i Âliye arzı malûmat ettik. Fakat 
bütçe münasebetiyle muhtelif hatiplerin izhar ettikleri arzuya tebean hulasaten bir 
iki söz daha arz etmek isterim. Münasebatı Hariciyemiz, Şarktaki komşularımızla 
dostane münasebetimiz sureti umumiyede ve hüsnüniyet dairesinde fiilen tanzim ve 
teessüs vâdisindedir. Garp devletleriyle de münasebatı siyasiyemiz resmen tesis etmek 
yolundayız. Bugünlerde Estonya Hükümetini resmen tanıdık. Cemahiri Müttehidei 
Amerika, Avusturya ve Almanya ile İmza ettiğimiz muahedat; Meclis-i Âli’nin likına 
maruzdur. Macaristan ve Lehistan ile İcra ettiğimiz ve Meclis-i Âli’nin tasdikına iktiran 
eden muahedat teati edilmiştir. Diğer devletlerle yedi esesat üzerine muahedat akdi 
ve münasebat tesisini tervicediyoruz ve bunun yed’i iktidarımızda olan bütün vesaikle 
teshil ediyoruz. Lozan’da imza ettiğimiz Muahedenamenin mevkii meriyete vaz’ma 
muntazuız. Gerçi muahedenamenin ruhuna ve Lozan’da bize, mütemadiyen vukubulan 
teminat ve mevaide rağmen tasdik muamelesi ve muahedenin mevkii meriyete vaz’ı 
muamelesi tahmin olunmıyacak derecede uzamıştır. Muahedatın alâkadar meclisler 
tarafından ne vakit tasdik olunacağını sureti katiyede tayin etmek esasen mümkün 
değildir.

Fakat hiç kimse şüphe etmez ki bir muahedenin imzasındaki asli ve onun yalnız bir 
taraflı olarak tatbikini terviç ettiremez ve bu muallak vaziyet, ila nihaye devam edemez. 
Meclis-i Âliye arz ve ifadeye müsaraat ederim ki Lozan Muahedenamesinin tasdiki 
muamelesi, son zamanlarda esaslı bir terakki göstermiştir. İtalya Devletinin, Lozan 
Muahedesinin tasdikına müteallik muameleyi ikmal ettiğine 12 Mart’ta resmen muttali 
olduk ve yine aldığımız malûmata nazaran Lozan Muahedesi; İngiltere’de Lordlar 
Kamarasında tasdik olunmuştur. Muamele devam etmektedir. Siyaseti hariciyemizin 
mahiyeti sulhperveranesi malûmuâlinizdir. Münesabatı resmiye tessüs ve teessüs 
ettikçe Türkiye Cumhuriyetinin nasıl unsuru muvazenet unsuru istikrar olduğu 
gittikçe daha ziyade tebarüz edecektir. Geçen gün kıymetli hatip arkadaşlarım, mesaili 
mütenevviaya temas ettiler.

Buna dair arzı cevabetmek isterim. Menteşe Mebusu muhteremi elindeki vesaikla 
Garbi Trakyadaki mezalimden bahsettiler. Evvel ve ahir arz ettim ki beynelmilel 
münesebatta, mukabelei bilmisil tarikinde bir çarei hâl aramak veyahut bu münasebetle 
Türkiye tebasmın emniyetini, her hangi bir suretle mevzuubahsetmek benim temas 
edemiyeceğim bir zemindir.

Diğer taraftan Menteşe Mebusu muhtereminin ifade ettiği, beyan etteği vukuatı, muttali 
olduğumuz andan itibaren baştan nihayete kadar kemali ehemmiyetle nazarı dikkate 
alıyoruz. Nihayete kadar ciddiyetle bu işleri takibediyoruz. Biz, bu gibi ihtilafata esasen 
hükümetlerin hüsniniyetine, muahedatın müstekimane tatbikine istinadeden bir siyasetle 
müşkülatın hallolunulacağı kanaatindeyiz. Bahis buyurdukları vakayi hakkında Hariciye, 
malûmat alır almaz teşebbüs etmiştir. Aldığımız malûmata nazaran bize denilmiştir ki 
affı umumî beyannamesi esasen 22 Teşrinisani’ye kadar olan vukuata şâmildir. Bu vakayi 
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ondan sonra vukubulan birtakım harekâta mütealliktir. Biz, affı umumi beyannamesinde 
ve mukarreratmdaki mahiyeti müsalimetperveraneyi esas ittihaz ediyoruz. Yoksa şu 
veya bu vesileyle bir kısım adamların aftan istisnası nokta-i nazarına iştirak etmiyoruz. 
Af, sükûn, teskin esasları dahilînde bir sureti hâl aramayı iltizam ediyoruz. Muhtelit 
Mübadele Komisyonunun faaliyeti, hâl için ve âti için itminanı bahistir. Elde edilecek 
semerat daha ziyade artacaktır. Bununla beraber Yunanistan Devletiyle olan bu gibi 
ihtilâfatı mütemadiyen azaltmak ve mütemadiyen sükûta gitmek yolunda yani her ihtilâfı 
halledecek olan siyaset yolunda müşkülata uğramıyacağız kanaatindeyiz. Esasen affı 
umumiyi Yunan Hükümetinin 17 Eylül 1923 tarihinde ilan etmiş olduğuna muttali olduk. 
Yakında Meclis-i Âli’ye Lozan Muahedesine tevfikan Yunanlılarla aramızda, tekârrür eden 
şekilde, affı umumî esasını ihtiva eden bir lâyihai kanuniye takdim edeceğiz.

Hatipler Musul meselesine temas ettiler. Musul vilâyeti dahilînde birtakım vukuat 
cereyan ettiğinden bahsettiler. Biz, muttali olduğumuz bütün vukuat üzerine, derakap 
lazım gelen teşebbüsata tevessül ettik. Aldığımız malûmat, bu vekaiyin çok eski olduğu 
zeminindedir.

Meclis-i Âli’nin malûmudur ki Türkiye ile Irak arasındaki hududun tarzı halli ayrı bir 
komisyonda takarrür ettirilecektir. O komisyon takarrür ettirinceye kadar statükonun 
muhafazası, tarafeyn mürahhaslarınca derpiş edilmiştir. Biz, imza ettiğimiz kuyuda 
halisane riayet ediyoruz. Statükonun muhafaza olunmadığını ifade eden her hangi bir 
vaka olmuş ise, statükoyu ihlâl edecek mahiyette olan hadisatın gayrivakı ve keenlem 
yekûn bir surette olduğunu sarahaten ifade ediyoruz. Bazı hatipler bu mesele üzerinde 
şu veya bu mülâhazanın nazarı dikkate alınıp alınmadığını ve bu husustaki nokta-i 
nazarın ne tarzda olduğunu istifsar etmek istediler.

Noktai nazarımız Lozan’da müzakereyi bıraktığımız zamandan itibaren tebeddül 
etmemiştir. Orada hangi esasatı müdafaa ettiğimizi Lozan Muahedatının zabıtnamelerine 
müracaat ederlerse sarahaten görürler. Bir arkadaşım öyle bir heyete, heyeti müzakereye 
kimin mürahhas olacağını ve o mürahhasın ne gibi efsafı haiz olması lazımgeldiğini 
uzun uzadıya izah etti. Zeminin latifeye müsaadesi olsaydı derdim ki eğer hatip, içinde 
muayyen bir şahsı düşünüyorsa kendisi mevkii iktidara gelinceye kadaroşahsı saklasın. 
Elbette her hangi bir heyeti murahassaya ve her hangi bir heyeti sefarete tayin olunacak 
zevatın daima evsafı tammeyi haiz olması hususunda itina edilecektir. Türkiye ile Irak 
arasındaki hududun tayini meselesine, milletimizin atfettiği ehemmiyet ve kıymeti, 
Hükümetin kemaliyle takdir etmekte olduğuna Meclis-i Âli emin olabilir.

Haizi ehemmiyeti bir mesele olmamakla beraber bir arkadaşım temas ettiği için 
arz edeceğim. Sakıt Halife, İtalya’ya davet olunmuş veya italya’ya gidecekmiş. Bizim 
işittiğimize göre her hangi bir yolcu gibi sakıt halifenin de İtalya’ya gidebileceğinden 
gazeteler, bahsettiler.

Fakat resmen bir davet vaki olduğu teeyyüdetmedi. İster öyle olsun, ister böyle 
olsun; meseleyi, nokta-i nazarımızca şayanı ehemmiyet addetmiyoruz	 (Doğru	 sesleri) 
Kezalik İngiliz Donanmasının Bahri Sefitteki manevralarından hiçbir surette alâkadar 
ve endişenak olmaya mahal görmüyoruz.

Muvazenei Umumiyeye müteallik, tertibatı siyasiyeye ait Türkiye, ne vaziyet alacaktır 
diye de mülâhazat dermeyan buyuruldu. Uzun müddetten beri Münasabatı umumiyenin 
teessüs ettiği bir devirde, bir zümreye istinat veyahut münferit yaşamak gibi nazarî ve 
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fennî mülâhazata temas etmekte bir faidei ameliye tasavvur etmem. Bütün terkibatı 
siyasiye muvacehesinde bizim atfı ehemmiyet ettiğimiz iki nokta vardır: Türkiye’nin 
emniyeti ve sulhun muhafazası. Biz hadisatı bu noktayı nazardan mütelâ ve tetkik ederiz.

Arkadaşlarımdan birisini, İtalya Başvekilinin gazetelerde intişar eden beyanatına 
temas ettiler. Gazetelerde görülen bu neşriyat üzerine muhterem hatip tarafından 
olduğu gibi memleketin her tarafında alâka ve istizaha maruz kaldık. Memleketimizde 
ticari ve iktisadi münasıbatın arkasında, her hangi bir beyanatı siyasiye bulunması 
milletimizi umumiyetle o ticari ve iktisadi münasebetten tevahhüşe sevk etmektedir. 
Bu sebepledir ki, bu havadis üzerine derakap her taraftan bana, bu nedir diye sordular.

Evvela şunu arz etmek isterim ki şu tarzda veya bu tarzda herhangi mütalâata karşı 
Hükümeti Cumhuriyenin en uzak ihtimalâtı dahi nazarı dikkate alarak memleketin 
selamet ve emniyeti fiilen vikaye eyliyecek tedabiri daima derpiş ettiğine Meclis-i 
Âliyi temin ederim	 (Bravo	sesleri,	alkışlar) Bununla beraber vasati dostane ve siyasiye ile 
tenevvür etmek esbabına derakap tevessül ettik. Bizzat Mösyö Mussolini kendi siyaseti 
sulh perveranesi hakkında bize teminatı müekkide vermiştir. İtalya’nın muahedeyi tasdik 
etmesi muamelesi de ondan sonradır. Bir muhterem hatip Selanik hadisesi hakkında 
benden malûmat sordu. Evet, Selanik’te şayanı teessüf bir hâdise vâki olmuştur. Fakat 
bu hâdise usulü dairesinde bütün eşkâli siyasiye ve resmiyesiyle tamir olunmuştur. 
Müsebbibler tecziye olundu. Büyük memurlar tarafından bize teessüfat ifade olundu. 
Hülâsa beynelmilel cari olan usul ve kavait dairesinde hâdise tamir olundu. Bugün 
hâdiseyi kapanmış addediyoruz. Yeni ihdas edeceğimiz elçilikler ve şehbenderlikleri vâsi 
mikyasta tesis etmek arzusunu da muhterem hatipler ifade ettiler. Muahede akdettiğimiz 
devletler nezdinde tedricen elçilikler ve şehbendirlikleri ihdas edeceğiz. Meclis-i Âli’nin 
malûmudur ki bütçenin heyeti umumiyesinden iltizam ettiğimiz tasarruf fikri içinde 
ve tasarruf edilecek parayla zaruratı, mübrematı, nafi işleri takibetmek meslekindeyiz. 
Hariciye bütçemizi tayin ederken vazaifi ifaya kâfi gelecek âzami tasarruf düşünmüştük.

Bu sebeple lüzumu kati olmıyan veya kabili tehir olan mahallerde sefaretleri, elçilikleri, 
şehbenderlikleri tevhidederek bir vazifeyi ifa etmek ve birini diğerinden sonra açmak 
yolunda ihtiyar ettik. Yalnız tahsisat münasebetiyle bir noktayı tenvir etmek isterim. 
Atiyen müzakere olunacak Muvazenei Umumiye Kanununun yirmiyedinci maddesinin 
(B) fıkrasında kambiyoya ait bir fıkra vardır ki bunu tadil için Heyeti Celileye müracaat 
edeceğim. Maruzatımı hitama erdirmezden evvel bir noktayı da tenvir etmek isterim.

Arkadaşlarım, elçiliklere tayin edeceğimiz zevatın hüsnü intihabı ve dirayet ve 
ehliyetleri için bazı mülahazat dermeyan ettiler. Türkiye Cumhuriyetini memleket 
haricinde temsil edecek olan zevatın en yüksek evsafı haiz olmasına kemali ehemmiyetle 
dikkat etmemiz vazifemizdir ve şimdiye kadar olan tecrübelerimiz ile Heyeti Celileyi temin 
edebilirim ki elçiliklerimiz Türkiye Cumhuriyetinin vekâr ve itibarına layık olacak dirayet 
ve ehliyeti göstermektedirler. Bizim itimadımıza her suretle her birisi mazhardırlar.

Her hangi bir elçimizin dirayetine ve nezdimizde haiz olduğu itimada en ufak bir 
şüphe tereddüde mahal yoktur. Huzuru âlinizde de bu itimadı teyidetmek isterim. 
Münasebatı hariciyemiz sulh ve sukün vadisinde münasebatı tezyid vadisinde bir 
müddetten beri gösterdiği terakkinin devam edeceğine samimi bir surette kaani 
bulunuyorum.10

10   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2 Cilt 8 İçtima 18, Sayfa 836
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23 Mart 1340 (1924) Pazar 
Teşkilatı Esasiye Kanunu Teklifinin Görüşmeleri Sırasında Karşılıklı 
Konuşmalar

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Bir sual sormak isterim”Hükümetin ledelicap 
tahkik edebileceği bir vaziyet” buyurdular. Anlamak istiyorum bir içtima mı olmuş?

REŞAD BEY — Hayır temas...
İSMET PAŞA (Devamla) — ve o içtimain neticesi mukarreratını mı tatbik ediyorlar 

ve Büyük Millet Meclisinin vereceği herhangi bir karar bulundukları içtimain hoşuna 
gitmezse icraat için bir karar mı almışlardır?

REŞAD BEY — Hayır efendim.
İSMET PAŞA (Devamla) — Büyük Millet Meclisinin kararı fevkinde bize vaziyet mi 

ifade ediyorlar. Hükümet bu hususu anlamak ister.
REŞAD BEY — Arzuları, temasları, heyecanları arz ediyorum. Hiçbir içtima 

olmamıştır.
Fakat mütemadiyen temasta bulunulmuştur.
İSMET PAŞA — Hükümetin tahkik edebileceği bir vaziyeti ifade ediyorlar.
Demek istiyorsunuz ki bir nazariyenin muhafazası için bir heyet, fevkalade hassastır. 

Güzel.... Fakat bütün bu işler Büyük Millet Meclisinin vereceği karar ile sükûn ve istikrar 
bulacaktır. Bu vaziyeti mi ifade etmek istiyorsunuz?

REŞAD BEY — Paşa Hazretleri bendenize “o halkın mürahhası yalnız sen misin?” 
dediler. Bu suale cevabolmak üzere dedim ki, Halk ile temas ettim, halkın heyecanlarını 
ve arzularını dinledim. Bu suretle dairei intihabiyemde temasta bulunduğumu ve bu 
suretle onların arzularını ve temennilerini arz etmek...

İSMET PAŞA — Vazifenizdir. Dinlersiniz. Fakat bizim için tahkik edebileceğimiz bir 
şey söylediniz. Mesele vazıh olsun. Dünya karşısındayız. Ne tahkik edeceğim?11

11   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 7/1 İçtima 19, Sayfa 996, 997
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2 Nisan 1340 (1924) Çarşamba 
1340 (1924) Senesi Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası; Başvekâlet 
Bütçesinin Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma

Refet Beyfendi istatistik işlerinin ehemmiyetini izah buyurdular. Evvelce Hükümet, 
istatistik teşkilatı hakkında bir teklif dermeyan etmişti. Keyfiyeti Heyeti Celilenin 
takdirine arz ediyoruz.

“Diyanet İşleri bütçesi hâlâ olmadı mı?” Diye bir sual karşısında bulundum.
Diyanet İşleri Reisi tayin edilmiş ve kadroları hemen taayyün etmek üzere 

bulunmuştur. Bir iki gün zarfında ayrı bir bütçe olarak Heyeti Celileye takdim edeceğim.
Muhterem Adana Mebusu, sakıt Halifeye ve sakıt hanedana verilen paralara ilaveten 

Hükümet yeni bir para vermek fikrinde midir? Buyurdular.
Sakıt Halife vatandan ayrılır ayrılmaz Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin mukadderatı aleyhinde ve Türkiye vatanı aleyhinde sarahaten vaziyet 
almıştır. Beyanname neşretti ve tahrik etti.

Hükümet, Meclis-i Âli’nin kabul ettiği kanun ile masarifi seferiye için, kendisine 
verilmiş olan salâhiyete binaen, ilk masarifi seferiyeyi vermişti. Fakat bu vaziyet hâsıl 
olduktan sonra, yani Türkiye aleyhinde vaziyet aldığını gördükten sonra, ikinci bir para 
vermeye muktedir değildir	(Bravo	sesleri)

Çünkü hiçbir hükümet vatan aleyhinde ve Büyük Millet Meclisi aleyhinde vaziyet 
alanların esbap ve vesaitini tezyit etmeye muktedir değildir	(Doğru	sesleri)

KARŞILIKLI KONUŞMALAR

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu sakıt Halifenin vatan aleyhinde neşriyatta 
bulunduğuna hepimiz müteessir olduk. Doğrudur, lâkin bendeniz bu neşriyat nedir, diye 
Avrupa gazetelerini takip ettim, fakat böyle bir şey göremedim. Hatta İstanbul gazeteleri 
de bu neşriyatı Ankara’dan alarak neşrettiler. Bu beyanname harfiyen neşredilse de 
nasıl bir beyanname neşredilmiş olduğunu bütün âlem görse...

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Ne lüzum var efendim?
HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Görülecek bir meta değil canım.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Tahakkuk etsin, efendim.
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Beyanname gazetelerde neşredildiği gibidir. 

Meclis-i Âlide zikredilecek bir beyanname olmadığı gibi mahiyeti resmiyesini kabul 
etmediğimiz için Meclise arz etmedik	(Doğru	sesleri)

Beyanname, hakikati halde gazetelerde görüldüğü gibidir.12

12   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II, Cilt: 8, İçtima 27, Sayfa 241, 242



42	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

18 Teşrinievvel 1340 (1924) Cumartesi 
Musul Meselesi Hakkında Yaptığı Konuşma

Başvekil	İsmet	Paşa	Hazretlerinin	Musul	meselesi	Hakkında	Beyanatı.

REİS — Söz Başvekil Paşa Hazretlerinindir. Meclisin Fevkalade İçtimağına görülen 
lüzum hakkında izahat vereceklerdir.

Buyurunuz Paşa Hazretleri!

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Müstacelen Büyük Millet Meclisinin ıttılaına 
ve tetkikine arz etmeğe lüzum gördüğümüz meseleye doğrudan doğruya girmek için 
Azayı kiramın müsaadelerini istirham ederim.

Azayı kiram bilirler ki, Lozan Muahede-i sulhiyesini imza ettiğimiz zaman Irak 
hududunu, Türkiye ile Irak arasındaki hududu bir neticei katiyeye rapt etmek mümkün 
olamamıştı. Muahede iki noktayı tespit etti. Birisi imza olunduktan sonra Türkiye ile 
Irak arasındaki hududu halletmek için Türkiye ile İngiltere arasında dostane müzakerat 
cereyan etmesi ve bu müzakere ihtilafa müncer olması, halinde ihtilafın Cemiyet-i 
Akvama havalesi esasını tespit ettik. Bir de bu tarik ile Türkiye ve Irak arasındaki 
hudut meselesi kesbi katiyet edinceye kadar hali hazırın muhafazasını tarafeyn taahhüt 
etmişlerdi. Bu sene Mayısın on dokuzundan dokuz Hazirana kadar İstanbul’da inikat 
eden Haliç konferansı, muahede hükmüne iptinaen Türk ve İngiliz mürahhaslarını 
temasa ve müzakereye getirdi. Maatteessüf bu müzakere Türk Murahhasının bir 
İtilafa varmak için sarf ettiği bütün mesainin bir semere vermemesi ile nihayet buldu. 
Malumuâlinizdir ki Lozan’da Irak hududu üzerinde bir neticei katiyeye varılamamasının 
sebebi, delaile müsteniden bizim Musul vilâyetini Ana Vatana raptetmek iddiamızdaki 
sebatımız idi. Diğer taraftan İngiltere mürahhası Musul’un Irak’a merbutiyeti olduğunu 
iddia etmek istiyordu. İfade etmek istiyorum ki, muallak olan mesele Lozan’da 
hallolunmamış olan ve bilahare mütalaası ve halli derpiş edilmiş olan Musul vilâyetinin 
ciheti aidiyeti meselesi idi. Hâlbuki İstanbul Konferansında mesele mevzubahis olduğu 
zaman Büyük Britanya mürahhası Musul Vilâyetinin mukadderatı üzerinde müzakere 
etmek esasına girmeksizin Musul’un haricinde Hakkâri Vilâyetine ait bazı arazi üzerinde 
talep dermeyan etti. Bu talep karşısında konferansın bir neticeye varmaması tabiî idi.

Denilebiliyor ki, İstanbul Konferansı; sebebi içtimai olan ve halledilmesi lazım gelen 
meseleye temas etmeksizin inkita etmişti. Biz Haliç Konferansı hitam bulmazdan ve 
Cemiyet-i Akvama gitmezden evvel muahedenin derpiş ettiği fikir; müsalemet cuyane ve 
fikiri itilâfcuyaneye itibaen iki hükümet arasında meselenin halli esbabına tevessül ettik. 
Bunun için yed’i iktidarımızda olan bütün vesaitle hâl çarelerini aradık. Bize İngiltere, 
başka bir teklifimiz varsa dermeyan etmekliğimizi, ayrıca bir müzakere açmaya imkân 
olmadığını yani Cemiyet-i Akvama gitmekten başka Çare kalmadığını cevaben bildirdi. 
Bunun üzerine takriben 6 Ağustosta, İngiltere Cemiyet-i Akvama müracaat etmişti. Biz 
bu esnada Lozan Muahhedesinin kesbi meriyet etmesine intizar ediyorduk. Gerçi Lozan 
Muahedesi 6 Haziran tarihinden itibaren kesbi meriyet etmişti. Fakat bu vaziyeti tespit 
etmek için icabeden muamelâtın resmen Hükümeti Cumhuriyenin semi ittilâına vusulü 
29 Ağustosa kadar imtidat etti.
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Biz Cemiyet-i Akvama müracaat için vaki olan teklifi; Ahden olduğu gibi neticeten, 
adalet husule geleceğine itimaden dahi iltizam ediyorduk.

Fakat evvelemirde Lozan muahhedesinin kesbi meriyet ettiği bize sureti resmiyede 
tebliğ edilsin bunu bekliyorduk. Hasılı bu muamele Ağustos nihayetine kadar hitam 
buldu. Murahhaslarımız da takriben 20 Eylüle doğru Cemiyet-i Akvam Celselerinde ispatı 
vücut ettiler. Murahhasımızın; İngiltere Murahhası ile bittabi hukuku mütesaviyeyi haiz 
olarak iştirak ettiği Cemiyet-i Akvam Celsesinde -20 Eylül Celsesi- İngiltere Murahhasını 
Evvelemirde Cemiyet-i Akvama havale edilmiş olan meselede ihtilâfın mahiyeti neden 
ibaret olduğu sualini mevzuubahis etti. Haliç Konferansında olduğu gibi Cemiyet-i 
Akvamda da İngiltere’nin tezi şu idi: Musul Vilâyetinin mukadderatı mevzuubahis 
değildir. Mevzuubahis olan Türkiye ile Irak arasındaki hudut meselesidir.

Musul Vilâyeti hariç olmak üzere bir hudut çizeceğiz, diyorlardı. Böyle bir tez ki, 
Musul Vilâyeti haricinde; Musul Vilâyetinin şimal hududu aynen konuşulacak veyahut 
bunun haricinde bir takım arazinin mukadderatı mevzuubahis olacaktır, şeklindeki 
zemine girmekti. Türkiye ise İstanbul’da olduğu gibi orada da böyle bir zemine 
girmiyeceğini izhar etti. Yalnız izhar etmedi, Heyeti mürahhasamız Lozan Konferansının 
zabıtnameleriyle bizzat İngiltere Murahhasının beyanatından ve İngiltere’nin resmi 
neşriyatından iktibası kuvvet ederek kendi delilleriyle İstanbul’da konuşulması lazım 
gelen ve Cemiyet-i Akvama gitmiş olan meselei yegâne, Musul Vilâyetinin mukadderatını; 
hâl etmekten ibaret olduğunu cihan muvacehesinde aleni bir mertebeyi subuta iysal 
eyledi	(Bravo	sesleri) Bu müzakere ile bir neticeye varmayan 20 Eylül celsesinden sonra 
25 Eylül de Cemiyet-i Akvam Meclisi diğer celsesini akdetti. Bu içtimada mazbata 
muharriri evvelemirde mevzuubahis olan mesele üzerinde tarafeyn mürahhaslarının 
reyini soruyordu ve diyordu ki tarafeyn Meclise müracaatı nasıl anlıyorlar?

İngiliz Murahhası Meclisin karariyle kendisini berveçhipeşin mukayyet addettiğini 
bildiriyordu ve Türk Murahhasını da beyanı mülâhazaya davet ediyordu “Türkiye ile 
Irak arasındaki hudut” tabirlerinden maksat nedir? Türkiye Musul Vilâyetinin Cenup 
hududunu dermeyan ediyor. İngiltere ise İngiliz talebi olmak üzere diğer bir talep teklif 
ediyordu. Cemiyet-i Akvam bu iki talepten birisine kabul kararı mı verecektir, yoksa 
bunların haricinde diğer bir sureti hâl aramak mecburiyetinde olduğunu tanıyorlar mı?

İşte böyle bir takım sualler vaz ettiler. İngiliz mürahhası muahede mucibince bu 
suallere cevaben Meclis hakem vaziyetinde bulunduğundan; kararının mecburülkabul 
olduğunu, ikinci suale gelince; bu, bir tefsir meselesidir. Mesaili Hukukiyenin tetkikinde 
mütemail olan usuller tetkik olunsun. Türk Murahhası ihtilâfatı ruzumer’e üzerinde 
Cemiyet-i Akvamın; Misakı Akvamın 15’inci maddesinde mevcut olan selâhiyetleri 
tanıdığını berveçhipeşin söylemişti ve Musul Vilâyetinin mukadderatını tayin etmek 
için her kesin kabul edebileceği en iyi çarei hâl olmak üzere reyiam teklifi, talik olunan 
30 Eylül celsesinde tekrar açıldı 30 Eylül İçtimaında tarafeyn müzakeresi şu suretle 
hulâsa olunuyordu: İngiltere Murahhası Hükümetinin Meclis Kararını kabul etmesini 
taahhüt etmiş olması hasebiyle Meclisin Türkiye ile Irak arasında çizeceği herhangi 
bir hududu kabul edeceğini taahhüt etmiş olduğunu söyledi. Türk Murahhası İngiltere 
Murahhasının beyanatına nazaran evvelce tahaddüs eden Suitefehhümün zail olduğu 
ve Meclisin Kararında evvel beevvel ahalinin arzusunu nazarı dikkate alacağı beyaniyle 
Türkiye’nin Meclisin kararını kabul edeceğini söyledikten sonra mazbata muharriri 
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bir komisyon teşkilini teklif etti. Murahhasımız da bir noktayı bilhassa tebarüz ettirdi. 
İngiltere Heyeti Murahhasının evvelce Musul Vilâyetinin tayini mukadderatı hususunda 
Meclisin Salâhiyetini kabul etmediği halde bilâhare Meclisin çizeceği her hangi bir 
hududu kabul edeceğini beyan etmesiyle Meclisin Musul Vilâyeti mukadderatını 
müzakere etmek salâhiyetini kabul etmiş demek olduğunu zikretti ve bu sebeple 
aradaki suitefehhüm izale edilmiş ve mutabakat hâsıl olmuş olduğunu ifade eyledi.

Bundan sonra derpiş olunan Komisyon hakkındaki mütalâasını söyleyerek dedi ki, 
(Bunu Türk Murahhası söylüyor) bunun salâhiyeti hangi usulün, hattı hududun tayinine 
daha ziyade müsait olacağını ve binaenaleyh mahallinde yapacağı tetkikatın Türk ve 
İngiliz Murahhaslarının teklif ettikleri usullerden hangisi Musul Vilâyeti ahalisinin 
hakiki arzu ve temayülatı siyasiyelerini izhar edebileceği ve izhar etmesi için en iyi usul 
şüphe yok ki reyiam usulüdür ve bu bir memleketin mukadderatını tayin için en güzel 
usuldür ve bunun gayrı bir usul serd ve itiraz etmek müşküldür.

Bunun üzerine Cemiyet-i Akvam Meclisi bir komisyon teşkili için karar ittihaz etti. 
Komisyonu itayı karara ve ita edeceği malûmatı ve tarafeynin mevcut vesaiki ve izhar 
ettiği hissiyatı efkârı nazarı itibare almak üzere ve her iki tarafın icra edeceği tebligatı 
nazarı itibare alarak ahz ve telâkki etme ve tarafeynden birer aza alarak mahallinde 
tetkikat yapabilmek ve masarifi mutesaviyen taksim edilmek üzere tarafeynden birer 
mürahhas alarak üç azadan mürekkep bir komisyon teşkili takarrür etti. Kararı mezkûru 
İngiliz Murahhası kabul ettiği gibi aynı celsede de dermeyan edilmek üzere, yani bu 
mülahazat nazarı itibare alınmak ümidiyle Murahhasımız da kabul etti. Bu komisyon 
için, mevzuubahis olan aza tayin olunmak üzeredir.

Şimdiye kadar arz ettiğim safahat Muahedenin derpiş ettiği safahattır ve bu safahatı 
tabiiyedir. Bu suretle Türkiye ile Irak arasındaki hudut yani Musul Vilâyetinin tayini 
mukadderatı meselenin ne suretle hallolacağı bu komisyonun tetkikine hasr olunmuştur. 
Bu Komisyona aza intihap olunur olunmaz teşekkül ederek faaliyette bulunacaktır 
ve buna kuvvetle eminiz ki bu komisyonun hissiyatı adilanesi tetebbu ve tetkikte 
edinecekleri netice ve vesaikle katî bir neticeye vararak Musul Vilâyetinin anavatana 
iltihak etmesi hususunda emniyet ve memnuniyetbahş bin netice temin edecektir. Bu 
muzakerat cereyan ederken hudut üzerinde kararı kati hasıl oluncaya kadar muhafazası 
lazımgelen statüko zemininde ihtilaf hasıl oldu. Dahilîye Vekili bir münasebetle Heyeti 
Celileye daha mufassal malumatta bulunacaklardır. Yalnız birkaç kelime ile bütün 
tafsilatı cami olmak üzere ben malumat vereyim. Hakkâri Vilâyeti dahilînde Ağustos 
iptidalarında Hakkâri Valisi yanında jandarma kumandanı ve jandarmalarıyle devri 
teftiş esnasında iken bazı eşkiya tarafından tecavüze maruz kaldı, kendisi esir oldu. 
Yanındaki jandarma kumandanı ve bazı jandarmalar şehit düştüler. Anlaşıldı ki, O 
havalide yerleşmiş olan ve teslih edilmiş olan, vukuat çıkarmak için intizarda bulunan, 
bazı Nasturi eşkiyası bu ağır cürmü irtikap etmişlerdir. Kanuna karşı bundan daha ağır 
bir cürüm tasavvur olunamazdı. Bunun üzerine Dahilîye Vekâleti ahkâmi kanuniyeyi 
yerine getirmek için icabeden muamelata ve tedabiri cebriyeye tevessül etti. Jandarma 
ve ciheti askeriyeden temin ettiği muavenet ile kanunun temin ettiği bütün vesaiti 
kullanmaya başladı.
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Nazarı dikkatimizi celp etti ki, bu eşkiya ile olan müsademe esnasında ecnebi 
tayyareleri bunların üzerinde dolaşıyorlardı. Bu hadise Musul Vilâyeti ile hiç alâkası 
olmayan Hakkâri Vilâyeti dahilînde cereyan etmektedir.

Heyeti Celilenin bu noktaya sureti mahsusada nazarı dikkatini celp ederim. 
Hükümet: Irak hududu hakkında Meclisi Akvamda hükümetler arasında müzakerat 
cereyan ederken hudutla hiç münasebeti olmadığı halde Hakkâri Vilâyeti dahilîndeki 
tedibat esnasında hiç bir suitefehhüme mahal vermemek için azamî gayret sarf etti. 
Her hangi bir suretle muhafazası lazımgelen statüko hududunun tecavüz edilmemesini 
evamiri katiye ile askeri ve mülki memurlara tebliğ ettik. Bu harekâtı tedibiyede 
bulunan jandarmalarımız ve kıt’alarımız bu esnada İngiliz tayyarelerinin tecavüzüne 
maruz kaldılar. Herhangi bir suretle anlaşılması kabil olmayan bu hareketi protesto 
etmekle beraber bir suitefehhüm atfederek bu suitefehhümü izale için bütün temas 
vasıtalarına tevessül ettik. Biz 16 Eylülde ilk tecavüzat ki; bu tecavüzattan ağır zayiat 
verdik, bir zayiatı da bildirerek gerek İngiltere Hükümeti nezdinde ve gerek Cemiyet-i 
Akvam nezdinde protesto ettik. Murahhasımız bu tarzda müzakerat cereyan ederken 
muhafazai sükûnet icabeden statüko mıntıkasında böyle bir hadise olmasını Cemiyet-i 
Akvamın aleni celsesinde sureti mahsusada bahsettik. Protestoyu 16 Eylülde vermiştik. 
17 Eylül’de aldığımız bir takrirde bilâkis bizim bazı kıtaatımızın statüko hududunu 
tecavüz ettiğinden bahs olunuyordu. Gerçi; Kıtaatımızın eşkiyayı tedip etmek niyetinde 
veya telâkkilerinde olduklarına şüpheleri yoktu.

Buna emin olduklarını ifade ederek bazı kıtaatın tecavüz ettiklerinden bahs 
olunuyordu. Bundan sonra bu tecavüzat durmadı fasıla ile yine arada tecavüzat oldu. 
Tayyare tecavüzatı oluyordu bomba ile makineli tüfek ile. Yine zayiata duçar olduk. 
Zayiatı tekrar kendilerine bildirerek nazarı dikkatlerini celp ettik ve suitefehhüme 
mani olacak tedabir ittihazını talep ettik. Bundan sonra 25 Eylül tarihli kendilerinden 
bir nota aldık ve 29 Eylülde de bir nota aldık. Bu notaların esası, muhafazası iktiza eden 
statüko vaziyetini ihlâl etmek bilakis bize atfolunuyor ve kıtaatımızın girmiş olduğu 
yerlerden çıkması isteniyordu. 25 ve 29 Eylül tarihlerinden bahsederken, azayikiram 
bu esnada Cenevrede müzakerat cereyan ettiğini derhatır buyururlar. 30 Eylül celsesi 
ki bütün bunlardan sonra olmuştur. Orada bu harekât ve bu malûmatın kâffesi derpiş 
edilerek komisyon teşkiline karar verildi ve bir karar daha ittihaz olundu. O da tarafeyn 
mürahhaslarının statükoyu muhafaza etmek için vuku bulan beyanatın senet ittihaz etti.

30 Eylül bu suretle tarafeynin muhafazai sükûnet etmesini ve Statüko denilen 
mıntıkayı muhafaza etmesini Cemiyet-i Akvam Meclisi bir defa daha mevzuubahis 
etmiş ve kabul etmiş oluyordu. Bundan sonra Cemiyet-i Akvam Meclisi müzakereyi kat 
ettikten sonra 5 Teşrinievvel ve 9 Teşrinievvel’de birer nota aldık. 5 Teşrinievvel’de 
aldığımız nota Cenevre’de vuku bulan taahhudatı zikrederek kıtaatımızın Statüko 
hududu haricine çıkmasını tazammun ediyordu. Statüko hududu haricine çıkmak 
ifadesiyle İngiliz’lerin tezi şu idi; Bir defa Musul Vilâyetinin haricine çıkmak lazımdır bir,

İkincisi Hakkâri Vilâyeti dahilînde bizim tedibat yaptığımız Nasturi eşkiyasının 
bulunduğu mıntıkadır. Buradan da çıkmak lazımdır. Musul Vilâyeti haricine çıkmak 
lazımdır. Çünkü -İngiliz tezini tekrar ediyorum- muahede imza olunup bittikten 
sonra biz iki vesile ile Musul Vilâyetini fiilen tahtı işgalimizde addediyoruz diye, 
bize söylemişlerdir. Musul Vilâyeti haricinde bulunan Hakkâri Vilâyeti arazisinden 
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(Beytüşşebap) ve (Çölemerik) Cenubunda bulunan bu mıntıkaya gelince, bu mıntıka 
Lozan muahedesi imza olunduğu vakit İngiliz tahtı işgalinde değildi, fakat Türk tahtı 
işgalinde de değildi diyorlar.

Orada memur ve askeriniz yoktu, diyorlar. Binaenaleyh, halihazırı muhafaza etmek 
zemininde buradan çıkınız ve oradan da çıkınız, orası öyle kalsın. Hâlbuki, bizim 
vaziyetimiz şudur; Muahedeyi imza ettikten sonra mevcut olan hali muhafaza etmek 
için -Lafzi değil- ciddî ve samimî olarak muahede ahkâmını tatbik etmiş ve itinayıtam 
göstermiş, samimî adamların vaziyeti idi. Biz hiç bir zaman Statükoyu ihlâl azminde 
bulunmadık.

Muhafaza ettik. Bilâkis o zamana kadar tuttuğumuz ve son harekât esnasında da 
itina ile tuttuğumuz bir nokta, bilhassa muahedenin tahmil etmiş olduğu taahhûdata 
hakkiyle riayet etmektir. Binaenaleyh Statükoyu muhafaza etmektir. Bilâkis muahede 
imza edildikten sonra Statükonun ihlâline büyük Britanya tarafından ihdas edilmiş 
birçok hadisat vukua gelmiş ve biz bunu muhtelif vesilelerle mevzuubahis etmişizdir.

Meselâ, muahede imza olunduğu zaman Süleymaniye’de İngiliz kıtaatı yok idi, ondan 
sonra harekât yapıldı. Protesto ettik. Ondan sonra Musul Mebuslarını Bağdat Meclisine 
davet ettiler ve götürdüler. Bunun üzerine vaziyet aldık. Tekrar Protesto ettik. Ondan 
sonra bu son harekâtı teedibiyeden evvel Haziranda da birçok defalar tecavüz etmişler 
ve protesto etmişiz ve nazarı dikkatlarını celb etmişizdir. Tecavüz etmeyin demişizdir.

Bunun üzerine bize 23 Ağustosta teminat vermişlerdir”Bizim İngiliz tayyareleri 
Haziran ayı zarfında filan, filan hattı geçmedi” demişlerdir, biz, Statüko hududuna 
riayet sözü altındane asasları nazarı dikkate aldık, bunu da Heyeti Celileye arz etmek 
isterim. 1918 mütarekesi imza olunduğu zaman orada bir vaziyeti fiiliye vardı. Bir taraf 
ordusunun vâsıl olduğu hat ve diğer taraf ordusunun bulunduğu hat. Tabiî aklen ve 
mantıkan o zamandan beri her hangi bir hareketi askeriye ile tebeddül etmemiş olan bu 
vaziyet mütarekenin imzasiyle beraber bulunan vaziyet olmalı idi. Bu vaziyette Musul 
henüz işgal olunmamıştı. Bunun gibi diğer birçok mühim mevaki henüz tahti işgalde 
değildi.

Takriben Teşrinievvel 1918 nihayetinde bir mütareke imza olundu. Bundan sonra 
bir İngiliz Kumandanı muhafaza olunacak Türk Kıtaatının; Şimaline çekilmesi lazım 
gelen hattı bir tebliği resmî ile bildirmişti.

Tabiî mütareke esnasında vaziyet bu suretle tadil edilmiş bulunuyordu.
Başka bir hat gösteriliyordu. Daha ziyade şimale çıkıyorduk. Bundan sonra işgal 

edenlerin aldığı vaziyeti gösteren elde bir vesikayı resmiye yoktu. Lozan Muahedesini 
imza etmezden biraz evvel Statükonun muhafaza olunacağı hususundaki telâkkiyat 
kemale geldiği ve zabta geçileceği günlerde İngilizler Rovandoz’u işgal etmişlerdi 
ki, Rovandoz’da bizim askerimiz vardı, idaremiz vardı, orada muharebe oldu ve 
Rovandoz’u işgal ettiler. Demek ki işgal edenler müstevli hangi hatta kadar kendi 
tahtı idaresinde addetti ve ondan sonra hangi hatda vasıl olundu? Bu suretle tespit 
olunabilir: 2 Teşrinisani’de bir İngiliz Generalinin tebligatı ondan sonra da Rovandoz’un 
işgali. Çünkü bizim orada idaremiz vardı, cebren çıkardılar. Bundan sonra bu Haziran 
esnasında İngiliz tayyarelerinin harekâtını, tecavüzünü Protesto ettiğimize cevaben 
bir İngiliz Notası aldık. Bunda diyorlar ki “Haziran esnasında bizim tayyarelerimiz, 
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karakollarınızın bulunduğu ve filan filan köylerden geçen hattı tecavüz etmemişlerdir” 
Gerçi bu hat evvelce arz ettiğim gerek vaziyeti fliliyenin gerek kumandan tebligatının 
gösterdiği hattan farklıdır, daha yukarıdadır. Fakat herne de olsa bir tebliğdir.

Azayı kirama arz etmek isterim ki, en son vaziyetinde bizim için şikâyet olunan 
bütün vaziyetler, bütün haller, İngilizlerin bize tebliğ ettiği bütün hatların şimalindedir. 
Hiç birisi geçilmemiştir. Şimdi Meclis-i Âliye iki hükümet arasında teati edilmiş olan 
notaları da aynen okumak isterim.

Bu kadar tafsilata girdiğimin sebebi mahza şudur; Biz taahhüt ettiğimiz mevadda 
riayet için ve uhudun tatbikatında suitefehhümden, azade bir sükûnet idame etmek 
için ciddî ve samimî olarak çalışmışızdır. Her hangi bir suitefehhüm olmuş ise bizim 
tarafımızdan sebebiyet verilmemiştir.

Buna evvelemirde büyük milletimizi temsil eden azayı kiramın kani olmaları lazim 
gelir	(Kaniiz	sesleri)

Onaltı Eylülde olan tecavüz üzerine bizim yazdığımız nota: Aylardan beri bilcümle 
teşebbüsat’ı siyasiye ve müslihanerimize rağmen lâyenkati hududumuzu tecavüz 
etmekte olan İngiliz tayyareleri Eylülün 9, 10, 12’nci günleri de tecavüz etmişler, 
bununla da iktifa etmiyerek avakip ve netavici gayri kebili tahmin bir tamim ile 
hududumuz civarında ve toprağımız dahilînde bulunan Kıtaatı askeriyemiz üzerine 
bomba ve makineli tüfek ateşi icra ederek, şimdiye kadar alınan malûmata göre üç 
şehit, oniki mecruha sebeb olmuşlardır. Hadisenin vahameti ve nasıl müzmer ve 
muntazam bir planın safahatı müteakibesi olduğu anlaşılmak için yakın vukuattan 
berveçi ati malûmat verilmek faydalı görülmüştür: Britanya Heyeti Haliç Konferansında 
muahedenin sarahat ve delâletine rağmen Musul vilâyeti haricinde bulunan bir hududu 
teklif ve ne suretle Hakkâri vilâyetimizin havalii Cenubiyesinden mühim bir kısmını 
talep etmişti. Bu yüzden inkita eden konferansı müteakip Hakkâri vilâyeti dahilîndeki 
Nasturî ahvalinde tebeddül görülmüş ve 7 Ağustos 1340 günü Çölemerik cenubunda 
Hangediği nam mahalde Hakkâri Valisi yanındaki jandarmalarla beraber Nasturî 
eşkiyasının taarruzuna uğrayarak bir binbaşı ile üç jandarma neferi şehit, beş jandarma 
mecruh vermişti. Esarete düşen vali üç gün sonra müşkülâtı azime ile eşkiya elinden 
kurtulmuş ve o zamandan beri eşkiya ikaı ceraime germi vermişlerdir.

Bu hadise esnasında vali, hududumuz dahilînde Çal nahiyemiz merkezinde iken 
valinin nezdine İngiliz mıntıkasından bilâ müsaade gelen Mister Loid ismindeki bir 
İngiliz memuru da statüko hududu şimalinde Türkiye Hükümetinin bazı icraatına itiraz 
etmek tavrı garibini göstermiştir. Vali ve maiyetindeki müfrezeye eşkiya müsellehan 
tecavüz ettikleri zaman da İngiliz tayyareleri mahallî hadise üzerinde mütemadiyen 
tayeran etmişlerdir.

Eşkiya aleyhine tedabiritedibiye tatbik etmek mecburiyetinde bulunan ve daima 
statüko hududu şimalinde kalan Türkiye Hükümeti asker ve jandarmadan mürekkep 
kuvayi lâzimeyi eşkiya aleyhinde (Çölemerik), (Beytüşşebap), (Hezil) mevakiinde 
cem etmekte idi. Her türlü kavaidi beynelmileliyeye mugayir olarak İngiliz tayyareleri 
mütemadiyen arazimiz üzerinde tayeran etmekte devam ediyorlardı. Tayyare tecavüzleri 
aleyhinde vukubulan protestolarımıza İngiliz Hariciye Nezareti 23 Ağustos 1924 
tarih ve 65, 5711, 6899 numara ile verdiği cevapta Birsiyus, Balat, Çakallı mevakiinde 
bulunan hudut karakollarının şimalinde tayyare geçmediğini iddia ediyordu. Hakikatte 
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asla mutabık olmayan şu ahvalden sonra tecavüzatı cedide berveçhiatidir: (9 Eylül 
134O’ta saat 8. Evvelde iki tayyare (Zaho) istikametinden gelerek (Hezil) suyunu 
takiben şimale ve badehu (Çoban) mıntıkasına tebdili istikametle uzaklaştı) 12 Eylül 
1340’da saat 8. 15. Evvelde 3 tayyare (Zaho) istikametinden gelerek (Hezil) suyu 
üzerinde bir kaç defa dolaştıktan sonra şimale geçti. Diğer bir tayyare de yine (Zaho) 
istikametinden gelerek (Cumada) üzerinden takriben (Goban) arazisine doğru gitti. 14 
Eylül 1340’da 7.30, Evvelde (Zaho) istikametinden gelen 7 tayyare (Harpul) ve (Habuz) 
suları arasındaki mıntıkada dolaştı 8 evvelde yine (Zaho) dan gelen 3 tayyare Kıtaatımız 
ordugâhlarına bomba ve makineli tüfek ateşleri yaptı. Bunlardan başka saat 7 evvelde 
ve 5 sonrada iki tayyare de (Şırnak) üzerine kadar hududun elli kilometre dahilîne 
geçmek suretiyle tecavüzatı havaiyede bulundu. Eşkiyayı tedip edecek kıtaata mensup 
olanlardan bazılarını isticlap etmek için Britanya memurlarının sarfı faaliyet ettiklerine 
dair deliller vardır.

Bir iki kelime ilave edeyim. O esnada vazife almış olan kıtaata mensup bir iki zabit 
vazifesizlik ettiler, vatansızlık gösterdiler. Fakat derakep takip olundular, sonra bunlar 
hadiseyi müteakip derhal hududu geçerek Britanya memurları nezdinde hüsnü kabul 
gördüler. Bu esnada Zaho Kaymakamı Fettah imzasıyle (Cizre) Kaymakamlığımıza 
gönderilen bir mektupta şöyle denilmişti: (Türkiye Hükümetinin muntazam bir 
kuvveti “İmadiye” hududuna takarrüp ettiği istihbar kılınmış ve ufak bir kuvvet de Irak 
Hükümetinin hududuna dahil olduğu müşahede edilmiştir. Hâl bu vaziyette kalırsa 
ve önü alınmazsa vehamet hâsıl olacaktır, cephe kumandanlığına müsellâh kuvvei 
askeriyenin Irak hududu dahilînde müsademeye maruz kalacağını bildiriniz)

Statüko hududu şimalinde ve Türkiye arazisi dahilînde aylardanberi tecavüzatı 
havaiyede bulunan Britanya memurlarının bu tebliğinden maksat ancak, 16 Eylül bomba 
ve makineli tüfek taarruzuna zemin hazırlamak olabilirdi. 14 Eylül’de hududumuz 
dahilînde Türk askerlerine vukubulan tecavüzü en kati suretle ve muvacehei âlemde 
ve Cemiyet-i Akvam nezdinde protesto ederim. Şehit ve mecruh olanların ve her türlü 
tahribatın tamamen tazminini talep ve miktarı tazminatın peyderpey işarı hakkını 
muhafaza eylerim.

Mühim olan diğer bir nokta, İngiltere’nin statüko hududu tanımaksızın kendi kuvayı 
müsellahası ve Türkiye dahilînde teşci olunan eşkiya ile müttehiden bir emri vaki 
ihdasına çalıştığı görülmesidir.

Lozan Muahedesinin 3’üncü maddesi Irak hududu ihtilâfı halloluncaya kadar 
statükonun muhafazasını tasrih etmektedir. İngilizlerin şimdiye kadar birçok 
inhirafatına rağmen statüko hududunu muhafaza etmiş olan Türkiye, meseleyi 
Cemiyet-i Akvamın mütalâa ettiği esnada, kendi topraklarına tecavüz edildiğini 
görmektedir. Bu ahval tahtında muallâk ihtilâfın muahede ile derpiş edilen usulü hallin 
İngiltere tarafından hâlâ muteber addedilip edilmediğinin bilinmesinelü z um vardır. 
Yani İngiltere bir statüko hududu tanımaktadır. Bu esasat anlaşılmaksızın ve 14 Eylül 
taarruzu tamir edilmeksizin cihanın efkârı mûsalemet pervanesi hilâfında olarak Irak 
hududu ihtilâfı İngiltere Hükümeti tarafından vesaiti müsellehaya tevdii emrivaki 
yapılmak istenildiğini istidlal etmek zaruridir, İngiltere Hükümetinin eline vardıktan 
sonra cihan matbuatına da tevdi edilecek olan bu notamıza sürati mümküne ile cevap 
almakla müşerref olacağımı beyan ederim.
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Bunun İngiltere Hükümeti nezdinde ve Cemiyet-i Akvam nezdinde ıttılâa vaz’ettik ki, 
Murahhasımız da Cemiyet-i Akvam Meclisi içtimaında bahsetmişti.

17 tarihli bir İngiliz notasını ve İstanbul’da aldığımız bir takriri şifaî: “Mösyö 
Henderson Zatı Devletleriyle dün akşamki mülakatından sonra Yeniköy’e avdetinde 
Irak hududunda vukua gelen ağır hadise hakkında Bağdat’tan bir telgrafname almıştır. 
Bu telgraf hadiseyi İsmet Paşa Hazretleri tarafından Mösyö Makdonald’a muharrer 
notada tavsif edilen şekilden büsbütün başka bir surette nakletmektedir. Tecavüz 
Türkler tarafından vukua gelmiş ve Britanya tayyareleri hududun beri tarafındaki 
aşair arasında iğtişaş tehlikesini bertaraf etmek için Hezil nehrini geçmekte olan gayrı 
muntazam kuvvetler üzerine ateş açmaya mecbur olmuşlardır. Bundan başka Mösyö 
Henderson bu sabah Hariciye Nezaretinden Bağdat’tan keşide edilmiş 11 Eylül tarihli 
mukaddem bir telgrafı ihbar eden bir tahriratı telgraflye almıştır. Mezkûr telgrafa göre 
İmadiye’den takriben 15 mil mesafede Irak hududu idariyesi üzerinde bir süvari fırkası 
da dahil olmak üzere Türk kıtaatı muntazaması tahşit edilmiştir. Britanya Fevkalade 
Komiseri bu tahşitten maksat Irak’ın istilası olmayıp hududun beri tarafında bulunan 
Tohoma Aşiretinin tecziyesi istihdaf edildiğini berveçhipeşin kabul etmekle beraber 
Türk kıtaatından küçük bir müfrezenin hali hazırda Musul Vilâyetinin eski hududunu 
geçmiş olduğunu nazarı dikkate vaz’eylerim.

Mösyö Makdonald’a işbu vahim havadis hakkında İsmet Paşa Hazretlerinin nazarı 
dikkatlerini celbi zımnında Mösyö Henderson’a talimat vermiştir.

İngiliz Hükümeti bunu hayretle telâkki eder ve Cemiyet-i Akvam nezdinde Lozan 
Muahedesi ahkâmına tevfikan Irak hududuna müteallik meseleyi müzakere etmek üzere 
Türk Hey’eti Murahasasının Cenevre’ye muvasalatına müsadif bir zamanda Türkiye’nin 
statükoyu ihlâl ettiği hususunda izharı tereddüt edenler Bağdat’tan doğruca keşide 
olunup dün sabah Mösyö Henderson’a vâsıl olan telgrafa göre Irak memurlarınnı Irak’a 
karşı olan tehdidin 11 Eylül tarihli telgrafnamenin irsali esnasında zannedildiğinden 
daha vahim olduğunu nazarı itibara aldıkları bedihîdir. Mösyö Henderson bu ahval 
dairesinde Türk kıtaatınınomiktarda hududu tecavüzleri halinde statükonun ihlâli 
müsammen bir planın neticesinden başka bir şey ifade etmeyeceğinden vaziyetin 
mütehammil olduğu vehamet hakkında İsmet Paşa Hazretlerinin serian dikkatlerinin 
celbini zatı devletlerinden rica etmekle muvazzaftır. Bu notadan sonra taarruzlar 
durmadı.

Tekrar tecavüzat vukubuldu. Diğre bir nota ile tedbire tevessül ettik: Şehrihalin 
onaltısında zatı âsilanelerine tevdi ettiğim notada statüko hattının Britanya kuvvetleri 
tarafından ihlâline karşı sureti katiyede protesto etmekle şerefyadolmuştum. Alınan 
son istihbarata nazaran işbu tahtiat nihayet bulmak şöyle dursun sureti müstemirrede 
zuhura gelmektedir.

Bu suretle mezkûr notanın isalinden sonra beş tecavüz hadisesi daha vukubulduğunu 
bildirmekle iktisabı mübahat eylerim. Britanya tayyareleri, mahi carinin 17’sinde 
bâdezzeval saat beşte Şiransı mevkiine bittarruz iki askerin şehadetine ve diğer ikisinin 
mecruhiyetine sebep olmuşlardır.

Şehri mezkûrun, on sekizinci günü kablezzuhur dört tayyare Çelki mıntıkasında bir 
taarruz icra etmişlerdir ki, bunun neticesinde iki kişi vefat eylemiş ve dört kişi mecruh 
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olmuştur, akşam vakti Hezil nehri kenarında vukua gelen diğer bir taarruz bir neferin 
mecruhiyetine sebep olmuştur.

Malzeme ve hayvanatça vekubulan zarar henüz taayyün etmemişti. Bundan başka 
keyfa nam mahalle karşı hücumlar vaki olmuştur. 20 Eylülde Besbin Şiraniz yolu 
üzerinde Hezil’den 10 kilometre mesafede kâin (Deştmasak) a karşı icrayı harekât 
eden üç tayyare bir zabitin ve altı neferin telefine sebep olmuştur. Kezalik onbeşi vahim 
surette olmak üzere yirmibeş kişi mecruh olmuştur.

21 Eylülde efrada ait bir deve kâfilesine diğer bir hücum tevcih edilmiştir. İki deveci 
mecruh olmuş, kırk deve mürdolmuş ve yirmisi yaralanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin bu son hücumlar esnasında giriftar olunan zayiattan dolayı tazminat 
talep etmek hakkını sarahaten muhafaza etmekte olduğunu ikinci defa olarak beyan 
eylerim. Bu vesile ile mevzuubahis hattın tarihçesi hakkında bazı malumat itasını 
faydalı addederim.

Hükümetim 30 Teşrinievvel 1918 tarihli Mondros Mütarekenamesinin hini 
imzasında fiilen mevcud olan hattan başka bir hattı nazarı itibare almamakta haklı olur. 
Malumdur ki Britanya kıtaatının en ileri hattı bu esnada Haniki’nin yirmibeş kilometre 
şimalinde kâin Kasrışirin - İbrahim Hancıdan Kerkük’ün yirmibeş kilometre şimalinden 
Altınköprü’nün üç kilometre şimalinden, kezalik Dicle üzerinde kâin Ezzaviye nam 
mahalden geçmekte Velhazer şimali yakınlarına teveccüh ederek ve bilâhare cenubu 
garbiye mümtet olarak Elbükemal’in 50 kilometre şarkında Fırat’a müntehi olmakta idi.

Bundan müsteban olur ki Türkiye’nin hukukan tanıyabileceği yegâne statüko hattı 
Türkiye’ye Musul, Erbil, Köysancak ve Süleymaniye’yi bırakmakta idi. Britanya kıtaatı 
Kumandanı General Marşal 2 Teşrinisani 1918 tarihinde Türk kıtaatı kumandanlığına 
isal ettiği bir muhtırada iki ordu arasındaki hattı berveçhiati tayin etmişti. İran 
hududu boyunca mahmereden bu hududun Avranan dağı civarında Diyaleyi geçtiği 
noktaya, oradan Süleymaniye ve Köysancağına (Bunlar dahil), oradan Harir civarında 
Zabülkebir’in teşkil ettiği dirseğe, oradan Zap boyunca İmadiye’nin şimali şarkisinde 
kâin bir noktaya ve oradan Zaho’ya kadar.

Şimdi Britanya Kumandanının hiçbir mukavele ahkâmına istinat etmeksizin kendi 
teşebbüsü zatisiyle tadil ettiği statüko hattı (Şehribazar, Raniye ve Rovandoz) u Türk 
arazisinde bırakmakta idi. Buna rağmen İngiliz kuvvetleri her türlü hak ve adalete karşı 
Raniye ve Rovandoz’u işgal ederek hattı mezkûru bir kere daha kendi lehlerine tağyir 
ettiler.

İngiltere Hariciye Nezareti, İngiliz tayyareleri tarafından hududun mütemadiyen 
tecavüz ve ihlâl olunmasından şikâyet eden Türk Hükümetinin teşebbüsü 
mütekaddimmine cevap veren 23 Ağustos 1924 tarihli notasında İmadiye ve Zaho 
arasındaki statüko hattını Zaho - Birsiyüs - Banona - Çakallı arasından geçer bir hat 
olmak üzere işaret ediyordu. Bu tebligat Britanya Hükümetinin böylece yeni bir 
emrivaki ihdas ederek statüko hattını yeniden kendi lehine tağyir etmek hususundaki 
vazıh tasavvurunu ispat eder.

İşbu notada zikrolunan bütün hayal taarruzların İngiltere Hariciye Nezaretinin 23 
Ağustos tarihli notasındaki hat da dahil olmak üzere İngiliz memurlarının yekdiğerini 
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takiben göstermiş oldukları bilcümle hududun şimalinde ika edilmiş olduğunu beyan 
etmek şâyânı kayıt ve işardır.

Mösyö Henderson’un 17 Eylül tarihli muhtırasında Hazil nehrini geçmekte olan 
müfrezeye ateş edildiğinden bahsetmesi bilhassa şâyânı hayrettir. Bu nehir hududa, 
umumen Türkiye arazisi dahilîne, girip şimale doğru cereyanını takip eder. Hudut ile 
hiçbir alakası yoktur. Bu şerait dairesinde İngiltere’nin bir statüko hattının mevcudiyetini 
bile kabul etmemekte olduğu tebeyyün etmekle müteesifim. İhtilâfın Cemiyet-i Akvama 
arz edilmiş olması keyfiyeti muvakkat bir hattın tanınması ve bu hattın tarafeyninde 
etem bir huzur ve istirahatın mevcudiyetini tazammun eyler itikadındayım.

Diğer cihetten İngiliz memurininin muahedatı yalnız Türkiye için vâcibürriaye 
bir vasıta emniyet addile bu nokta-i nazardan mülhem olarak Türkiye arazisine 
mütemadiyen tecavüz etmeleri kabili tecviz değildir. Binaenalâzlık İngiltere 
Hükümetinin memleketlerimiz arasında mevcut münasebeti tabiiye ile gayrı kabili telif 
olan mavakı hale nihayet vermek üzere lazım gelenlere evamiri katiye ita buyuracağını 
ümit etmekte kendimi haklı addederim.

Bu nota ile yeni tecavüzatı zikrediyoruz. Bir meselenin siyaseten halline devam 
edebilmek için evvelemirde silah temasının kesilmesi lazım geldiğini ifade ediyoruz. 
Bunun için huzur ve sükûnun muhafaza olunacağı statüko hattıne olabilir, hangi 
esasa istinat edebilir? Tarihçesinden başlayarak bugüne kadar münhasıran İngiliz 
makamatının yaptıkları tecavüzat yani kendi kendine tadil ederek vücuda getirdiğiniz 
hatların hepsinin şimalindedir, sarih bir tecavüzdür.

Bundan sonra 25 Eylül tarihinde İngiliz notasını aldım. İngiliz mümessili böyle 
yazıyor ”Hükümetimin emri ile Irak hududu üzerinde mütehaddis vakayii ahire 
hakkında zatı devletlerine tebligatı atiyede bulunmakla kesbi mubahat eylerim”

“Hükümeti Kıraliye Türk Hükümeti tarafından Lozan Muahedenamesinin üçüncü 
maddesinin fıkrai saniyesi mucibince Türkiye ile Irak beynindeki hudut hakkında 
ittihazı mukarrerata intizaren mukadderatı katiyesi kararı mezkûre muallâk bulunan 
arazinin halihazırına herhangi bir tebeddül iras edebilecek askerî veya sair mahiyette 
bir harekete tevessül edilmeyeceğine dair vukubulan taahhüdün doğrudan doğruya ve 
alenen hilâfında olarak hareket edildiğini kemali hayretle haber almıştır”

12 Eylülde Irak Fevkalade Komiseri Çölemerik Kaymakamına ciddî bir ihtarname 
göndermiştir.

14 Eylülde bir İngiliz tayyare müfrezesi, Hezil nehrini Rayankinin şimalinden 
geçmekte bulunan, küçük bir maşın kuvveti keşfeylemiştir. Bundan maada Zaho’ya 
müntehi yollar üzerinde, Birsiyüs ve Banota kurbünde diğer müssellâh kıtaat ihbar 
olunmuştur. İngiliz memurinin; marrüzikr kuvvetlerin gayrı mesul aşairden mürekkep 
olduğunu farzederek ve şayet izale edilmeyecek olursa, hareketleri aşair arasında 
teşevvüşatı ciddiyeye bais olabileceğinden endişenak olarak bunların üzerlerine 
tayyarelerden mitralyöz ateşi açmak ve kendilerini böylece zayiata duçar etmek 
suretiyle dahile sokulmak isteyenlerden bazılarını hudut haricine atmak için tedabiri 
lâzime ittihaz eylemişlerdir. Nazarı dikkatinizi celbederim.

25 Eylül tarihli bir notada bunların muntazam bir kuvvet olamayacağı ima ediliyor. 
Biz 16 Eylül tarihli notada kıtaatımızın nerelerde tahşit edildiğini ve buna dair olan 
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meselei dahilîyeyi sarahatten söylemiş bulunuyoruz: 16 Eylül tarihinde diyoruz ki 
“filan yerde bunun için asker topladık, harekâtımızı gizli tutmuyoruz. İngiltere’de de, 
Cemiyet-i Akvama da söylüyoruz.

Britanya maslahatgüzarı 17 Eylül tarihinde Hariciye Vekâleti Dersaadet Murahhasına 
Türk askerleri taammüden statükoyu ihlâli andırır miktarda hududu geçecek olurlarsa 
pek vahim bir vaziyet tahhassül edeceğine dair bir tebliğde bulunmuş idi. Türk Hükümeti 
Bersivi ile Banona’nın yalnız Lozan Muahedenamesinin tarihi imzasında Britanya 
memurini tarafından idare olunan havali hududunun değil, fakat Musul Vilâyetinin eski 
hududu idariyesinin berisinde uzak bir mesafede kâin olduğunu itiraz edecektir.

Hükümeti Kraliye tarafından 18 Eylülde istihsal edilmiş olan malumata nazaran 
müstevlilerin bıraktıkları cesetler Türk Ordusu askerlerinin kuvvei müstevliye 
meyanında bulunduğunu irae etmektedir. Kezalik Türk Askerlerinin Irak’ın hududu 
idariyesinin beri tarafında Şarka doğru ilerlemiş oldukları ve bir polis mevkiine hücum 
edip hududun beri tarafında kâin bazı köyleri yaktıkları bildirilmiştir. 20 Eylülde bir 
müfreze Türk askerlerinin Habur üzerinde Çakalda bir Irak polis müfrezesini hareketten 
alıkoymuş olduğunu ve İmadiye’nin şimali garbisinde bir kaç İngiliz mili mesafede kâin 
Barvari, Bâlâ’da diğer Irak postalarını tehdit ettiklerini nakleylemiştir. Binaenaleyh Türk 
Kuvvayı muntazamasının Lozan Muahedenamesinin tarihi imzasında Hükümeti Kraliye 
tarafından idare olunan havaliyi sureti muhakkakada istila eyledikleri ve statükoya 
riayeti taammüden ihlâl ettikleri bedihidir. 22 Eylülde Irak Fevkalâde Komiseri 
Irak polisi ile yerli milislerden mürekkep müfrezelerin İmadiye’de geri sürülmüş 
olduklarını nakleylemiştir. İşbu milis Britanya zabitlerinin tahtı kumandasında olmak 
üzere bir imparatorluk teşkilatı ise de keyfiyet Britanya zabitlerinin bu vekayie iştirak 
eylediklerini tazammun etmez. Ricatı vakıa külliyetli miktarda İmadiye’ye hücum eden 
hıristiyan asûrilerle Irak kabaili adamlarından mürekkep bir kitlenin firarı ile terafuk 
eylemiştir. Hükümeti Kraliye usulünde olarak tasdik ve mevkii meriyete vaz’edilmiş ve 
kayıt ve tescil zımnında Cemiyet-i Akvama tevdi olunmuş beynelmilel bir muahedename 
ile Türk Hükümeti tarafından vaki bir taahhüdü alenînin mükerrer ve ayan ihlâllerine 
karşı en alenî ve katî surette protesto eyler.

Hükümeti Kraliye marrüzzîkr vazayii münasebatı beynelmileliyeyi müteessir eder 
ve sulhun vabeste bulunduğu beynelmilel hüsnü âmiişi teşviş ile tehdit eyler bir vakıa 
olarak telâkki eder. Binaenaleyh Cemiyet-i Akvam Meclisindeki Britanya mümessili bu 
itiraznameyi Meclise ve Heyeti Umumiyeye tebliğ etmeye ve bunların nazarı dikkatlerini 
misakın onbirinci maddesinde derpiş olunduğu üzere Irak hududu üzerindeki vukuatın 
halihazırına celbeylemeğe davet eyler.

Buna intizaren Irak’taki Britanya memurini Türk kuvvetlerinin ciddî şûriş veya sefki 
demanı mucip olacak surette istilâ veya hulullerinin önünü almak için bilcümle tedabiri 
lâzimeyi ittihaz eylemek hususunda mezuniyet almışlardır. Maruzatı ahifeyi müstacelen 
İsmet Paşa Hazretlerine iblağ buyurmanızı rica ederim. Bu vesileden bilistifade 
ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. Cemiyet-i Akvam’da mevzuubahis olan bu 
malumat 16 Eylülde yazılmış ve bu tarihte bizim şikâyetimizin mevzuubahis olduğu bir 
muhitte bulunuyor demektir.

Bundan sonra 29 Eylülde bir nota daha aldık: Mümessil Efendi: Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Nazırı Hazretlerinin zatı Hazreti Kralinin Hariciye Nazırına 23 Eylül tarihinde 
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irsal etmiş olduğu notaya atfen Türkiye ile Irak arasındaki hudutta vukubulan tecavüzat 
hakkında mezkûr notada münderiç müddeiyat Hükümeti Kraliye ve Mösyö Ramsey 
Makdonald’ın malik oldukları istihbarat ile mukayese edilmiş olup geçen çarşamba 
günü kurye ile gönderilmiş olan marrüzzikr notanın metninin ahzına intizaren şehri 
carinin 24 ünde işbu cevabı muvakkati müsaraaten itaya müşarünileyh tarafından bana 
mezuniyet ita edildiğini size ihbar ile kesbi mubahat eylerim.

2. — Marrüzzikr notanın üçüncü ve dördüncü fıkralarında münderiç beş mahal 
berveçhizir dermeyan edilen esbaba binaen Lozan Muahedenamesinin tarihi imzasında 
muayyen olan hududun haricinde addedilemez.

Bundan maada Hükümeti Kraliye Türk Hükümetinin hudut olmak üzere Mondros 
Mütarekenamesinin hini imzasında, fiilen mevcut olan hattı talep etmekte hukukan 
haklı olacağına dair yedinci fıkrada dermeyan edilmiş olan müddeayı kabul edemez. 
Böyle bir talep Türk Hükümeti tarafından Lozan Muahedenamesi ile kabul edilmiş olan 
taahhüt ile gayrı kabili telif olur.

Üçüncü derecede, hududu fîiliyenin tahvili için mervi teşebbüsat hakkında 9, 10, 11, 
12’nci fıkralarında dermeyan edilen edilie Hükümeti Kraliyenin fikrince mevzubahis 
mesele ile hiçbir veçhile alâkadar görünmez. Zira Lozan Muahedenamesinin 3’üncü 
maddesinin 2’nci fıkrası, mukadderatı katiyesi işbu karara tabi bulunan arazinin 
halihazırına yani 24 Temmuz 1923 tarihinde mevcut vaziyette herhangi bir tahavvül 
iras edecek askerî veyahut sair mahiyette bir harekete iptidar edilmeyeceğini derpiş 
etmektedir.

3. — Hükümeti Kraliye, Musul Vilâyetinin Hükümeti Kraliyenin işgali fiilisi ve idare-i 
fiiliyesi tahtında addeylediğini, evvela İstanbul’da bulunan İngiliz mümessil vekili 
tarafından 20 Kânunievvel 1923 tarihinde Adnan Beye tevdi edilen bir notada, saniyen 
Hükümeti Kraliye Hariciye Nazırı tarafından Londra’daki Türk Mümessiline hitaben 
geçen 23 Nisan 1923 tarihli notada olmak üzere 23 Temmuz 1923 tarihinden beri Türk 
Hükümetine iki defa bildirmiştir.

4. — Hükümeti Kraliye Lozan Muahedenamesinin üçüncü maddesinin 2’nci 
fıkrasında münderiç statükonun idarî veya saik mahiyette şeraiti atiyeyi muhtevi 
olduğu fikrindedir. 1923 senesi Temmuzunda bütün Musul Vilâyeti fiilen Hükümeti 
Kraliye tarafından işgal edilmiş ve idare-i fiiliyesi tahtında bulunuyordu: Nevahii atiye 
Musul Vilâyetinin hakiki hududu Şimalisinin beri tarafından bulunuyordu.

a) Zaho kazasında, Zaho, Sindu, Köylük nahiyeleri, b) İmadiye kazasında Atrav, 
Barvari, Balanar, Raykan Nahiyeleri, c) Rovandoz kazasında Muzuri, Balâ, Şirvan, 
Baradost, Balık Nahiyeleridir.

5. — Bundan müsteban olduğuna göre Musul Vilâyetinin hakiki hududu şimaliyesi 
berveçhiati tahdit edilmişti. Dicle ve Habur nehirlerinin mültekasından Habur nehri 
mecrasınca Habur ve Hezil nehirlerinin Mültekasına kadar şarka doğru Hezil mecrasınca 
Bayju’nun iki köyünün Hezile mansap olan derelerinin mansap olduğu noktaya kadar 
şimale doğru ilâh. Bir hat ile tahdit edilmiştir.

6. — Musul Vilâyetinin hakiki hududu şimaliyesini bu veçhile tarif eyledikten sonra 
Hükümeti Kraliye bu hududun şimalinde kendi fikrine Lozan muahedenamesinin tarihi 
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imzasında ne Türkiye ve ne de İngiltere tarafından fiilen işgal edilmemiş olan bir havali 
mevcut olduğunu beyan eylemek ister.

Efendiler! Nazarı dikkatinizi celb etmek isterim “Çölemeriğ’in Cenubunda Zab’ın 
iki sahilindeki arazii Cebeliye bu havaliye dahil bulunuyor ki bu havalinin hudutları 
berveçhi -balâ tarif edilen huduttan hareketle hududu mezkûrenin Halamon, Ceramuş 
üzerindeki tepeler üzerine Cenubu Şarkiye döndüğü noktaya.... İlâhir” bir hat ile 
temdit edilmiştir”Bu Havali âlâ ve süfla yesarî ve Tahoma Hıristiyan Asuri kabailinin 
müddeti medideden beri meksü a r am ettikleri memleket aksamından madud olup 
Türk memurini tarafından ahalisinin tart edildikleri 1916 senesinde İngiliz memurinin 
kendilerini me’vayı aslilerine yeniden yerleştirdikleri ve 1921 senesine kadar hemen 
ahaliden hali bulunuyordu. Bütün bu müddet zarfında Asuriler Irak mültecileri 
karargâhında İngiltere Hükümeti Kraliyesi hesabına iaşe edilmişlerdir.

7. — Hükümeti Kraliye bu havalinin Musul Vilâyetinin hudutlarına ithal edilmesini 
talep etmez ise de Asurî mültecilerinin avdettinden beri hiç bir Türk idareî fliliyesinin 
orada icrayı faaliyet eylemediğini derhatır ettirir.

Zaten Asuriler bu halden haberdar olmasalar oraya gitmezlerdi. Lozan 
Muahedenamesinin tarihi imzasında mevzuubahis havali filhakika Türk nüfuzunun 
dairesi haricinde bulunuyordu. Çölemeriğ’e bir mutasarrıfın, Türk Askerlerinin vürudu 
ve Şala bir Kaymakam ile askerlerin ikamesi şayiaları Hükümeti Kraliyenin semi 
ıttılaına vasıl olunca Hükümeti mezkûre 17 Teşrinievvel 1923 tarihinde İstanbul’da 
bulunan İngiliz Mümessil vekili vasıtasiyle bu tasavvurun mevkii tatbika vaz’ına Lozan 
Muahedenamesinin üçüncü maddesinin 2’nci fıkrasında mezkûr statükonun ihlâli 
nazariyle bakacağını Türk Hükümetine tebliğ eylemiştir (Bir sene evvel)

8. — İşbu notaya hiç bir cevap verilmemiş ve Türk Memurini ikamı tehdit ettikleri 
gibi (Şal)’a askerler birlikte idarî bir zabit “Officier administratif ’ izam etmemiş 
olduklarından Hükümeti Kraliye Türk Hükümetinin bu havalideki vaziyet hakkında 
kendi nokta-i nazarına iltihak eylediğini istidlal etmiştir. Buna cevap verilmemiş değildir. 
Bir defa bu nokta-i nazarı kabul etmediğimizi söylemiştik. Ondan sonra mütemadiyen 
çok aşağıda bulunan hududları tecavüz ediyorlardı. Mütemadiyen protesto etmişizdir.

Noktai nazarımızın çok aşağıda bulunduğunu mütemadiyen ifade ederken yukarıda 
bulunan bir mıntıkayı tahtı işgalde addetmemize imkân yoktur bir. İkincisi, Çölemerik’e 
Vali gelmesin veyahut Şal’a Müdür gelmesin diye teşebbüs etmişler ve gitmemiş. Hâlbuki 
hakikat şudurki: Çölemerik’te Vali ve (Şal) da Nahiye Müdürünün ifayı vazife etmesi hiç 
bir zaman inkıta etmemiştir. Aslı yoktur.

9. — Hükümeti Kraliyenin 23 Ağustos tarihli notasında İmadiye ile Zaho arasındaki 
statüko hattı mezkûr notada muharrer mahallerden geçer gösterdiğine dair Türk 
notasının 12’nci fıkrasında dermeyan edilen müddea gayrı varittir. Hükümeti Kraliye 
yalnız bu mahallerden geçen bir hatt ın şimainde Haziran ayı zarfında hiç bir İngiliz 
tayyaresi geçmemiş olduğunu bildirmişti. Bu mahaller ki Balâda irae edilmiş olan 
hududun tarifini tetkik ederken kesbi kanaat edilebileceği üzere Musul Vilâyetinin 
hakikî hududunun beri tarafında bulunuyorlar.

10. — Hükümeti Kraliye Mösyö Henderson’un Zatı Devletlerine 10 Eylül tarihinde 
tevdi etmiş olduğu notanın Türk Notasının 14’üncü fıkrasında muharrer olduğu vecihle 



55Mustafa	İsmet	İnönü	/	II.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

tenkit edilmesini anlayamaz. Hezil Nahirini hududa amuden Türk arazisine dahil olarak 
girer değil statüko hattına ait olmak üzere addeyler.

11. — Hükümeti Kraliye Lozan Muahedenamesinin imza edildiği tarihteki sta tü 
koyu ne suretle telâkki eylediğini balâdaki fıkralarda tarif etmiştir.

Binaenaleyh mukedderatı katiyesi hakkında elyevm müzakerat ve münakaşat 
cereyan etmekte bulunan arazinin bu tarihten itibaren hâl ve vaziyetinde bir tebeddül 
ihdas edecek mahiyette olan her nevi hareketi askeriye vesaireden dolayı Hükümeti 
Kraliye kendisini mesul tanımamaktadır.

Tecvizine mecburiyet hasıl olan bilcümle harekâtı askeriye vesairenin sebebini sırf 
Balâda tarif edilen statükonun muhafazası emeli halisinden ibarettir. Diğer taraftan 
Türk memurları Lozan muahedenamesinin imzası tarihinde Türkiye dairei nüfusu 
haricinde bulunan bir mıntıka üzerinde fiili bir murakebei idariye tesisine çalışmak ve 
bunun için Ağustos ibtidasında bir kıtai askeriye ile (Şal)’a gitmek üzere bir idarî zabit 
tayin eylemekle kalmayıp Lozan muahedenamesinin imzası tarihinde hakikatin İngiliz 
işgali askerisi ve fiilen İngiliz idaresi altında bulunan bir kıt’aya tecavüz etmiş ve Hezil 
nehri havalisine süvari, piyade ve topçudan mürekkep kuvayi askeriye gönderilmiştir. 
Türk Hükümetinin bu tarz-ı hareketi karşısında Hükümeti Kraliye meselenin bir tarzı 
muslihanede hâl ve tesviyesi için Cemiyet-i Akvam huzuruna heyeti umumiyesiyle vaz 
edilmiş olduğunu derpiş ve dikkate alarak elim bir hayrete duçar olmuştur.

12. — Bu şerait dahilînde Hükümeti Kraliye Türkiye Hükümetinin Musul Vilâyetinden 
ve Balâda tarif edilmiş olup Türk mıntıkai nüfuzu haricinde bulunan araziden Türk 
Kuvvetlerini geriye çekmek için mahallindeki Türk Kumandanlarına derhal evamiri 
lâzıma ita eyleyeceğinden ümit vardır. İşbu notanın esasını teşkil eden Mösyö Ramsey 
Makdonald’ın telgrafnamesi ve kezalik Mösyö Ramsey Makdonald’a gönderdiğim 
ve derununda İsmet Paşanın 23 Eylül tarihli notası münderecatını hülasa eylediğim 
telgrafname suretini Hükümeti Kraliye Cemiyet-i Akvam nezdindeki Mümessiline 
göndermiştir.

Bu 29 Eylül vaziyetidir. Bundan sonra Cemiyet-i Akvam Meclisinde bir karar verdiler. 
Bu karardan sonra Samimen anladık ki suitefehhüm zail olmuştur ve sükûnet muhafaza 
olunmuştur. Bu esnada tayyare tecavüzleri 1-2 Teşrinievvel’de kâh yalnız tecavüz 
halinde ve kâh şuraya, buraya bir zayiatı mucip olmamış olan Bomba ve makineli tüfek 
ateşi halinde devam etti.

5 Teşrinievvel’de diğer bir nota aldım: (Cenevre’deki Türk ve İngiliz Heyeti 
Murahasaları Irak hududunun güzergâhı sureti katiyede takarrür edinceye 
kadar statükoyu muhafaza etmek için bir itilâfa vasıl olmuşlardır. Statüko Lozan 
muahedenamesinin hini imzasında ki hat olup bunun tarifi işbu Heyetin 29 Eylül tarih 
ve 38 numaralı notasında irae edilmiştir. Cenevre’de Fethi Bey tarafından verilmiş 
olan taahhüdatı katiyeye nazaran Hükümeti Kraliye Türk Hükümetinin askerlerinin 
vakayii ahireden evvel işgal eyledikleri hatta derhal rucu etmeleri için acilen evamir ita 
eylemesini ümit eyler. Yoksa vaziyet fevkalade kesbivehamet edebilir)

Cemiyet-i Akvamda geçen müzakeratı tabiî takip ediyoruz ve telgraflarla vakıf 
bulunuyoruz. Ancak müzakeratın cereyanını olduğu gibi gösteren zabıt varakaları ve 
bilhassa 30 Eylül tarihli zabıt varakaları bu tarihte elimize gelmemiş bulunuyordu. 
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Bundan sonra aldığımız 9 Teşrinievvel 1340 tarihli İngiliz notası: İngiltere Hükümeti 
Kraliyesi Irak hududundaki statükoya ait olarak 5 Teşrinievvel tarihinde işbu 
Murahhaslık tarafından kendi emri üzerine Türk Hükümetine vaki olan teşebbüsata 
şimdiye kadar hiç bir cevap almamış olmasından mütevellit hayretini ketmedemez. 
Malumatı varideye nazaran Türk Memurini işgal eylemiş oldukları mahallerden 
Askerlerini geri çekmek şöyle dursun bilakis faaliyetlerini tezyit ve Asakiri cedide 
tahşit eylemektedirler. Hükümeti Kraliye bu vaziyete müsamaha edemez. Cenevre’de 
vuku bulan mubahasatı ve 30 Eylülde Türk Murahası tarafından pek kati olarak ita 
edilmiş olan teminatı nazarı dikkate alarak İngiltere Hükümeti Kraliyesi Murahaslığın 
25 Eylül tarihli numara (36) notasının sonundan iki evvelki fıkrasında beyan edilmiş 
olan tedabiri bu ana kadar hıfziflile isal etmemiştir. Mahaza bu vaziyeti ilânihaye idame 
edemez. Türkiye Hükümeti Murahhaslığın 29 Eylül tarih ve 38 numaralı notasında 
muayyen statüko hattına rücuu kabul etmediği halde İngiltere Hükümeti Kraliyesi 11 
Teşrinievvel zevalinden itibaren vaziyeti iade etmek için iktiza edebilecek bilcümle 
tedabiri Askeriyeyi itihhaz hususunda serbesti hareketi iktisap edeceğinden bugün 
Türk Hükümetini haberdar eylemek zaruretindedir.

Irak’taki İngiliz memurini askeriyesi bu yolda evamir almışlar ve bunu mahallindeki 
Türk Kumandanlarına ihbar eylemeye mezun kılınmışlardır.

5 Teşrinievvel notasında, malumat almadığından bahsederek oradaki kıt’atın 
çekilmesi şöyle dursun tezyidi faaliyet edildiğini ve mühlet tayin ederek statüko hattı 
olarak hangi hattı düşünüyorlarsa o hattın haricinde bulunan mıntıkada hepsinin 
muayyen bir müddet zarfında harice çıkarılmasını teklif ediyorlar.

Muhterem arkadaşlar! Bir devletin hak ve haysiyetini muhafaza etmek için ufak 
veya büyüğün manası yoktur. Hükümeti Cumhuriye en ufak bir meselede bile hukuk ve 
haysiyetin muhafazasını şiar ittihaz etmiştir, (Alkışlar,	bravo	sesleri) Azayi kirama vakaları 
bütün tafsilatiyle, hatta müteamil olduğu şekilden daha fazla olarak verirken cidden 
ne kadar haklı bir vaziyette bulunduğumuzu ve hepimizin ayrı ayrı vicdanen ve kalben 
kani olduğumuzu gösteriyorum. Çünkü tecavüze uğrandığı zaman samimî adamların 
ve bilhassa tecavüz etmemesi yolunda yürüyen adamların dikkat edecekleri bir nokta 
vardır; Hadise üzerinde evvelden kendi vicdanını tatmin eder, haklı veya haksız olduğunu 
kendi nefsinde mukayese ve teslim eder	(Çok	doğru	sesleri)	Haklı bulunduğumuzu kabul 
ettikten sonra gelecek hadisatı sükûnetle derpiş ve takabbül etmek mümkün olur. 
Vaziyeti bunun üzerine baştan aşağıya tekrar mütalaa ettikten sonra huzuru âlinize arz 
ettim.

Kendimizi her suretle haklı gördüm. Ancak mevzuubahis olan birçok hadisat vardır 
ki, tarafeynde suiniyet olmadığı halde bilâirade bir müsademeye ve bir müsellah ihtilâfa 
müncer olabilir.

Birtakım hatlardan bahsolunabilir. Biri Musul vilâyetinin filan zamana ait hattı 
budur diyor. Diğer vesikaya nazaran bir adam da hudut şudur diyor. Bu, usul dairesinde 
tetkik olunur bir neticeye varılmazsa nokta-i nazarlarında ısrar eden her iki taraf 
ihtilafa varabilirler. Kezalik filan tarihte mevcut olan vaziyet şu idi. Bunu arazi veya 
harita üzerinde tarif ederken mutabakat için anlaşmaktan başka bir çare yoktur. Şimdi 
buna muhaberatın güçlüğünü ve mesafenin uzaklığını ilave ediniz. Londrada müzakerat 
cereyan ediyor. Irak’ta birtakım hadisat oluyor. Memleketin hukukunu ve haysiyetini 
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muhafaza etmek yolunda ve bu esasta zerre feda etmeksizin sükûneti muhafaza ve 
anlaşmayı temin etmek için her çareyi aramak vazifemiz idi. Bu bir insaniyet ve bir siyaset 
vazifesi idi ki Hükümeti Cumhuriye bir âmili sulh ve müsalemat olarak, mevcut ihtilâfat 
eğer suiniyetten değil, suitefehhümden münbais ise, bunların çarei hallini göstermek 
ve buna bir yol aramak emeli hâlisini takip ediyordu. Bunun üzerine düşündük ki 
muhtelif statüko hattını. Musul Vilâyetinin şu veya bu hattını, tayin etmek için bir taraflı 
olarak tespit edilen hükümler üzerine şuraya veya buraya çıkmak kabil değildir, böyle 
bir mesele mevzubahis olamaz, yalnız mevzuubahis olan anlaşmak imkânını temin 
etmek için beynelmilel teşkilât ve beynelmilel tavassutlardan istifade etmek ve bu 
suretle meseleyi, hüsnü suretle halletmek çaresi vardır, bu çareyi derpiş ettik. Bunun 
üzerine 10 Eylül 1340 tarihli noktaya şu cevap verildi. Bu verdiğimiz noktada yukarıda 
cevap verilmiş veyahut şu ve bu tarzda aleyhimizde olarak tefsir edildiği görülmüş olan 
noktalara Azayı kiram cevap bulacaklardır.

Bunu nazarı dikkate arz ederek noktayı okumaya başlayacağım.
1. 9 Teşrinievvel tarihli takriri şifahiye cevap verirken evvelemirde 29 Eylül ve 5 

Teşrinievvel tarihli notalara şimdiye kadar cevap verilmemiş olmasını izah edelim. Irak 
Hududunda muahede ile muhafazası derpiş edilen statükonun ihlâl olunduğuna dair 
16 Eylül ve 22 Eylül tarihli notalarımıza cevap olan 29 Eylül tarihli İngiliz notasının 
bir cevabı muvakkat olduğu tasrih edilmiştir. Notada nazarı dikkati âlinizi celb ettim. 
Telgraf malumatı olmak üzere bir cevabı muvakkat diyorlar. Şu halde tam addedilen bir 
notanın vuruduna intizar etmek tabiî idi.

Saniyen; Bizim 16 ve 22 Eylül notalarımızla büyük Britanyanın 25 ve 29 Eylül 
notalariyle mevzuubahis olan hudut hadisat ve şikâyatı kâmilen Cemiyet-i Akvam 
huzuruna götürülmüş ve Cemiyet bu şikâyatın cümlesine ittila hâsıl ederek bu yüzden 
mütevellit münakaşayı 30 Eylül 1924 tarihli kararnamesinde hâl eylemişti. Tarafeynin 
muvafakatiyle Mecliste hâl olunan bu meseleyi kapanmış addetmek tabiîdir.

2. 5 Teşrinievvel tarihli muhtırada Cemiyet-i Akvam Meclisinin kararnamesi tefsir 
olunduğu görülmüştür. Telgrafla aldığımız malumata tevafuk etmeyen bu telakkiyi 
Meclis kararnamesinin ancak bu günlerde vasıl olabilen ayniyle mukayese edilmek 
zarurî idi. Cemiyet-i Akvam Meclisinin 30 Eylül tarihli kararnamesinin hududa taalluk 
eden fıkrası aynen şudur; “Hudut hakkında ittihaz olunacak karara intizaren Türk ve 
Britanya Hükümetleri mukarrerratı katiyesi bu karar muallak olan arazinin hali hazırında 
herhangi bir tebeddül ikaına bais olacak mahiyette hiç bir hareketi Askeriye vesairede 
bulunmayacağına dair Türk ve İngiliz heyetlerinin beyanatını Meclis senet itihaz eder” 
Görülüyor ki Cemiyet-i Akvam kararnamesinde 5 Teşrinievvel tarihli İngiliz notasında 
beyan olunan statüko tabiî değil, yani (Etat actuel) halihazır tabiri kullanmıştır.

3. Vacibürriaye olan hudut hakkında 29 Eylül tarihli İngiliz notasının delâiline 
gelince, Lozan Muahedenamesinin hini imzasından Musul Vilâyeti beşinci maddede 
gösterilen şimal hududuna kadar kâmilen İngiltere işgali fiilisi altında bulunmuyordu. 
Türk idaresinin fiilen çekilmiş olduğu hat, İngiliz Kumandanı Marşal’ın 2 Teşrinisani 
1918 tarihinde Türk Kumandanına tebliğ etmiş olduğu hat idi. Bu hat haricinde olarak 
24 Temmuz 1923 tarihine kadar fiilen İngiliz işgaline yeniden geçmiş olan mıntıka 
Ravanduzdan ibarettir. Bütün vilâyetin işgal altında bulunduğuna addeylediğine dair 
üçüncü maddede zikrolunan tebligatın tarafımızdan kabul edilmiş olduğunu iddiaya 
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imkân yoktur. Bilakis 24 Temmuz 1924 tarihinden sonra Sûleymaniyenin işgaline 
ve Musul mebuslarının Irak’a izamına ve İngiliz tayyarelerinin tecavüzatına dair her 
hadiseyi Türkiye protesto etmiştir.

Tayyare tecavüzlerine dair teşebbüsümüze İngiltere 23 Ağustos 1924 tarihinde 
karayollarının bulunduğu hattı zikrederek bu hattı geçmemiş olduğunu beyan etmiştir. 
Bu beyanat dokuzuncu maddedeki telâkkiye rağmen İngiltere’nin itibar ettiği bir 
statüko hududunu sarahaten ifade etmektedir.

4. Musul Vilâyeti haricinde kalan araziye dair notanın altıncı ve yedinci ve 
sekizinci maddelerinde serdolunan delâil gayri varittir. Notada İngiltere Hükümeti 
bu havalinin 1923 Temmuz’unda işgali fiilisi altında bulunmadığım ve Musul Vilâyeti 
hududu dahilîne ithalini talep etmediğini tasrih etmektedir. Müstevlinin işgali fiilisi 
altında bulunmayan arazinin sahibi aslisine aidiyeti tabiîdir. İngiliz işgali fiilisi altında 
bulunmayan mahallerin Türkiye’ye aidiyeti için bu mahallerde Türk memuru veya 
Türk askeri bulunup bulunmadığını taharri ve tevsik eylemek icap etmez. Bu mıntıkaya 
mutasarrıf ve memur ve asker izamına dair İngiltere’nin verdiği Protesto üzerine 
bunların gönderilmediği vaki değildir. Çölemerik’te Hakkâri Valisi ve Salda Nahiye 
Müdürü Muahedenin imzasından beri dahi bilâfasıla idare-i umur etmektedir. Bu 
hususa dair verilen notalara cevap meselesine gelince; daha Cenupta bulunan hututa 
İngiliz tayyarelerinin taarruzu mevzuu şikâyet olması ve 23 Ağustos tarihli İngiliz 
notasında olduğu gibi daha Cenupta bir hat hakkında teminat istihsal kılınmasıyle 
bu cevaba lüzum kalmamış olduğu mutalâasındayız. Şurası da zirk olunur ki, Musul 
Vilâyeti haricinde bir meselenin esasen mevcut olmadığı nokta-i nazarını Türkiye Haliç 
Konferansında dahi izah etmiştir.

5. En son olarak Musul Vilâyeti üzerindeki ihtilâf ahiren barnuahede Meclisi Akvama 
vaz olundu. Statüko hududunun tecavüz olunduğuna dair tarafımızdan ve İngiltere 
tarafından serdolunan şikâyet de Meclisçe tetkik olunmuştur. Muhafazası İcabeden 
Statüko hududuna dair İngiliz Murahhası Meclisin 25 Eylül 1924 tarihli içtimaında 
statüko hududundan maksat mütarekeden beri teessüs eden hat olduğunu beyan etmiş ve 
tarife murahasımız iltihak etmiştir. Biz de 22 Eylül tarihli notamızda statükonun menşei 
hukuken Mütareke zamanında aranılabileceğini iddia etmiş idik. Nihayet Meclis bütün 
şikâyata ve İngiltere’nin 25 Eylül tarihli notalarına ve bunların içinde hangi mıntıkaların 
tarafımızdan tahliyesi İngiltere’ce talep olunduğuna ittilâ hâsıl ettikten sonra 30 Eylül 
kararını vermiştir ki alakadar her iki devlet bu karara iltihak ilan etmişti. İşbu kararda 
halihazırda yani 3O Eylül tarihindeki vaziyetin muhafazası taahhüt olunmuştur.

İngiltere’nin 5 Teşrinievvel notasiyle Cemiyet-i Akvam kararındaki halihazır 
tabirinin İngiltere’nin 29 Eylül tarihli notasında mündemiç hatta matuf olduğunu iddia 
etmesine imkânı hukuk yoktur. Cemiyet-i Akvam Meclisi kendi mukarreratının Türkiye 
aleyhine tefsir ve tadil hakkını diğer tarafta verdiğine dair bu karar ittihaz etmemiştir.

6. 29 Eylül ve 5 Teşrinievvel tarihli notalara berveçibalâ izahattan sonra ve mezkûr 
izahata müsteniden 9 Teşrinievvel takriri şifahisine berveçiati cevap ita olunur.

5 Teşrinievvel notasına cevaben teehhürü Cemiyet-i Akvam Meclisinin 
kararnamesinin aynının vusulüne intizar zaruretinden olduğu birinci maddede arz 
olunmuştu. Türk askerlerinin faaliyetlerinitezyit ve yeni asker tahşit ettiklerinin aslı ve 
esası yoktur. Türkiye ağır ceraim intikâp etmiş olan Nasturi eşkıyasının tedibi için tedabiri 
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askeriye ittihaz ve asker ve jandarma kuvvetleri tahşit ettiğini saklamamış bilâkis 16 
Eylül tarihli notasında hem İngiltere’ye ve hem Cemiyet-i Akvam bertafsil bildirmiştir. 
İngiltere Mümessil vekili 17 Eylül 1340 tarihli notasında harekâtı askeriyemizin Tahoma 
Masturilerini tedibe matuf olduğunu berveçipeşin kabul etmekte idi.

Binaenaleyh cemolunan Kuvvai Askeriye münhasıran eşkiya tedibatına muktazı 
miktar ve tertibatta idi. Hatta tedibatın ahiren hitam bulması üzerine tedabiri 
askeriyenin aynen muhafazasında lüzum kalmamış ve Kuvayı Askeriyenin kesafeti bir 
haftadan beri gerilere nakledilmekte bulunmuştur.

“Hakikaten harekât bittikten sonra oraya cem edilmiş olan kuvvetler geriye 
naklediliyor. Bir haftadan beri bu nakliyat devam etmekte idi. Bu ahval tahtındaki 
hâdisat yeni tahşidat ve yeni faaliyet olduğuna dair olan iddia ile taban tabana zıttır.

“Bu ahval tahtında hudut üzerinde şüpheli bir hareket veya tahaşşüt vukua geldiğini 
zannetmeye hiçbir sebep olmadığını alenen beyana musaraat ederim. Alenen tasrih 
ederimki İngiltere karakollarının bulundukları 23 Ağustos tarihli İngiltere notasında 
bildirilen Birsivi-Banona-Çakallı hattının Cenubuna geçilmiyecektir. Cemiyet-i Akvamın 
30 Eylülde ittihaz ettiği karara itina ile riayet edilmektedir. Türk Vatanına tecavüz 
halinde Hükümeti Cumhuriye vazifesini yapmak mecburiyetindedir. Bu izahat Cemiyet-i 
Akvamda gerek tarafeyn mürahhaslarının dermeyan ettikleri temayülâtı müslihaneye ve 
gerek Cemiyet-i Akvamın ittihaz ettiği mukarrerata Türkiye’nin ne kadar riayet etmekte 
olduğunu ve kendi tarafından Cemiyet-i Akvam mukarreratına muhalif bir vaziyete sebep 
verilmeyeceğini izhar etmek emeli halisiyle verilmiştir. Bunların mucibi kanaat olacağını 
ve suitefehhümleri izaleye kifayet edeceğini ümit etmek isteriz Şurasını da beyan ederiz ki 
Cemiyet-i Akvamın 30 Eylül kararnamesini nasıl anladığımıza dair vaki olan beyanatımızı 
eğer İngilterelü z um görürse Cemiyet-i Akvamın hüküm ve tetkikine yeniden arz 
etmeye amadeyiz”. İşbu cevabi notanın maali hülâsatan telgrafla, aynı postayla Cemiyet-i 
Akvama da arz olunmuştur. Biz bununla aleyhimize serdedilen delâilin varit olmadığını 
vazıhan gösterdikten sonra mevcut olan ihtilâfatı teskin etmek için ve bir müsademeye 
mahal kalabilecek herhangibir suitefehhümün varit olmadığını beynelmilel tavassut 
ile halledebilmek için bir çarei tesviyede göstermiş oluyoruz. Bundan sonra bilhassa 
Londra’da nokta-i nazarlarımızı vaziyeti ahvali serd edebilmek ve bir suitefehhüme mâni 
olarak iki Hükümet arasında teması temin etmek için sefirimiz sarfı faaliyet etti. Teessüf 
ederim ki gazeteler sefirimizin faaliyeti hakkında yanlış haberler söylediler.

Bilâkis sefirimiz suitefehhümleri izale ederek meselenin halli hususundaki temas ve 
meseleyi sulhan halletmek esasını temin etmek için vazifesinde cidden, yedi iktidarında 
olan, kuvveti samimiyetle sarf eyledi.

Hidematmdan Cidden müstefit Olduk	(Teşekkür	ederiz	sesleri)
Cemiyet-i Akvama çektiğim telgraf; 
1. — İngiltere’nin 5 Teşrinievvel tarihiyle Türkiye’ye verdiği bir muhtırada Türk 

ve İngiliz Murahhaslarının Cenevre’de Irak hududu üzerinde statükoyu muhafaza 
için itilâf ettiklerini beyan etmiş ve Statükonun Lozan Muahedesinin imza olunduğu 
zamana ait olduğunu ve İngiltere’nin yine Türkiye’ye verdiği 29 Eylül tarihli notada bu 
statüko hattının tarif edilmiş olduğunu ve Fethi Bey tarafından Cenevre’de vukubulan 
taahhüdata tebean Türkiye Hükümetinin Kıtatına hâdisatı ahireden evvel işgal ettikleri 
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hatta avdet için emir vereceğini ümit ettiğini aksi halde vaziyetin fevkalade vehamet 
kesbedeceğini bildirmiştir. 9 Teşrinievvel tarihli bir takriri şifahîde ise 5 Teşrinievvel 
teşebbüsatına cevap alamadığına mütehayyir olduğunu ve istihbaratına nazaran Türk 
memurini askerlerini işgal etmiş oldukları havaliden çekmek şöyle dursun faaliyetlerini 
tezyit ve yeni asker tahşit ettiklerini ve İngiltere Hükümetinin bu hale müsaade 
edemeyeceğini ve şayet Türk Hükümeti 29 Eylül tarihli notasında gösterilen hatta 
avdete razı olmazsa İngiltere Hükümeti 11 Teşrinievvel zevalinden itibaren vaziyeti iade 
için muktazi tedabiri askeriyeyi ittihaz hususunda serbestli hareketini iktisap edeceğini 
ve Irak’taki İngiltere makamatı Askeriyesi bu hususta evamir aldıkları ve bundan Türk 
kumandanlarını haberdar etmeye mezun kılındıkları beyan olunmaktadır.

2. — Cemiyet-i Akvam Meclisi ahiren Lozan Muahedesi mucibince Irak hududu ihtilâfını 
tetkik ettiği sırada Statükonun İngilizler tarafından ihlâl olunduğuna dair 16 Eylül ve 22 
Eylül tarihli iki nota vermiştik ve Büyük Britanya’nın da bilmukabele 25 ve 29 Eylül tarihli 
iki nota ile şikâyet ve metalibat dermeyan eylediğine muttali olmuşduk. Cemiyet-i Akvam 
Meclisi bütün bu notalara sahip olduktan ve meseleyi tetkik ettikten sonra 30 İngiltere bu 
suretle Cemiyet-i Akvam kararına riayet için aldığı taahhüdü nakzetmektedir.

3. — İngiltere’ye 10 Teşrinievvel 924 tarihinde verdiğimiz cevapta 21 Eylül tarihli 
notadaki delâilini kâmilen tahlil ve tenkit eyledikten sonra Teşrinievvel’de bildirildiği 
gibi tarafımızdan yeni tahşidat ve faaliyet vukuunun aslı ve esası olmadığını ve 30 
Eylülde tespit olunan hali hazırın muhafaza olunduğunu ve bu zamanda mevcut olan 
hattın tecavüz edilmeyeceğini ve eşkiya ted’ibatı için cem edildiği, Cemiyet-i Akvamca 
da malum olan kıtaatın kesafetini bir haftadan beri gerilere nakletmekte olduğumuzu 
tafsil ettik. Cemiyet-i Akvamın verdiği bir kararı Türkiye aleyhine olarak tefsir ve tadil 
etmesine imkânı hukukî olmadığını ilave ederek eğer İngiltere lüzum görürse 30 Eylül 
tarihli Cemiyet-i Akvam kararnamesinden anladığımızı yine Cemiyet-i Akvamın tetkik 
ve hükmüne tevdi etmeye amade olduğumuzu beyan eyledik.

4. — İngiltere, Cemiyet-i Akvam kararına riayet için aldığı taahhüdü bertaraf ederek 
sükûneti ihlâl ve tecavüzata kıyam ederse mesuliyet kendisine aittir. Cemiyet-i Akvam 
Meclisinin alâkadaranın riayet ve taahhüt eylediği bir kararın muhafazai ahkâmı için 
tedabir ittihaz etmesini talep etmeye Türkiye kendisini haklı görmektedir. Cemiyet-i 
Akvam Meclisinin acilen haberdar edilmesini rica ederim”

Bu, Cemiyet-i Akvama verdiğimiz telgraftır. 15 Teşrinievvel’de cevap aldım.
Bundan evvel bu ikisi arasında sefirimizin faaliyeti ve mütemadiyen meselenin 

hüsnü halline medar olan temaslarıyle vaziyet tavazzuh ediyor.
Cemiyet-i Akvama 30 Eylül tarihli kararını tefsir ettirmek için tekrar Cemiyet-i 

Akvama gitmek kararına İngiltere’nin temayül ettiği anlaşılıyor. Irak hududu vaziyeti 
hakkında 15 Teşrinievvel tarihli İngiliz notasıyle İngiltere’nin resmî cevabını alıyoruz.

“Murahhas efendi;
1. — Irak hududundaki vaziyete mütedair 10 Teşrinievvel tarihli notanız 

münderecatını Hükümetime telgrafla tebliğ etmekte terahi etmedim.
Cemiyet-i Akvamın 30 Eylül tarihinde ittihaz ettiği kararın tefsiri hakkında Britanya 

Hükümeti mükeddema zatı âlilerine arz ile mübahi olduğum nokta-i nazarını daima 
muhafaza etmektedir. Mamafih anifüzzikr takririnizde Türk Hükümetinin işbu tefsir 
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meselesini yeniden Cemiyet-i Akvama tevdie hazır olduğunu beyan eden son cümlelerini 
nazarı itibara almıştır.

Keza bu mesele Türk Hükümeti Cumhuriyetinin Cemiyet-i Akvam meclisinin 
vesateti dostanesine müracaatına dair Cemiyet-i Akvama verilen Türk notası metnine 
de matbuat vasıtasıyle kesbi ıttıla eylemiştir.

2. — Hükümetimden bugün alınan talimatta tevfîki hareket ile dünkü gün Mösyö 
Ramsey Makdonald’ın Zekâi Beyefendiye Türk Hükümetinin Cemiyet-i Akvam nezdinde 
icra ettiği teşebbüse binaen. Hükümeti Kraliyenin teklif edilen usulü kabul eylediğini 
bildirdiğini zatıâlilerine arz ile kesb, şeref ederim. Mahaza işbu kabul keyfiyeti tefsir 
meselesi hakkında bir karar ittihaz edilinceye değin Türk Kıta’atının elhaletühazihi 
bulunduğu hattı İngiliz Kıtaatı mürur eylemeyecekleri müddetle, Türk Kıtaatının da 
aynı veçhile ve mütekabilen hareket edecekleri şartı katisine merbuttur.

3. — Britanya Hükümeti Cemiyet-i Akvam meclisinin mümkün mertebe süratle 
içtima ile muhtelefünfih nokta hakkında rey ve mütalâasını beyan etmesi için sarfı 
kudret edecektir. Bu hususun ifası için derhal tedabiri lâzime ittihazı hususunda kâtibi 
umumiye müracaat edilmiştir (Elfazılihtiramiye)

Aynı zamanda şifahen aldığım malumatta evamiri lâzime verildiği bizim de evamiri 
lâzimeyi vermemiz Heyeti Murahhasanın da biran evvel gitmesini iltizam eylediğini 
ve Cemiyet-i Akvam Meclisinin vereceği karara riayet olunacağını ifade ediyorlardı. 
Cemiyet-i Akvamdan 16 Teşrinievvel tarihinde aldığım telgraf: İngiltere Hükümetinin 
talebi üzerine Türkiye ile Irak arasındaki hududa dair 30 Eylül tarihli karar hakkında 
Meclisin derhal içtimai talebini mutazammın olarak Hükümeti mezkûre tarafından vaki 
müracaatı bugün Cemiyet-i Akvam Meclisi Reisine tebliğ ettim.

Kâtibi umumî Duromond’dan diğer bir telgraf: “Türkiye ile Irak arasındaki hududa 
dair 30 Eylül kararının son fıkrasındaki Meclisin fikri hakikisi hakkında Türk ve İngiltere 
Hükümetlerinin takrirleri Cemiyet-i Akvama bugün vasıl olmuştur. Teşrinievvelin 
Onunda İngiltere’nin Dersaadet Mümessiline tevdi olunan takriri resmîde Türkler 
berveçizir beyanatta bulunmuşlardır; İngiltere lüzum gördüğü takdirde biz 30 Eylül 
kararı hakkındaki tarzı telâkkimizin tefsirini dahi Cemiyet-i Akvama havaleye amade 
bulunduğumuzu katiyen beyan eylemek arzusundayız.

Türk Notasının bir suretinin marrüzzikr kısmının Cenevre’ye telgrafla tesyar 
olunduğunu ve bir suretinin Türk Hükümeti canibinden posta ile matbuata gönderilmiş 
bulunduğunu ve Cenevre’ye gönderilmiş olan ve derununda salifüzzikr Türk teklifi 
münderiç bulunan telgrafnamenin kâmilen İngiltere Hükümeti Cemiyet-i Akvama 
havalei mesele teklifini kabul eylediğini muhtelifünfîh nokta hakkında seri bir karar 
istihsali için Meclisin derhal içtimaını lieclittemin her suretle sarfı mesai eyleyeceğini 
Türk Hükümetine iş’ar eyler. Binaenaleyh mevzuubahis mesele için Meclisin süratle 
içtima daveti zımnında tedabiri lâzimenin ittihazını istirham eyler.

Makdonald
Usulüne	tevfikan	işbu	talep	Riyasete	takdim	olunmuştur.

İmza
Durmond
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Aldığım telgraf, bu suretle, bu ilk malûmat üzerine İngiliz makamatı askeriyesinin 
evamiri lâzıma aldığını bildiriyor. Bunun üzerine derhal Türk makamatı askeriyesine 
evamiri lâzıma verdik ve Heyeti Murahasımızın bir anevvel Cemiyet-i Akvama gitmesini 
biz de iltizam ettiğimizi derhal ihbar eyledik. Ondan sonra Cemiyet-i Akvam Kâtibi 
Umumisine telgraf çektim. Hulâsatan Cemiyet-i Akvama tevdi ettiğimiz mesele budur. 
Kendi telgraflarını aldım. Biz evvelki notamızda söylediğimiz gibi 30 Eylül tarihli 
kararın tefsirini, Cemiyet-i Akvam Meclisince tekrar tefsir olunmasını kabul eyliyoruz. 
Bizim için mühim olan bir noktayı Heyeti Celileye arz etmek isterim. Biz statükonun 
muhafazasını ve kararı katiye kadar sükûnetin muhafazası için ciddî bir hüsnüniyeti 
bidayetten beri sarf ettik. Bugün dahi kanaatimiz şudur ki, sükûnet mevcut olsun. Orada 
her hangi bir suitefehhüm veyahut her hangi bir memurun gayreti yüzünden bir ihtilâf 
hadis olmasın. Çünkü kararı katî Musul Vilâyetinin mukadderatı üzerine verilecek 
kararı katî beşeriyetin tanıdığı adalet ve mantık mülâzahatı nazarı dikkatte bulundukça 
mutlaka Türk lehinde olacaktır. Buna çok itikat etmekteyim. Onun için biz sükûnet 
temin edecek tedbir arıyoruz.

Hudutta esasen muhafazası muktazi olan statüko hattı, hudut hattı, Lozan 
Muahedesinde 24 Temmuz 1923’te tespit olunan hat bizim için iyidir.

Çünkü zaten bunu tecavüz etmemiştir. 30 Eylül tarihinde Cemiyet-i Akvam 
Meclisince kabul edilmiş olan hat kabul edilmiş olan vaziyet, o günkü vaziyet. Onu dahi 
kabul ediyoruz. Mühim olan, arzu etmediğimiz nokta muğlakiyet ve müphemiyettir. 
Hudut üzerinde bulunan memurlara prensipten bahsolunamaz. Onlara sarahaten 
tutacakları yerleri birer birer tarif eylemek lâzımdır	 (Doğru	 sesleri) İhtilâf buradadır. 
Cemiyet-i Akvam Meclisinde biz hudut üzerinde sükûneti muhafaza edecek olan nokta-i 
nazarımızı tefsir ettikten sonra nihayet tarafeyn filan filan isimlerle tayin olunan hat 
üzerinde, muvakkaten kararı katiyeye kadar kalacaklardır. Neticesini istihsal etmek 
istiyoruz. Hüsnüniyetle istinat eden ameli ve kabili tatbik netice budur. Bu fikrimizi 
gerek Cemiyet-i Akvam Kâtibine verdiğimiz cevapta ve gerek İngiliz Hükümetine isal 
ettiğimiz en son cevabî notada hulasaten ifade eyledik.

Azayı kiram; bu kadar mühim bir meselenin geçirdiği safahatı bütün teferruatiyle 
huzuru âlinize arz ederken meselenin hakikaten bir an evvel ıttılaınıza ve memleket için 
hayırlı bir vasıta olan hayırlı elinize almanıza, değeri olduğunu teslim buyurursunuz 
(Tabii	Sesleri)

İzahatımla biz hakikaten sükûneti muhafaza etmek ve her hangi suitefehhüme mâni 
olmak için kabili tasavvur olan bütün tedabiri dahi samimiyetle ittihaz etmiş olduğumuzu 
teslim buyuracağınızı zannederim. Şurasını huzuru âlinizde izhar edebildiyse Hükümet 
kendisini bahtiyar addeder.

O nokta, bütün hâdisat ne kadar muğlâk ve müphem olursa olsun memleketin 
hakkı ve haysiyeti muhafaza olunarak sükûn ve müsalemet vadisinde bir neticei halle 
varılmıştır. Temin ederim ki, bu netice Cemiyet-i Akvam Meclisinde takarrür edecek ve 
Cemiyet-i Akvam Meclisinin statüko hilâfında hudut hâdisesinden dolayı vukua gelecek 
netice tarafeynin hüsnüniyetinden mütevellit ve munzam olarak kararı katiye kadar 
sükûnu temin edecek ve kararı katinin husulü ile sureti katiyede halli uzun müddet 
teehhür etmeyecektir. Bunu ümidederim.13	(Alkışlar)

13   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II, Cilt 9, İçtima 45, Sayfa 5-21
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5 Teşrinisani 1340 (1924) Çarşamba 
Ordu Müfettişliğinden İstifa Eylediği Halde Devir ve Teslim Muamelesinin 
Hitamına Değin Meclise İltihaktan Alakonulduğu Hakkında İstanbul 
Mebusu Kâzım Karabekir Paşa’nın Takriri ve Bu Bahta Başvekâletten 
Mevrut Tezkere Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Efendim, mevzuubahis olan mesele iki nokta-i 
nazardan haizi ehemmiyettir.

Birisi uhdesinde vazifei askeriye bulunan bir zat Meclis-i Âli’de ispati vücut edemez. 
Bunu Teşkilatı Esasiye ile müeyyet bir kanun yaparken düşünüyordum. Düşündüğüm 
nokta bilhassa bu idi. Ordu, siyasetle iştigal edemez. Uhdesinde vazifei askeriye bulunan 
zat bir mesele hakkında burada rey veremez. İkincisi vazifei askeriyeye. Meclisteki 
vazifei teşriiye bir suretle tesir ettirilemez. Bir Mebus kumandan iken istifa ediyor ve 
istifayi müteakip hiçbir muameleye intizar etmeksizin Meclise geliyor, mevzuubahis 
muamele budur, kanun sarihtir. Efendim, kanun diyor ki, Mebus iken kumandanlık kabul 
edenler uhdelerinde vazifei askeriye bulunduğu müddetçe Meclise devam edemezler. 
Bir Mebusun uhdesinde vazifei askeriye bulunup bulunmadığını kim tayin eder? Vazifei 
askeriyeyi veren tayin eder	(Çok	doğru	sesleri)	Mebus olan zatı âli kendi uhdesinde; bir 
vazifei askeriye bulunduğunu söylemekte ve bir vazifei askeriyeyi hâmil olduğunu ifade 
etmektedir.

Diyorlar ki “Müfettişlik merkezi Ankara’dır. Meclis de buradadır. Asil gelinceye kadar 
vazifeye devam edeyim ve asile malûmat veririm. Ondan sonra mesele sakıt olur” Demek 
ki, asil geldiği zaman ona verilecek bir malumatı havi olduklarını kabul etmektedirler. 
Vazifei askeriye bundan ibarettir.

Üzerinde askerlik bulunan bir zatın Meclis-i Âliye devamı münakaşa edilecek bir 
mesele değildir.

Bu gün bunu bu suretle söylesek ve bir teklifi kanuni ile yapsak ve üzerinde vazifei 
askeriye bulunduğu halde dahi bir zatın Meclise devam etmesi kabul buyrulsa bile 
Teşkilatı Esasiye Kanunu ile müeyyet bir esastır.

Bu husus yeniden kabul edilemez. Hallolunmuş bir meseledir. Şimdi kabul olunsa ne 
olur? Yeniden bir usul vaz etmek demek olur. Böyle bir esas üzerinde müzakereyi idame 
etmek ne demektir?

Uhdesinde vazifei askeriye bulunan zatın Meclise devamı demek, henüz 
hallolunmamış bir mesele var demektir. Bu birincisi.

İkincisi; bir adam üzerinde vazife olduğu halde terki vazife edebilecek demektir. 
Terki vazifenin ise müsamaha ve ihmal ile arz ettiği manzara, ordunun siyasetle iştigal 
edebileceğini gösteren diğer bir manzara demektir.

Kanun bize bir takım icrai mesuliyetler tahmin ediyor ki, bu mesuliyette çok ağırdır. 
Bu mesuliyetin altından biz kalkamayız	 (Bravo	 alkışlar) Teşkilâtı Esasiye Kanunları, 
vazifei askeriye kanunları, hiç bir zaman tereddüt ve ihmal götürmeyen devletin zevabıtı 
ve müstenidatıdır. Bunlar üzerinde hakikat ne ise onu söylemeğe mecburuz.14	(Alkışlar)

14   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II, Cilt 10, İçtima 2, Sayfa 22-23
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5 Teşrinisani 1340 (1924) Çarşamba 
Menteşe Mebusu Esat Efendinin; Muhacirin Muamelâtı ve İmar Harekâtı 
Hakkında Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinden İstizah Takriri 
Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Geçen Perşembe günü Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâletinden bir istizah açılmış ve müzakere devam etmiştir. Bu istizahın 
zabıtlarını okuduğum zaman birçok hatiplerin, İmar ve İskân işleri üzerinde değil, 
muhtelif vesilelerle muhtelif vekâletlere ait işlere temas ettiklerini gördüm. Hatta bazı 
hatipler müdahaleten Başvekilin, Devletin siyaseti dahilîye ve hariciyesi hakkında âriz 
ve âmik tafsilât vermesi arzusunu izhar buyurmuşlardır. Bu arzulara muttali olduğum 
zaman; buna tamamiyle, maalmemnuniye iktifa etmek kararını verdim. Mübadele Vekili 
muhteremi; Meclis-i Âli’nin ârâ ve tensibi ile Reisvekilliğine intihap edilmiştir.

Fakat bu münasebetle istizahın ehemmiyet veya şümulünün hiçbir surette inkıta 
etmemesini teklif için söz aldım. Bunun inkıtaa uğratılmamasını Heyeti Âliyenizden 
rica ederim. Bazı hatiplerin arzu buyurdukları gibi her vekilden, Başvekilden bu hususa 
ait sual sormalarını rica ederim. Ben güzel tahtieyi severim. Böyle devletin bin türlü 
işleri içinde yalnız İmar Vekâleti gibi mümkün olduğu kadar güç bir zemini intihap 
edip de onun üzerine bütün itirazatı serd etmek ve bütün bu mülâhazatı aleyhimde 
de olsa sevmek sanatimdir. Maalmemnuniye kabul ederim	 (Alkışlar)	 Meclis-i Âlide 
bütün icraatımız, bütün tasavvuratımız hakkında âriz ve âmik her istikamette vasi bir 
müzakere açmasını teklif ve rica ederim	(Kabul	ederiz	sesleri, alkışlar)

Hatipler buna göre söz söylesinler! (Alkışlar,	bravo	sesleri)

GÖRÜŞMELERİN DEVAMINDA

REİS — Edendim, istizah hakkında söz isteyen arkadaşlara söz veriyorum. 
Hükümetin teklifini Heyeti Celilenizin reyine arz edeceğim.

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Reis Beyefendi! Tenevvür etmek istiyoruz. İmar ve 
İskân Vekâleti mi, yoksa kabinenin Heyeti Umumiyesi mi mevzuu istizahtır?

REİS — Efendim, Hükümet sureti umumiyede istizahı kabul ettiğini Heyeti Celilenize 
arz etmiştir. Mübadele Vekâleti hakkındaki istizahın bakiyesine o suretle devam 
edeceğiz.

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Usul hakkında lütfen takririmiz vardır. O okunsun 
kâfi.

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Heyeti Celileye arz ettim ki münakaşatın 
tarzı cereyanı, Hükümetin Heyeti Umumiyesine mesuliyet tevcih eden ve Hükümet 
Heyeti Umumiyesinden izahat isteyen bir temayül göstermişti. Bu temayülü kabul 
etmiştik. Hükümetin Heyeti Umumiyesinden izahat isteyen bir vaziyettesiniz. Bunu rica 
ediyorum.15	(Reye	konması	lâzımgelir	sesleri)

15   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II Cilt 10 İçtima 2, Sayfa 24, 29
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4 Mart 1341 (1925) Çarşamba 
Takriri Sükûn Hakkında 11638 Numaralı Kanun Lâyihası ve Adliye 
Encümeni Mazbatası Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Hemen müzakeresine karar verdiğiniz kanun 
Adliye Encümeninden gelmiştir. Okunacaktır.

2. — Takriri sükûn hakkında 1/638 numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası;

REİS — Okunacaktır.

Türkiye BüyükMillet Meclisi Riyaseti Celilesine

Ahval	 ve	 hadisatı	 fevkaladei	 ahirenin	 gösterdiği	 lüzum	 ve	 memleket	 dahilînde	
emniyet	 ve	 asayişi	 huzur	 ve	 sükûnu	 ve	 nizamı	 içtimaiyi	 ihlâl	 edecek	 irticakarâne	 ve	
ihtilâlkarâne	 harekât	 ve	 teşebbüsata	 ve	 ifsadata	 karşı	 icap	 eden	 tedabiri	 ittihaz	 ile	
Türkiye	Cumhuriyetinin	nüfuz	ve	kudretini	takviye	ve	inkılâbın	esasatını	tarsin	ve	masum	
halkı	ızrar	ve	idlâl	eden	mütecasirlerin	süratle	takip	ve	tenkili	maksadiyle	İcra	Vekilleri	
Heyetinin	 4	 Mart	 1341	 tarihli	 içtimaında	 karara	 iktiran	 eden	 işbu	 lâyihanın	 iktisabı	
kanuniyeti	için	Meclis-i	Âli’nin	nazarı	tasvip	ve	tasdikine	arzına	müsaade	Duyurulmasını	
rica	ederim.	4	Mart	1341

Başvekil İsmet

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

İşbu efal erbabının Hükümet İstiklâl Mahkemesine tevdi edebilir.
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddetle meriyül icradır.
Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
İcra	Vekilleri	Reisi	 İsmet
Adliye	Vekili Mahmut	Esat
Müdafaa-i	Milliye	Vekili Recep
Bahriye	Vekili İhsan
Dahilîye	Vekili Cemil
Hariciye	Vekili Bulunamadı
Maliye	Vekili Hasan
Maarif	Vekili Hamdullah	Suphi
Ticaret	Vekili Ali	Cenani
Ziraat	Vekili Bulunamadı
Nafıa	Vekili Süleyman	Sırrı
Sıhhiye	Vekili Doktor	Refik
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BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhalefet erkânının ve zannederim bütün 
azasının hissiyatına tercüman olan mütalâatını dinledik. Muhalefetin bütün azasına 
fikirlerini son kelimeye kadar ifade ettiren millet kürsüleri bütün dünyada nadirdir 
(Güzel	 sesleri) Siyasî hatt-ı hareketimize ilk temas anında, muhalifler hassasiyet ve 
faaliyet gösteriyorlar. Siyasî hatt-ı hareketimizin sıhhatine en bariz arazı salime budur 
(Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Mevzubahis olan kanunun hukuk ve Teşkilâtı Esasiyeye temas 
eden nazik nıkatı nazarın teşrihini arkadaşlarım kemali muvaffakiyetle ve kemali vuzuh 
ile ifa ettiler. Hiç kimsenin zihninde şüphe bırakmıyacak derecede bir kanaati katiye ile 
anlaşıldığı üzere mevcut olan kanun, Teşkilâtı Esasiyenin hududu dahilînde, memlekette 
tedabiri nafia cümlesinden asarı nafîa vücuda getirecek bir kanun mahiyetindedir. Bu 
itibarla Heyeti Celilenin sabrını suiistimal edip mükâlemeyi uzatmak istemem. Yalnız, 
Muhterem Kâzım Karabekir Paşa, ıslâhatı istiklâl mahaktmine istinaden mi yapacaksın 
diye soruyorlar. İslahatı emniyet ve asayiş temeline istinat ederek yapabiliriz.

Benim kanaatim budur. Emniyet ve asayiş temelini muhafaza etmek, tarsin etmek, 
daima tarsin etmek için bütün kanunlar gibi, İstiklâl Mahkemesi de bir vasıtadan ibarettir 
(Bravo	sesleri) Emniyet ve asayişin ve huzur ve sükûnetin muhafazası, milletin her türlü 
kanunlardan beklediği ilk ve başlıca bir vazifedir ki, bu hususta hiçbir tedbiri ihmal 
etmemek mecburiyeti katiyesi karşısındayız. Yalnız bir şey sorayım; bana ıslahattan 
bahsederken, bu memlekette ıslahat fikirleri, teceddüt, terakki fikirleri ahlâksızlıktır 
diye bar bar bağırırken, muhalefet erkânı niçin bir tek kelime söylemediler	(Tasdik	ettiler 
sesleri) (Alkışlar)

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

İSMET PAŞA (Devamla) — Şimdi muhalif bir vaziyet alan arkadaşların, söz söylemek 
lâzım geldiği zaman söz söylememeleri bir manayı haizdir	(Bravo	sesleri) Muhterem Rauf 
Beyefendi. Cumhuriyeti tehlikede görmüyorum ve onun için bu kanun lâzım değildir, 
buyurdular. Cumhuriyetin tehlikede olmadığı esasında, bu müşahedede kendisiyle 
beraberim. Benim mütalâam ve nokta-i azimetim şudur ki, bir vaziyeti mütalâa eden ve 
vaziyete göre tedbir bulan bir Cumhuriyet hiç tehlikede olur mu? (Alkışlar)	Bu kanunun 
lüzumunu idrak eden, bugünkü vaziyete göre bu kanunun lüzumunu takdir eden ve 
bunu Meclis-i Âliye izah eden ve kabule iktiranını talep eden bu cumhuriyet evlâtları, 
Cumhuriyeti tehlikede bırakırlar mı? (Bravo	 sesleri) (Alkışlar)	 Cumhuriyet evlatları, 
yakında yeni tedabire ihtiyaç hâsıl olursa ve vaziyet tebeddül ederse, cümlesini derpiş 
edecektir. Bunda tereddüde mahal yoktur. Binaenaleyh ittihaz ettiğimiz tedabir 
doğrudur ve vaziyete göre daima tedabir ittihaz edecek seviyede bulunan Meclis-i Âli, 
Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin memlekete vaad ettiği terakkiyat ve ıslahatı behemehal 
temin edecektir. Zannederimki, bu mesele üzerinde gerek siyasî ve gerekse kanunî 
noktal nazardan hükümet kâfi derecede izahat arz edebilmiştir16	(Bravo	sesleri), (Alkışlar)

16  TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II, Cilt 15, İçtima 69, Sayfa 131,145
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7 Nisan 1341 (1925) Salı 
Genç Hadisei İsyaniyesinin Vaziyeti Hazırazı Hakkında Meclisi Âlinin 
Tenvir Olunmasına Dair Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin Başvekâletten 
Suali ve Başvekil İsmet Paşa’nın Şifahi Cevabı

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Sivas Mebusu Muhtereminin suali üzerine 
Meclis-i Âliyi bir ay zarfındaki hadisat hakkındaki hemen tenvir etmeye hitap ettim. 
Derhatır buyurursunuz ki bundan bir ay evvel biz vaziyet aldığımız ve Meclis-i Âli Genç 
hadisesi üzerine memlekette tehaddüs eden bir derdi tedavi etmek kararını verdiği 
zaman, vaziyet Diyarbekir şimaline kadar bir kaç merkeze isyanın sirayet etmesi 
halinde idi. Bundan sonra vaziyet durmadı, asiler 7/8 Mart gecesi kabili cem olan 
bütün kuvvetleriyle bir noktayı münciye addettikleri Diyarbekir üzerine taarruzlarını 
tevcih ettiler. Hakikaten Diyarbekir üzerine taarruz etmekte kendi hesaplarına bir 
takım menfaatleri vardı, akıllı işiydi. Bundan sonra bu taarruzda muvaffak olamadılar, 
zayiatla tardolundular. Sonra Diyarbekirin şarkına doğru Silvana taarruz ettiler, orasını 
da aldılar, sonra Mardin üzerine teveccüh ettiler.

Beşirin ve Behrameti mıntıkalarına vaziyet ettiler. Ondan sonra, Şimalde Palo 
civarında Palo zaten Mart bidayetinde ellerinde idi-Şimalinde tevcihi fesat ettiler, daha 
bir takım yerleri Malazgirt, Bulanığa kadar aldılar, Muş’un irtibatını kestiler. Bununla da 
iktifa etmediler. Malatya vilâyetine kadar hulul ederek (Petürke) kazasında fesat yaptılar, 
Çemişkezek’e dayandılar, (Eyyin) hududuna geldiler. Görüyorsunuz ki, biz (Vaziyet 
ciddidir, mühimdir) dediğimiz zaman, zan ve vehim üzerine söz söylememişiz. Ciddî 
ve ehemmiyetli bir vaziyet karşısında bulunduğumuzu izhar ve ispat etmişiz. Tedaviri 
mukavele meyanında kısmen seferberlik ilan edilmişti. Meclis-i Âli’nin vatanı müdafa 
için vaki olan daveti üzerine vatandaşlar şevk ve gayret ile ve kemalite halüfleşitap 
ettiler	(Bravo	sesleri)

Seferberlik muntazam, şuuri ve vicdanı azim ve hevesle cereyan etmiştir	 (Bravo	
sesleri) Sulh faaliyeti içinde saadet yuvasını henüz kurmaya başlamış olan vatandaşları 
Cumhuriyet düşmanları aleyhine vazifeye davet ettiğiniz zaman hepsi silahbedest olarak 
gidiyorlardı. Fakat çok haklı bir hiddet ile mahmul idiler. Asiler bu güne kadar dahi inkita 
etmeyen silahı fesatlarında çok tesir ümit etmişlerdir. Askerlerimiz fesat yuvalarına 
temas ettikleri vakit üzerlerinde muhtelif mukaddesat yazılmış olan birçok bayraklarla, 
birçok gürültülerle gece gündüz efkârı teşvik etmeye çalışıyorlardı. Ciddî müsademeler 
oldu. Evvela Diyarbekir’in surlarından itibaren kıtatımızın bulunduğu yerlerde, ciddî 
müsademe etmez vaziyette göründüler ve kendilerince muhkem addettikleri mevakiye 
kadar çekilerek orada çok kuvvet sarfettiler ve fakat Cumhuriyet evlâtlarının sert ve 
keskin silahları karşısında her gün bir derece daha eriyerek mütemadiyen hüsrana 
uğradılar	(Bravo	sesleri,	alkışlar)

Vaziyeti ilk defa teşrih ettiğimiz zaman, asilerin esasen Mart nihayetinde umumi 
mahiyette bir kıyamı tasmim etmiş olduklarını tahmin ediyorduk. Ve buna ait delailimiz 
vardı. Hakikaten yirmi Marttan sonradır ki hadise en büyük şümulünü göstermiştir. 
İsyanın tevessü ettiği birçok yerlerde, vaziyet ciddidir ve tedaviri ciddiye lazımdır, 
tehalükü ile şidabiyle gece gündüz düşünerek tedbir bulmaya, kıtaat yollamaya 
çalıştığımız içindir ki isyan kapılarında fesat kapılarında düşmanlarla karşılaşmışızdır. 
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Siverek ancak bu suretle kurtuldu. Siverek hududuna gelen asiler bizim Sivereğe yetişen 
kıtaatımızla karşılaştıkları için fesatlarını tevsi edemediler. Çemişkezek hududu keza 
ancak bu suretle kurtuldu. Yukarda (Malazgirt) den (Piran) na kadar tevessü eden 
isyanlar, Şimalden tevci ettiğimiz kıtaatın, mühim kapılara ussatla beraber aynı zamanda 
gelmesi sayesinde kurtulabilmiştir.

Görüyorsunuz ki zan ve vehim üzerine memleket idare edilmiyor. Hadisatın 
istilzamatı hakikiyesine müsteniden ve tedaviri ciddiyeyi vaktiyle görmek sayesinde 
vaziyetlerin önüne geçebiliyoruz	(Bravo	sesleri) (Alkışlar)

Bu günkü vaziyet şudur. Asiler hemen her taraftan tard olunmuşlardır (Silvan) ve 
(Beşiri) kıtaatımızın tahtı hakimiyetindedir. Hazra civarında tathirat yapıyor (Hani) 
(Lice) (Piran) gibi Şeyh Said’in başlıca merkezi faaliyeti olan mıntıkalar elimizdedir 
(Elâziz) civarından tahrik ettiğimiz kuvvetler Palo’yu almışlar, Çapakçur üzerine 
yürümektedirler. Muş’ un irtibatı açılmıştır.

Şimalden Varto’dan gelen kıtaat o civardaki tek tük menabii fesadı tathir etmektedir. 
Ussadın vaziyetinde görülen şudur; Mamureler civarında ki mamureler her türlü 
hareket için birer menbağı kuvvet addolunabilir, buna istinaden ilk defa memureler 
civarında tecrübe ettikleri talihlerini kaybettikten sonra şimdi daha dağlık mıntıkalara 
çekilmişlerdir. Fakat teslimi silah etmediler, teşkilâtlarından vaz geçmediler.

Tabiî her taraftan mahsur bir halde, kendi akıllarınca çok kuvvetli olduğunu farz 
ettikleri dağların kendi aleyhlerinde birer mezar olduğunu henüz idrak etmemişlerdir. 
Genç civarında bulunan, menî’atı malum dağlara iltica etmişlerdir. Bunlara karşı 
harekâta devam olunmaktadır. Biz harekâtı katiyeye Mart nihayetine doğru, takriben 
27 ve 28 Mart tarihlerinde başlamıştık. Bunun istihsal olunmak lazım gelen ilk semaratı 
ilk netayiçi tahminimize isabet verecek kadar kati ve müessirdir. Ancak Meclis-i Âliye 
arz etmeye mecburum ki harekât bitmiştir gibi bir söz ifade edecek vaziyette değilim, 
henüz harekât bitmemiştir.

Bir defa harekâti askeriyeyi intaç edeceğiz. Erbabı fesat, ne kadar uzak ve menî 
yerlere iltica etmişlerse oraların kendilerine mezar olduğunu anlayacaklardır, bu bir, 
ikincisi harekâti kattiye bittikten sonra bu havali de ve alel umum bilhassa ve böyle 
irticaî dine müstenit tesvilâtı siyasiye yapmak hususunda müstait olan havali de bu 
imkânı serdedecek tedabir alacağız.

İdarî, adlî tedabir alacağız. Bu tedabiri Meclis-i Âli’nin nazarı mütalâa ve nazarı 
tasvibine arz edeceğiz. Ümit ederim ki kuvvetle kaniyim ki harekât üzerinde idrak 
ettiğimiz netayiç ve ondan sonra ki idare-i İslahat, memleketin bilhassa o havalesinde 
ve bilvesile diğer yerlerinde de tesir hâsıl edecektir. Buna her halde muvaffak olacağız 
ve behemehal muvaffak olacağız.

Bu münasebetle seferber olarak Cumhuriyeti müdafaaya koşmuş olan vatandaşların 
sarfettikleri gayreti Meclis-i Âli huzurunda lisanı şükranla yaddetmek isterim	(Alkışlar)

Bir tehlike olduğu zaman bütün vatandaşların ilk düşüneceği şey tehlikeyi süratle 
izale etmektir. Tehlikenin süratle izalesi vazife başına davet olunanların süratle, biran 
teahhür etmeksizin, onu ifasiyle kabildir. Ve yapılacak şey şiddetle asla müsamaha 
etmeksizin behemehal fesadı bastırmaktan ibarettir. En kısa ve en kestirme yol, 
budur. Kemali iftiharla Meclis-i Âlinize arz etmeye mecburum ki düşman karşısına 
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sevkettiğimiz vatandaşlar, bu süratle ve bu şuurla, binaenaleyh ciddiyet ve kattiyetle 
hareket etmişlerdir. Süratle neticeyi idrak ettikten sonra onları mahsulü gayretlerinin 
verdiği hazzı vicdanı ile kendi yuvalarının inkişaf ve tekemmülâtına vakfetmek imkânını 
da göreceğiz. Bittabi bugün tedaviri askeriye devam etmektedir. Tedaviri askeriyenin 
nihayetine kadar henüz ciddî ve mühim safhasında bulunan tedaviri askeriyenin 
nihayetine kadar ondan sonra ittihaz edeceğiniz tedavir hakkında, maruzatta bulunmak 
imkânı yoktur. Meclis-i Âli müsaade buyurursa bilahare derpiş edeceğimiz tedaviri ayrı 
bir celse de huzurunuza arz edeceğim.17	(Muvafık sesleri) (Alkışlar)

17   TBMM Zabıt Ceridesi Devre II, Cilt 17, İçtima 96, Sayfa 150, 151
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9 Teşrinisani 1341 (1925) Pazartesi 
Devletin Siyaseti Umumiyesi Hakkındaki Beyanatı

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Efendiler! Devletin siyaseti umumiyesi 
üzerinde maruzatta bulunmak için müsaadenizi rica ederim. Hiç bir sual karşısında 
kalmaksızın bu teşebbüsü doğrudan doğruya almayı arkadaşlarımıza ve vazifeme 
hürmet eseri addettim.

Yeniden mesuliyeti ciraiye mevkiine geldiğimiz zaman umumî ve hususî vaziyet 
karşısında bulunmuştuk. Karşısında bulunduğumuz umumî mesele, bir kelime ile 
devletin kanun kuvvetinin zehnü zaafa uğraması suretinde tezahür etmekte idi. Hususî 
mesele malûmunuzdur: Şarkta şayanı ehemmiyet bir irtica hadisesi tezahür etmişti. 
Büyük Millet Meclisi, her şeyden evvel, birçok avamilin müttehid ve mütemerkiz faaliyeti 
neticesi olarak, tebarüz eden umumî derde elini vaz etmek çaresini düşünmüştür.

Umumî nizamın gösterdiği halel bir kaç cümle ile şu tarzda hulâsa olunabilir: 
Haysiyeti şahsiye kabili tecavüz bir hedef zannolunmuştu. Cumhuriyetin Polis kuvveti, 
vazife başında cidden şayanı iftihar kahramanlık göstermesine rağmen, kabili istihfaf 
zannolunuyordu. Hülâsa Cumhuriyetin kuvayı müselehasının kuvvet ve kudretini, 
icabında tenfiz etmek iktidarında bulunmadığı zehabına düşülmüş idi. Teşevvüşü efkâr 
o dereceyi bulmuş idi ki, mucibi elem olsa da hatıranızı tahrik etmek isterim. Bir safsata, 
yani Büyük Millet Meclisinin iradei milliyeyi temsil etmek hususundaki salâhiyeti 
mutlakasını bile duçarı şüphe edecek bir safsata yol almıştı. Herhangi bir meselenin. 
Büyük Millet Meclisinde bir karara iktiran ettikten sonra milletin arzuyu umumisine 
de muvafık olup, olmadığı derpiş edilmelidir, suretinde ayrıca bir safsata şeklinde 
mügalatalı, müteaddid bir ceryanı efkâr vücuda getirilmek istenildi	(Bravo	sesleri	alkışlar)

Rabıtası ve kuvvei maneviyesi ve nihayet iradei milliyenin en yüksek mevkii tecellisi 
olan Büyük Millet Meclisinin “otorite” si bu derece duçarı münakaşa ve tezelzül olunca, 
elbette devletin kuvveti zaafa duçar olmuş addolunmak umuru tabiiyedendi. Biz, bu 
ahval tahtında mevkii iktidara geldik, Büyük Millet Meclisinin vazifesi, her şeyden 
evvel Cumhuriyetin Kuvvetini göstermek. Cumhuriyet idaresi, halk idaresi, anarşiyi 
men etmeyen, teshil eden bir idaredir, tarzında husule gelen kanaatleri kökünden kal 
etmektir. Büyük Millet Meclisinin yedi kudreti memlekette her idareden daha ziyade bir 
inzibat temin eylemek kuvvetini bilfiil ibraz etmiştir.

Büyük Millet Meclisinin Hükümete tevdi ettiği salâhiyet ve bahşeylediği itimat ve 
müzaheret, az zamanda, Cumhuriyetin kuvvetini ve umumî nizamın resanetini temin ve 
tesis eylemiştir. Hayatı umumiye, bilhassa nizam ve emniyete müstenit olabileceği için, 
vücuda gelen huzur ve sükûn, vatandaşların bütün hayatında feyyaz tesiratını derhal 
gösterdi; hayatı iktisadiyede emniyet ve inkişaf husule geldi; devletin mevkii kesbi 
kuvvet ve resanet eyledi.

Memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu muhafaza etmek için 
İstiklâl Mahkemelerinin faaliyeti bilhassa hayırlı ve feyizli bir tesir icra eylemiştir. 
İstiklâl Mahkemelerinin faaliyeti ile meydana çıkan tahrikata müteallik teşkilat 
cidden ibretaverdir. Meseleyi bidayeten mütalâa ettiğimiz zaman, sırf içtihadının 
samimiyetinden dolayı, bu tedbirlere lüzum olmadığını zanneden nice erbabı idrak 
gördümkü, mahkemelerin faaliyeti ile meydana çıkan dertler ve icraat ile memlekette 
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vücut bulan feyizli tesirler gerek meclisin ittihaz ettiği tedabirdeki isabetini ve gerek 
Hükümetin icraatındaki vukuf ve mahalline masrufiyetini kemali samimiyetle takdir 
eylemişlerdir. Erbabı samimiyet için bidayette başka türlü düşünülmüş olsa bile 
müteakip hadisatı ve netayici müşahede eyledikten sonra eski nokta-i nazarında ısrar 
eylemeye tabiî mahal olamazdı.

Büyük Millet Meclisinin verdiği salâhiyeti ancak mahalline istimal etmek ve ancak 
lazım olduğu kadar istimal etmek için farkı itina sarfettik, birçok tedabiri mania almak 
mecburiyetinde bulunduk. Bunlardan birincisi, tekkeler ve vaziyeler üzerinde ittihaz 
ettiğimiz tedbirdir. Seddetmek mecburiyetinde bulunduğumuz tarihe kadar tekke ve 
zaviyelere mensup bulunmuş olanların samimiyetleri ve ferden itibarları üzerinde 
rencide edecek vaziyet almaktan kemali itina ile ihtiraz ettik. Bu kararı vermeye mecbur 
kalışımız, memleketin maddî ve manevî huzuru nokta-i nazarından bu müesseselerin 
devamı faaliyetinin artık gayri mümkün, daha faydasız ve zararlı bir hale gelmiş 
olmasına vicdanen kanaat ettiğimizdendir.

Bu tedabiri mania meyanında Terakki perver fırka teşkilatının şeddi mecburiyetinde 
bulunduk. Bizi şedde sevkeden eshap hakkında telakkiyatı hususiyeye veyahut şurada, 
burada vukubulan dedikodulara atfı ehemmiyet etmeye mahal yoktur. Bizi şedde 
sevkeden esbap, üç Haziran tarihinde Heyeti Vekilede verdiğimiz kararda mufassalan 
dercolunmuştur. Esbabı sed bu kararnamede vazıhan görülecektir. Men etmek 
salâhiyetini istimal ettiğimiz hususu arz ettiğimiz esaslar dairesinde söylüyebilirim. 
Gerek bu mesele, gerek diğer herhangi bir mesele üzerinde herhangi bir tedbiri 
maniimizden bahsedilmek istenilirse, tedbirlerin bihakkın vart ve âriz ve âmik 
tefekkürattan sonra zaruri olduğu kanaati ile tatbik olunduğunu ispat edebilecek bir 
mevkideyiz	(Bravo	sesleri)

Mevkii iktidara geldiğimiz zaman, karşısında bulunduğumuz hususî icratın kahraman 
ordumuzun faaliyeti ve uzak ve tenha köylerde kalmış olan vatandaşların da bizzat 
Cumhuriyeti kendi malı addederek bütün kuvveti ile müdafaa etmek hususundaki azim 
ve celâdeti sayesinde, ne kadar muvaffakiyetli neticeler verdiği malûmunuzdur	(Bravo	
sesleri), (Alkışlar)

İrtica hadisesinin tenkilinden sonra, isyana saha olmuş olan vilâyetlerimizin 
halkında; üzerinden bir bulut ve bir yük kalkmış gibi serin ve berrak bir küşayişi efkâr 
hâsıl oldu	(Bravo	sesleri) Vatandaşlar, doğrudan doğruya temas ederek ve dertlerini açık 
kalple doğrudan doğruya Hükümet kapılarına müracaatla ifade eyleyerek arzularını 
tatmin etmek mevkiindedirler.

Hergün oralardan aldığımız haberler vatandaşların muztarip olduğu birçok 
dertlerden, hergün bir tanesinin daha halolunduğunun ve bir tanesinin daha izale 
edildiğini, şimdiye kadar gasbedilmiş olan, şunun bunun elinde kalmış olan haklarının 
hergün bir derece daha zahire çıkarıldığını ifade etmektedir. Fakat gerek teşevvüşü 
efkâr sahasında ve gerek binefîs irtica sahasında bu netayici müsbiteyi elde etmek 
için sarfolunan emekler, vatandaşlarımızın sarfettikleri gayretlerokadar çoktur ki, 
atiyi tarsim etmek için mütemadiyen imali fikretmek ve mütemadiyen tedabiri safiye 
üzerinde yürümek mecburiyeti katiyesindeyiz. Bütün bu tedabirin feyyaz tesiratı 
hepimizin kemali iftiharla hergün gördüğü neticelerdir.
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Millet, terakkiyatı için, ihtiyacatını temin etmek için mahmul ve meşbu olduğu 
emellerini sürat ve suhuletle küşayişi kalple teminde serin bir havayı nesimi, serin bir 
muhit bulmuştur. Büyük istihale devirlerindeki yeni nizam teessüs edinceye kadar, 
geçecek devrenin nezaketi mücerrettir.

Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet İdaresinin yeni kanunları, yeni usulleri tamamen 
teessüs ve teeyyüt edinceye kadar vatandaşların hissi selimi, tedabiri mania ittihazına 
hacet bırakmayacağını mütemadiyen telkin etmişti.

Fkkat bütün millet için de amali umumiye ile müspet ve feyyaz olmakla beraber 
bu nazik devrede; teşevvüş vücuda gelirse, o zaman nizamı temin etmek için Büyük 
Millet Meclisinin vaziyeti alması zaruri idi. Denilebilir ki, Büyük Millet Meclisinin 
Takriri Sükûn Kanunu ile ve tedabiri sairesi ile aldığı vaziyet, milletin yüksek seviye 
medeniyeye varması için ve Cumhuriyet Kanunlarının esaslarını teyit ve tesis etmek 
için, bir mürakabei âliye tesis etmesi suretinde tecelli etmiştir.

Siyaseti hariciye üzerinde de maruzatta bulunmak isterim. Bu geçen devre 
esnasında, münasebatımız bir kat daha tevessü etti. Henüz kendileri ile münasebat 
teessüs etmemiş olan devletlerle hukuku beyneldüvel mucibince yeni usul dairesinde, 
mütekabil hukuk dahilînde ve yeni Türkiye’nin esasatı ile kabili telif olacak muahedeler 
akteyledik. Rusya ile olan, münasebatımızda, aramızda cereyan etmekte olan tahdidi 
hudut muamelesi suhuletle ve hüsnü suretle devam eylemekte ve yakın bir zamanda 
tamamen neticelenmesine intizar edilmektedir. Gerek bu hudut münasebatı ve tahdidi 
hudut muamelâtı ve gerek bütün münasebat hüsnü âliyetin ve mütekabil emniyetin 
vücuda getirdiği tabiî ve küşayişli bir safhada bulunmaktadır.

İran ile aramızda bir hudut hadisesi olmuştu. Hadise, İran Arazisi dahilînde bazı 
şekavet yuvalarının hududu geçerek Karakollarımıza tecavüzü şeklinde tecelli etmişti. 
Bu hadisenin takibi esnasında İran Hükümeti samimi bir hüsnüniyetle hareket etti ve 
kendi arazisi dahilînde vücuda gelen bu yuvaları menetmek için yedi iktidarında olan 
vasaiti istimal temayülünü gösterdi. Bu gibi hadisat olabilir, elverir ki hadisatın men’ini 
ve ademi tekerrürünü temin için tarafeyn arasında dostluk icabatı tecelli eylesin.

Afganla münasebatımız, ahten tayin edilmiş olan tariki samimiyeti takip ediyor.

Avrupa ile münasebatımızdan bahsederken, evvelâ Balkanlardan bahsetmek isterim. 
Heyeti Celile bilir ki, biz, aynı zamanda bir balkan devletiyiz.

Balkanlardaki huzur ve sükûndan doğrudan doğruya alâkadar bulunuyoruz.

Balkanlarda mütecaviz hiç bir emelimiz olmadığından oradaki huzur ve sükûn için 
cidden şayanı ehemmiyet bir âmil mevkiindeyiz. Balkan devletleri ile münasebatımızda 
Bulgaristan Devleti ile şimdiye kadar muhadenet muahedesi aktolunmamıştı. Bu 
muahedename imza edildi. Heyeti Celilenize takdim olunacaktır.

Lozan Konferansında aramızda muahede imzalanamamış olan Sırp, Hırvat ve Sloven 
Devleti ile yeni esasat dairesinde muhadenet muahedesi akteyledik. Bu hadiseleri 
memnuniyetle telakki eylediğimizi ifade eylerim.

Bu suretle Balkanlarda münasebatı düveliyei resmiyeyi her devletle tesis etmiş 
bulunuyoruz.
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Yunanistan’la olan muallak mesailin, münasebatı ahtiye dahilînde intacı için, 
Hükümet faydalı teşebbüslerde bulunmuştur. Ümit ederim ki, bu muahedeler ve bu 
teşebbüsler alâkadar devletler nezdinde tasdik olunur.

Heyeti Celileniz de bunları tetkik ve tasdik etmek vaziyetinde bulunursunuz.
İstanbul’da Fransızlarla, Roma’da İtalyanlarla Konsolosluk mukaveleleri akti için 

müsait esasat dahilînde işe başladık.
Mesaili muallâka üzerinde de arzı malûmat edeceğim: Heyeti Celilenizin malumudur 

ki, bunlardan birisi koponlar meselesidir. Koponlar -daha doğru bir tabirle söylüyeyim- 
borçlar meselesinde, bugün muahedenin derpiş eylediği sermayenin taksimi muamelesi, 
alâkadarın ile nihayete ermiş gibidir. Bu esnada mürahhaslarımız tediye akçesinin cinsi 
üzerinde’de alâkadar mürahhaslarla temasa geldiler. Müzakere devam etmektedir, 
bizim bu husustaki vaziyetimiz ve nokta-i nazarımız malûmdur.

Biz bir defa vaziyetimiz İtibariyle borçlar hususunda muahedenin derpiş ettiği 
ceryanı daima İtina ile takip ettik. Bize hiç bir teehhür ve hiç bir vesile isnad olunamaz.

İkincisi: Muahedenin derpiş ettiği ve bize tahmil eylediği borç listesini muntazaman 
tediye etmek itiyadındayız ve temayülündeyiz. Ancak tediye akçesinin cinsi meselesine 
gelince, bu hususta bizim iktidarımız ve bizim sunumuz olmaksızın harap olan bu 
memleketi imar etmek vazifei esasiyemiz ve hakkı hayatımız nazarı dikkate alınmak 
lazımdır	(Bravo	sesleri,	alkışlar)

Borcunuzu muntazam tediye etmeye ne kadar muvafık isek memleketin hakkı 
hayatına halel iras edebilecek fevkalade bir vaziyette bulunmaktan da o kadar ihtiraz 
etmek mecburiyetindeyiz.

Musul meselesi üzerinde de arzı malûmat edeyim; Lozan muahedesi, Musul 
meselesinde muahedenin imzasından sonra, bir konferansta mevzubahis edilmesini 
derpiş eylemişti. Bu konferansın İstanbul da toplandığı ve bir neticeye vasıl olmadığı 
malûmunuzdur.

Fakat bir noktayı tebarüz ettirmek isterim: İstanbul konferansı akamete uğradığı 
zaman biz demiştik ki; Konferans, muahedenin kendine havale ettiği meseleyi mütelâaya 
girişmeksizin, yani muahedenin derpiş etmediği mesail karşısında bulunduğundan 
dolayı âdeta müzakereye iptidar etmeden inkita etmiştir. Çünkü biz, muahedenin ruh ve 
mefhumundan hariç teklifat karşısında kalmışızdır. Bunu takiben geçen hadisat, İstanbul 
konferansının inkıtaını mucip olan hususu, dermeyan ettiğimiz fikri teyit etmiştir. Yani, 
muallak olan mesele, Musul Vilâyetinin mukadderatı meselesidir, bunun üzerinde 
konuşulacaktır, esas gerek Cemiyet Akvamda ve gerek Cemiyet-i Akvam Komisyonunun 
tetkikatı neticesindeki raporda tebarüz ettirilmiştir. Ondan sonra Cemiyet-i Akvamdaki 
safahatı bilirsiniz.

Cemiyet-i Akvamda, Musul meselesinin müzakeresi esnasında biz, Lozan 
Muahedesinin esasatı ve hututu dahilînde bulunduk. Lozan Muahedesi birçok 
fedakârlıklarla istihsal olunmuş bir neticedir. Bunun bize temin ettiği haklar dahilînde 
meselenin bir neticeye isalini temenni eyledik. İstanbul Konferansına ait olan maruzatım, 
meselenin başından nihayetine kadar muahedenin hududu dahilînde, samimiyetle işi 
halletmek arzusu ile çalıştığımızı ve daima samimiyede meşbu olduğumuzu gösterir. 
Fakat bu arzu muahedenin bize temin ettiği bütün haklardan feragati istilzam etmez.
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Siyaseti umumiyenin umumî hututundan bahsederken Heyeti Celilenizi icraata ait 
birçok teferruatla tasdi etmek istemem. Yalnız önümüzdeki senede nasbi nazar ettiğimiz 
noktalar hakkında maruzatta bulunmak isterim.

İktisadî tedabir meyanında önümüzdeki sene şimendifer inşasına sarf ettiğimiz 
mesai ve faaliyeti tezyid etmek tasavvurundayız	(Bravo	sesleri) Büyük Millet Meclisinin 
hassatan ehemmiyet verdiği bir esası daha ziyade süratle ve vüsatle tahakkuk ettirmek 
için vasait talep etmek vaziyetinde bulunacağız.

Şimdiye kadar geçen sene zarfında, üç istikametten sarfı gayret ettik. Ankara’dan 
Sivas’a, Samsun’dan Sivas’a ve Kütahya’dan garba doğru. 1340 senesinde aldığımız ilk 
bütçe malûmunuzdur. Büyük inşaatın ve işlerin bir kaç aylık teşkilat devreleri zaruridir. 
Bu sebeple ancak 1340 Ağustosunda işe başlanılabilmiştir. 1341 Teşrinisanisine kadar 
Ankara – Sivas istikametinde ray ferşedilmiş olan kısım 1304 kilometredir, önümüzdeki 
sene bu üç istikamette şimendifer inşasına devam etmeyi, Büyük Millet Meclisinin 
arzusundan mülhem olarak, az görüyoruz. Beş altı istikametten şimendifer işleri açmak 
mevkiinde bulunacağız.

Bilhassa nasbi nazar ettiğimiz büyük meselelerden birisi de adlî kanunlardır. Ceza 
Kanununu, Kanunu Medeniyi ve Ticaret Kanununu takdim edeceğiz.

Millî harsa ait teşebbüsattan olmak üzere bu sene bir lisan akademisi hars 
nokta-i nazarından Türk Lisanı üzerinde vazaifl esasiyeyi ifa etmek üzere en yüksek 
mütehassıslardan mürekkep bir akademi vücuda getireceğiz.

Bilhassa nasbi nazar ettiğimiz büyük tedabir ve ihtiyacattan olmak üzere Heyeti 
Celilenize yeni varidata ait kanun lâyihaları getireceğiz. Bu günlerde Büyük Millet 
Meclisi, devletin vaziyeti umumiyesinde kendi telkinatından ve kendi müşahedatından 
başka birçok beyanata muttali olmuştur.

Bunların Heyeti Umumiyesi devletin ihtiyacatı umumiyesini temin etmek için yeni 
menabii varidat tedarik etmek zarureti karşısında bulunduğumuz müeyyettir. Heyeti 
Celilenizin yeni menabi yaridat üzerindeki tek lifatımızı hüsnü temayül ile telâkki 
buyuracağından eminiz. Bu kısa maruzatımla icraatın ana hututunu ve tasavvuratın 
başlıca mesailini arz etmiş oluyorum	(Alkışlar)

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Vatanımız için pek mühim harici vaziyeti 
siyasiyemiz mevzubahis olduğu bir sırada Başvekil Paşa Hazretlerinin beynatını uzun 
uzadıya tahlil ve tenkit etmeyi hâl ve zaman dolayısıyle faydalı addetmiyorum (Niçin	
sesleri) Temmennimiz vatanımızın en büyük menafiinin istihsaline hükümetimizin 
muvaffak olmasını görmektir. Yalnız şu kadarını arz edeyim ki, Terakki Perver 
Cumhuriyet Fırkasının sed kararından hükümetin beyanatta bulunmadığı halde 
gazetelerle ve bazı beyanatla bu fırka irticaa ve suikasıtlara alet olarak gösterilmiştir. Bu 
gibi beyanat ve neşriyatın böyle mühim bir zamanda dahilde ve hariçte muvaffakiyetimiz 
için ve Cumhuriyetimizin teali ve tarsini için ne büyük zarar iras edeceğini müstağni 
arz addederim. Binaenaleyh dahile ve harice karşı büyük bir vuzuh ile ve açık alınla bu 
işâatı red ve tekzib ederim.

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Vesikalar var.
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Vesikaları irae edersiniz.
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MUSTAFA BEY (Tokat) — Kendi başınıza iş yapmayınız. 8 -10 kişi ile iş olmaz.
Kendi başınıza iş yapmak istiyorsunuz.
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Hükümetin beyanatında şayanı tahlil birçok 

mevad vardır zannedip de vaziyet bunların tahliline müsait değildir ve fedakârlık olarak 
tenkit etmiyoruz. Tarzında bir vaziyeti kabul edemem (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Vaziyeti 
umumiyemiz, herhangi bir meselenin şayanı tahlil olduğunu zan ve ima edip de ondan 
sonra sükût etmeyi değil, bilâkis tahlil etmeyi emreder	(Alkışlar) Bahsolunmayan esaslar 
üzerinde velevki, zımnen olsun, cerh mahiyette vukubulacak imâatı, tafsil edilmedikçe 
keenlemyekûn addetmek mecburiyetindeyim (Bravo	sesleri)

Devletin vaziyeti hariciye ve dahilîyesi, her türlü münakaşa ve tahlil yapmaya 
müsaittir. Arkadaşları bu hususta teşci etmek isterim.

Tarakki Perver Fırkasının şeddi üzerindeki beyanata geçiyorum. Bize ait olmıyan 
beyanatı biz, red ve tekzib etmeye bir suretle müdahale etmeyiz.

Fakat bizim hükümetin Tarakki Perver Fırka Teşkilatının şeddi üzerine aldığı 
vaziyetten bahsolunmayışma ve münhasıran hükümet kararnamesi haricinde olan 
beyanatımdan bahsedilişine göre, hükümetin bu fırkasının teşkilatı üzerindeki esbabı 
mucibesi teyit ediliyor demektir (Bravo	sesleri) Böyle bir mana çıkarabilir miyim?

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Takrirler okunacak;

Riyaseti Celileye

Başvekil Paşa Hazretlerinin siyaseti umumiyet devlet hakkındaki istima olunan 
beyanatlarının tamamen tasvibi ile ruznamei müzakerata geçilmesini arz ve teklif 
ederiz.

Afyon Ali

Riyaseti Celileye

Konya Refik Afyon Mebusu Ali, Konya Mebusu Refik Beyler tarafından verilen 
takririn tayini esami ile reye vaz’ını teklif ederiz.

Konya Musa	Kâzım
Çorum Mustafa
Zonguldak Halil
Bozok Salih
İzmir Osmanzade	Hamdi
Siirt Mahmut
Adana Zamir
İzmir Kâmil
Gaziantep Kılıç	Ali
Menteşe Şükrü	Kaya
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İstanbul Ali	Rıza
Sinop Recep	Zühtü
İstanbul Hakkı	Şinasi
Kocaeli İbrahim	Süreyya
Bolu Falih	Rıfkı
İstanbul Akçoraoğlu	Yusuf
Zonguldak Ragıp
Trabzon Nebiizade	Hamdi
Giresun Tarık
Rize Ekrem

REİS — İki takrir vardır. Esasen Ali Beyin takririnin tayini esami ile reye vaz’ı 
hakkında onbeş imzalı bir takrir olduğu için Ali ve Refik Beylerin takririni tayini esami 
ile reye koyacağım. Takriri tasvip edenler beyaz, yani kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı rey vereceklerdir (Reyler toplandı)

REİS — Efendim! Ali Beyle Refik Beyin, tayini esami ile reye vaz edilen takrirlerinin 
neticesini arz ediyorum: 180 zat reye iştirak etmiştir (159) kabul, (21) ademi kabul 
vardır. Binaenaleyh takrir (159) rey ile kabul edilmiştir	(Alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Büyük Meclisin beyanatımızı tasvip suretiyle 
yeniden tecelli ettirdiği müzaherete samimi kalpten arzı şükran ederim. Reylerin 
tecellisinde geçen sene olduğu gibi, bu sene de bilhassa memnun olduğum cihet kabul 
edenlerle, kabul etmiyenlerin adeden malûm olmasıdır.

Benokanaatteyim ki her hangi bir fikrin medarı istinadı olan adet vazıhan belli 
olursa mevkii icrada bulunanların icraatı o derece kavi ve o derece hayirll Olur (Bravo	
sesleri,	alkışlar)

Büyük Meclisin gösterdiği itimat ve müzahereti, Büyük Meclisin istihdaf ettiği huzur 
ve faaliyet havasını kemali itina ile muhafaza etmeye çalışarak bu itimat ve müzaherete 
istinaden hayırlı ve feyizli neticeler istihsal etmeye çalışacağız. Parti gayret sarfedeceğiz. 
İtimadı nefs ile çalışacağız.

Büyük Meclis şimdiye kadar elde ettiği neticeden daha vasi ve daha emin neticeler 
elde edeceğine emin olabilir18	(Alkışlar)

18  TBMM Zabıt Ceridesi. Devre II Cilt 19 İçtima 5 Sayfa 60, 62
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12 Kânunuevvel 1342 (1925) Cumartesi 
Maraş Mebusu Abdülkadir Bey’in Başvekâletten Dahilîye ve Hariciye 
Hakkında Suali ve Başvekil İsmet Paşanın Şifahi Cevabı

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler, dahilî hadiseler olarak 
son günlerde tezahür eden münferit irtica vakaları hakkında arzı malumat edeyim.

Malumuâlinizdir ki Sivas’ta bir hadiseden bahsetmiştim. 14 Teşrinisanide Sivas’ta 
bir beyanname yapıştırmışlardır. Bu beyannamede Mebusların bu sefer Meclise çok 
dolgun bir halde gittiklerinden ve Meclis açılır açılmaz hükümete muhalif mebusların 
170 kişiye baliğ olduğundan bahsolunuyor ve şapkadan dahi bahsederek tahrikamiz bir 
takım beyanat yapılıyor.

14 Teşrinisanide Sivas’ta vukubulan hadise bundan ibarettir. Bunun üzerine hükümet 
takibat yaptı, bir müddet sonra beyannameyi yapıştıranlar, beraber hazırladıkları, 
alakadar ve hemfikir oldukları adamlarla beraber mahkemeye verildi.

22 Teşrinisanide İstiklâl Mahkemesi Kayseri’de bulunurken Ahmet Hamdi Efendi 
isminde birisi bulunuyor. Mekkeli olduğunu iddia eden bu efendi, bir müddet evvel 
uzun bir seyyahat güzergâhı takip ederek Kayseri’ye gelmiş, bunun bir propagandası 
keşfedilerek mahkemeye verilmiştir.

Henüz neticesi anlaşılmadı. Bu adam, propagandası meyanında Şeyh Said’in halifesi 
olmak üzere bir diğeri tayin olunmuştur, kendisi Nakşibendidir, bu ve emsali tarzda 
tahrikamiz bir nüve yapmağa çalışıyordu. Kayseri’de hiç bir hadiseye mahal verilmedi.

24 Teşrinisanide Erzurum’da olan hadiseyi zamanında Heyeti Celilenize arz 
etmiştim. Hadîse, Gâvur İmam isminde bir hoca ile Hoca Osman isminde birinin ön 
ayak olarak, diğer bir takım hempalarıyla beraber makamı vilâyeti tehdit ve gürültüler 
etmeleri gibi tahrikat ile başlamıştır. Fakat hadisenin başlaması ile beraber ileri gelenler 
tevkif edildi ve mahkemeye verildi. Mahkeme, birçok hükümler isdar etmektedir. 
Erzurum’da olan hadise, 24 Teşrinisanide demiştim. 25 Teşrinisanide Rize’de bir hadise 
oldu. Bir iki hocanın delaletiyle, orada dinsizliğe doğru gidiyoruz. Hükümeti dinsizlikten 
menetmelidir, iddiası altında bir hareket yapılmak istenildi.

Bu vakada derhal bastırıldı, ileri gelenler derdest olundu, mahkemededirler, İstiklâl 
Mahkemesi bugün Rize’de bulunuyor, neticesini göreceğiz.

26 Teşrinisanide Maraş’ta İbrahim Hoca isminde birisi camide bir kısım halkı 
topladıktan sonra hükümet merkezine karşı bir nümayiş yapmak teşebbüsünde bulundu. 
O gün hadisenin ileri gelenleri tevkif olundu ve peyderpey tevkif olunmaktadırlar. 
Bunlar kısmen mahallî mahkemededirler ve bir kısmı da Ankara İstiklâl Mahkemesine 
sevkolunuyor.

4 Kânunuevvelde de Giresun’da Şeyh Muharrem isminde bir hocanın delaletiyle 
bunlar gibi hareket yapmak istiyorlardı. Şeyh Muharrem tevkif olundu, ileri gelenler 
takip edilmektedir. Bu irticai teşebbüsler ve hareketler içinde her yerde müşterek olan 
bir takım propagandalar vardır ki, bunları da arz edeyim: Meselâ; dul kadınlar toplanıp 
Rusya’ya sevk olunuyor gibi.... Hadisatı mahsus tarihleriyle ve hulâsa tan arz ettim. 
Hepsi, bir kaç gün içinde, memleketin muhtelif yerlerinde tezahür eden vukuattır.
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İZZET ULVİ BEY (Afyonkarahisar) — tertibat vardır.
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Dul kadınlar sevk olunuyor diyorlar. İsmet 

Paşa ölmüştür deniliyordu.
DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Çok yaşayacaksın inşallah.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çok yaşayacağımıza delalet eder.
İSMET PAŞA (Devamla) — Öldürülmüştür, filan tarzındadır. Propagandanın böyle 

cazip olan noktalarının her tarafta böyle aynı suretle ifade olunması vukuatın takriben 
yekdiğerine yakın günlerde tezahür etmesi, sonra bu hadisatın hepsinde, hadiseler 
vuku bulmazdan evvel hariçten gelen adamların ön ayak bulunması nazarı dikkati celp 
etmiştir. Filvaki tahakkuk etti ki 24 Teşrinisanide Erzurum’da vuku bulan hareketten 
10 -15 gün evvel Hacı Osman hariçten gelmiştir. Kayseri’de işe teşebbüs eden Ahmet 
Hamdi’nin uzun bir seyyahatten sonra Kayseriye geldiğini arz etmiştim.

Giresun’da vukuat çıkaran Şeyh Muharrem, sıcağı sıcağına hariçten gelmiştir.
Mahkemeler temas ederken bu vesile ile İstanbul’da da bazı adamları tahtı nezarete 

aldılar, yahut tevkif ettiler. Muhtelim mahallerde yapılan takibatta alâkadar olanlar şu 
umumî nazrayi gösteriyor: Sivas’ta bulunanlar öteden beri siyasî hayatla, politika ile 
iştigal edenler ve bu iştigalleriyle maruf olanlardır, yani Sivas’ta irticaî hadiseye iştirak 
edenler daha ziyade politikacılıkla tebarüz etmiş olanlardır. Erzurum’da bulunanlar 
içinde politikacılar bulunduğu gibi mühasıran cahilane bir taassuba pişva olmak için, 
hariçten gelenler de vardır. Maraş’ta, Giresun’da, Rize’de münhasıran hoca namı altında 
bulunan bir kaç kişi pişva görülmektedir; bu hadisata iştirak edenler içinde günü gününe 
iğfal olunarak cahilane bir gayretle harekete gelenler vardır. Fakat propagandaların 
mütehit noktaları, hariçle olan teması, zamanla olan vahdet; heyeti umumiyesinin bir 
merkezden idare edilmekte oldukları kanaatini mahkemelere telkin etmiştir.

Mahkemelerin peyderpey verecekleri hükümler neticesinde bütün safahatını 
bileceğiz. Dahilî diğer bir hadise olarak geçen seneki sahai isyanda olan bir vakıadan 
bahsedeceğim. Hazro’da -Garza’nın şimalinde 7 Kânunuevvelde bir askerî kıtamıza 
cephane götüren kâfileye eşkiya taarruz ettiler. Ondan sonra Hazro kasabasında 
bulunan bölüğümüze taarruz ettiler. Hareket 7 Kânunuevvelde başladı ve Garzan ile 
Hazro etrafında bulunan mıntıkada hassasiyet ve müsellah harekât baş göstermek 
istedi. Mahiyeti ve isyanın derecei kuvveti ilk anda tahmin edilemiyordu.

Fakat bugüne kadar olan vaziyet ve tedbir ile gerek Hazro civarında bulunan asilerin 
ve gerek bunların etrafında bulunanların oldukları yerlerde, sureti katiyede, hâkimiyet 
temin edilmiştir. Bu hadise nedir? Bu hadise -bizim uzun zamandan beri vuku bulan 
istilâatımıza göre- bilhassa haricin tahrikat ve telkinatiyle şarkta yeni bir hareket 
yapmak için tertip edilmiş görülüyor. Bu tedbir üzerine toplanmakta olan asiler silah 
patlatmış bulundular. Yedi Kânunuevvelden oniki Kânunuevvele kadar geçen müddet 
zarfında bu hareket -şimdi aldığım son rapora göre de- akamete mahkûm edilmiştir. 
Hazro’da bulunan bir bölüğümüzün muhasara etmişlerdi. O civara gelmekte olan bir 
jandarma alayı yolda idi. Asiler bunu karşılamak istediler, fakat asiler dağıldı. Hazro 
merkezine girildi, bölük kurtarıldı.

Bu hareket; 7 Kânunuevvelde, yani Cenevre’de Musul meselesinin müzakeresine 
başlandığı bir sırada sahai isyanda yeniden bir isyan parlatmak teşebbüsü mahiyetinde 
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telakki olunabilir. Bir noktayı daha Meclis-i Âli’nin nazarı dikkatine arz etmek isterim. 
Geçen seneki isyanı tepelemek için nerelerde seferberlik yapılarak kıtaat sevk 
olunmuştur? Sivas’tan, Adana’dan, Erzurum’dan, Giresun’dan ve Rize’den seferberlik 
yaparak kıtaat sevk etmiştik. Eğer bütün bu hadisatı tarihleriyle ve tezahüratı ile bir 
araya cemedersek şu neticeye varmak makuldür: Şarkta yeni bir hareket tertip ederken 
böyle bir hareketi geçen seneki gibi derhal tedip etmek üzere kıtaat sevk edeceğimiz 
mıntıkaları da irtica ile zehirlemek istemişlerdi.

KEMAL BEY (Adana) — Adana hariç kalmıştır Paşam.
İSMET PAŞA (Devamla) — İrticaî hareketlere karşı halk umumiyetle her yerde amik 

bir nefret ve hiddet gösterdi	(Alkışlar) Tevkif edilenler hakkında aldığım son malumata 
göre bazı rakamlar söyliyeyim. Sivas’ta 12 mahkûm 2 nefiy vardır. Erzurum’da 32 
mahkûm vardır. 10 kişi Ankara’da muhakeme edilmek üzere mevkuftur. Rize’de 33 
mevkuf vardır. İstanbul bir kişi tevkif edilmiştir. Bazı adamlar daha tahtı nezarete 
alınmıştır. Maraş’ta otuzdokuz kişi derdest olunmuştur. Rize’de ve Maraş’ta derdest 
suretiyle görülen fazlalar henüz muhakeme intaç olunmadığı için tedabiri iptidaiye 
cümlesindendir. Yalnız mahkûmlar nazarı dikkate alınacak olursa takibat, asgarî can 
yakılarak müsebbiplere, muharriklere ve mücrim olanlara hasredilmek manzarasını 
göstermektedir. Arkadaşlarım; bir irticaî harekete iştirak edenler içinde iğfal edilmişler 
bulunsa bile bunların başında bulunanların bilerek veya bilmiyerek ve herhalde bilen 
bir merkezde toplanarak mutlaka vatan aleyhine harici bir teşebbüs ile haizi irtibattırlar.

Onun için biz daima iddia ediyoruz ki ve bir senedir gördüğümüz vaziyetle de teyit 
etmiş oluyoruz ki milletin yürümek istediği herhangi ıslahat, teceddüt vadisindeki 
hareketlere karşı şurada burada vaki olan hareket ve propagandalar ve tezahürler 
harici âmil ile haizi irtibat olan birtakım muharrikler merbuttur. Binaenaleyh karşısında 
bulunduğumuz mesele umumî bir çerçeve içerisinde arz edersem- mürettep irticai bir 
makanizmanın zayıf ve yeni bir tezahüründen başka bir şey değildir	(Kahrolsunlar sesleri)

Olduğu gibi Meclis-i Âliye arz ettiğim hadisattan çıkan netice Türkiye’nin vaziyeti 
dahilîyesindeki kuvvetin ifadesi telakki olunmak icap eder. Çünkü bu kadar esaslı 
İslâhat yapılan ve bu kadar süratle hedefine doğru ilerliyen bir memleketi harekete 
getirmek için eğer muharrikler İsmet Paşa’nın öldürülmesinden başka bir vasıtai 
hareket bulamıyorlarsa ve benim berhayat olduğuma kani oldukları g ün bu propaganda 
kuvvetini kaybedecekse, eğer dul kadınların harice sevk olunmadığına kanaat getirecek 
kadar insanın kafasında idrak varsa propagandaların esası batıl olduğu kadar zayıf ve 
çürüktür. Böyle hadiselerden hiç bir yerde istifade olunmaz.

Memleketin vaziyeti dahilîyesindeki kuvvetini muayene etmek için nazarı dikkate 
alınacak nokta-i nazar şudur; Hadisenin kuvvet mahiyeti nedir? Herhangi bir hadiseye 
karşı cemiyetin ve milletin gösterdiği hurî aksülamel ve mesuliyet mevkiinde olan 
hükümet ile Meclis-i Âli vesaitinin hadisatı önlemek için gösterdiği kudret, bunlar 
hadisatla beraber mütalâa olunmak lazımdır.

Herhangi bir teşebbüsün bastırılıyor ve herhangi bir teşebbüs mahkemeye veriliyor 
ve her yerde idare-i devlet bütün münferit vukuata hâkim ve kahir bir vaziyet temin 
ediyorsa o memlekette vaziyeti dahilîye emniyet ve kuvvete müstenit demektir (Bravo	
sesleri,	alkışlar)
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Haricî son hadise olarak, Cenevre’den bahsetmek lazım gelirdi. Kânunuevvelde 
Cenevre’de heyeti mürahhasamızla müzakere açıldı. Heyeti muhahasamız esas hatt-ı 
hareket olarak, Lozan Muahedesiyle tayin edilen hatt-ı hareketi takip etmektedir. Biz; 
sıdk ve itina ile Meclisin tastik ettiği rnuahedenenin hututu üzerinde bulunuyoruz. 
Müzakerenin tarzı cereyanı hakkında tafsilat vermek mevkiinde değilim. Bir defa böyle 
konferanslarda vaziyet ve safahatokadar sık tekakup eder ki anı anına malumattar olmaya 
imkân yoktur. İkincisi; Heyeti mürahhasa görüşürken bu müzakerenin seyri veya neticesi 
hakkında daha evvel bir tahminde bulunmak Heyeti Celilenizce de münasip görülmez. 
Yalnız bir noktaya nazarı dikkatinizi celp etmek isterim; Tabiî bizim elimizde olmayan 
alâkadar mehafîlden müzakerenin tarzı ceryanı hakkında öyle bir neşriyat usulü takip 
olunuyor ki, buna göre muallak olan meseleyi halletmek için Cemiyet-i Akvam Teşkilatı 
tarafından ciddî bir telifi beyin tavassutu yapılmaktadır kanaati verilmek.

İkincisi; bütün teşebbüslere karşı Türkiye ihtilâfgeriz olduğu için bir neticeye 
varılamıyor manası telkin edilmek isteniliyor. Eğer telgraf böyle bir seyirde takip 
olunuyorsa, hadisattan haberdar olmıyanların yanlış bir istidlale kapılmaları ihtimali 
vardır. Bu iki noktayı tavzih etmek isterim.

Birincisi; telifi beyni temin edecek, mümkün gösterecek ciddî bir tavassut 
teşebbüsü karşısında bulunmadık. Heyeti mürahhasarnız -son aldığı malumata kadar- 
şayanimütalâ ve şayani itibar olacak ciddî bir itilâf teşebbüsüne bir taraftan muhatap 
olmamıştır.

Zannediyorum ki sual soran Mebusu muhtereme son dahilî ve haricî hadiseler 
hakkında arzı malumat etmiş bulunuyorum	(Alkışlar)

ASAF BEY (Hakkâri) — Efendim; Başvekil Paşa Hazretlerinden bir sualim var.
REİS — Sahibi sual sorabilir, başka türlü olmaz (ayrı	sualdir sesleri) Olmaz efendim, 

usul bozulur. Sahibi sual kâfi görüyor mu efendim?
ABDÜLKADİR BEY (Maraş) — Kâfi görüyorum efendim.
REİS — Paşam; sual sahibinin izah edilmedik daha bir şeyi vardır.
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — General Laydener’in raporunun mahiyeti 

nedir? Suali karşısında bulunuyorum. General Laydener geçen seneki ve bundan evvelki 
Cemiyet-i Akvam İçtimaında Cemiyet-i Akvam Meclisi tarafından Musul’a gönderilen bir 
heyetin reisidir. Geçen içtimain sonlarında İngiltere mürahhası, Hıristiyanların tehcir 
edildiği zemininde münakaşa ve şikâyet açmıştı. Bunu tahkik etmek için Cemiyet-i 
Akvam bir heyet göndermeyi derpiş etti. Bugünlerde Cemiyet-i Akvamda bizim 
İştirakimiz olmaksızın General Laydener’in raporu mütalâa olunduğuna dair haberler 
vardır. Benim ajanslardan aldığım haberlere göre General diyorki: İcra ettiğim arlz ve 
amlk tetklkat neticesinde bilhassa bugünlerde; Hıristiyanların tehcir olduğuna dair 
İngiltere’nin geçen İçtimada mevzubahis ettiği meselenin bu General Laydener Heyeti 
tarafından da tastik ve teyit edildiği işaa ediliyor. Heyeti Celilenizden bu raporun derecei 
kıymeti hakkında mufassalca beyanı mütalâa etmek için müsaade isterim.

Derhatır buyurursunuz ki bu evvelki Cemiyet-i Akvam Meclisine iştirak ettiğimiz 
günlerde hudutta beşyüz kişi kadar mürettep ve harekâtı muntazam bir kuvvetin 
taaruzuna maruz kalınmıştı ve aynı günlerde İngiltere’nin Bahrisefit filosu sahillerimizde 
nümayişkârane harekâtta bulunuyordu.
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Murahhassımız bundan evvelki Cemiyet-i Akvam Meclisinin ilk içtimaında Musul 
meselesinin müzakeresine girmezden evvel Irak’ta karakollarımıza vunu bulan 
taaruzu ve şahitlerimizde yapılan nümayişi muhitli emniyet telâkki ederek bir meselei 
mütekaddime olmak üzere evvelâ bunun halledilmesi mevzubahis etmişti. Geçen 
Musul müzakeresi bu suretle başladı. Bu müddeiyatımıza mukabele olmak üzere 
teminatı lafziyeden sonra meselenin ceryanına geçildi. Ve aynı içtimain nihayetinde 
bilakis o civarda bizim tahtı işgalimizde bulunan menatıkta Musul vilâyetine doğru 
Hıristiyanların tehcir edilmekte olduğuna dair İngiltere’nin ithamatı ortaya atıldı. Bir 
heyetin Musula gidip tahkikat yapması İngiltere tarafından teklif olunduğu zaman 
teklifte Brüksel hattının cenubuna ve şimaline gitmesi ve tarafeyn mürahhaslarının 
iştiraki ile tahkikat yapması talep olunuyordu. Biz bu heyetin bu suretle tavzif edilerek 
gönderilmesine iltihak etmedik.

Sebebi münhasıran şudur; Çünkü heyetin Brüksel hattının şimaline geçerek 
yapacağı bir tahkikat yoktur. Büyük Millet Meclisi derhatır buyurur ki Musul müzakeratı 
esnasında, hallolacak mesele nedir? Bunun tayini hakkında başlı başına bir mesele 
olarak muhtelif devrelerde müzakerat geçmiştir.

İngiltere daha İstanbul Konferansı başlarken, Irak’ın şimal hududunu tayin etmekten 
ibaret addettiği meseleye çarei hâl olmak üzere Hakkâri Vilâyetinden arazi talep etmişti. 
Bizim nokta-i nazarımız ise; muallak olan mesele Musul Vilâyetinin mukadderatı 
meselesidir, binaenaleyh tetkikatı, tahkikatı ve asıl mesele üzerindeki tarzı halli bu 
vilâyet üzerinde aramak lazımdır.

Uzun müzakerelerden sonra Cemiyet-i Akvam Meclisi Musul meselesinde asıl 
münazaunfih olan Musul Vilâyeti meselesi olduğu esasını kabul etmiştir. Hatta bundan 
fazlası vardır: Cemiyet-i Akvam Meclisin geçen sene bizim iştirakimizle gönderdiği 
tetkik heyeti de muallak olan münazaunfih meselenin Musul meselesi olduğunu ve 
daha şimalinde diğer bir meselenin ortaya getirilmesine hukukan ve siyaseten imkân 
olmadığını dermeyan etti ve bu şerait dahilînde musul meselesi müzakere olunurken 
herhangi bir vesile ile yeni bir heyetin münazaunflh olmayan bir araziye çıkmasını nasıl 
kabul edebilirdik. Uzun bir mücadeleden sonra kabul edilen bir “tez” aleyhine yani 
bugünkü Brüksel hattının şimalinde de ayrıca hallolunacak bir mesele varmış, Musul 
meselesi müzakeresi ile meşgul olan herhangi bir heyet burasını da derpiş edermiş 
gibi bir mevzua giremezdi”. Bu mecburiyetledir ki esas ve prensip nokta-i nazarından 
şimale de gitmesi arzu edilen böyle bir tahkik heyetine iştirak etmedik. Fakat hakikaten 
Hiristiyanların tehciri meselesi tahkik olunmak isteniliyorsa bu tahkike iştirak ederiz. 
Bu heyet; Brüksel hattının cenubuna gider. Musul civarına gider. Tahkikat yapar ve biz 
de buna mürahhaslarımızı iştirak ettiririz. Ancak; senelerden beri bizim orada şikâyet 
ettiğimiz birçok mevad vardır. Birinci tahkik heyetinden, asıl tahkik heyetinden arta 
kalan mesaili de bu heyetin beraber olarak tetkik etmesi lazımdır dedik ve bu talebi 
bilmukabele dermeyan ettik.

Bilmukabele tahkikini talep ettiğimiz meseleler, bir kaçı hatırımda kaldığına göre 
vahleten söyleyebilirim. Şunlardır; Meselâ, Cemiyet-i Akvamın tahkik heyeti; Musul 
vilâyetinde tahkikat yaparken ahali; atilerine ve istikballerine taalluk eden bu meselede 
kemali serbesti ile reyi derunilerini ve kararlarını izhar etsinler; Irak’ı mı istiyorlar. 
Türkiye’yi mi istiyorlar?
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Bunu izhar etsinler diye gizli celselerde teminat göstererek ahaliyi itayı reye 
davet ettiler. Ahaliî birçok yerlerde korktular. Tabiî heyetin raporunu mütalâa 
buyurmuşsunuzdur. Bütün dünyaya neşrolunmuştur. Ahali bu esnada sarahaten 
söylediler ki; eğer bugün kanatı vicdaniyelerini serbest olarak ifade eder ve reylerini 
izhar ederlerse bir müddet sonra gerek İngiliz işgal memurlarının ve gerekse Irak 
memurlarının tazyiki altında her türlü huzur ve emniyetleri muhtel olacaktır. Heyet 
bunları resmî raporunda muhtelif yerlerde vazıhan ifade etmektedir. Cemiyet-i Akvam 
Heyeti tarafından İngiliz memurları nezdinde müteaddit defalar müracaatta, ciddî 
teşebbüsatta bulunulmuştur. Bütün bunlara karşı halka teminat verilmiştir ki, İzhar 
ettikleri reylerden dolayı hiç bir vakit kendilerine dokunulmayacağından Cemiyet-i 
Akvam Meclisinin heyetine ve onun teminatına itimat ederek itimad rey eden masumlar, 
türlü türlü tazibata maruz kaldılar. İsimleriyle, tarihleriyle bunları; muhtelif vesilelerle 
Cemiyet-i Akvama iblağ ettik.

İşte böyle bir tahkik heyeti Musul’a gitsin denildiği zaman, tahkikini istemediğimiz 
meselelerden birisi de bu idi; ne gibi tazyikat yapılmıştır? Bu tahkik olunsun.... Yalnız 
tahkik olunsun değil, mahallinde menolunsun. Ondan sonra, biraz evvel Büyük Meclise 
arz ettim. Cemiyet-i Akvam Meclisinin içtimai başladığı anlarda, muntazam kâfileler 
halinde Brüksel hattının şimaline taarruzlar vuku bulmuştu. Bu taarruzlar vaki oldu mu 
olmadı mı bunları tahkik etsinler; demiştik.

Ondan sonra Nasturilerin nasıl vatanları ve hükümetleri aleyhine iğtişaşa kıyam 
ederek tedip olunduklarını derhatır buyurursunuz. Bu hareketlere; Irakla aramızda 
bulunan hududu muvakkatin bir usşül hereke gibi kullanıldığını ve bu adamların, teslih 
edildiğini ve bilahara Irak’ta melce bulduklarını ve bütün bu havali, oradaki iğtişaş 
harekâtını idame etmek için muntazam bir plan takip edilip edilmediğini tahkik etsinler 
demiştik.

Muhterem Efendiler.... Bundan başka bu taarruzlarda alınmış ve cenuba gönderilmiş 
zabit aileleri kadınlar vardır. Bu kadınların hâl ve hayatları hakkında tahkikat yapılsın; 
demiştik.

Bu muhik tahkikat talebimiz karşısında İngiliz mürahhas derakap daima geçen 
Meclisi Akvam içtimaını arz ediyorum- dediki -mealen arz ediyorum- “Bu ahvali tahkik 
etmek bugün için amelî bir ehemmiyeti haiz değildir. Bugün için haizi ehemmiyet 
olan nokta; hudutta sükûnetin ve sulhun muhafazası olduğundan böyle bir heyet 
Musul’a giderek hudut hadisatını menedecek bir vaziyette bulunsun bu maksatla 
gönderilmesini istiyoruz dediler. Maksat bu ise vaziyet daha basit olur, münhasıran 
hududa tecavüzü menedecek olan bir heyetin şimalde işi yoktur, cenupta bu maksatla 
tahkikat yapabilir. Bu heyetin hem hududun cenubuna hem şimaline geçmesine 
lüzum yoktur. Cenupta kalması kâfidir. Cenupta tahkikat yaparsa iştirak ederiz dedik. 
Bütün bu münakaşattan sonra bizim iştirakimiz olmadığı halde bir heyeti Cemiyet-i 
Akvam Meclisi Musul Vilâyetine gönderdi. Bir müddet sonra Cemiyet-i Akvam Kâtibi 
Umumisinden aldığımız diğer bir davetnamede hudut hadisatım murakabe etmek 
için heyet gönderiliyor, cenupta memurine teshilat gösterilecektir. Eğer şimalde de 
bulunmasını biz kabul edersek iştirak etmemiz teklif olunuyordu. Bunu arz etmekten 
maksadım iki noktayi tenvirdir. İki noktadan birisi Hiristiyanların tehcirini tahkik 
etmek talebine mukabil bizim de tahkik olunacak taleplerimiz mevcut olduğunu ifade 
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etmek, ikincisi en nihayette gönderilecek heyetin hudut hadiselerini murakabe etmek 
maksadiyle gönderildiğinin hem İngiltere mürahhası tarafından: Hem Cemiyet-i Akvam 
Kâtibi Umumiliği tarafından gönderildiğini sarahaten beyan edildiğini nakletmektir. 
Şimdi raporlarda ne söyleniyor? General Laydener raporunda; Brüksel hattının diğer 
tarafındaki köylere aşiret reislerinin ilh...

Görüyorsunuz ki, rapor hudut hadisatının mevcut olmadığını, huduttan tecavüz 
olmadığını tespit ediyor. Encümen bundan başka muhtelif mesail hakkında malûmat 
veriyor. Hudut hadisatının mevcut olmadığını söyledikten sonra diğer mesaile temas 
etmesine sebep ve mahal yoktur. Biraz evvel huzurunuzda izah ettim ki münakaşa 
devam ede ede nihayet bu heyetin hudut hadisatını tetkik etmek, murakabe etmek 
için gönderildiğini tespit ediyordu. Bunun haricinde olarak raporun mevzubahis ettiği 
noktalardan birisi, tarafeynin yekdiğerine tecavüz ettiğine dair olan ithamat olduğu 
söyleniyor. Arz ettim ki, hududumuzda tecavüz olduğuna dair şikâyetlerimiz vardır. 
Rapor bu şikâyetleri mevzubahis etmiş olacaktır. Ancak bu taarruzlarda hududun açık 
veya kapalı olması mevzubahis değildir.

Bizim şikâyetimiz muntazam bir kıtal askeriyemize, muntazam kıtaat halinde 
hareket eden kalabalığın taarruz ettiği zeminindedir, hudut istediği kadar muntazam 
ve kabili setir olsun veya olmasın. Doğrudan doğruya bir kıtai askeriyeye taarruz 
edeceklerin hareketi hududun şekliyle alâkadar değildir. Bir hudut bölüğüne tevcih 
edilen taarruz aşiret reislerinin ihtilâfı mutadiyle alâkası olmayan ancak bir tertip ve 
tasmim neticesi olan bir hareket ve teşebbüstür. Diğer fıkrayı okuyayım: (İngiltere 
protestonamesine göre Nevzur.... Ve ilh. Hududun cenubunda bulunan köylere tecavüz 
ettiğimizden bahsolunuyor)

Bu mesele şudur. Hudutta bir takım köylere bizim tecavüz ettiğimizi İngiltere iddia 
etmiş. General tetkik etmiş, bu köylerin hiç birisini işgal etmiyormuşuz.

Fakat bu köyler Brüksel hattının cenubunda bulunuyor ve buraya ara sıra keşif 
kolları gönderiyormuşuz. Bu köyler için haritanın doğru olmadığını ifade ediyor. Bu 
köylerden mesela hatırımda kaldığına göre Nevzur köyü hattı hududu gösteren hattın 
şimalinde yazılmıştır. Yani Brüksel hattının şimalindedir. Bizdedir. General mahallinde 
tahkikat yapmış bu köyün hakikati halde cenupta olmaması lazım geldiğini ifade ediyor. 
Harita İngiliz haritasıdır. İngiliz haritasındaki hududu tespit eden biz değiliz.

Brükseldeki Cemiyet-i Akvam heyetidir. Köy mü yanlış yazılmış, doğru olmayan 
harita araziye mi muvafık değilmiş ne surette o tarafta ve bu tarafta olduğuna dair kati 
hüküm vermiş, fennen ve aklen, anlamak mümkün değildir.

İngiliz tayyarelerin Brüksel hattı üzerinden tayaranına gelince; katî bir fîkir dermeyan 
edemem. Türklerin ikinci maddede zikredilen köylerini Brüksel hattı şimalinde telakki 
etmeleri mümkündür deniliyor. Biz İngiliz tayyarelerinin tecavüzünden, hududu 
geçtiklerinden bahsettiğimiz zaman tarih ve mahal gösteririz. Mesela 19 Eylülde şikâyet 
etmişiz: İngilizlerin Mirgeye tayyarelerle geldiklerini söylemişiz. Türkler bütün Kürtleri 
huduttan çıkarıyorsa da müteessir olmayınız. Hukuklarını müdafaa etmek bize aittir 
diye beyannameler atmışlar. Bizim bahsettiğimiz Mirge Köyüdür. Nevzur köyü filan 
değildir. Hâlbuki raporda İngiliz protestosunda bahsolunan köylerin üzerinden geçen 
Tayyareleri kasttettiğimiz tahmin ediliyor. Tahmin, esastan aridir.
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Asıl meseleye geliyorum; -Hıristiyanların tehciri meselesine- mümkün olduğu kadar 
mübalağa vardır. Zaho mıntıkasında üç bin Hıristiyan vardır. Hergün hicret devam 
etmektedir ilh. Diyorlar.

Hıristiyan tehciri meselesine geçmezden evvel bir nokta daha sorayım. Bizim 
Cemiyet-i Akvam nezdinde şikâyet ettiğimiz meseleler General Laydener niçin temas 
ediyor? Biz bu heyete iştirak etmedik. Generale bir talep dermeyan etmedik denebilir 
ki; Cemiyet-i Akvama verdiğimiz mukabil şikâyetlerimizi kendisine tevdi ettiler, o da o 
şikâyetnameleri tetkik etti.

Güzel ama biz Cemiyet-i Akvama; yalnız hududumuz üzerinden tayyareler geçti 
demedik daha birçok meseleler söyledik. Bidayette arz ettim ki; serbestçe rey veren 
vatandaşlarımız eza ve cefa içindedir. Tahkik etmek lazımdır, dedik ki, hudut bölüğümüze 
muntazaman tecavüz edilmiştir, dedik ki oradan birçok kadınlar alınarak aşağıya 
götürülmüştür. Dedik ki statüko ihlâl edilmiştir. Süleymaniye’de, şurada burada birçok 
harekât ve taaddiyat yapılmaktadır. Bunları tahkik etmek lazımdır ilh. Ve ilh. General 
Laydener -Gerek kendisi tarafından görülsün ve gerekse kendisine tebliğ edilsin- 
şikâyetlerimizin bir kısmını nazarı mütalâaya alıp diğer bir kısmını nazarı mütalâaya 
almamak salâhiyetini kendiliğinden nasıl deruhte ediyor?

Yalnız İngiliz metalibinin tetkikini anlarım. Çünkü yalnız onlar iştirak etmişlerdir. Ve 
çünkü onların talebi mevzubahistir. Bizim şikâyetlerimize hiç temas etmemeyi anlarım 
fakat temas edince hepsine temas etmek lazımdır. Temas edilen meseleler üzerinde 
hakikate ve mevzu mesaile bariz bir ademî mutabakat mevcuttur. Şimdi Hıristiyanların 
tehciri meselesi...

Üç bin Hıristiyan vardır; Geliyorlar, türlü türlü mezalim görmüşlerdir. İlh.
Muhterem arkadaşlarım! Bizim aleyhimizdeki Hıristiyanların tehciri propaganda 

ananesini derhatır buyurunuz. Bu, Türkiye aleyhinde ne vakit diplomatlar siyasî ve fena 
bir karar vermek isterlerse daha evvel Hıristiyanlar hakkında propaganda yaparlar (Çok	
doğru sesleri) Bu, artık moda olmuştur. Hatırlar mısınız; Sevr muahedesinden evvel Maraş 
katliamı çıkarılmıştı. O zaman Maraş’ta Fransızlarla Türkler arasında müsademe olmuştu. 
Fransızlar meseleyi bir müsademe mahiyetinde gördüler fakat Sevri hatırlayanlar 
Hıristiyan katliamı propagandasında ısrar ettiler çünkü Sevre müsait bir muhit hazırlamak 
lazım idi. Diğer bir safha 1338 de İzmir’e girdiğimiz zaman Hıristiyanlar taktil olunuyor 
diye İngiliz rüesayi Hükümeti propagandaya başlamışlardı. Herkesi bu tesirle davet ettiler. 
Fakat İzmir istirdadında kimse katliam propagandalarına inanmadı hakikati halde İzmir’e 
girdiğimiz zaman kendi şehirlerimizin yangınlar içinden, kendi elemzedelerimiz içinden 
geçen bizdik. İzmir’e vardığımız zaman birçok yangınları birçok harabeleri kâmilen 
müsni tutarak aksine bir cereyanı efkâr husule getirmeye teşebbüs edecek kadar cesur 
olan siyasî zihniyet aynı suretle Cenevre’de meselenin mütalâası esnasında bir tesiri siyasî 
vücude getirmeye çalışmaktadır. Fakat erbabı idrak bu haksız ve yanlış propagandaları 
ümit olunur ki idrak edecek vaziyettedirler. Şimdi bendeniz Hıristiyanlar meselesini 
Cemiyet-i Akvam ağzından Heyeti Celileye ifade edeyim.

İZZET ULVİ BEY (Afyonkarahisar) — Cemiyet-i Akvam var mı acaba?
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — “Hükümet” (yani İngiltere hükümeti) Musul 

vilâyeti hududunun şimalindeki meskenlerine avdet etmiş olan Asuri kabailine bin 
dokuz yüzü mütecaviz tüfek ve bir hayli cephane tevzi etti..” Bu ifadem Cemiyet-i Akvam 
Meclisinin raporundadır.
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HALİL BEY (Zonguldak) — Silahtarı, mûslümanları bal ve kaymakla beslemek için 
tevzi ediyorlar.

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Aynı rapordan okuyorum: “Bedihidir ki bu 
kavim, ecanibin teşvikiyle ve Osmanlı memurini Hükümeti tarafından herhangi bir 
harekete sebebiyet verilmeksizin hükümeti meşruasına karşı müsellehan kıyam etti. 
Diğer taraftan Asuri kavminin Osmanlı Devleti çerçevesi dahilîndeki şeraiti hayatiyesi sair 
Hıristiyanlarinkine nispetten her halde daha iyi idi. Bu şerait dahilînde mahza matbuuna 
karşı kasten istimali silah etmiş olan bir kavmin iskân edilebilmesi için gayri kabili tarz bir 
surette malik olduğu bir ülkeyi Türkiye’den nezeylemek makrunu adalet olamaz.

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Öyle ise İngilizlerden rapor almamışlar.
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Komisyon şu neticeye vasıl olmuştur. 

Yine rapordan okuyorum: “ Enmuvafık sureti tesviye, İstanbul Konferansında Türk 
mürahhası tarafından vukubulan eski meskenlerine avdetlerine müsaade olunmaları 
teklifinin Asurilerce kabulüdür.

Muhterem Efendiler; derhatır buyurursunuz ki müsellâh Nasturiler 1340 senesinde 
Hakkâri Valisine taarruz edecek kadar taşkınlık göstermişlerdi. Bunun üzerine harekât 
yapılmıştı. İngiltere tarafından teslih olunan bu adamlar aileleriyle beraber bütün çocuk 
ve çocuklariyle Cenuba doğru hareket etmişlerdi. Bu vakayi meçhul değildir. Bunu 
Cemiyet-i Akvamın ilk komisyonu raporunda tespit eylemiştir. Bunların avdetinden 
sonra hattın Şimalinde başka Hıristiyan kaldı mı? Kaldı. Eğer bizde Hıristiyan aleyhtarlığı 
olsaydı; 1340’daki bu kadar bariz vukuat ve tecavüzattan sonra yalnız mücrimleri tebit 
etmekle kalmazdı. Hepsini de memleketten çıkarırdık. Bilakis bir kısmı orada kalmıştır. 
Fakat kalanlar ne yapmışlardır? Kalanlardan bir kısmı içinde yeniden casus teşkilâtını 
ve hatta ahzı asker teşkilâtını mütemadiyen yakalamaktayız.

HALİL BEY (Zonguldak) — Koynumuzda yılan besliyoruz.
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Ecnebiye casus teşkilâtı olarak yuva yapan 

mıntıkalar takibata uğradıkça kısmen ecnebi tahrikinden kurtulmak mümkün değildir 
diye terki vatan ederek Şimale çekiliyorlar. Kısmen tatbikatı kanuniyeden korkarak Cenuba 
kaçıyorlar. Bizce diğer daha bazı mıntıkalar malûmdur ki buradaki ahali Hıristiyaniyenin 
bir kısmı İngiliz kıtalarında askerlik etmektedirler. İşte elimde resmî rapor okuyorum: 
“Hududun öbür tarafında bir müddet hizmet ettikten sonra tekrar köylerine avdet 
etmekte ve beraberlerinde silahlarını da getirmektedirler. Türk tabiiyetini haiz olan bu 
halkın ekseri gençleri sırası geldikçe İngiliz ordusuna hizmet etmektedir..” Okuduğum 
raporda en ziyade Cenuba giden Azın köyü halkıdır. Bundan başka bir de, Besaibrpena, 
Dirilimar, Aynvarde köyleri vasıtasiyle casus şebekesi içeri gelmektedir. Zirh karyesinde 
icra edilen taharriyat neticesinde karye papazında bir İngiliz kaputu ve silahı bulundu. 
Papaz ifadesinde; on iki gün evvel Medh’de bulunurken Manostan satın aldığını ve Manosa 
dahi Musul’da asker bulunan oğlu tarafından gönderildiğini söylemiştir. Merkumun elan 
asker bulunduğu ve ekseriya oradaki halkın Musul’a gidip geldiklerini ve orada askerlikle 
iştigal ederek 70 - 80 İngiliz Lirası ve yüz fişek ile avdet ettiklerini ve ezcümle Mehd 
karyesinden Sabo ile Silbanam şahıslar oğullarının Musul’da iken ahiren avdet ettiklerini 
söylemişlerdir. Görüyorsunuz ki, isim, zaman ve mahal zikrediyoruz.

YUSUF BEY (Denizli) — Paşam, bunları derhal tebit etmeli!
İSMET PAŞA (Devamla) — İşte biz bu tarzda mütemadi tahrikata maruz 

bulunmaktayız. Biz bu tahrikatı mütemadiyen önlüyoruz. Fakat Hıristiyan 
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vatandaşlarımızdan bir kısmı kendilerini tahrike müstait göstermek yüzünden en 
nihayet âlâma maruz kalmaktadırlar. Hıristiyanların tehciri meselesini hülasa edersem 
şundan ibaretti: İngiltere tarafından teslih edildiği Cemiyet-i Akvam raporunda 
söylenen ve matbualarına vatanlarına karşı gayri dürüst harekâtta bulunan Nasturiler 
1924 takibatı esnasında kısım kısım Cenuba gitmişlerdir. Bundan başka olarak bazı 
mıntıkaların casus teşkilâtına ve hatta Cenuba giderek ahzı asker teşkilâtına dahil 
olduklarına dair elimizde vesaik vardır. Bu vaziyete düşen herkes mutlaka takibatı 
kanuniyeye maruzdur. Takibatı kanuniyeden kurtulmak isteyenler kaçıyorlar.

Rica ederim efendiler; ne isterseniz vatanına hiyanet edipte, kaçan ve birçok 
cürümler irtikap eden adamlara gidip kendilerine ne istiyorsunuz diye sordukları ve 
bunların cevabından başka medarı kanaat bulunmadığı zaman kendilerini mücrim mi 
göstersinler. Söyledikleri azdır bile. Daha fazlasını söylemeleri muntazardır. Hakikati 
hâl şundan ibarettir ki diyanet, insaniyet gibi aziz mefkureler politikacıların ellerinde 
makasidi siyasiyeyi terviç etmek için vasıta olarak kullanıldıkça bu iğfale kapılan 
vatandaşları felaketten kurtarmak mümkün olmayacaktır. General Leydener tarafından 
Hıristiyan tehciri suretinde meydana getirilen raporda bilhassa siyasî bir nokta istihdaf 
edildiğini arz etmiştim. Bu da son müzakerat esnasında bir tesir icrasına teşebbüs 
etmekten ibarettir. Maruzatım hakikatin ne şekilde bulunduğunu tamamiyle izah 
ediyor. General Leydener’in raporu hakkında bu izahatı verdikten sonra General’in 
nasıl olupta bu neticeye vardığını tahmin etmeye geliyorum. Evvela bir noktaya daha 
nazarı dikkatinizi celp etmek isterim. Madem bizim iştirakimiz olmaksızın ve hududun 
Şimaline geçmeye imkân bulunmaksızın Hıristiyanların tehcirini tespit etmeye 
imkân varmış. Daha iyi değil mi ki bizim iştirakimiz de temin edilerek yani hududun 
Şimaline geçilmekten sarfınazar edilerek ihzar edilen vesika bize de imza ettirile 
idi. Hıristiyanların tahciri hadisesi raporun silsilei efkârına göre bizim iştirakimizi 
menetmemeli idi. Hayır.... Biz iştirak etmemek üzere böyle bir vesikanın temin ve ihzarı 
icap ediyordu. General Laydener’in tahkikat esnasında ne vaziyete düştüğünü bilemem.

Evvelki Cemiyet-i Akvam Komisyonu raporun muhtelif yerlerinde İngiliz ve Irak 
memurlarından gördüğü müdahale ve tesirleri acı bir lisanla ifade ve beyan etmiştir. 
Resmî raporun bazı yerlerinde İngiliz makamatı askeriyesine müracaat ettikleri ve 
hatta. İngiliz komiseri kendi memurlarının fartı gayret gösterdiğinden bahsetmiştir. 
Bu maruzatım Cemiyet-i Akvam Komisyonunun raporundadır. Hülasa; birçok müşkülat 
içinde hakikati meydana çıkarabilmek için evvelki Cemiyet-i Akvam Komisyonu çok 
uğraştı. O raporun bizim bütün haklarımızı meydana çıkardığını iddia etmek mümkün 
değildir. Ancak bizim haklarımıza temas eden birçok noktalar da birçok hakayiki 
meydana çıkardığı aşikârdır. Bu hakikatleri eksik bir surette vücuda getirilen yeni 
bir komisyon ile bizim iştirakimiz olmaksızın bizim metalibimiz ve nokta-i nazarımız 
derpiş edilmeksizin yapılacak yeni bir tahkikat teşebbüsü ile iptal etmek istihdaf 
edilmiştir. General’in raporunda tahkikatına zemin olan şeraitin nasıl cereyan ettiğini; 
İngiliz ve Irak memurlarından suhulet mi müşkülat mı gördüğünü evvelki komisyonun 
maruz bulunduğu tesiratın kendi zamanında nasıl tezahür ettiğini hülasa: Bu raporu 
kendisine yazdıran avamilin neden ibaret olduğunu tahmin etmek bizce hem müşkül 
hem de nazik bir noktadır	(Alkışlar)

ASAF BEY (Hakkâri) — Sahibi sual olmak sıfatiyle Başvekil Paşa Hazretlerinin 
vermiş oldukları izahata arzı teşekkür ederiz.19

19   TBMM Zabıt Ceridesi Devre 2 Cilt 20, İçtima 23, Sayfa 109-116
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6 Teşrinisani 1342 (1926) Cumartesi 
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, Devletin Siyaseti Umumiyesi 
Hakkındaki Beyanatı

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler; Hükümetinizin takip 
edeceği yolları, Reisicumhur Hazretlerinin nutukları kudretle ve vuzuh ile tayin etmiştir.

Bu hatları, hükümetinizin dikkatle ve gayretle takip edeceğini ifade ederim. Aynı 
zamanda bu fırsattan istifade ederek umumî siyasetimiz üzerinde kısa bir hülasa 
yapmak için müsaadenizi isterim.

Bizim dahilî politikamız, umumî ıslahatın tatbikatı ile ve millî vahdet in tarsinine 
matuf mesai ile ifade olunabilir. Büyük Millet Meclisinin ıslahatı, umumî ve esasî ıslahatı, 
memleketin her tarafında muvaffakiyetle tatbik olunmuştur. İlk ve çetin devreler 
geçirilmiştir. Bütün memlekette yepyeni bir nizam, selametle, isabetle teessüs etmiştir 
(Bravo	sesleri) Bu memlekette yüzlerce senedenberi tevessül olunan ıslahat fikirleri niçin 
yarım kalmış ve niçin akim kalmış?. Tarih, bunu tetkik ederken, sizin muvaffakiyetinizin 
sırrını hakkiyle kavrayacaktır ümidindeyim. Tevessül ettiğimiz ıslahat gösteriş yapmak 
veyahut ahare kendimizi beğendirmek için tevessül olunmuş tedabir mahiyetinde 
değildir. Bu, başlıca bir farktır. Sırrı muvaffakiyet milletin hakiki ihtiyacına vefa etmek 
tekayyüründen mütevellit samimi kanaat ve sağlam iradede mündemiçtir (Bravo	sesleri,	
alkışlar)

Millî vahdetin tarsine matuf mesai son senelerde bize başlıca şark hadisesiyle açılmış 
idi. Büyük Millet Meclisinin bidayette teessürle ve peyderpey halin icap ettirdiği cesaret 
ve selametle ittihaz ettiği tedabir sayesinde mesaimiz muvaffakiyetle devam etmiştir. 
Bir silsilei tedabir peyderpey tekâmül devreleri geçirmektedir. Biz dahilî idarede ve millî 
vahdetin tarsin meselesinde hülasa olarak nokta-i nazarımızı teksif ediyoruz. Nimet ile 
mükellefiyet bu memleketin her tarafından bütün vatandaşlar için müsavî olacaktır 
(Bravo	sesleri,	alkışlar) Bu zeminde vardığımız neticeler, bugün bizi huzurunuzda ilk defa 
BaşVekâlet mesuliyeti ile mübahi olduğum zaman garp vilâyetlerinde gördüğümüz 
vaziyetin şark vilâyetlerinde de hemen teessüs etmiş olduğunu söyleyecek bir mevkie 
getirmiştir.

Son senenin dahilî hadisatı meyanında suikast irticaından bahsetmek 
mecburiyetindeyim. Vukuat ve netayici malumunuzdur. Bu zeminde teessüratınızı 
tekrar tahrik edecek değilim. Yalnız bu vesile ile bir noktayı tebarüz ettireceğim. Büyük 
Millet Meclisinin ekseriyetinin tasvip ettiği hatt-ı hareketi nokta-i nazarlarına muvafık 
görmeyenlerin musip yolu, çıkar yolu, ancak intihabatta milletin Vekâletini istihsale 
çalışmak ve her mülahazanın en geniş serbesti ile teşrih olunabildiği bu kürsüden 
nokta-i nazarlarını Büyük Meclisin ekseriyetine kabul ettirmek olmalıdır. Yegâne yol 
bundan ibarettir. Ümit ederim ki bu hakikat ve katiyetle anlaşılmıştır.

Efendiler; bizim harici politikamız, samimidir. Sulh ve müsalemet devri yaşamak 
üzere emniyetin idamesine matuftur. Dahilde ve hariçte harici politikamız üzerinde 
birçok tefsirata tesadüf edersiniz.

Bunların içerisinde sitemler de vardır. Derhal söyleyeyim ki sitemler tamamen 
haksızdır. Harici politikada yeni Türkiye’nin hususi bir şiarı vardır.
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O da şuun ve hadisatın seyrine kendisini gelişi güzel terk ederek yarın ne çıkacağını, 
neredenne gelebileceğini bilmeyerek hayat sürüklemek değil, bu şuun ve hadisat içinde 
Türkiye’nin emniyetini idameye matuf başlı başına bir irade sahibi olarak yürümektir 
(Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bu siyasetimiz bizi hiç kimse aleyhine ne bir sözene de bir tavıra sevk etmiştir. 
Biz münasebatımızda gördüğümüz muameleye hakkiyle ve tamamiyle mukabeleye 
ehemmiyet veriyoruz. Dostane muameleye dostane mukabele ediyoruz. Haksızlık 
yapmamaya itina ediyoruz. Ama haksızlık görürsek o haksızlığı hazım ve kabul etmek 
isdadırida değiliz, (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Hülasa efendilerim; beynelmilel münasebatımız kendileri ile muahede akdettiğimiz 
devletlerle muahedeler ahkâmı dahilînde kendileriyle henüz muahede akdedilmemiş 
olanlarla beynelmilel ahkâm ve âdât dairesinde dostane ve dürüstanedir diyebilirim.

Malî ve iktisadî siyasetimizden bahsederken evvel emirde söylemeliyim ki bu 
geçen sene mali nokta-i nazardan sıkıntı geçirdik. Bu sıkıntı geçmiş senelerin açık 
bütçelerinin biriktirdiği bir netice idi. Büyük Millet Meclisi bu hali daha evvel ihtisas 
etmişti. Büyük Meclisin vazettiği yeni varidat kanunları hükümeti sağlam, hakiki bir 
bütçe ile teçhiz ederek ihtimalata mukavemet edecek bir vaziyete koymuş idi. Bununla 
beraber birikmiş tediyatın müşkülatını hissettik. Malî vaziyeti daha iyi bir hale ifrağ 
için vukubulan burada vukubulan muhtelif tavsiyeler ve Muvazene Kanununda işaret 
edilen tasarruflardan azamî derecede istifade etmeye çalıştık. Bazı noktalarda temin 
ettiğimiz tasarrufat yüzde on altı derecesine çıkmış olduğunu söyleyebilirim. Büyük 
Millet Meclisinin tayin ettiği bu mesai yalnız halen mevcut olan malî müşkülatı iktiham 
etmek değil, hazinenin âtisini sağlam esaslara iptina ettirmek imkânını da vermiştir. 
Geçen sene kabul buyurduğunuz varidat kanunlarının kısmı mühimmi üzerinde bu sene 
tekâmül mesaisi açılacaktır. Kanunların tatbikatında görülen şayanı ıslah yerleri Meclis-i 
Âli’nin tetkik ve tasvibine arz olunacaktır. İlk Tedrisat vergisi, kazanç vergisi, istihlâk 
vergisi ve maktu vergi üzerinde hazırlanan kanunlar Meclis-i Âliye arz edilecektir.

Efendilerim; milletimizin tarihinde her nevi ıslahata tevessül olunmuştur. Fakat 
Türkiye’de yapılamayacak ıslahat başlıca malî ve iktisadî ıslahat zannolunuyordu. 
Büyük Millet Meclisi bilhassa bu zeminde, malî ve iktisadî ıslahat zemininde tedabire 
tevessül etmekle mevkii mümtazını bir kat daha ilâ etmiştir. Memleketin iktisadiyatına 
mani olan kusurların izalesi, bilakisoiktisadiyatı ıslah edecek çarelerin bulunması, 
milletin hazinesine kudret temin etmek için vergi vermek telakkisinin kabulü devrinize 
şeref veren mevzuattandır.

Bütün tasavvuratımızın tatbikat programı olmak üzere yeni bütçemiz başlıca 
tasarrufa ve emin bir surette kabili idare olmak mülahazasına istinaden tanzim 
olunmuştur. Bu programda umumî ihtiyacı tanzim etmek hududu dahilînde kabili 
tasarruf bütün vesaitin, her inkişafın, temeli olan muvasalat üzerinde ve memleketin 
müdafaası üzerinde temerküz ettirildiğini göreceksiniz. Önümüzdeki senenin gayretli 
mesaisi meyanında kaçakçılık aleyninde hükümetinizin bilhassa meşru olacağını bu 
vesile ile zikretmek isterim.

Doğrudan doğruya hazinenin mamelikine el uzatmak, memleketin namuslu 
tüccarına rekabet imkânını bırakmamak ve memleketin ahlâkıyatı üzerinde zararlı bir 
tesir yapmak istidadında olan bu zehirli belayı önümüzdeki sene behemehal kökünden 
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kaletmek emelindeyiz (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Hazineyi memleketin iktisadiyatını 
kaçakçıların tasallutundan kurtaracağız.

Ufak bir iki teferruattan sarfınazar olunursa siyasetimizin hututu umumiyesini 
huzurunuzda çizmiş oluyorum. Eğer tekrar itimadınızla mübahi olursak bu hatt-ı 
hareketi hulus ile takip edeceğiz	(Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

REFİK BEY (Konya) — Bir takririmiz var Reis Paşa Hazretleri.
Takrir — Afyonkarahisar Mebusu Ali ve Konya Mebusu Refik Beylerin, Hükümete 

beyanı itimat olunmasına dair takriri.
REİS — Takrir okunacaktır.

Riyaseti Celileye

Hükümetin siyaseti ve hatt-ı hareketi hakkında Başvekil Paşa Hazretlerinin izahatını 
memnuniyetle dinledik. Dahilî ve harici ve iktisadî siyasetimizin idaresi hususunda 
ibraz ettiği kiyaset ve basireti şayanı takdir görerek hükümete beyanı itimat olunmasını 
teklif ederiz.

Afyonkarahisar Mebusu Ali        Konya Mebusu Refik

REİS — Efendim; takriri tayini esami ile reyinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı varaka istimal edeceklerdir (Arâ istihsaline Trabzon dairei 
intihabiyesinden başlanmıştır)

Henüz reylerini istimal etmeyenler lütfen istimal buyursunlar.... İstihsali ara hitam 
bulmuştur. Netice arayı arz ediyorum: (156) zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır.

(156) kabul vardır. Ret ve müstenkif yoktur. Yani hükümete azayı mevcude ile 
müttefikan itimat reyi verilmiştir	(Alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ — Büyük Millet Meclisinin itimadına arzı 
teşekkür ederim. Bu itimat ve müzaheretin hükümet için sebebi muvaffakiyet olduğu 
kadar memleket için de bir merhalei muvaffakiyet olmasını temenni ederim.20

20  TBMM Zabıt Ceridesi Devre 2 Cilt 27 İçtima 3, Sayfa 25-27
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2 Mart 1927 Çarşamba 
Takriri Sükûn Kanunu’nun İki Sene Müddetle Temdidi Hakkında Kanun 
Layihası (1/1073) Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler! Takriri Sükûn 
Kanununu kabul buyurduğunuz zaman Cumhuriyetin karşısında bulunduğu müşkilat 
ve tehlikeler, bu geçen müddetler zarfında kemali muvaffakiyetle iktiham edilmiş ve 
bertaraf olunmuştur. O tehlikeleri derhatır buyurunuz. Gerek evvelki müşahedemizde 
tahmin ettiğimiz gibi ve gerek bilahare vukuat ile teeyyüt ettikten sonra anlaşılmıştır 
ki, iki sene evvel karşısında bulunduğumuz hadisatın en mühimmi, Şeyh Sait isyanıyle 
tebarüz eden hareketi fiiliye değildi. Asıl tehlike, Memleketin umumî hayatında hasıl 
olan teşevvüş ve tezebzüb idi.

Bu, memleketin birçok zamanlardan beri hayatı siyasesine arız olan başlıca derttir. 
Memleketin tekâmülâtına ve samimi ıslahatçıların bütün gayretlerine mani olan, asıl 
engel olan budur ve küçük ihtirasatı işletmeğe alışmış mütereddi münevverlerle, 
hürriyeti vicdanı başkalarının vicdanıyatına tecavüz için vasıta addeden siyasetçilerin 
faaliyetidir	 (Alkışlar) (Bravo	 sesleri) Takriri Sükûn, bu müşevveş anasırın hakayıkı 
eşyayı görmek için memleketin üzerine gerdiği kalın dumanı izale eylemiştir. Eşyanın 
renkleri hakikatte olduğu gibi, görünce huzur, ferah ve sükûn derhal teessüs etti. İyiler 
ve fenalar suhuletle yekdiğerinden ayrılabildi. Asıl tehlike, müşevveş olanların salim 
cemiyeti beşeriyenin kafasına mütemadiyen darbeler indirip, hilakâr, mütecaviz gibi, ne 
vuruyorsunuz? Diye avaz avaz bağırmasındandır.

Bedihidir ki, içtimai muhitte bir meselenin mütelaasında musip kararı, huzuru 
efkârı temin edebilecek olan asıl amil, salim bir nizamı umumînin mevcudiyetidir. 
Arkadaşlarım! Hiç şüphe yoktur ki, bu nizam, bir cemiyetin tekâmülatiyle ve hayatı 
siyasiyesindeki meleke ve tecrübeleriyle tesis ve tahassul eyler. Ancak, fikrinde, akıl 
ve insaftan zerre olan hiç bir kimse, bu kadar büyük mücadelat içinden hayatını ve 
mevcudiyetini kurtarmış olan ve az zamanda memleketi, en ileri milletler seviyesine 
çıkarmak için süratle çalışma ve süratle ilerlemek ihtiyacında bulunan bir memleketin 
evlatlarından, uzun zamanların hidametına tevekkül ve teslimiyetle intizar etmeyi 
bekliyemez. İttihaz buyurduğunuz tedbir, bizim kanaatimizce, yalnız şarkta hadis 
olan hareketi değil, memleketin terakkisine ve tekâmülüne başlıca engel olan, nizamı 
içtimaiyedeki teşevvüşü izaleye başlıca medar olmuştur.

Bu iki sene zarfında uğraşmağa mecbur olduğumuz hadisat hakikaten hayretaverdir. 
Umumî, irticaî ve mürettep bir vaziyet karşısında bulunduğumuzu dermeyan ettiğimiz 
zaman, bu iki sene zarfında zuhura gelecek vukuatın, meydana gelecek delâilin bizim 
tahminlerimizden çok fazla zuhur edeceğini derpiş etmiştik. Bizim, samimî kanaatle 
meydana çıktığını zannettiğimiz birçok içtihadatı, harekâtın, musammen bir plana 
müstenit ve muayyen bir menfî hedefe müteveccih olduğu mahkemeler karşısında sabit 
olduğu zaman hayretten ne kadar mebhut olduğumu ifade edemem.

Memleketin dört köşesinde Cumhuriyet Kanunları mevcuttur. Seyir ve seyyahat 
için ve teşkilat için verdiği birçok imkânların, memleketin bünyei içtimaiyesini tahrip 
edecek hatt-ı hareketlerde perde olduğunu gördüğümüz zaman hakikaten mütehayyir 
olmuştuk.
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Efendilerim, küçük hissiyat ve ihtirasatı işletmeğe alışmış siyasetçilerin, en aziz 
canlarımıza kastedecek kadar gözleri kapanabilecek bir seviyede bulunabileceklerini 
asla derpiş etmemiştik. Bütün bu ahval, bu iki sene zarfında Takriri Sükûn Kanununun ve 
kemali isabetle tesis ettiğiniz İstiklal Mahkemelerinin mücadele etmek mecburiyetinde 
bulundukları müşkilatın ehemmiyetini izah eder zannederim. İstiklal Mahkemeleri, 
bu iki sene zarfında ifa ettikleri hidematı ile zaten cidali millî tarihinde haiz oldukları 
mevkii bülendi bir kat daha i’lâ eylemişlerdir. Onların küçük hisiyatından tamamen 
münezzeh olan, adalete ve Büyük Millet Meclisinin emanetini mahallinde istimal etmek 
için fartı dikkate istinat eden hatt-ı hareketleri.

Cumhuriyetin müdafaasına. Cumhuriyetin kemal ve fezaili layıkiyle anlaşılıp, teessüs 
etmesine, başlıca medar olan avamildendir. Hükümet takriri Sükûn Kanununu ne 
gibi ahvalde resen istimal etti? Bunun hesabını birçok defalar Meclis-i Âli huzurunda 
vermeğe çalıştım.

Bizim Takriri Sükûn Kanunu tatbikatı esnasında müteeliimen vaziyet aldığımız 
işlerden birisi, mukabil teşkilatı siyasiye üzerinde ittihazı karar etmek mecburiyetidir. 
Böyle bir mecburiyete düşmemek için ne kadar cebrünefs ettiğimizi ve ne kadar sarfı 
gayret ettiğimizi, diğer fırsatlarla mübahi olduğum zaman huzurunuzda arz etmiştim. 
Fakat nihayet memleketin hayatı umumiyesini halelden vikaye etmek ve memleketin 
nizamı umumisini mecrayı salimde idame etmek mecburiyeti asliyesi. Büyük Meclisin 
verdiği salâhiyeti istimale bizi muztar kılmıştır. Bu ızdırarımızı Büyük Meclis huzurunda 
izah ettiğimiz zaman, bütün vesaik ve delaili, hatta muarızlarıma kabul ettirebildiğimi 
zannediyorum. Eğer bu tatbikatı kanuniye bizzat kendi aleyhine tatbik olunanlar 
tarafından bilaihtiyar teslim edilecek kadar bizim icraatımızdaki isabeti tezahür 
ettirmişse, bu bizim için şayanı iftihar bir mazhariyettir.

Efendiler, takriri sükûn devrinden ettiğimiz büyük istifadelerden birisi de, 
asırlardan beri bu memlekette ciddî erbabı gayretin tahayyül ve tasavvur ettikleri 
İslahatın asgarî fedakârlıklarla icra ve tesis olunabilmesidir. Hakikati ahvalde büyük 
ıslahat tedvinat esasen milletin istidat ve kabulüne ve bunu ihtisas eden Büyük Millet 
Meclisinin karar ve tasvibine muallaktır. Böyle olmakla beraber şimdiye kadar erbabı 
gayrete bu yolda büyük mesafe kat etmeye mani olan erbabı teşevvüş Takriri Sükûn 
Kanununun ve İstiklal Mahkemelerinin tesiriyle faaliyetlerinden esaslı surette mahrum 
kalmışlardır. Bu bir defa memlekette nizamı umumiyi tesise ve bunun fevaidinin alenen 
anlaşılmasına medar olduktan sonra artık bunun müdafaası kendiliğinden kesbi suhulet 
eder ümidindeyiz. Bu maruzatımla geçen iki senenin umumî hüviyetini bir iki kelimeyle 
tersim etmiş oluyorum.

Şimdi, Takriri Sükûn Kanununun müddeti h itam bulduktan sonraki vaziyeti mütalaa 
etmek isterim. 4 Martta Takriri Sükûn Kanununun meriyeti ahkâmı, şimdiki kanuna göre 
hitam bulmak lazımdır. Büyük Millet Meclisinin tesis ve intihap etmiş olduğu İstiklal 
Mahkemelerinin müddeti faaliyetleri de yedi Martta h itam buluyor. Yedi Martta yeniden 
intihap olunması içinBüyük Millet Meclisine arz olunmak icabeder. Gelecek seneler 
zarfında da Takriri Sükûn Kanununun fevaidinden istifade etmek mütalaasındayız.

Yeni girdiğimiz hayatta bizim uzun seneler başlıca atfınazar edeceğimiz nokta, huzuru 
efkâr içinde istihsal kabiliyetini ve mesai kuvvetini haddi azamiye vardırmak olabilir. Bu 
kadar çok ıslahattan sonra vaki bir tedbiri muhafaza etmek muvafıkı hikmettir. Yalnız 
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düşünüyoruz ki memleketin heyeti umumiyesindeki huzur ve istikrar, bu geçen iki 
sene zarfında azamî hizmetleri sebketmiş ve itibarları haddelgayede bulunan İstiklal 
Mahkemelerini yeniden intihap için Büyük Meclise teklifatta bulunmamak mümkündür. 
Cumhuriyetin müdafaası ve inkılap esaslarının memlekette her türlü tecavüze karşı 
müdafaa ve vikayesini Adliyemizin kemali itimat ve selabetle deruhde edebileceğinden 
emin bulunuyoruz.

Bundan maada iki sene zarfında Adliyede kabul ettiğiniz esaslı kanunlar, Muhterem 
hâkimlerimizi yeni vasıtalarla teçhiz etmiş bulunmaktadır.

Ondan sonra efendilerim! Nihayet Cumhuriyette idare için asıl nasbi nazar ettiğimiz 
nokta, büyük hadiselerin istilzam ettiği hususî tedabirden vakit vakit sıyrılarak tedricen 
kavaidi umumiyeye tevdii mukadderat eylemektir.

Asıl arzu ettiğimiz nokta budur. Biz, eğer hususî tedabire herhangi bir işte tevessül 
mecburiyetini Büyük Millet Meclisine arz eyledi isek, Büyük Millet Meclisi herhangi 
bir harekete karşı onun icabettiği tedbiri ittihaz için asla tereddüt göstermedi ise, 
bu mesaili olduğu gibi gören salim bir nazarın memlekette inkilabı müdafaa etmek, 
memleketi ıslahat ve tarakkiyat hedefine götürmek maksadı aslisini muhafaza için, 
vesaiti isabet ve cesaretle intihap etmekteki kabiliyetinin alametidir. Bu kabiliyet çok 
esaslı bir zamandır, memleketimizin istikbali için çok esaslı bir emniyettir.

Efendilerim, birçok devirlerde büyük hadisat zamanında birçok hüsnüniyet erbabı 
mahza zaaf ve tereddüde duçar olduklarından dolayı yalnız kendilerini değil, milleti de 
büyük felaketlerden kurtaramamışlardır. Büyük hadisat zamanında erbabı hikmetin, 
erbabı tecrübenin başlıca şiarı, tedbiri sükûnetle muvazene edip bulmak, sonra 
tereddütsüz tatbik eylemektir.

Yeni gireceğimiz devirde Büyük Millet Meclisinin karşısında bulacağı vaziyet eğer 
yeni bir takım erbabı fesada medarı cüret olacaksa, onların bu kürsüden sözlerimi 
işiteceklerini ve anlayacaklarını ümit ederim. Eğer, herhangi bir vaziyette Büyük Millet 
Meclisi, kuvvetli bir tedbir, hususî bir karar almak ıztırarını duyarsa, millet ve memleketin 
selameti için bu kararı ittihaz etmekte zerre kadar tereddüt etmeyecektir. Mazide 
etmemiştir, atide de etmeyecektir. Milletin istikbali için başlıca zamanı kalp olan nokta 
burasıdır. Bu imkân elde bulunduktan sonra biz, yedi Martta İstiklal Mahkemelerinin 
yeniden teşkilini teklif etmemek imkânını görüyoruz.

Bu imkânın, milletin hakiki amaline, samimi muhabbetine istinaden icrayı hükmeden 
Büyük Millet Meclisinin yeni intihabatında daha ziyade huzur ve muhabbetle milletin 
arasına müracaat etmesine de imkân vereceğini kabul ediyoruz. Zannediyorum ki 
maruzatı sarih bir teklifle hitama erdirmiş oluyorum. Takriri Sükûn Kanununun iki sene 
müddetle daha temdidini teklif edeceğiz.

Tevdi ettiğimiz lâyihai kanuniye bunu size arz etmektedir. İstiklal Mahkemelerinin 
yedi Martta tekrar teşkil olunmasını teklif etmeyeceğimizi arz ediyoruz. Bu ahval 
tahtında yeniden ittihaz buyuracağınız kararın gelecek seneler için bir kat daha şeref 
ve muvaffakiyetlere iktiran edeceğini kuvvetle ümit etmekteyiz. Bunları arz ederken, 
İstiklal Mahkemelerine geçen seneler zarfında ibraz ettikleri hidemattan dolayı tebrikat 
ve teşekküratımızı tekrar ifade etmek isterim, (İştirak	ederiz	sesleri)
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Efendilerim, Türkiye tarihinin birçok dönüm noktalarında sizin ittihaz buyurduğunuz 
kararlar memleket için en nikbin olanların bile bidayette tahmin edemiyec ekleri 
vaziyetleri ve muvaffakiyetleri vücuda getirmiştir. Yeni ittihaz edeceğiniz mukadderatın 
yeni muvaffakiyetlerimize fali hayır olmasını temenni eylerim21 (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

21  TBMM Tutanak Dergisi, Devre 2 Cilt 30 İçtima 39, Sayfa 6-8
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5 Teşrinisani 1927 Cumartesi 
Güvenoyu İsteği Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler; Hükümetin takip 
edeceği umumi siyaset üzerinde mufassal beyanat ile sizi tasdi etmeklüzumlu olmadığı 
zannındayım.

Bilhassa bu günlerde nokta-i nazarlarımızı ve hatt-ı hareketlerimizi kâfi derecede 
gösteren müteaddit vesilelerle beyanatımızdan sonra senelerdenberi takip ettiğimiz 
umumi siyasetimizde esas itibariyle bir tebeddül bulunmadığı teslim buyurulur.

Ben bugün ancak bazı noktalara temas ederek siyasetimizin basit bir çerçevesini arz 
etmek niyetindeyim. Biliyorsunuz ki, muhterem efendilerim.

Dahilî siyasette biz her şeyden evvel, vatandaşlar için, hür, rahat ve endişesiz, 
kendi işlerine bütün tasavvurlarını ve gayretlerini hasretmeye müsait bir emniyet 
ve huzur taraftarıyız	 (Alkışlar) Senelerdenberi bu hususta elde ettiğimiz neticelerin, 
vatandaşlarımızın memnuniyet ve menfaatlerini en iyi bir şekilde temin ettiği 
ümidindeyiz.

Şark vilayetlerimizin bazı mıntıkalarında, büyük irticai hareketlerin kati akametinden 
sonra, bazı meyusane şakavetler devam etti. Bu şakavetleri Cumhuriyetin nimet ve 
ıslahatında hususi menfaatlerini haleldar görenlerin son gayreti addetmekten ve geniş 
hudutları, iltica ve avdet için istifade edilebilir zannetmekten mütevellit addedebiliriz. 
Bir taraftan hudutları beynelmilel kavaidin icabatı dahilînde bertaraf için muhilli 
sükûn olmayacak bir amil haline getirmek için sarf ettiğimiz ciddî ve müstakimane 
gayretlerin semereler ümit ettirmesi, diğer taraftan halkın Cumhuriyetin nimetlerini 
idrak ederek bizzat tahrikata mukavemet eylemesi ve aynı zamanda Cumhuriyetin 
maddî kuvvetinin maddeten dahi tezelzül ettirilemeyeceğinin mükerrer tecrübelerle 
anlaşılması, şakavetten ümit besleyenlerin bütün aksamı vatandaki huzur ve nizama 
r am olacaklarına şüphe bırakmamaktadır. İlave etmeliyim ki; bu eşkiyayı takip için 
mahallî zabıta kuvvetlerinden ve mahallî garnizonlardan başka kuvvet istimaline 
mecbur olmadık.

Şark vilayetlerimizin bazı manatıki dediğimiz zaman bunun vasi bir mıntıka 
manasında alınmamasını tasrih etmek isterim. Bu, Genç, Lice, Palu, Hınıs gibi dört beş 
kazaya münhasır olan bir sahadır. Şark vilayetlerimizin bütün mamureleri ve bütün 
sahaları huzur ve asayiş içindedirler. Alelumum memleketimizin huzur ve asayiş için 
misal olmak üzere derim ki hükümeti bilhassa teçhiz ettiğiniz takriri sükûn salahiyetini 
kullanmağa, İstiklal Mahkemelerini yeniden intihaba lüzum görmediğiniz Mart ayından 
beri, hemen hiç kullanmağa lüzum görmedik.

Kezalik memlekette idarenin nasıl en uzak köşelere kadar saat gibi işlediğine misal 
olmak üzere, son tahriri nüfus teşebbüsünü de gösterebilirim.

Muhterem halkımızın kendi hükümetini kendi iradesinin izhar ve tatbiki addettiğini, 
muvasalatı bizim arzumuzdan ve ihtiyacımızdan bu kadar eksik olan bu büyük 
memlekette, bir günde fennin en yeni usulleriyle tahriri nüfusa imkân vermekle ispat 
etmiştir.
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Yüksek salahiyeti, beynelmilel bir mevkii haiz olan İstatistik Müdiri Umumiyemiz 
münhasıran kendi intihap ettiği usullerini memleketin her tarafında seyahat ve ittihazı 
tedabir ederek tatbik edebilmiş ve Türkiye nüfusunun on dört milyona yakın olduğunu 
gayrı kabili itiraz bir sıhhatle ilan etm e y e muvaffak olmuştur	(Sürekli	alkışlar)

Gelecek devrei mesuliyetimizde de memleketin huzur ve asayişini ve adliyenin hâkim 
ve her müşkülü halleder vaziyetini muhafaza etmeyi birinci vazifemiz addedeceğiz 
(Alkışlar)

Harici siyasetimizin istikrar ve istikametin her tarafta anlaşılmakta olduğunu ümit 
ediyorum. Teessüs etmiş dostluklara riayet ve vefa göstermekle yeni dostlukların 
teessüs edebilmesini telif etmek dürüst bir siyaset için mümkün olduğunu ispat etmiş 
bulunuyoruz. Beynelmilel alemde bugün bizi endişeye düşürecek müstacel ve mühim 
bir mesele karşısında bulunmuyoruz. Geniş hudutların muhili emniyet olmaması için 
dostane teşriki mesai ve vatandaşlarımızın henüz bazı yerlerde fiilen tahsil olunamayan 
emlak ve hukukunun ve beynelmilel kavait dahilînde muteber ve mahfuz tutulması 
hariciyemizin bugün bilhassa meşgul olduğu meselelerdir.

Beynelmilel ihtilafatın mahiyet ve tabiatına göre icabında hakem vasıtasiyle tesviye 
edilmesine teşebbüs etmekten hali kalmıyoruz, Muhterem Efendilerim; Hükümetin 
Nafia işlerine bilhassa ehemmiyet vermekte olduğunu bilmem tasrihe lüzum var mıdır? 
Cumhuriyetin ilk gününden itibaren başlıca vazifesi, imar ve ümran olduğunu idrak 
etmekte teahhür etmedi, önümüzdeki sene Nafi bütçesini otuz iki milyon göreceksiniz. 
Bizim ihtiyaçlarımıza göre henüz nakıs bulduğumuz bu rakam bugünkü haliyle de Türk 
milletinin nasıl bir sulh ve ümran unsuru olduğunu ifade eder ümidindeyim.

Bütçeden tedarik olunabilecek vasıtaları, gelecek seneler için de Müdafaai memleket 
yanında bilhassa imar-ı memlekette tahsis etmek fikrindeyiz.

Ümit ederim ki bu sene yalnız altı istikamette işleyen şimendifer inşaatının gelecek 
senelerde daha başka istikametlerde işlemesine ve Nafianın bilhassa su işlerinde ve 
diğer imar yollarında da faaliyet göstermesine imkân bulacağız	(Sürekli	alkışlar)

İktisadî faaliyetlerimizi evvelemirde ve bilhassa memleketin iktisadî açığını kapamak 
hedefine temerküz ettirmeye çalışacağız. Derhal teşkil edeceğimiz ali iktisat meclisinin 
gerek bu hususta ve gerek hayat pahalılığında hükümete fenni birçok delaletler 
yapabileceğini kuvvetle ümit ediyorum.

Efendilerim; İdarei umumiyede mümkün olduğu kadar tasarrufa riayet ile elde 
edilecek vesaitin muhtaç olduğumuz yeni ve müsmir işlere hasrını iltizam ediyoruz.

Burada teferruatla işlerine temas ettiğim her vekâletiniz her sene nihayeti yalnız 
umuru Vekâleti tedvir ettiğini değilosene zarfında yeni ve ileri bir iş yapmış olduğunu 
da söyleyebilecek bir vaziyettedir!. Atideki idaremizde dahi her senenin her şubei 
devlette ileri ve yeni bir hatve temin etmesi mesaimizin ve tarzı tefekürümüzün esasını 
teşkil ettiğini cesaretle ifade edebilirim	(Alkışlar)

Muhterem Efendilerim; Yeni sene bütçesinde bütün bu tasavvuratınıızın ifadesini 
bulacaksınız. Bütçenin hakiki varidata istinat etmesi için birçok gayret ve dikkat sarf 
ettik. Büyük Meclisin hakiki bir bütçe vücuda getirmek için kendisi bizzat emin oluncaya 
kadar takayyüt ve müzaharet göstermesine bilhassa arzı ihtiyaç ederiz.
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Devlet bankasına ait kanun layihalarını bu sene büyük Meclise takdim edeceğiz. 
Bir seneye kadar bir zaman zarfında da Cumhuriyet Bankasının küşadı müyesser 
olacağını ümit ediyoruz	 (Alkışlar) Hazinenin kudreti ve maliyenin sarsılmaz bir halde 
muhafazası için büyük Meclisin bütün memlekette hissolunacak alakayı mahsusasından 
istiane ederiz. Kaçakçılık ve her nevi suistimalata karşı mücadeleyi son hadde kadar 
artırmak kararında olan hükümet müzaharetimize mazhar olursa hem bu mücadeleyi 
başaracağına, hem de elde edeceği semerelerin hazineye yeni kudret ve vüsat vereceğine 
kanidir.

Yeni hükümeti teşkil ederken bazı Vekâletlerin tevhidini de ihzari olarak teemmül 
ettik. Cumhuriyetin kuvvetlerinde emir ve kumanda bir Erkânı Harbiyei Umumiyede 
birleştirilince idarî ve siyasî cihazlarının da bir vekâlet makamında müteaddit 
müsteşarlarla birleşmesini en müsmir teşkilât zannediyoruz. Bahriye Vekâleti bu 
teşkilat içine kalp ve mecz edilmekle bahri ordunun müdafaai memleket ve millet 
mecmuasındaki vazaif ve vesatini daha iyi tanzim ve teçhiz edeceğimizi ümit ediyoruz. 
Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin İktisat Vekâleti namı altında tevhidi ise fikri tasarruf ile 
beraber halin ihtiyacına uygun olacağını düşünüyoruz.

Muhterem Efendilerim; Esasları ve daha vasi teferruatı malum olan bu beyanatım 
tasvip buyurulur ve yeni hükümeti teşkil eden aza tasvip ettiğiniz programı tatbike 
kifayetli görülürse biz de bu esasları şevk ve gayret ve ciddî ümidi muvaffakiyet ile takip 
ve tatbik edebiliriz. Bu aziz vatanın mukadderatında müessiri asli olan reylerinize tayini 
esami ile arzı ihtiyaç ederiz efendilerim (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

REİS — Efendim, Başvekil Paşa hazretlerinin beyanatından sonra hükümete 
itimat meselesini tayini esami ile reyinize arz ediyorum. Şuraya bir kutu konulacaktır, 
hükümete itimat edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir.

(Gümüşhane dairei intihabiyesinden istihsali araya başlandı)
Henüz rey vermeyenler rey versin, ara istihsali hitam bulmuştur. Netice-i ârayı 

arz ediyorum (271) zat reye iştirak etmiştir. İki zat sonradan rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Binaenaleyh (269) rey ile yani mevcudun ittifakiyle İsmet Paşa Hükümetine 
beyanı itimat olunmuştur	(Alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Malatya) — Muhterem Efendilerim; 
Hükümete layık gördüğünüz itimada ben ve arkadaşlarım saffet ve muhalesetle arzı 
şükran ederiz. İstihsaline azmettiğimiz muvaffakiyetlere hizmet için bütün dikkat ve 
gayretlerimizi sarf eyleyeceğiz ve bütün varlığımızı hasredeceğiz.22 (Allah	muvaffak	etsin	
sesleri, alkışlar)

22   TBMM Tutanak Dergisi, Devre III Cilt 1 İçtima 4, Sayfa 22-24
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28 Teşrinisani 1927 Pazartesi 
Büyük Millet Meclisi Namına Edirne Kurtuluş Bayramına İştirak Eden 
Heyetten Mevrut Telgrafname Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

Muhterem Efendilerim, Mevzubahis hadise, Türk bayraklarıyla donanmış bir trenin 
müruruna müsaade edilmemek şeklinde tezahür etmiştir. Biz meseleyi ehemmiyetle 
ve bunun memlekette bihakkın tevlit edeceği hassasiyeti tasavvur eder dikkatle tetkik 
ettik. Ve tetkik ettirdik. Bir defa trenin donanması ne hükümetin ve ne de Büyük 
Millet Meclisi heyeti muhteremesinin herhangi bir alaka ve herhangi malumatiyle vaki 
olmamıştır. Treni şirketin memurları trenin içinde bulunan heyetin ve bizim haberimiz 
olmaksızın kendiliklerinden donatmışlardır.

Hadise, bizim karşımıza emrivaki şeklinde gelmiş oluyor. Şüphe yoktur ki böyle 
bir hadisede en mühim ve en nazik cihet, trende bulunan Büyük Millet Meclisi heyeti 
muhteremesinin ve Türk bayrağının gördüğü muameledir.

Malumdur, müsbettir, fakat tekrar edeyim ki eğer bu Büyük Meclisin bir heyeti 
muhteremesinin haysiyeti veya Türk bayrağının şerefi herhangi bir sebep ve vesile 
ile olursa olsun tecavüze maruz kalırsa bu memleket bütün varlığını o tecavüze cevap 
vermek için meydana atmağa hazırdır. (Bravo	sesleri,	şiddetli	alkışlar)

Tetkikat neticesinde Büyük Meclisin heyeti muhteremesinin ve Türk bayrağının 
şerefine bir tecavüz vaki olmadığı anlaşılmıştır. Bundan sonra Türkiye’den gelen bir 
trenin herhangibir sebeple müruruna mani olunmak ciheti yani muahedenin bizim 
lehimize temin ettiği ahkâmı cihetinden işin siyasi ve hukuku cephesi kalıyor. Mütalaayı 
bu noktaya tevcih edersek ilave etmeyelim ki esasen mürur için muahedenin bize temin 
ettiği ahkâma tamamen riayet edilmek hususunda bizim şikâyetimiz yalnız bu değil, 
mükerrer ve muhteliftir.

Emin olabilirsiniz ki muahedenin bize temin ettiği hukukî zerre miktarı feda 
etmeksizin tamamiyle temin etmek ve muahedeyi sureti dalmada mer’i bulundurmak 
için icap eden takibattan hali kalmayacağız. Beynelmilel usullerin bu haklarımızı istihsal 
ve takip etmeye kâfi olduğunu Ümit etmekteyiz23 (Bravo	sesleri,	alkışlar)

23   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III, Cilt 1, İçtima 11, Sayfa 71,72
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24 Kânunuevvel 1927 Cumartesi 
Sabık Bahriye Vekili ve Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, Yavuz 
Gemisinin Tamirinde, İcra Vekilleri Heyetinin Kararı Hilafına, Hazinenin 
Menafiine Ademi Takayyüt Gösterdiği Nedenle Divan-ı Âliye Sevkedilmesi 
Konusundaki Kendi Takriri Hakkındaki Beyanatı

Yavuzun tamiri mukavelesinin geçirdiği safahatı ve bu esnada müşahade olunan 
halatı hikâye edeceğim. Nihai vakıalar bizi kanuna mugayir ve yolsuz muamelat 
karşısında bulundurdu. Bu sebeple keyfiyeti ariz ve amik Büyük Meclisin ıttılaına arz 
etmeye ve onu tahkik ve muhakemesini davet etmeye mecburiyet gördüm (Bravo	sesleri)

1. — Yavuz’un tamiri mukavelesi Bahriye Vekâletiyle alakadar şirketler arasında 
müzakere ve aktedilmiştir. Başvekil olarak benim ve Heyeti Vekile arkadaşlarımın bu 
meseleyi vakit vakit mütalaa etmeleri muhtelif esbabı kanuniye tesiriyle vukubulmuştur. 
Temmuz 1926’da Bahriye Vekili Bey Yavuz mukavelesinin müzakeresi bir Alman ve 
bir Fransız şirketi arasında cereyan ettiğinden bizi haberdar etti. Benim ve Hükümet 
arkadaşlarım, için haizi ehemmiyet olan nokta, Yavuz’un bir senede tamir edilmesi ve iki 
senede tediye edilmesi keyfiyeti idi. Yavuz’un tamiri için üç milyon liraya ihtiyaç olacağı 
tahmin ediliyordu. Bir gün Bahriye Vekili Bey beni müzakerenin nihai ve kati safhaya 
dahil olduğundan haberdar etti ve Alman şirketi ile Fransız şirketinin fiyatları arasında 
büyük fark görüldüğünden hayretle bahsetti. Fransız şirketinin aynı şerait tahtında 
bir milyondan daha fazla bir miktarda ehveniyet teklif ettiğini ve rakip şirketlerin bu 
fiyatla tamiri maddeten mümkün olmadığını ve binaenaleyh işin içinde başka tesirler 
ve amiller bulunabileceğini ima ve ihsas ettiklerini hikâye eyledi.

Meselenin aldığı şekli şayanı ehemmiyet gördü. Vekillerle ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye ile görüştüm. Medarı itminan olmak üzere Vekâlete munzam bir teklif 
dermeyan eyledik.

O teklif şudur ”Yavuz, tamir müddetince, deruhte eden şirket tarafından beş milyon 
Sterline sigorta edilmek lazımdır. Sigorta ücretine Hükümet dahi yüz bin liraya kadar 
iştirak edebilir. Şirket, sigorta ücretinin kendisine mahsus yeni bir külfet olduğundan, 
sigorta ücretinin geminin yeni iken olan bedeli ile bile mütenasip olmadığından şikâyet 
ettikten ve biz teklifimizin esasına musir kalmakla beraber sigorta bedelinde uysallık 
gösterdikten sonra nihayet Bahriye Vekili Bey müzakerenin intaç olunduğunu bildirdi” 
Bütün tamir esnasında Yavuz ve havuz bir milyon üç yüz bin Sterline sigorta ediliyor ve 
Hükümet sigorta ücretine yirmi bin lira miktarında iştirak ediyordu” Mukaveleyi medarı 
imtihan addetmek için başka bir teklife lüzum görülmedi. Mukavele Fransız şirketiyle 
kati olarak imza edildi. Kânunuevvel 1926

Bu esnada Bahriye Vekili Bey bir gün bana tamiri deruhde eden Fransız şirketinin 
vekillerinin Sapancalı Hakkı Beyle Hüsrev Sami Bey olduğunu söyledi. Ben eski Mebus 
Hüsrev Sami Bey’i şahsen tanırım. Sapancalı Hakkı Bey’i hiç tanımam. Cevaben Bahriye 
Vekili Beye bu efendilerin Vekâletine kanunen mani olup olmadığını ve ihalenin ahkâmı 
kanuniyesininta m am olup olmadığını sordum. Kanunen mani olmadığı ve muamelatın 
tamam olduğu cevabını aldıktan sonra şahısların beni işgal ve alakadar etmesine sebep 
olmadığını cevaben söyledim.



103Mustafa	İsmet	İnönü	/	IV.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

Bu mukaveleden zihnimde şu esasları hıfzettim: “Bir senede tamir, iki senede tediye, 
bütün tamir esnasında sigortalı..”

Vekâlete sigorta ücretine iştirak için 100 bin liraya kadar salahiyet verdiğimiz halde 
yirmi bin lira ile bağlanmasını vekâlet lehine sebebi takdir bir hizmet olarak kaydettim. 
Ve Vekil Beye teşekkür eyledim.

2. — Yavuz geçen Şubat’ta havuza bindirilirken kazazede oldu. Eğer bu kaza olmasa 
idi mukaveleye göre Şubatta Yavuz şirkete teslim olunacaktı.

İki ay sonra yani Nisanda tamir başlayacaktı. Haziran nihayetinden itibaren ilk taksiti 
mahi tediye edilmeye başlanacak idi. Kaza üzerine evvela havuz tamir edildi. Yavuz’un 
havuza bindirilmesi Ağustos nısfından sonra vukubuldu ve şirkete teslim alarak tamire 
başlaması tebliğ edildi.

Bu esnada Bahriye Vekili bana şirketin Yavuz’u tesellümden imtina ettiğini ve ilk 
bindirmede kaza vukubulması diğer esbaba munzam olarak sigorta ücretlerinin 
tereffuuna sebep olduğunu ve sigorta şartını şirket kabul ettiği zaman sigorta ücreti 
yüzde bir iken şimdi yüzde dört ve beşe kadar yükseldiğini, bu kadar masrafı tahammül 
etmesi mümkün olmadığını, hulasa mukavelede sigorta maddesinin tadilini talep 
ettiğini haber verdi.

Zaman Ağustos nihayeti, biz İstanbul’dayız. Mukavele tadili, bahusus tamir 
başlamadan ciddî bir hareket olmayacağı, kanunî takibata tevvessül zaruri olduğu 
mütalaasında bulundum. Vekil Bey mutabık olarak protestoya ve takibata başladığını 
bildirdi.

3. — Yavuz tamirinin geçirdiği müşkülat ve safahat Reisicumhur Hazretlerini 
mustarip etmekten hali kalmıyordu. Bundan mada Reisicumhur Hazretleri mukavele 
ve tamir işlerine ciddî olmayan alakalar karışabilmesi ihtimalinden de mütemadiyen 
endişe ediyorlardı. Bir gün Dolmabahçe’de Reisicumhur Hazretleri bana akşam Bahriye 
Vekili Beyle ve bazı rüfeka ile bulunduklarını ve söz arasında Vekâletin muamelatında 
gayrı müstakimane halat vukuunu işitmekten bihuzur olduğunu -makamı tenbih ve 
ikazdaifade ettiklerini ve şahsen Vekil Beyin nadürüst muamelata müsamaha etmesine 
ihtimal vermemekle beraber, müteyakkız ve itinalı olmak lüzumunu serdeylediklerini 
bildirdiler. Bununla benim de basiret ve teyakkuzumu tahrik etmiş oluyorlardı.

Bundan bir veya iki gün sonra Bahriye Vekili Bey de bana Reisicumhur Hazretleriyle 
geçen muhavereyi müteessirane nakletti!. Nadürüst hiç bir muamele vukuu muhtemel 
olmadığını temin ve mutmain oluncaya kadar tahkik etmekliğimi rica eyledi. Muhavereyi 
Reisicumhur Hazretlerinin bana hikâye ile vesayada bulunduklarını ve Vekil Beyin 
şahsından şüphe izharı manasında bir telakki almadığımı ve Reisi Devletin mukavelatta 
Vekâletlerin istikametten sapması ihtimalinden ne kadar mütedehhiş olduğu malum 
bulunduğundan, bu muhavereyi ciddî bir ikaz mahiyetinde anlamış bulunduğumu 
dermeyan eyledim.

Fakat aynı zamanda ilave ettim ki, bu ahval tahtında salim hareket mukavelede 
tadilattan içtinap etmek olacağı kararındayım. Şirketin malum olan tadil talebine 
muvafakat mümkün olamayacağını tekrar eyledim. Şirket aleyhinde takibat devam 
ediyordu.
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Bir iki gün sonra biraderim evimde bana şu hikâyeyi nakletti”Bir Türk avukat 
biraderime bilvasıta şirketin Vekâletini deruhde etmesini teklif etmiş, biraderim itizar 
eylemiş” Hadise bana manasız görünmedi. Derhal Bahriye Vekili Beyi buldum. Kendisine 
vakayı naklettim ve ilave ettim”Bu vaka bana nüfuz arandığı ihtimalini gösterdi ve pek 
fena tesir etti. Kanununun ahkâmından kurtulmak kabil olamayacağı fiilen anlatmak 
lazımdır. Bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim” Vekil Bey mutabık idi.

Bugünlerde yine bir gün konuşurken Bahriye Vekili Bey bana şirketin Paris’ten 
vekilleri geldiğini, istirarlarından bahsetmekte ısrar ettiklerini, benim ile ve 
Reisicumhur Hazretleri ile mülakat talebinde bulunacaklarını işittiğini söyledi. Ben 
Bahriye Vekâletine ait bir mukavele işi için katiyen görüşemeyeceğimi, katiyen kabul 
edemeyeceğimi, Reisicumhur Hazretleriyle mülakatın ise tahayyül edilmesine imkân 
bulunmadığını söyledim.

Mülakat için kimse müracaat etmedi. Zaman Eylül nihayeti, Ankara’ya avdet ettim. 
Şirketin tadil talebi hem müzakere, hem de kanunî takibat yolunda devam etmektedir. 
Mukavelenin feshinin gayri kabili içtinap olacağını tahmin ediyorum.

4. — Diğer taraftan Yavuz’un tamiri lüzumu ve içinde bulunduğumuz vaziyette 
muhtemel çareleri de zihnimi işgal ediyor. Şirketle mukavele münfesih olursa tamirinin 
nasıl yapılabileceğini Vekil Beyle bir iki defa görüştüm.

Vekâlet heyeti fenniyesinin emaneten tamiri de mümkün gördüğünü, yahut yeni bir 
münakaşa açılacağını Vekil Bey mevzuubahis eyledi. Ben Yavuz’un tamiri gibi mühim 
bir ameliyenin emaneten icrasına temayül ve teveccüh göstermedim. Yeni münakaşa 
ilanının mucip olacağı teahhurat mevzubahis oldu. Tahsisen Yavuz gibi büyük bir 
kitlenin uzun müddet havuz üzerinde kalmasının. havuzda mucip olabileceği kazalar 
ve hasarlar ihtimali bana dermeyan olundu. Bu tesirat altında şirketle münasebetin son 
safhasını bekliyorum.

Bir gün 6 Teşrinievvel.... Bahriye Vekili Beyle Vekâlet Müsteşarı Bey evime geldiler. 
Şirketin sigorta müddetini 4 aya yani havuz üzerinde büyük yaraların kapanacağı 
müddete maksur olmak üzere kabul edebileceklerini ve üç gün zarfında cevap 
istediklerini, bu teklifte Bahriye Heyeti Fenniyesinin mahzur görmediğini, zaten suikast 
ihtimaline karşı bir sene sigortanın dahi şirketi mahkûm etmeyeceğini beyan eylediler.

Keyfiyeti benim ıttılama isal için geçirilen bir buçuk gün dahil olmak üzere, üç gün 
mühletin pek fena tesir ettiğini, böyle bir şartı kabul edemeyeceğimi, evvela söyledim 
ve işin icabı kadar serbestçe düşünüp karar vereceğimizi bildirdim. Vekâlet mutabık idi.

Zati meseleye gelince, evvela Bahriye Heyeti Fenniyesinin bana şifahen naklolunan 
bu sözleri tahriren ve raporla bildirip bildiremeyeceğini sordum. Müspet cevap verildi. O 
halde bu teklifi ve mütalaaları resmen BaşVekâlete yazmak ve keyfiyeti Heyeti Vekilede 
müzakere etmek lazım olduğunu söyledim.

Bahriye Vekili Bey ayrıca bana hususi görüşmek ihtiyacını ima ettiğinden Müsteşar 
Beyden ayrılarak diğer bir odaya geçtik. Vekil Bey bana “bu mesele üzerinde dedikodu 
oluyor. Benim para aldığımdan bahsediyorlar.

Cesaretim kırıldı dedi. Ben cevaben şunu tavsiye ettim”Devletin işine ait mütalaa ve 
teklif sakin vicdan ile alakadar makamattan resmen gelmeli.
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Heyeti Vekileye vazederiz. Bu şimdi bana söylediğiniz dedikoduyu Heyeti Vekileye 
de söylersiniz. Arkadaşlar devletin müdafaasını, şirketin teklifini, dedikoduları hepsini 
ve bütün amilleri bilerek karar vermek vaziyetinde bulunurlar. Doğru ve temiz hareket 
budur” Vekil Bey mutabık idi.

5. — Bahriye Vekâletinden 17 Teşrinievvel 1927 tarihli tezkere ile şirketin tadil 
talebi bildiriliyor, kabul zarureti izah olunuyor ve tadil müsveddesi leffen gönderiliyor.

Ben evvela Adliye, Maliye ve Ticaret Vekili Beylerden mürekkep bir encümen teşkil 
ettim. Keyfiyetin encümence tetkik edilerek, Hükümetçe takip olunacak hatt-ı hareket 
ve ittihazı muktazi karar hakkında bir rapor ihzar edilmesini rica eyledim.

Vekiller Encümeni bana Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 136 ncı maddesi 
mucibince Şurayı Devletin mütalaası alınmak ve bunun üzerine Heyeti Vekilece bir karar 
verilmek lüzumunu tavsiye eyledi. Keyfiyeti Şûrayı Devlete havale ettim. Şûrayı Devlete 
22 Teşrinievvel’de mazbatasını gönderdi. Meseleyi Heyeti Vekileye tevdi eyledim. 24 
Teşrinievvel 1927 Heyeti Vekile içtimai meseleyi tetkik eyledi.

Evvela Bahriye Vekâletinin tadilname müsveddesi tetkik olundu. Bu tadilnamede 
sigorta müddetinin 4 aya kasrına ait tadilat ve Yavuz’un havuzlanması esnasında şirketin 
celbedeceği mütehassısın Bahriye Vekâletince şayanı İtimat olması esasları münderiçtir. 
Şûrayı Devlet, mazbatasında cereyanı hali hikâye ederek şirketin talep ettiği tadilata 
esas itibariyle muvafakat zaruri olduğunu zikrediyor ve bilmukabele şirkete bazı mevad 
kabul ettirilmesini teklif eyliyordu. Şûrayı Devlet mütehassıs fıkrasına temas etmemişti.

Bahriye Vekili Bey meselenin Heyeti umumiyesini izah ve tafsil ettiği gbii, tavsiyem 
veçhile şayi olan isnadatı da hikâye eyledi. Heyeti Vekile sigorta müddeti üzerindeki 
tadil talebinin esas itibariyle kabulüne muvafakat kararı verdi ve Bahriye Vekâletinin 
teklifi ile Şûrayı Devletin mütalaat ve teklifatını tetkik eyledi.

Şûrayı Devletin teklifatı üzerine alakadar vekilin munzam mutalaatı mütemadiyen 
istihsal olundu. Heyeti Vekile Şûrayı Devlet teklifatından bazısını kabul ve bazısını tadil 
etti. Bahriye Vekâletinin teklif ettiği mütehassıs fıkrasını ariz ve amik müzakere ettikten 
sonra mütehassıs fıkrasını reddetti.

Mütehassıs fıkrası Bahriye Vekâletinin teklifinde şöyle yazılmıştı”Şirket Yavuz’un 
badettamir Vekâlete teslimine kadar güzeran edecek müddet zarfında Yavuz’un 
havuzdan ihraç veyahut havuza ik’adı ameliyelerini idare etmek ve masarifi kendi 
tarafından tesviye edilmek üzere bir mütehassıs velbedecek ve işbu mütehassıs Bahriye 
Vekâletince şayanı itimat olacaktır.

Heyeti Vekile evvelden Yavuz’un badettamir Vekâlete teslimine kadar güzeran 
olacak müddet zarfında tekrar havuza ithal veya ihracının ne münasebetle mevzubahis 
olabileceği tetkik eyledi ve mukavelenamenin 36’ncı maddesini buldu. Bu maddenin 
metni şudur; Madde 36. - Yeni yapılan mahallerin matlup veçhile yapılıp yapılmadığını 
muayene için, sefine son süratle seyrederken, salvo endahtı tecrübesi yapılacaktı ve 
bitamı tecrübede son bir kere daha havuzlanacak ve karinesi muayene edilecektir. 
Endaht masrafı Bahriye Vekâletine aittir”

Heyeti Vekile bu madde ahkâmına göre muayene için havuzlanma keyfiyetini ihtiyari 
bir hareket değil, tecrübenin tamamiyeti için zaruri bir şart addetti. Heyeti Vekile 
tamirin mükemmeliyeti için bütün tecrübelerin şirketin mesuliyetine mevdu olmasını 



106	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

tabii ve esas telakki eyledi. Binaenaleyh şirketin bütün tamir esnasında kullanacağı 
mütehassısların intihabına nasıl karışmayarak malzeme gibi mütehassıs iktidarı dahi 
şirketin mesuliyetinde kalıyorsa, bu havuzlanma esnasında da mütehassısın Vekâletçe 
şayanı itimat görülmesi gibi bir taahhüde girmemesini ve şirketin mesuliyetine iştirak 
etmemesini mütalaa etti. Binaenaleyh mütehassıs fıkrasını reddeyledi.

Heyeti Vekile kararnamesinde Şûrayı Devlet mutalaatı esas addolunarak müzakerede 
kabul ve istihsal edilecek mevad zikrolundu. Mütehassıs fıkrasına ait bir salahiyet 
dercolunmadı.

Heyeti Vekile kararnamesinde cereyanı muamele teşrih ve Şûrayı Devlet mutalaatı 
madde madde tadat edilerek her biri hakkında mütalaa serdedildikten sonra nihayet 
deniliyor ki; “Balâdaki fıkralardan mada olarak ikinci ve üçüncü ve dördüncü ve 
altıncı maddelerde zikrolunan Şûrayı Devlet mütalaatının şirketle girişilecek tadilat 
müzakeresinde nazarı dikkate alınması Bahriye Vekâletine havale ve tevdi kılındı.”

Kararname imza edildikten sonra Bahriye Vekili Bey bana bunun üzerine ne 
yapacağını Heyeti Vekile huzurunda sordu, tekrar görüşelim, dedim.

Müzakere hitam buldu. Keyfiyeti Reisicumhur Hazretlerine şifahen dahi arz eyledim.

6. — 26 Teşrinievvel 1927’de diğer bir Heyeti Vekile içtimai oldu. Esas itibariyle 
bütçe için toplanmış olan bu Heyeti Vekilenin içtimai nihayetinde. Bu son Heyeti Vekile 
içtimamızdır. Sene başında Hükümetin istifası mukarrerdir” tebliği ile kapadım.

30 Teşrinievvel 1927 akşamı Bahriye Vekili Beyle evimde mülakat ederek “Sene 
başında Hükümetin istifası üzerine, Reisicumhur Hazretleri ihsas buyurdukları gibi, 
Hükümet teşkilini tekrar bana tevdi buyururlarsa Bahriye Vekâletinin Müdafaa-i Milliye 
ile mezç ve tevhidi mukarrer olduğundan kendisinin bizzarur Hükümet haricinde 
kalınacağından malumat verdim”

7. — Büyük Meclisin sene başı günlerinin iştigalatı malumdur. Yeni Hükümet 
ile Heyeti Vekile içtimaını ancak 23 Teşrinisani 1927’de akteyledi. Heyeti Vekilenin 
ruznamei müzakeratı başında Yavuz mukavelesi vardı. Bahriye Vekili Bey 31 Teşrinievvel 
1927 tarihli bir tezkeresinde Başvekâlete; “Mukavelenamenin 17’nci maddesindeki 
sigorta tadilinin ademi tatbikinden mütevellit ihtilafın halli için Heyeti Vekilenin 24 
Teşrinievvel 1927 tarihli kararnamesinde emir ve işaret buyurulan husus dahilînde 
şirketle takarrür eden mevaddı muhtevi maddei müzeyyele suretinin rapten takdim 
kılındığını” bildiriyordu.

Heyeti Vekileye meselenin şimdiye kadar geçen safahatını hülasatan naklettim. 
Heyeti Vekile maddei müzeyyele suretini ve sabık Heyeti Vekile kararını tetkik eyledi.

Maddei müzeyyele sureti nazarı dikkati celbetti. Tezkerede yazıldığı gibi yalnız 
sigorta taahhüdüne taalluk eden maddeden değil, başka bir takım meselelerden de 
bahsolunuyordu.

Evvela, Maddei müzeyyelenin bir fıkrası aynen şudur; “Şirket Yavuz’un badettamir 
teslimine kadar güzeran edecek müddet zarfında sigortalı veya sigortasız olarak 
Yavuz’un havuzdan ihraç veyahut havuza ık’adı ameliyelerini ilave etmek üzere 
Bahriye Vekâleti tarafından bil’itilaf celbedilecek bir ecnebi mütehassısın ücretini 
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nakden tediyeyi taahhüt eder” Bu maddenin daha hafifi evvelki heyeti vekile kararında 
reddolunmuştu.

Saniyen bir fıkrai munzamma da şudur; “Mukavelenamenin 5’inci maddesinin (B) 
fıkrasında müteahhidin sun’u taksirinden dolayı havuzdan ve tertibatı umumiyesinden 
zuhura gelecek her gûna hasarın tamiri hakkındaki taahhüt aynı sebep ve suretle 
Yavuz’da zuhura gelecek haşarata dahi teşmil edilmiştir”

Sâlisen, Mukavelenin hangi maddesine ne suretle alakadar olduğu zikredilmeyerek 
şu fıkra görülmektedir.

“Götürü veya reji olarak yapılan işlerin komisyon tarafından musaddak faturalarının 
ibrazında, alelusul tediyata başlanmak şartiyle, 1 Haziran 1928 tarihine kadar Bahriye 
Vekâletinin icra edeceği tediyat, bir milyon üç yüz bin Türk lirasını tecavüz etmeyecektir. 
Musadak faturalar yekûnunun bu miktardan fazlası 1928 senesi İstihkakı addolunur”

Vekâletin maddei müzeyyelesi yeni ahkâmı ihtiva ediyordu. Bu esnada maddei 
müzeyyelenin tezekkür safhasında mı, yoksa emri vaki safhasında mı bulunduğu merakı 
hâsıl oldu. Derhal icra olunan tahkikatta, işbu maddei müzeyyelenin 30 Teşrinievvel 
1927’de şirketle Vekâlet arasında ve kâtibiadil huzurunda kati imza ve taahhüt 
muamelesi icra edilmiş olduğu anlaşıldı.

Hükümet ciddî bir vaziyet karşısında bulunduğu kanaatine vardı.
Evvelen, Maddei müzeyyeledeki yeni tadilat hakkında Vekâletten malumat istihsaline 

karar verdi.
8. — Bahriye Vekâletine 13 Teşrinisani 1927 tarihle Başvekâletten yazılan tezkerede 

“Vekâletin gönderdiği maddei muaddelede 24 Teşrinievvel 1927 tarihli Heyeti 
Vekile kararnamesinde derpiş ve tecviz edilmeyen ahkâm mevcut olduğu müşahade 
olunmaktadır. Heyeti Vekile kararnamesinde salahiyet verilmiş olan mevaddan mada 
bazı ahkâm üzerinde de mukavele tadil edilmiş midir?” suali soruldu.

Bahriye Encümeni Müdiranı Müdafaa-i Milliye Vekiline yazdıkları bir mazbatada; 
“Mütehassıs meselesinin, 5’nci maddesinin (B) fıkrasının, tediyeye taalluk eden fıkranın 
devlet lehine olduğunu ve bu sebeple kabul edildiğini” 15 Teşrinisanide bildirdi. Bu 
esnada Müdafaa-i Milliye Vekili Bey Bahriye Müsteşarı Beyle bir gün şifahi müzakereye 
çağırdım. Yeni mevad hakkında malumat istedim. Müsteşar Bey, mütehassıs fıkrasının 
lüzumunu müdafaa etti ”Fenni lüzumun münakaşası tali bir meseledir. Bu mesele 
Heyeti Vekileye teklif olundu. Ve Heyeti Vekilece kabul edilmedi, eğer Vekâlet fennen 
bu lüzumda musir idi ise, yine Heyeti Vekileye teklif edilmek lazım idi, Heyeti Vekilede 
reddolunan maddeyi kabul etmek usulsüzdür” mütlaasında bulundum. Not etti.

Beşinci maddenin (B) fıkrasında yapılan tadilin nereden geldiğini sordum. Devlet 
lehine bir fayda istihsali için kendilerinin bulduklarını ve teklif ettiklerini dermeyan 
eyledi. Bittetkik bu tadilin faydasız olduğunu söyledim. Ya, tediye fıkrası neredenne 
münasebetle çıktı, dedim. Hukuk Müşavirlerinin Maliye Hukuk Müşavirleriyle 
temas ederek Devletin (660 bin) lira borcu olduğunu, bu borcun peşin tediyesinden 
kurtulmak.... Ve taksitle tediye yerine yapılan iş miktarında tediyeye girmek için muvafık 
gördüğünü söyledi. Hazinenin tediyesine taalluk eden bir meseleyi Maliye Vekiline 
haber vermeden nasıl mütalaa ve halledebildiklerini sordum ve fatura mukabilinde 
tediyenin bir senede tamir ve bir senede tediye demek olduğunu izah ettim. Bu teklifin 
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şahsen kim veya herhangi daire tarafından geldiğini sordum. Hukuk Müşavirinin bu 
meseleyi konuştuğunu bildirdi. Hukuk Müşavirini bana çağırmalarını söyledim. Tekaüt 
olduğunu ve yeni gelenin bilmeyeceğini beyan eyledi. Hangi tarihte tekaüt olduğunu 
tahkik ettirdim.

30 Teşrinievvel 1927 günü; yani mukavelenamenin kâtibiadilde intacı günü tekaüt 
muamelesinin sevk edildiği anlaşıldı. Şifahi tahkikden fazla bir şey anlaşılmıyordu. 
Müdafaa-i Milliye Vekili Bey Müdürler Encümenine verdiği cevapta; Her üç meselenin 
devlet lehine görülmediğini izah ederek tekrar tetkikini talep eyledi.

Encümeni Müdiran tekrar tetkik neticesinde yeni tadilatın devlet lehine olduğu 
mütalaasında İsrar ve tediye keyfiyeti yanlış tefsirata mahal veriyorsa şirketten tashihat 
talep olunabileceğini teklif ve dermeyan eyledi.

9. — Bahriye Vekâletinde icra olunan tetkikat 16 Teşrinisani 1927 günü Heyeti 
Vekileye arz olundu.

Heyeti Vekile; 24 Teşrinievvel 1927 tarihli Heyeti Vekile kararnamesi haricinde 
olarak Bahriye Vekâletince yapılan muamelatı doğru ve kanaatbahş bulmadı. Bu 
halde Hükümetin şirkete karşı devlet menafii aleyhinde taahhüdata sokulmuş olduğu 
neticesine vardı.

Heyeti Vekile takip olunacak hatt-ı hareketi mütalaa eyledi. Vekâletçe yapılmış olan 
muamelattan dolayı icabıhal badehu teemmül edilmek üzere evvelemirde Hükümetle 
şirket arasındaki taahhüdatın Devletin menafiine ve kanunun icabatına muvafık ve 
salim şekle irca edilmesi için teşebbüs edilmesine karar verdi.

Heyeti Vekile Müdafaa-i Milliye Vekiline verdiği birinci talimat ile 24 Teşrinievvel 
1927 tarihli Heyeti Vekile kararnamesinde münderiç olmayan mevaddın 20 Teşrinievvel 
1927 tarihli itilafnameden ihraç olunmasını şirkete ve temin etmeye ve ikinci talimat ile 
bir senede tamir ve iki senede tediye esasına mugayir olarak sabık Vekil tarafından imza 
edilmiş olan taahhüdün mezkûr esasa irca edilmesini şirkete teklif ve temin etmeye 
Müdafaa-i Milliye Vekilini memur eyledi. Heyeti Vekile kararlarını 16 Teşrinisani’de 
Vekâlete tebliğ eyledim.

10. — Müdafaaî Milliye Vekili Bey şirketin vekilini çağırdı ve bizzat müzakere açtı. 
Mutahassıs fıkrasını, (B) fıkrasındaki ilavatı ve tediye üzerine tadilat kabul etmediğimizi, 
devletin menafii aleyhine gördüğünüzü, bunların ihracı lazım geldiğini söyledi. Şirketin 
selahiyettar Fransız Murahhası şahsen derhal muvafakat etti.

Müdafaa-i Milliye Vekili Bey tediyenin iki senede icrası mukavelenin esası olduğunu 
ve buna göre keyfiyeti tasrih etmesi lazım geldiğini dermeyan etti ve 30 Teşrinievvel 
1927 tarihli itilafnamesinde kabul edilen fıkrada, bir senede tamir ve bir senede tediye 
manası çıktığını, kanunen bunun mümkün olmayacağını izah eyledi. Şirketin mürahhası 
30 Teşrinievvel itilafnamesindeki fıkrayı okuyarak, filhakika bundan bir senede tamir 
ve bir senede tediye manası çıkacağını ve kendisi de Şûrayı Devletin azası yerinde olsa 
bu manayı vereceğini, mahaza kendilerinin bu maksatta olmadıklarını, ancak birbuçuk 
senede tediye manası ile bu fıkrayı anladıklarını söyledi.

Böyle de olsa iki senede tediye esasından sarfınazar edilemeyeceğini Müdafaa-i 
Milliye Vekili söyledi. Şirketin Vekili, bütün bu fıkraların Vekâlet tarafından teklif 
edilerek kendilerinin kabul ettiklerini, maksatları herhangi bir surette müşkülat 
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çıkartmak değil, bilakis dürüst bir surette iş görerek Hükümetle daha vasi teşebbüsat 
ümidinde olduklarını, filhakika tediye keyfiyetinde şirketin bazı menafi elde etmiş 
olduğu vazıh ise de niçin konulduğunu anlamadıklarını ve şimdi vukubulan Hükümet 
teklifatını kabul edeceğini söyledi. Ancak keyfiyeti bütün tafsilatiyle Paris’e yazmak ve 
cevap almak için müsaade istedi. Şirket Paris’teki müdürlüklerinden birisini Ankara’ya 
gönderdi.

15 Kânunuevvelde Ankara’ya muvasalat etmiş bulunan yeni müdür ile Müdafaa-i 
Milliye Vekili Bey bir müzakere daha yaptı. Şirket Hükümetin teklifltanı kabul eyledi ve 
bütün yeni teklifat Vekâlet tarafından vukubulmuş ve tediye fıkrası nihayet Türklerin 
teklifi olduğu için kabul edilmiş olduğunu beyan ve şimdiki tashihi de bizim hatalı 
gördüğümüz noktaları tashih ve işin cereyanını temin etmiş idi.

Müdafaa-i Milliye Vekili Bey keyfiyet 18 Kânunuevvel 1927 tarihi ile Heyeti Vekileye 
bildirdi. Aynı günde vukubulan Heyeti Vekile içtimai keyfiyeti tetkik eyledi. Heyeti 
Vekilenin Devlet menafii aleyhine gördüğü nikat mukaveleden ihraç ve tashih edilmiş 
idi. Müdafaa-i Milliye Vekiline imza için selahiyet verdi. Bundan sonra Heyeti Vekile 
Vekili sabıkın yaptığı muamelatın mahiyetini tetkik eyledi. Evvela; 24 Teşrinievvel 1927 
tarihli Heyeti Vekile kararı bilmüzakere hududu ve selahiyeti göstermiş, keyfiyetin 
imzasından evvel tekrar Heyeti Vekilede mütalaa olunması Başvekil tarafından Vekili 
sabıka tebliğ olunmuş idi. Buna rağmen Vekili sabık niçin imza etti, niçin Heyeti Vekilece 
nihai karar ve mütalaa imkânını fiilen nezetmiş idi?

Saniyen; mütehassis fıkrasını Heyeti Vekile 24 Teşrinievvel’de bilmüzakere 
reddetmiş ve kararnamesinde bu madde hakkında bir salahiyet zikretmemiş idi. Buna 
rağmen mütahassıs fıkrası itilafnameye niçin derç ve icra olunmuş idi?

Eğer Heyeti Fenniye bu maddeye lüzum olduğu kanaatinde ise bu kanaati Heyeti 
Vekileye teklif eylemek lazım iken niçin Heyeti Vekilenin reddettiği madde bila istizah 
kabul ve imza olunmuştu?

Salisen; tediye keyfiyetinde şirket lehine niçin tadilat yapılmıştı? Bahusus öyle bir 
tadil ki şirkette bunu mükerrer müracaatlarında hiç mevzuubahis etmemişti. Eğer 
vekâlet tediye işinin meskut kalmayarak tanzim edilmesi lüzumuna kani oldu ise, niçin 
mukavelenin esasına ve ruhuna muvafık olan şirkete bir teklif yapmaya bile lüzum 
görmedi? Hazinenin tediyesine müteallik bir kaydı veya tadili niçin Maliye Vekâletine, 
Başvekile Heyeti Vekileye sormadı?

Tediyenin, mukavelenin esasında münderiç iki seneden daha az zamanda ve sür’atle 
icrası teklifi ile şirket lehinde bir tadil ne münasebetle ve kim tarafından tasavvur ve 
teklif ediliyordu?

Bahriye Vekâleti, tetkikatımız esnasında Haziran nihayetinden itibaren tediyeye 
başlamak mukavele icabından olduğuna göre Kânunuevvel 1927 bidayetinde altı 
aylık, yani 660 bin liralık bir taksitin birikmiş ve defaten vacibüttediye bulunmuş 
olduğu mütalaasını söyledi. Müzakere esnasında Şirketin vekilleri bile 660 bin liralık 
tahakkuk etmiş bir hak iddiası göstermediler. Bilakis bu meseleyi mütalaa ettiklerini ve 
kendilerini haklı görmediklerini söylediler. Bu mütalaa herhangi bir heyeti fenniyenin 
değil, herhangi bir aklıselim sahibinin kabul edemeyeceği bir ihtimaldi. Meşeliye tavzih 
edeyim; Havuzun Şubatta kazazede olmasından dolayı Yavuz’un bindirilmesi Ağustos 
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1927’ye kadar teahhür etmiş oluyor. Bu suretde Haziran nihayetinde ve Temmuz 
nihayetinde iki defa 110 bin yani 220 bin liralık bir taksitin defaten tesviyesi ihtimalini 
-mukavelenin esas ve ruhuna muvafık olduğu için değil ancak bir faraziye olarak kabul 
edelim.

Varid olmayan, bu takdirde dahi 220 bin liradan fazla Devlet borcu tasavvur 
olunamazdı. Çünkü Ağustos 29’da şirkete Yavuz’u teslim alması teklif olunduğu vakit 
şirket Yavuz’u tesellümden ve mukaveleyi tatbikten imtina ve evvelemirde mukavelenin 
tadilini talep etmiş idi.

Bu müzakere 30 Teşrinievvele kadar devam etti. Yavuz’u tesellüm ve tamirden 
ve mukaveleyi tatbikten imtina ve tadilat teklif eden şirkete devletin tediyeye devam 
etmesi mecburiyeti herhangi bir mütalaaya nasıl sığdırılabiliyordu?

Diyelim ki asla musip olmadığı halde bu mütalaa Vekâlete lâyih oldu. O halde bu 
mütalaa iki ay süren müzakere esnasında ve en nihayet Heyeti Vekileye arz olunan 
teklifat meyanında niçin zikrolunmadı?

Zaten bu mütalâa Bahriye Vekâletine layih olunca, mademki Şirket sigortanın tadili 
gibi esaslı bir talep ile karşımızda bulunuyordu. O halde, tediye keyfiyeti devletin 
menafiine muvafık bir surette mukabil şart olarak Bahriye Vekâletince teklif ve 
müzakere olunmak vazife idi.

Bütün bu ahval ve muamelat; Devletimizin Reisinden itibaren Başvekilin ve Heyeti 
Vekilenin dikkatle takip ettikleri ve üzerinde türlü şâyiat ve isnadatın deveran ettiğini 
bizzat Vekilin ifade ettiği, büyük bir mevzu üzerinde ve 26 Teşrinievvel’den itibaren 
Hükümetin istifa edeceği resmen malûm olduğu ve binaenaleyh manen Hükümetin 
nihayet bulduğu günlerde müzakerenin tekrar Heyeti Vekileye arz olunması tebliğ 
edildikten sonra nasıl ika edilebiliyordu? (Bravo	sesleri)

Cereyanı hâl muhilli emniyet görüldü. Cereyanı muamele de bir Vekilin kanunen 
selahiyettar olmadığı icraat vardı. Hazinenin menafiine ademi tekayyut gösterilmişti.

Bu harekâtın sebeplerini ve karşılıklarını tayin etmek Hükümetin ve Başvekilin 
iktidarı haricine çıktı. Artık vaziyet Büyük Millet Meclisinin müdahalesine ve 
Cumhuriyetin Hâkimlerine talluk ediyordu. Başvekil ve Heyeti Vekile ittilalarına mesele 
vazolunduğu müddetçe Devletin menafiini muhafaza edebildiler. Kanunî salahiyet 
haricinde ve Devletin menafii aleyhine olarak 26 Teşrinievvel ile 30 Teşrinievvel 
arasında emrivakiler ihdası için Başvekil ile ve Heyeti Vekile ile teması keserek imza 
koymak hareketi karşısında ise meseleyi Hâkimin huzuruna sevkeylemekten başka 
İcra Vekilleri Heyeti için bir mülahazat ve bir vazife kalmadı. Ve İcra Vekilleri Heyeti 
meselenin Büyük Millet Meclisine nakline karar verdi.

Sabık Vekil tarafından imza olunan yeni tadilatın Encümeni Müdiranın müşterek 
mazbatasına istinat etmesi cereyanı hali normal addetmek için bize bir sebep 
görünmedi. Encümeni Müdiran kendisini nihayet bir mutahassıs Heyet, bir istişare 
heyeti fenniyesi addeder. Ve icrai salahiyet ve mesuliyete iştirak etmez. İcraî mesuliyeti 
haiz olan Vekil fenni addolunan veya fenni zannolunan hususatta nihayet Heyeti 
fenniyenin mukarretanı icra eder gibi faraziyelerin kıymeti ancak bir hudut dahilîndedir. 
Ortada bizim kanaatimize göre kanuna mugayir ve Devlete menfaii aleyhine ika edilmiş 
emrivakiler vardır. Bunların mesulü ve mesulleri de olmak lazımdır (Bravo	sesleri,	alkışlar)



111Mustafa	İsmet	İnönü	/	IV.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

Devletin hazinesinin menafii ihlal olunur, çünkü fiil tamamdır. Heyeti Vekilenin 
reddettiği madde imza olunur ve bu harekâtın mesuliyeti icrai selahiyeti olmadığı için 
heyeti fenniyeye ve fenni selahiyeti olmadığı için icraî makam sahibine tevcih olunamaz. 
Böyle batıl bir kıyas kabili tasavvur değildir. Elbette icraî makamın mesuliyeti elbette 
manen veya maddeten tali makamların da derece derece verecekleri hesap ve 
mesuliyetleri vardır. Büyük Millet Meclisi, İcra Vekâletinin mesuliyeti bir vahimeden 
ibaret değildir (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bundan mada Heyeti Vekileden geçen müzakeratı kabul olunanın ne maksatla ve ne 
için kabul olunduğunu ve meskut bırakılanın ne maksatla ve niçin meskût bırakıldığını, 
velhasıl reddolunanın üzerinde ne mülahazat cereyan ettiğini vekil bilir. Hulusa bu 
mesaili ancak Hâkimin halledebileceği kanaatine vardık.

Muhterem Efendiler; bir Vekil hakkında Meclis tahkikatı talep olunduğu zaman Büyük 
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 169’uncu maddesi mucibince bir Mebusun takrir 
vermesi lazımdır. Bir mebus olarak Makamı Riyasete takriri verdim. O takririn izahatı 
da bu maruzatımdır. Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin Yavuz’un 
tamirinin mukavelesinde 24 ila 30 Teşrinievvele kadar cereyan eden muamelatiyle 
muhilli emniyet bir tarzda Heyeti Vekile kararı hilafında ve selahiyet harici hareket 
etmekten ve devletin menafline ademi takayyüt göstermekten Divanı aliye şevkini teklif 
ettim. Dahilî Nizamnameye göre evvela keyfiyetin nazarı dikkate alınıp alınmaması 
müzakere olunacaktır. Ben takririmin nazarı dikkate alınmasını bir Hükümet ve itimat 
meselesi olarak arz etmiyorum.

Çünkü nihayet bir adalet mevzuuna karar verirken herhangi bir mülahazai 
siyasiyenin tesirini üzerine sürmekten dikkatle içtinap etmeği bir Vazife addettim 
(Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bu maruzat ile ben bir devlet meselesi için iktidarımız dahilînde vazaifimizin hududu 
için bulunan muamelatı tamamlamış ve mes’elenin yüksek iştigalatınız sahasına giren 
safhasını aziz adalet ve emanet taşıyan ellerinize tevdi etmiş oluyorum. Takdir ve karar 
Milletin Büyük Meclisinindir	(Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem Efendiler; Yavuz zırhlısının tamirine 
ait mukavelenin son tadili hakkındaki muamelattan dolayı Meclis-i Âlice hakkımda 
tahkikat yapılmasını talep ederim. Malatya Mebusu Muhterem İsmet Rışa Hazretleri 
tarafından bir takrir verildiğini ve içtimada hazır bulunmaklığım lüzumuna makamı 
riyasetten bu sabah aldığım tezkereden muttali oldum, (işitmiyoruz sesleri) İşitirsiniz 
efendim, işittiririm, sesim iyidir.

Efendiler; bu takrir mülabesesiyle huzurunuzda ve Büyük Milletimin huzurunda ve 
bütün cihanı medeniyet huzurunda, samimi olarak, muhterem Başvekilin ve Muhterem 
Liderim İsmet Paşa Hazretlerine arzı teşekkür ederim. Ben mukaddes mücahedenin 
ve inkılabın bidayetinden beri büyük halaskarın etrafında ve çizdiği yol üzerinde 
diğer fedakâr arkadaşlarımla beraber çelik ve demir bir cephe dahilînde yürüyen bir 
arkadaşınızım. Ben memleketin, inkılabın saadet ve selameti uğruna o büyük halaskârın 
önünde ve yanında ve onun mazharı itimadı olan muhterem İsmet Paşa’nın yanında 
olmağa bütün mevcudiyeti maddiye ve maneviyemle müteahhidim.
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Efendiler; benim bu göğsüm çok zaman evveldenberi tanıdığım İsmet Paşa 
Hazretlerine takdir ve muhabbet hisleriyle el’an doludur. Öyle tahmin etmek isterim ki 
İsmet Paşa Hazretleri de beni iyi bilir ve sever. Cumhuriyetin ve Türkiye’nin itilası için 
ahdetmiş olan inkılap ricalinin, büyük liderlerimizi, halaskar Gazimizin ve İsmet Paşa 
Hazretleri ile arkadaşlarının memleketin selameti ve menfaati, kanunun masuniyeti 
uğrunda benim gibi sevdikleri bir arkadaşına dahi bu muameleyi yapmaları bu 
zevatın, bu liderlerimizin, bu inkılabımızın yüksekliği hakkında Türkiye’nin dahilînde 
ve haricindeki bedhahlarını düşündürecek ve ağlatacak ve Türkiye Cumhuriyetinin 
ne kadar yüksek fazilet üstüne istinat ettiğini bütün cihana anlatacak bir vaziyettir. 
Ve efendiler İsmet Paşa Hazretlerine teşekküratımın menbaı, ilhamı da bu hadisedir. 
Şimdi af buyursunlar, anlıyorum; çok zamandan beri tarihleri tespit etmişler, tetkikat 
yapmışlar, bendeniz tabii müstahzar değilim.

Fakat vekayii umumiyetle söyleyebilecek kadar hafızamda malumat vardır. 
Binaenaleyh Heyeti Celilenizi tenvir edebilirim.

Efendiler; Yavuz Zırhlısının, bedelatı yirmiyedi, yirmisekiz senelerinde mukassatan 
verilmek ve üç milyon lira sarf edilmek üzere tamiri selahiyetini bana vermiş bir kanun 
mevcuttur. Dikkat buyurunuz. 1927-1928 senelerinde bedelatını tediye etmek üzere o 
taahhüdü yapmağa selahiyettarım. Vekâletin dairei aidesi Yavuz zırhlısını tamir etmek 
kudretinde olan müessesatla temasa geldi. Dosya Vekâlettedir. Tabii iki aydan beri 
dosya ile alakam yoktur. Dosya Hükümettedir. İki aydanberi dosya ile alakam olmadığı 
malumualinizdir.

Bunlardan bir Fransız Şirketi ile bir Alman Şirketi bedelatının iki senede verilmesi 
ve bir senede tamiratının icrası hususunda Dairei aidesi ile mutabık kaldılar. Kanunen 
Yavuzun tamiri için pazarlık suretiyle mukavele aküne selahiyettarım. Memleketin ve 
hazinenin kırk parası için saatlerce uykusunu terketmek karakterinde bulunan bir 
arkadaşınız olan ben, her iki şirkete de ayrı ayrı Yavuz’un tamiri için ne istediklerinizi 
bana yazılı olarak bildiriniz dedim. Yavuz’un tamiratı için Vekâlet Heyeti fenniyesinin 
kararı şu idi.

İki şekil kabul ediyor idi. Açıkta olan kısmı, kazanın ayakları ile buna müteferri 
aksam bu açıkta idi. Çünkü Yavuz suyun üzerinde idi. Bu aksam pazarlık ile yapılacak 
tekne, elektrik ve diğer aksam su içerisindedir. Rahnenin derecesi, şekli belli değildir. 
Bu da bundan dolayı reji usulü ile tamir edilecek. Bu şeraitte ikisi de mutabık kaldılar 
ve tekliflerini evvela Almanlar sonra Fransızlar getirdiler. Yazılı bir halde idi. Dosya 
Vekâlette mahfuzdur.

Almanların teklifinde 24 kazan ve ona müteferri aksamın tamiri için bir milyon altı 
yüz bin lira isteniyordu. Reji usulü ile tamir edilmesi lazımgelen aksam için de -teferruatı 
hatırımda değildir- % 50 masarifi umumiye, 15-20 temettü falan.... Fransız Şirketi de 
teklifini getirdi. Onların teklifine baktım. Almanların 24 Kazan ve onun teferruhatına alt 
tamirat için gösterdikleri bir milyon muşum? Eğer böyle ise hiç acımamak lazımdır. Peki 
ne için Heyeti Vekilede müzakere edilmeyen hususatı, Hükümetin ve hazinenin lehinedir 
diye tadilatı kabul ettik? Arz ediyorum; Kabul ettim. Çünkü mütehassıs ve mes’ul bir 
komisyon içinde hukukçuları, bilmem neleri olduğu halde hazinenin lehinedir dediler.

Başvekil Paşa Hazretlerinin ifadelerine nazaran ben çekildikten sonra da isticvap 
edildikleri zaman aynı ifadede tsrar etmişlerdir. Komisyon Hükümetin lehinedir dedi. 
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Bundan dolayı komisyon mutalaatını muvafık buldum. Hükümetin lehine buldum. Vazı 
imza ettim.

Hakkım var mı efendiler? Var efendim; Muhasebei Umumiye Kanununun 136 ncı 
maddesinin fikrai ahiresi “Bir vekil mukavelenameyi Hükümetin lehine olarak tadile 
salahiyettardır” diyor. Bir Vekil idim. Hükümetin lehine gördüm ve karşımdaki kanuna 
binaen imza ettim. Efendiler Başvekil Paşa Hazretleri mazbubatını kıraat buyurduktan 
sonra neticede bendeniz hakkında tahkikat yapılmak için bazı sualler irad buyurdular, 
af edersiniz, ben tespit edemedim. Netice olarak arz edeyimki heyeti celileniz sahibi 
takdir olan liderimizi ve beni dinledikten sonra tahkikat yapılmak üzere Encümeni 
aidine verip vermemekte karar vereceksiniz. Sizden ricam bu kadar değildir. Sizin bu 
kararımızı rica etmiyorum. Tahkik edersiniz, bizzat kendim bu tahkikatın yapılmasını 
rica ediyorum (Bravo	sesleri)

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Biz karar vereceğiz.

İHSAN BEY (Devamla) — Versinler efendim, hakkınızdır. Rükua varırım. Heyeti 
aliye huzurunda işte efendiler, muhilli emniyet, mugayiri kanun, calibi şüphe harekâtım, 
huzuru celilenizde arz ettim nikattandır. Heyeti Celileyi tasdi ettim, tekrar rica ediyorum 
ki, kanunun icabatına göre hakkımda tahkikat yapılmalıdır ve yapılacaktır. Bunu 
musırran rica ediyorum. Tekrar samimiyetle söylüyorum. Ben zekâsiyle Türkiye’nin 
yıldızı karakteriyle inkılapçıların rehberi olan bu sevgili liderimin memleketimin 
selameti ve davamızın nihayetine kadar ayakları altında ölmeğe namusum üzerine ve 
ailemin hayatı üzerine söz vermiş bir arkadaşınızım ve beni bildiği halde hakkımda bu 
tahkikatı yaptırdığından dolayı Türkiye’de tunçtan heykeli rekz edilecek Türkiye’nin 
en büyük bir Hükümet adamıdır (Bravo	 sesleri) Bu hadiseyi Türkiye’nin düşmanı olan 
dahildeki ve hariçteki hainler görsünler de Türkiye’nin vaziyeti ve Türkiye’yi idare eden 
adamların ahlakı ve karakteri nedir anlasınlar ve korksunlar (Bravo	sesleri)

REİS — Efendim, İsmet Faşa Hazretleri takrirleri hakkında izahat verdiler. İhsan 
Beyefendi de söz söyledi ve İsmet Faşa Hazretlerinin beyanatına cevap verdiler. Şimdi 
başka söz isteyen var mıdır? Varsa onlara da söz vereceğim. Söz alanlar söyledikten 
sonra takririn nazarı dikkate alınıp alınmayacağını reyinize arz edeceğim. Söz isteyen 
var mıdır? (Yoktur sesleri)

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, takrir sahibi ile Vekil söz söyledikten sonra 
başka mebusun söz söylemeğe hakkı yoktur. Yalnız reyi işari ile takririn reye vazı lazım 
gelecektir.

REİS — Vardır efendim. Nizamnamei Dahilî buradadır. Her ikisi de söyledikten 
sonra Meclis bllmüzakere karar verir. Btlmüzakere demek, her isteyen arkadaş söz 
söyleyebilir demektir. Söz isteyen yoktur. Anlaşıldı. Şimdi takririn nazarı dikkate 
alınıp alınmayacağını reyinize arz edeceğim. Takririn nazarı dikkate alınmasını kabul 
ederseniz bu takrir ya teşkil edilecek 15 kişilik bir Encümene gider veyahut ki Adliye ve 
Teşkilatı Esasiye Encümenlerinden mürekkep Büyük Encümene gider. Hususi Encümen 
teşkili tçln bir teklif olmadığı için Adliye ve Teşkilatı Esasiye Encümenlerinden mürekkep 
olan bu iki Encümen her türlü tahkikat ve isticavabatı icraya selahlyettar olacaklardır. 
Tahkikatlarını yapacaklar, yapacakları mazbatayı Meclise getireceklerdir.



114	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

Bu mazbatada cezai ve malî mesuliyet var mıdır, yok mudur? Bunu yazacaklardır. 
Ondan sonra Divanı Ali teşkil edilip edilmeyeceğini yine tekrar müzakere edeceğiz.

Mesele bu safahata varmadan evvel takrir nazarı dikkate alınırsa diğer bir meseleyi 
reyinize arz edeceğim. Adliye ve Teşkilatı Esasiye Encümenlerinden mürekkep 
encümenin ne kadar müddet zarfında vazifesini ifa edeceğini, berayı tahkikat başka 
mahale gidip gitmeyeceğini yine Meclis takdir edecektir. Bunları sonra reyinize 
koyacağım. Şimdi takririn nazarı dikkate alınmasını kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın., takririn nazarı dikkate alınması ittifakla kabul olunmuştur. 
Takrir, arzettiğim gibi.

Teşkilatı Esasiye ve Adliye Encümenlerine tevdi olunacaktır. Bu iki encümenin 
vazifesini ne kadar zamana kadar yapacağı Heyeti Umumiyede kararlaştırılmak 
icabediyor. Takrir sahibi Başvekil Paşa Hazretleri belki müddetini tespit buyururlar. 
Reyinize arz ederim.

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Onbeş gün zarfında.
REİS — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri bu Encümenler tetkikatının on beş gün 

zarfında… (Azdır sesleri) takrir sahibi onbeş gün zarfında diyor reyinize arz ederim, kabul 
edilmezse ondan sonra daha fazlasını reye koyarım.

CELAL NURİ BEY (Tekirdağ) — Tahkikat on beş gün zarfında bitmezse, nizamname 
mucibince tekrar fazla müddet almak encümen için mümkündür.

REİS — Evet fazla müddet almak mümkündür. Encümen onbeş gün zarfında 
bitiremediği takdirde tekrar Heyeti Umumlyeye arz eder. Heyeti Umumiye müddeti 
temdit eder. Encümenlerin on beş gün zarfında vazifesini ifa etmesini kabul edenler el 
kaldırsın; kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir.24

24   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III, Cilt 1, İçtima 22, Cilt:1, Sayfa 157-171
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26 Kânunusani 1928 Perşembe 
Sabık Bahriye Vekili İhsan Bey Hakkında Tahkikat İcrasına Dair Takrir ve 
Muhtelit Encümen Mazbatası Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

Zabıtnamelere, Ercümenin izahatına muttali oldum. Maznunun müdafaatını da 
dinledik. Cebelibereket Mebusunun zabıtnamede bana matuf bir fıkrası var. Mecliste ilk 
beyanatıma cevaben; bana birtakım zühuller isnat etmiş, ben buna cevap vermemişim, 
cevap vermeyişimi isnat ettiği zühulleri kabul ettiğim manasında telakki temayülünü 
göstermiş. Benim Mecliste ilk beyanatım kendi hakkında tahkikat talebini tazammun 
eden bir takriri müdafaa içindi. Talebim esasen bir takririn reye vazolunmasıdır, 
bu talep kabul olunmuştur. Mabadi, arada zühul veyahut ihtilaf olan maddelerin 
hallolunabilmesi, ancak tahkikatta ve mahkemede hallolunacak meseledir. Takrir 
esasen reye vaz olunacak olduktan sonra burada kendisiyle uzun boylu münakaşaya 
lüzum ve mahal yoktur.

Zabıtnamede kendisine husumet tevcih eden zatın nüfuz ve kudretinden tevahhuş 
ettiğinden bahsediyor. Bu, b en olacağım. Husumet tevcihine bir sebep gösterebilmek 
lazımdır. Yavuz işi için 13 Teşrinisanide tahkikata başlıyoruz, Vekil ve arkadaş olarak 31 
Teşrinievvel ve 1 Teşrinisani de ayrılıyoruz.

Bu iki tarih arasında sebebi husumet olarak ne zikrolunabilir?
Bu iki tarih arasında geçen yegâne hadise, Yavuz mukavelesinde yaptığı tadilat ve 

koyduğu imzadır. Nüfuz ve kudretten bahsetmek ile tesir altında mütalaa serdolunuyor 
ve hükümler veriliyor demek istiyorsa bütün cereyanı hâl bunun tamamen aksini maddî 
ve riyazi olarak ispat etmektedir.

Büyük Meclisin Encümeni bütün tahkikatını hemen bütün milletin huzurunda yaptı. 
Büyük Meclis Encümeninin zabıtnamesi tabi olunmuş, nerşolunmuş, bütün dünyada 
bugün de yarm da ilanihaye mütalaa olunacak bir vesikadır. Ondan sonra zabıtnamede, 
her meselede muvafık olan ve akalliyette kalıp muvafık olmayan aksi kanaatta bulunan 
azanın dikkati tamme ile reylerini tasnif ettiklerini görüyoruz. O kadar ehemmiyet 
veriyorlar ki, bugünkü içtimain ilk safhaları da falan meselede ben akalliyette idim, falan 
meselede ben ekseriyette idim noktalarının tashihiyle geçmiştir.

Reylerinde bu kadar itina eden, alenen herkesin muvacehesinde tahkikat yapan 
bir Encümenin istiklali fikrinde ne kadar musur olduğunu aramak için başka delil olur 
mu? Ondan sonra büyük Meclisin Encümeni tahkikat yapıyor. Nihayet büyük Meclise 
arz etmek için bu Meclisin herhangi bir tesire kapılabileceğini tasavvur etmek için bu 
memlekette inkılaba, Cumhuriyet ve büyük Meclise inanmamak lazımdır. Mecliste ve 
zabıtnamedeki bütün ifadeleri, tazallüm rolleri, şikâyetler, suale cevaptan kaçmaklar, 
hepsinde mürettep mahirane bir usulü hareket görmek mecburiyetindeyiz.

Benim Mecliste ayaklarımın atında ölmek iddiasını gösteriyor. Üzerimde hiç bir 
tesir yapmadı nitekim kendisine husumet tevcih ettiğimden nüfuz ve kudretimden 
tedehhuş ettiğini, gösterdiği diğer bir yolda yine tesir göstermek istediğini zaman da 
hiç müteessir olmadım.

Ne ben ne kimse meseleden temiz çıkmanın çaresi mevzubahis olan hesabın açık 
ve temiz olarak verilmesidir, başka çare yoktur (Bravo	 sesleri) Vekilleri tekzip ediyor. 
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Senelerce beraber çalıştığı arkadaşların, eskiden çalıştığı arkadaşların, hepsinin kendi 
aleyhinde mütteflkan söz söylemeleri ihtimalini ima etmek istiyor. Buna nasıl ihtimal 
tasavvur olunabilir. Bunu söyleyebilmek için kendi meselesinden başka Heyeti Vekileye 
bir işte, arzu ettiği bir şeyi yaptırabildiğini veya yaptırdıklarını gördüğünü zikretmek 
lazımdır.

Bunu söylemeyince kendisi isnat etmek mevkiindedir. Zabıtnamelerdeki ifadelerinde 
gördüm. Vekil olunca bir adam hususi bir karakter sahibi olurmuş. Karakter yeniden 
iktisap olunur mu? Karakter var ise ve ne ise o odur. Yalnız gerek benden evvelki hükümette 
ve gerek benim riyaset ettiğim heyetin içindeki vekillerle temasa gelmek için onlar gibi 
karakter sahibi görünmek mecburiyetini takındığını itiraf ediyor. Demek aramızda takma, 
taklit bir karekterle oturuyormuş. Yazık muharebelerde topladığımız şerefleri kendisine 
emanet ettik. Bu suretle mi muhafaza etmiş teessüf ederim (Bravo	sesleri)

Heyeti tahkikiye huzurundaki ifadelerinde Reisicumhur hazretlerinden muhtelif 
vesilelerle bahsetmekten ihtiraz etmediğini görüyoruz. Müsteşar Hüsamettin Beyi 
kendisine Reisicumhur hazretleri tavsiye etmişler.

Reisicumhur Hazretleri Karadeniz’de gezerken Hamidiye’ye Hüsamettin Bey 
kumanda ediyormuş, harekâtından memnun olmuşlar, sonra bilvesile mevzubahis 
olurken tanıdığı iyi bir zabitin iyi işler göreceğini söylemişler.

Eğer Hüsamettin Beyi kendisinin yanında müsteşar iken yaptığı harekâtta usulsüz 
ve yolsuz muamelatı görülmüş ise veya usulsüz ve yolsuz muamelata şerik kılınmış ise 
bununla vaktiyle deniz üzerinde yapılan bir tavsiye arasında ne münasebet bulunabilir. 
Müsteşar Hüsamettin Beye gitmeye hacet yok. Doğrudan doğruya kendisini vekil olarak 
tavsiye etmeğe layık gören de Reisicumhur hazretleridir. Bugünkü halde harekâtından, 
yaptıklarından herhangi bir mesuliyet bize teveccüh eder mi?

Zabıtnamede İstanbul’da İstiklal Mahkemesi Riyasetinde iken, birgün evvel maznun 
olarak karşısında bulunanlarla beraber oturarak şirket müzakeresi yaptığı söylenmiş, 
Hüseyin Cahit Beyden bahsetmişler. Buna cevaben; evet beraat ettikten sonra pekâla 
görüşülebilir, demiş. Hukuken elbette doğrudur. Yalnız gönderdim. Reisicumhur 
hazretlerine de görüştüler, demiş. Kendisi İstanbul’da İstiklal Mahkemesinde 
bulunduktan sonra İstanbul matbuatı erkânının İzmir’de Reisicumhur hazretlerine 
arzı ta’zimat arzularına tercüman olmuş. İstanbul matbuatı erkânı İzmir’e gitmişler 
ve Reisicumhur hazretleri orada kendileriyle görüşmüş, vaziyet hakkında, istikbal 
hakkında görüşmüş, fikirleri ve tavsiyeleri herne ise onları söylemiş. Rica ederim, böyle 
bir mülakatla şirket için veya bir ticaret için 2, 3 kişinin toplanmasında herhangi bir 
müşabehet nasıl tasavvur edilir?

Hakkı Sapanca ve Hüsrev Sami Beylerle münasebeti tahkik olunurken Reisicumhur 
Hazretlerinin sofrasında birgün saat dörde kadar kaldıklarını zikretmiş. Hakkı Sapanca 
ve Hüsrev Sami Beyler suikast meselesinde tevkif edilmişler, tahkik olunduktan sonra 
tahliye olunmuşlar. Esasen merdane ve âlicenabane köşesi bizim reisi devletimizin çok 
hassas yeridir. Şahsına taalluk eden bir meseleden dolayı beraat ile haksız olarak tevkif 
edildiği anlaşılan adamların tatyibi arzusu düşünülürse, tavassut da etmişler.

Bunları sofrasına almış, kendi yüzünden tevkif edilen bu efendileri tatyip etmiş, 
mülakat esnasında bu tevkif yüzünden mutazarrır olduklarını, haysiyetlerinin rencide 



117Mustafa	İsmet	İnönü	/	IV.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

edildiğini söylemişler. Sofrada hazır bulunan Sıhhiye Vekili Refik Beyefendiye, Reisicumhur 
Hazretleri mümkün ise bunlara muavenet edilmesini tavsiye etmiş. Şimdi bu adamlarla 
bizim Bahriye Vekili sabıkının yaptığı muamele arasındaki farkı göreceğiz. Böyle tavsiye 
edilmiş, tatyib edilmiş, güzel. Tavsiyeyi doğrudan doğruya Sıhhiye Vekili Doktor Refik Bey 
telakki etmiş ne yapmış, müracaat etmişler, gelmişler, gitmişler, fakat hiç bir şey yapmağa 
imkân hasıl olmamış. Çünkü vekillerin de, Reisi Devletin de herkesin de harekâtı hatta 
vaatları, hatta retleri kanun, vazife, ahlak kuyuduyle çerçevelidir	(Alkışlar)

Bunun içinde kalmak mecburiyetiyle herhangi bir münasebeti telif edebilirsiniz. 
Bunun haricinde bir münasebet arayanlar dolaşır, dolaşır, nihayet bu dairenin haricinde, 
o istidatta bulunanlarla birleşmek mecburiyetine düşerler	(Alkışlar)

Bu sözlerde herhangi bir ima maksut ise Reisi devletin tarz-ı hareketi ki hepimize 
modeldir, şüphe götürmeyecek kadar vazıhtır. Kendi partisinin mebusu namzetlerinden 
kanunun istediğinden daha fazla mükellefiyet talep etti. Ondan sonra bizzat mevzubahis 
Bahriye Vekili sabıkı ki, arkadaşımız idi. En şiddetli ihtarına maruz kalmıştır. O kadar 
şiddetli ihtar ki beraber bulunduğu arkadaşların huzurundan ağlayarak kaçmağa 
mecbur olmuştur ve kaçmağa mecbur edilmiştir. Eğer zabıtnamelerdeki beyanat böyle 
muamelatta bu kadar sert olan bir şey devletin ihtaratını hüsnü telakki suretinde 
söyleniyorsa hüsnü telakki edilmediği ademi riayetle sabittir.

İma ediliyorsa herhangi bir ima bedaheten maddeten merduttur. Canına kasteden 
suikastçılar mahkeme karşısında mülevvesata karşı herhangi bir müsamahasını ima 
edecek bir isnada kıyam edemediler, yazık; kendi yetiştirmeğe çalıştığımız bir sabık 
vekil, suihaliyle, suiharekâtından içine düştüğü bir bataklıkta çırpınırken her tarafa 
bulaştırmağa çalışıyor. Bunu pekâla kendisi izah ediyor. Bilmediğimiz bir noktayı da 
söyleyerek harbi umumide pekâla şeker ticareti, kibrit ticareti yapıyorlardı, kendisi 
zabit idi, cepheden çekilmiş, gelmiş, ticaret yapmış.

Arkadaşlarım; bu memlekette harbi umumi bittiği zaman harp zenginleri sinecek 
in arıyorlardı. Gözyaşından çocuk sütünden, türlü elemden toplanmış servetin 
müşahedesine dahi millet tahammül edemiyordu. Bu sabık Bahriye Vekilinin düştüğü 
vaziyet nedir ki, harbi umumi ferdasındaki en büyük levsi vasıtai müdafaa olarak 
serdetmek mevkiindedir.

Bugünkü vaziyeti izah edebilmek, meşru gösterebilmek için ben zaten harbi 
umuminin şeker tüccarı idim diyecek mevkie düşmüştür. Teessüf ederim. Efendim, zatı 
mesele nedir? Devlet bir havuz almak istiyor.

Aynen silah gibi bir havuz almak istiyor. Vekil olan zatın fikri muayyen bir havuz 
almaya müteveccihtir. Düşündüğü havuzun kullanılması müşküldür. Muhataralıdır 
diyorlar. Mütehassısları dinlemiyor. Havuz yapılıyor. Mütehassıslar nakıstır, kusurludur 
diyorlar. Dinlemiyor. Yavuz havuzlanıyor. İlk ani faaliyette kazazade oluyor, bütün 
memleketin başına yıkılıyor.

Vicdanı sızlamıyor. Zabıtnamede görüyoruz ki, bugün de mütehassıslar karşımıza 
geliyor maksada muvafık değildir. Maalesef ıslahı mümkün değildir diyorlar. Buna 
bu devlet iki milyon küsur lira tediye etmiştir. Bu nasıl iştir? Satranç mı oynuyoruz? 
Bu memleket bu müesseseyi korumak için bir lira eden silaha on lira vererek, fakat, 
bunu vermek için bütün evladını ortaya atarak servetinin, çocuğu tarlada çalıştıktan, 
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evladı cephede vuruştuktan, ihtiyar baba ufak çocukla tarlada dizleri titreyerek bir 
tahta sapanı toprağa sokmaya çabaladıktan sonra evde kalan mamelekinin yüzde 
kırkını ayrıca hazineye verdi. Bugünleri nasıl unuttuk. Sonra selamete erdikten sonra 
dişinden tırnağından artırıp, biriktirebildiği milyonları kaldırıyor, kalp havuz için 
gözünü kapayarak bu sabık vekil sarfediyor, ben evvela neden bu fena neticeye varmışız 
meselesini bir usul veya herhangi bir kanun eksik midir, diye mütehayyir oldum.

Tahkikat Encümeninden ve bütün muamelattan bu şüphemizi hallediyoruz.
Bu kalp malı ortaya sürmek için sabık vekil, devletin usullerinde, kanunlarında iltica 

edecek hiçbir nokta bulamıyor. Hiçbir kanun, hiçbir usul bu yanlış muameleye cevaz 
göstermiyor. Sabit olan budur. Bu sakat silahı doğrudur diye ortaya sürmek için kanun 
haricinde, usul haricinde hareket etmek ızdırarında kalıyor. O halde kanun doğrudur, 
usul doğrudur.

Mal fenadır, hareket fenadır. Havuzu almaya karar veren elin hareketi fenadır, bunu 
Encümen meydana çıkarıyor. Sabık Vekil Oval ile mukamevele ile kontratla bağlı ortaktır. 
Fecaati görüyor musunuz?

Yavuz işine geçiyoruz. Heyeti Celilenize ilk içtimada da ariz ve amik arz ettim. Uzun 
ikazlar, ihtarlar ve birçok muamelelerden sonra kanun haricinde, selahiyeti fevkinde 
usulsüz muameleler, imzalar yapıyor. Tkhkik neticesinden anlıyoruz. Sebebi nedir? 
Yavuz mukavelesinin komisyoncusuna kuvvetli rabıtalarla bağlıdır. Heyeti Celile Yavuz, 
havuz işinde takip ettikleri usul farkında dikkat buyurmuştur. Havuzda bahriyenin 
mütehassısları kâmilen mani olmak istiyorlar. İşe yaramaz diyorlar, mukavele fenadır, 
tesellümü fenadır diyorlar. Sabık vekilomütehassıslara karşı Heyeti Vekile kararını 
kullanıyor. Sabık vekil başka çare bulamıyor. Yavuz da mütehassıslarla uygundur. Heyeti 
Vekile taraftar değildir. Bu sefer Heyeti Vekile kararına karşı mütehassısları kullanıyor. 
Niçin ikisini bir araya getiremiyor?

Muamele çürüktür. Batılda ittifak olur mu? Kendisinin maksadı muzmeri, ifade 
olunamayan gizli sebep, nihayet masum olanların bir kısmının nazarından kaçırdabilir. 
Bir kısmının nazarından kaçırılamaz. Bir vekil gerek azası bulunduğu Heyeti Vekilenin, 
gerek madunu olan mütehassısların ve erbabı fennin bütün nokta-i nazarlarını daima 
her noktada mutabıkı bulundurmak gibi nazari bir iktidar gösteremez. Ancak, telif 
veya ihtilaf, muamele ne ise çıplak, açık bir levha gibi meydanda olmak lazımdır, şimdi 
mütehassıslara karşı nasıl kullanıyor?

Dokuz Mayısta havuz mukavelesini müzakere ve ihale ediyor. Encümenin 
zabıtnamelerinde gördüm ki, Evvela sabık vekil diyor ki, dokuz Mayısta havuzu 
Filender’e ihale için müsteşarla beraber bana gelmişler ve müsteşarla beraber izah 
etmişler ve benim muvuafakatımı almışlar, müsteşar geldi, (Hayır, bu iş için Başvekile 
gitmedim diye katiyen reddetti. Bilakis kendisi bana dedi ki, Başvikile gittim, konuştum 
ve muvaffak oldum)

Şimdi bugün öyle anladım ki; müsteşarla beraber Başvekile gittik teranesini ihtimal 
ki, itiyat ettiği meşru, o yalan söylemek kabilinden bırakmış, yalan söyledim. Meşru 
yalan söyledim, diye işittiğim sözden istikrah hissettim. Hiçbir zaman, bir vekil herhangi 
bir kimseye yalan söylemez. Bizim cemiyetimiz yalan söyleyecek seviyeye hiçbir zaman 
düşmemiştir, istikrah ile reddederim	(Alkışlar)
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Evet efendim, dokuz Mayısta gelmiş, muvafakatimi almış, sonra ihaleyi yapmış. 
Dokuz Mayısta Başvekil ile görüştü mü, görüşmedi mi? Böyle bir suale benim vereceğim 
cevap katiyen hatırlamadığımdan ibarettir. Mevzubahis dokuz Mayıs iki sene evvelki 
dokuz Mayıstır. Efendim; dokuz Mayısta Başvekil ile görüşerek ihaleyi halletmek için 
mücbir, müstacel sebep nedir? Niçin Başvekil ve sen on Mayısta içtima edecek Heyeti 
Vekile kararına kadar beklemiyorsunuz ne oluyoruz, sebep nedir? Memleket batıyor mu? 
Dokuz Mayıs günü Filender’e bu ihaleyi yapmazsak yarına kadar gayri kabili tehir bir 
tehlike karşısında bulunuyoruz; diye seninle Başvekil arasında bir şey mi mevzubahis 
oldu, bu kadar mantıksız, manasız, esassız bir hareket olur mu?

Salahiyetin dahilînde olan bir hareketine için Başvekile soruyorsun?
Yavuz işinde geldin, sordun. Sebebi şudur ki, iki mukavelenin fiyatı arasında bir 

milyon küsur lira fark vardır. Ve rakipler siyaseten bunu batıracaktır dediler. Kendisi 
bana dedi. Onun üzerine tedbir düşündüm.

Derakap değil. Düşündüm, düşündüm, görüştüm tedbir buldum. Vakti hazarın 
ne meselesi olur? Bahusus şirkete bilmem ne ihalesi gibi mesele olur ki, ertesi günü 
konuşulacak Heyeti Vekileye girecek gayri kabili tehir bir mahiyette olsun. Kaba bir 
saçmadan ve bayağı safsatadan ibarettir. Encümen bu meselenin safahatını ariz ve amik 
kendisine soruyor. Fakat Meclisin bir Tahkikat Encümeninde bir mebustan alınabilecek 
kadar cevap alıyor, meseleyi tamamen tenvir ediyor. Heyeti Vekileye on Mayısta iki 
şirket teklifini havi tezkere gidiyor. Sonra bu şirket isimlerinden birisi siliniyor.

Baktım yazı benimdir, ben silmişim. Sildikten sonra Heyeti Vekileden kabul olunarak 
çıkıyor. Bu muamele nedir?

Bu muamele Heyeti Vekile nokta-i nazarından şudur; İki şirket ismiyle yazılan 
tezkereden Vekil iki şirkete ait olan teklifini bir şirkete irca ediyor ve birisini geriye 
alıyor, eğer ki tekliften birini biz tercih etmiş olsa idik, sarahaten yazar idik. İki teklif 
geldi, tetkik tetik, birisini tercih ettik, der idik. Usul böyledir. Bunun daha kuvvetli bir 
delili var. Heyeti Vekileden çıkıp da Vekâlete tebliğ olunan kararnamede sarahaten 
diyoruz ki, Bahriye Vekâletinden yalnız Filender’le konuşmak için teklif geldi. Biz de onu 
kabul ettik. Binaenaleyh iki şirket tezkeresinden BaşVekâlette birinin benim tarafımdan 
silinip, birinin bırakılması kendisinin vaki olan teklifi üzerine birinden vazgeçmesi, iki 
şirkete ait olan teklifinden birini geri almasıdır. Sarahaten muamele bundan ibarettir.

Şimdi bunu niçin böyle yapıyor? Bunu Encümenin tahkikatı bugün izah ediyor. O 
gün bunu anlamanın ihtimali yoktu. Bidayette de arz ettiğim gibi, bu Filander’e havuzu 
vermek maksadıyladır. Dairede mütehassıslar ellerinden geldiği kadar müşkülat 
gösteriyorlar. Şimdi bunlara demek lazım ki, Heyeti Vekile Filander’e karar verdi, sizin 
dediğinize değil, ötekine karar verdi demek lazımdır.

Aklı sıra bunu istihsal ediyor, kanun haricinde, salahiyet haricinde, usul ve teamül 
haricindeki hareketinde kuzu gibi muti olduğu Başvekiline istinat etmek gayretindedir, 
ama Yavuz’da mütehassıs meselesini Heyeti Vekile bağıra bağıra reddetmişlerdir. Fakat 
mütehassıslar söylediği için -zabıtnamedeki ifadelerinde de vardır- salahiyeti dahilînde 
olan bir meseleyi kimseye sormaz, kendisi yapar karakterinde imiş, derhal yapıvermiş. 
Böyle zıt delillere istinat eden, birbirine zıt deliller kullanan muayyen maksadı için 
muhtelif çareler arayan demektir. Müzakerelerde geçen muhtelif mülahazata cevap 
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vermeye çalışıyorum; bir sual şöyle tevcih olundu: Mütehassıs ve tediye meselesi 
olmasaydı cürüm olmayacak mıydı? Bu mesele şudur; Mütehassıs ve tediye meselesi 
olmasaydı eğer havuzun komisyoncuları ile olduğu gibi Yavuz’un komisyoncularıyla da 
irtibatı varsa cürüm bu defa da meskut kalacaktı. Nitekim havuz cürmünü derhal fark 
etmedik. Kaç sene sonradır ki havuz meselesini bugün münakaşa ediyoruz. Eğer Yavuz 
için de emniyeti selbedecek emareleri görmeseydik bu defa da münşi kalacaktı. Fakat 
ilanihaye mücrimlerin yanına kalmayacaktı. Günün birinde bu Meclisin huzurunda yine 
mevzubahis olacaktı.

İrtikâp cürmünün bu millet sinesinde. bahusus silah yüzünden irtikap cürmünün 
kâmilen münşi ve yapanın yanına kalacağını düşünen şaşkınların perişan akıllarına 
şaşarım, (Şiddetli	akışlar)

Mütehassıs ve tediye meselesini Heyeti Vekilenin reddetmesine mukabil niçin kabul 
etti ve ne için kabul etti? Suali sorulursa, sebep vazıhtır. İrtikap zannı teveccüh edince 
sebep aşikârdır. Efendim Yavuz meselesinde bir noktanın tadili nazarı dikkat uyanık 
olduğu için dört ay sürmüştür. Heyeti Vekile de daha böyle vesilei ihtilaf olacak başlıca 
meseleleri gösterdi. Bunun birincisi mütehassıs meselesidir.

Alakadarlar kani oldular ki, bu mütehassıs meselesinden tekrar İsmet Paşa’ya veya 
Heyeti Vekileye gidilirse mukavelenin feshi ihtimali ağleptir.

“Yapılan muamele meselenin bizatihi haiz olduğu ehemmiyetten ziyade mukaveleyi 
herçibadâbat feshinden kurtarmak gayreti idi. İkincisi; tediyeyi biran evvel hitama 
erdirmek, tesri etmek gayretidir. Bu da münhasıran komisyoncuların menfaatidir. 
Mukavele bozulmayacak ve tediye ile mutat olan komisyoncu hissesi biran evvel alınıp 
bitecek. Mesele bundan ibarettir.

Efendilerim; Büyük Millet Meclisi Encümeninin tevcih ettiği irtikap zannı; kanaati 
vicdaniyemizle söylüyoruz, bihakkın hedefine matuftur, zararlar büyüktür. Devletin 
büyük zararlarından maada şahsen şereflerimiz, taarruza duçar olmuştur. Kendilerini 
bu vaziyete düşürenlerin, haleti ruhiyelerini, mesnetlerini aramak için ben çok çalıştım. 
İstidatlarını bir dereceye kadar zabıtlardaki harbi umumi hikâyelerinden öğrendim. 
Fakat cüretlerinin sebebini anlayamadım. Nihayet vardığım netice; bu adamlar, böyle 
Meclis huzurunda hesap sorulacağına. Divan-ı Âli teşkil olunacağına, onun karşısında 
muhakeme edileceğine itikat etmemişlerdir. Teşkilatı Esasiyeye, Cumhuriyete 
inanmamışlardır. Vaktiyle, bizim çocukluğumuzda bulunan mürtekipler, nasıl sayei 
şahaneye iltica ederler idi ise, zamanın mürtekipleri de, inkilap bitmedi teranesini siper 
yapmış.... Vah vah	(Alkışlar) (Bravo	sesleri)

Tiynet aynı, hareket aynıdır. Her iki halde gördüğümüz vicdanı sızlamayan 
mürtekiplerin başlarını yem torbasına sokup, kaba tezahüratta bulunmalarıdır. Divan-ı 
Âli’nin karşısına gideceğiz. Vatanın müdafaası Cumhuriyetin kanunları, şereflerimiz 
suikasta maruz kalmıştır. Büyük mahkemeden, siyanet, müdafaa isteyeceğiz. 
Hükümetlerinden adalet, ibret bekleriz.25	(Sürekli	alkışlar)

25   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III, Cilt 2, İçtima 36, Sayfa 92-96
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29 Nisan 1928 Cumartesi 
1928 Senesi Muvazene-i Umumiye Kanunu Latihası ve Bütçe Encümeni 
Mazbatası Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

Muhterem Efendilerim, 1928 senesi bütçesinde nihai kararlarınızı izhar 
buyuracağınız vaziyete geldik, bütçenin bütün teferruatı üzerinde arkadaşlarım ariz ve 
amik tafsilat ve malumat arzettiler.

Nihai kararlarınızdan evvel bu bütçeyi takdime saik olan siyaseti ve bütçeyi tatbike 
memur olanların hangi zihniyet ve hangi anlayışla hareket edeceklerini bir defa hulasa 
etmek isterim.

Bizim takip ettiğimiz siyaseti, dahilî ve harici safhasında vuzuh ve istikametle ifade 
edebiliriz. Dahilî siyasette vuzuh ve istikamet, Cumhuriyet kanunlarını bila fark ve bila 
imtiyaz herkese tatbik etmekte dikkat ve hassasiyet gösteren bir siyasettir. Demokrasinin 
bu tarzda tezahürü elbette kuvvet ve kudretle tecelli eder, biz bu memlekette hayırlı 
ve semereli olarak yapılacak bütün işler için ilk şart ve azimet noktası evvel emirde 
vatandaşların huzurunu ve cemiyetin nizamını salim ve müstakim bir dahilî siyasette 
bizatihi müteharrik hâkimler eline mevdu bir usul ile kabili tahakkuk görüyoruz. 
Bu memleketin yüz seneden beri tarihi gösterir ki hayırlı ve iyi ıslahat yapmak için 
memleketin şeraitinin, vesaitinin müsait ve mütehammil olduğu azamî hasılayı idrak 
etmekte tereddüt ne kadar muzyir ise, geniş ve kayıtsız şeraiti memleketin ortasına 
sererek anarşiyi teşci etmek, onun kadar muzur, onun kadar kısırdır. Zararı, çok 
tecrübelerle sabit olduktan sonra her iki fikrin zıddı olan bir hatt-ı hareketin dahilî 
siyasetimizde dikkatle takip ediyoruz.

Memleketin hayır ve nefi için şeraitinin ve vesaitinin müsait ve mütehamil olduğu 
azamî hasılayı isteyecek ve alacak kadar idrak ve cesaret, sonra bütün icraatı memleketin 
demokrasi yolunda her gün bir hatve daha ilerlemişini temin edecek suret ve selamet 
ile tatbik, memleketin nizamını herhalde muhafaza edecek dikkat, hassasiyet ve kudret 
işte bizim anlayışımız dahilî siyasette budur. Bunu, istipdat idarelerinin aciz içinde 
yetişmiş, hiç bir zaman bir iş yapmamış ve müşkilat karşısında vazife yönünden hemen 
çekilmeye alışmış olanlar, belki sert addedebilirler. Hatta tecebbür zannedebilirler. 
Fakat hakikat halde bize bu kabil isnadattan hiç biri atfolunamaz, gözle görülür ve elle 
tutulur misallerle tereddütleri izale, samimi olanları ikna, hatta ilzam edebiliriz.

Harici siyasette bütün gayretimiz, hiç kimsenin menafii aleyhinde hareket derpiş 
etmeyen dürüst bir istikamette kendi menafiimizi temin etmeye matufdur. Bizim emniyet 
tabirimiz, bu memleketin menafii aleyhine hareket etmemeyi ifade eden herhangi bir 
müracaatı hüsnü telakki etmeye müteveccihtir. Zannederim ki bundan müdafaayı nefse 
müstenit asgarî ve daha samimî bir hatt-ı hareket tasavvur olunamaz. Münasebatımız 
dürüst ve müstahikimanedir. Her dostluğa ehemmiyet veririz. Bilhassa dostluklarımıza 
çok vefa gösteriyoruz. Muallak mesaili halletmek için sadece halledilmiş bir neticeye 
varmak tesellisini dahi bir zevk bilerek lazım gelen gayreti göstermekteyiz. Eğer her 
hangi bir meselenin hallinde daha ileri bir çare gösteremiyor veya kabul edemiyorsak 
filhakika o meselede bu memleketin menafli daha ileri fedakârlığa mütehammil 
olmamasındandır.



122	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

Mazur görülmeliyiz. Dahilî ve harici siyasetin bu müstakimane ve açık icbatını 
kanaatle muhafaza etmek için Cumhuriyetin kuvayı müdafaasına istinat etmeye 
ehemmiyet veriyoruz. Bu gün memleketleri kuvayı müsellahadan müstağni kılacak 
başka bir vasıtai emniyet henüz yoktur.

Bizim müdafai memleket vesaitine bu nokta-i nazardan verdiğimiz ehemmiyet beca 
olduğu kadar, müdafaai memlekette tahsis ettiğimiz vesaite ne kadar asgarî hudut ile 
iktifa ettiğimiz, bu memleketin coğrafi vaziyeti ve ihtiyacatı göz önüne alınırsa suhuletle 
teslim olunur.

Siyasî hututunu bu suretle tasvir etmeye çalıştığım manzume içinde bütçenin diğer 
bütün mevaddı bize yalnız bir idare cihazını değil, sıhatte, maarifte, nafıa ve iktisatta 
bir program manzarasını arz etmektedir. Bu programın zengin olduğunu ifade edecek 
değilim. Arzu ederseniz ki memleketin inkişafını ve faaliyetini ifade eden program çok 
daha vasi ihtiyaçlara vefa edecek kadar zengin olsun. Filhakika memleketin ihtiyacı 
böyledir.

Onun için biz daima iddia ediyoruz ki takdim edebildiğimiz bütçelerden çok daha 
fazlası bu memleket için lazımdır ve mümkündür. Lazım olan vesaitin her sene daha 
ziyade vüsatle temin olunmasına esaslı olan bir nikbinlikle itimat ve intizar ediyoruz.

Efendilerim; eğer bu memleketin bütçelerinin dört sene evvel yüz milyondan 
başladığını, ne kadar açıklar gösterdiğini bir defa tahattur buyurursanız, bu gün elimizde 
mevcut bulunan bütçenin az bir zamanda daha vasi kudretle karşımıza geldiğini kabul 
buyurursunuz.

Bu azimet noktası bize, gelecek bütçelerin daha ziyade ihtiyacata tekabül edebilmesi 
için medarı emniyet olabilir. Yapılacak birçok işler karşısında şaşırıp feryat etmek 
yerine, işin bir ucundan başlıyarak bir tekini yapmayı kârlı ve kısa yol addedenlerdeniz 
(Bravo	sesleri) Onun için bütçede birçok ihtiyacata temas edilmemiş olsa bile bir takım 
ihtiyacata bilfiil temas edilmiş olması ve kudretli, kifayetli ellerinizle mütevazın ve 
filhakika kabili tatbik bir şekilde meydana çıkmış olması ile ameli ve semereli olduğu 
emniyetle derpiş olunabilir. Bu emniyet memleket için başlı başına bir kuvvettir.

Şüphe yok; büyük Meclisin, sade bütçe sahasında bile senelerden beri gösterdiği 
tekâmüller bu memleketin feyizli inkişafatına ve senelerdenberi tecebbür ve istibdat 
içinde yetişmiş olanların bizde görmek istemedikleri demokrasi hayatına en mukni 
misallerden olacaktır. Bu bütçenin münakaşası; yalnız büyük Meclis azasına değil, 
bizzat hükümet azasını bile milletin bir parasını, büyük Meclisin tasvibi olmayan bir 
yere sarfetmemek için hususi ahkâm vazetmek yolunda mümteziç bir faaliyete sevk 
etmiştir	(Alkışlar)

Bütçe açık oldukça, onu icra edecek olanların elinde en vasi salahiyetler kalır. Çünkü 
Büyük Meclisin derpiş etmiş olduğu faaliyetlerden birçoğunu tatbik edip etmemek 
ve Büyük Meclisin sualine karşı sizin bu talebiniz bütçenin açık yerine rast geldi, 
bahanesiyle kurtulmak daima mümkündür ve mümkün olmuştur.

Muhterem Efendilerim: Bütçe, samimiyetle sarf olunan gayretlere göre varidatı 
kabili tahakkuk, masarifatı kabili icra ve tatbik, ameli bir kisvede tezahür ediyor. Bu 
bütçenin dahlinde bizim bu memleketin idaresi için düşündüklerimizi, anlayışımızı 
hulasa etmek istedim. Eğer bu gün icra mevkiinde bulunanlara bu büçeyi tatbik etmek 
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için de itimadınızı layık görecek olursanız, bütçenin heyeti umumiyesinde izhar etmiş 
olduğunuz reyleri bu itimat için de misal addedeceğiz (Bravo	sesleri,	alkışlar)

REİS — Muvazenei Umumiye Kanun layihasının heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arz ediyorum; (İstihsali arâ muamelesine Artvin dairei intihabiyesinden 
başlandı)

Efendim, henüz rey vermeyenler varsa versinler Âra istihsali muamelesi hitam 
bulmuştur.

Reylerin neticesini arz ediyorum. 238 zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır 
ve 238 zat kanunu kabul etmişlerdir. Binaenaleyh 1928 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu mevcudun ittifakiyla kabul edilmiştir	(Alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Bütçeyi kabul eden ve hükümete itimadınızı 
takdim ederiz. Reylerinize, hürmet ve teşekkürlerimizi takdim ederiz	(Allah	muvaffakiyet	
versin sesleri) Bu memlekette her icraatın başlıca ve yegâne mesnedi olan itimadınızın 
mahalline masruf olduğunu ispat edebilmek başlıca emelimizdir.26	 (Alkışlar,	 Allah	
muvaffak	etsin sesleri)

26   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III, Cilt 3, İçtima 69, Sayfa 355 - 357
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1 Teşrinisani 1928 Perşembe 
Erzincan Milletvekili Saffet Bey ve Arkadaşlarının, Yeni Türk Harfleri 
Kanunu Tasarısının Acele Olarak Görüşülmesi Hakkında Verdikleri 
Önerge Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

REİS — Efendim Divanı Riyasetin teşekkül ettiğini arz ettim. Yeni Harfler Kanununun 
bugün müzakere ve intacı hakkında Erzincan Mebusu Saffet, Tekirdağı Mebusu Cemil ve 
Afyonkarahisar Mebusu Ali beylerin müşterek bir takriri vardı. Hükümetin bu hususta 
mütalaası nedir?

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arkadaşlar, Türk Harflerine dair bir Kanun 
Layihası Büyük Millet Meclisine Hükümet tarafından takdim olunmuştur. Bu Kanun 
Layihası bu anda Büyük Meclisin elindedir. Kanun Layihasının müstaceliyetle, derhal 
müzakeresini iltizam ediyoruz. Hükümet bugün Kanun Layihasının müzakere ve intaç 
buyurulmasını Büyük Meclisten istirham eder	(Alkışlar)

REİS — Takrir okunsun efendim.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine Reisi Cumhur Hazretlerinin nutuklarında 

işaret buyurulan Türk Harfleri milletimizin çok zamandan beri beklediği ve aylardan 
beri tecrübeleriyle alıştığı ve benimsediği esaslı mevzuu Büyük Millet Meclisinin 
nazarında tecessüm ettirmiştir.

Türk Harflerinin memlekette kanuni mahiyet ve katiyette tatbikine başlanmak 
teehhürü mümkün olmayan müstacel bir ihtiyaç halindedir. Millet bu Kanunun bir 
an evvel intişarına muntazırdır. Büyük Millet Meclisinin bu ihtiyacı nazarı dikkate 
alarak hemen bugün Türk Harflerinin kabul ve tatbikine müteallik Kanun Layihasına 
Hükümetçe derhal ihzar ve Meclis-i Âliye getirilmesini ve müstaceliyetle müzakeresine 
girilmesini teklif ederim.

Erzincan Saffet        Afyon Ali        Tekirdağ Cemil

REİS — Efendim Kanun Layihasının bugün derhal müzakeresini kabul buyurduğunuz 
takdirde. Encümenler henüz teşekkül etmediği için bu Kanun Layihası hakkında 
Nizamnamei Dahilideki sarahat veçhile bir Muvakkat Encümen teşekkül edebilir ve 
layihai derhal Encümene verebiliriz. Evvela layihanın bugün müstaceliyetle müzakeresi 
kabul olunup olunmayacağını reyinize arz edeceğim. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın...

Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Müttefıkan kabul edilmiştir.27

27   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III, Cilt 5, İçtima 1, Sayfa 6
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1 Teşrinisani 1928 Perşembe 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Başbakanlıktan Gelen 
Kanun Tasarısı ve Geçici Komisyon Raporuna İlişkin Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Türk Harfleri Kanunu Layihası mevzuu 
üzerinde söyleyeceklerim açık ve kısadır. Büyük Reisi Cumhur Hazretlerinin işaret 
buyurdukları gibi Türk Harfleriyle Büyük Türk Milleti yeni bir nur alemine girecektir. 
Biz buna samimiyetle ve vicdanî bir itimatla inanıyoruz	(Alkışlar)

Teşebbüs, esasen milleti cehaletten kurtarmak teşebbüsüdür. Tecrübelerimizle 
memleketin her tarafında yakından gördünüz ki; Türk alfabesi ile bu milletin okuma 
yazma mücadelesine girmesi her tarafta büyük bir açılma, büyük bir kolaylık vermiştir. 
Bugünkü neslin ve büyük müceddet mebusların aldığı tedbirleri ve gördüğü işleri 
istikbalde yazmak için hazırlanan müverritlerin bir noktaya bilhassa dikkatlerini celp 
etmek isterim. Hiçbir kanun layihası müzakere olunduğu anda cidden tatbik olunacağına 
ve büyük neticeler vereceğine bu kadar yakin emniyet vermemiştir.

Yani hiçbir kanunun müzakeresi anında memlekette candan kabul olunacağına, 
cidden tatbik edileceğine, vasi ve feyizli neticeler vereceğine bu andan daha ziyade kani 
olmak mümkün değildir. Sebebi vazıhtır. Çünkü böyle bütün bir milletin hayatında, fikri 
ve manevî yaşayışına tesir edecek olan esaslı ıslah bütün millet içinde her köşede esaslı 
olarak işlenmedikçe teşebbüs edilmek çok cesaret ister. Teşebbüslerimizle memleketin 
her tarafında ne kadar esaslı bir ihtiyaca temas ettiğinizi açık olarak gördünüz. 
Arkadaşlarım, bu harfler için millette gördüğümüz tehalük ve hüsnü kabul başlıca şu 
noktayı izah eder ki; o da milletin bir an evvel okuyup yazmak, cehaletten sıyrılmak için 
taşıdığı arzu derin, geniş ve samimidir.

Demek millet, hepimiz böyle bir anahtara çoktan beri muntazır idik. îkincisi; kolaydır. 
Hiç ummadığımız mucitlerde, nasıl telakki edileceğini tahmin edemeyeceğimiz yerlerde 
uğraşmak istemeyen vatandaşlarımızda ilk iki, üç harfin ve bir iki saatlik uğraşmanın 
verdiği teşvik ile öğrenmek ümit ve kanaatini birden vermesindedir.

Arkadaşlarım; bu kolaylıktan hakkiyle istifade etmek ve bunun neticelerini birkaç 
sene içinde gözle görülür bir hale getirmek için. Hükümet ciddî mesai sarf edecektir. 
Hükümet, bütün memlekette millet mektepleri halinde, işinde, tarlasında, fabrikasında 
çalışan vatandaşların ayaklarının ucuna getirilen kolaylıkla öğretecek muallimlerle, 
kolay tedarik olunacak vasıtalarla bu yeni alfabeden tamamiyle istifade etmeleri için 
bütün mesaisini sarf edecektir	(Alkışlar) Bu mücadeleyi muvaffakiyetle neticelendirmek 
için vazife münhasıran, hakikaten kendileriyle iftihar ettiğimiz muallimlerin değildir. 
Memurlarımı ve bu memleketin bütün münevver evlatları bu sene, gelecek sene 
ve birkaç sene zarfında bu alfabe ile vatandaşların tamamen okuyup yazması için 
ellerinden geleni ifa edeceklerdir.

Kanun layihası esas itibariyle umumî hayatı yeni alfabe ile yazı devrine suhuletle 
nakletmek için işe göre muhtelif devirleri göstermektedir. Biz bu devirleri ihtiyaca 
tamamen tetabuk edecek kadar dikkatli intihap etmeye çalıştık. Yakın bir zamanda 
umumi hayat ve muamelat yeni yazı ile cereyan etmeye başlayacaktır. Tabiî bugün 
elimizde kullanmakta bulunduğumuz birçok matbu vesikalar vardır ki, o vesikaların 
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değiştirilmesine kadar faaliyet şubesinin cinsine göre muhtelif müddetler konulmuştur. 
Buna da zaruret vardır.

Bu Kanun layihası ile Türk Milletinin fikri hayatına yeni bir devir açıyorsunuz. Bir 
sözü tekrar ederek maruzatıma nihayet vermek isterim. O da tedbirin hayırlı ve faydalı 
olduğuna cidden ve samimen inanışımızdır. Büyük işlerde samimi inanmak, o işin 
muvaffakiyetle neticelenmesi için muhtaç olunan başlıca kuvvettir. Bu kuvvetokadar 
mühimdir ki, bunun karşısında yenilmeyecek zorluk ve aşılmayacak tümsek yoktur.28 
(Alkışlar)

28   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III, Cilt 5, İçtima 1, Sayfa 7-8
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8 Teşrinisani 1928 Perşembe 
Hükümete Güvenoyu İstemi Hakkındaki Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendilerim,
Hükümetin hangi yollarda hangi hedeflere doğru yürüyeceği büyük Reisicumhur 

Hazretlerinin yüksek salahiyetli lisanları ile tayin ve ifade buyurulmuştur.
Bu sebeple dahilî ve harici siyasetimizin anahatlarına veya iktisadî ve malî zinhiyet 

ve tasavvurlarımıza dair beyanat yapmak niyetinde değilim. Halin daha açık ifadesine, 
anaprensiplerin tatbikatını nasıl anladığımızı göstermeye medar olacak münferit 
meselelerden bahsedeceğim.

Türk harflerinin bütün vatandaşlara kapılarının önünde ve işlerinin başında 
öğretilebilmesi için daha bu sene içinde millet mektepleri teşkilatı yapacağız. Bu 
teşkilat şehir ve köy, bütün yurdu kaplayacak, vatandaşların işlerinin maişetlerinin 
en müsait devirlerinde ve yanlarında ya iki aylık ya dört aylık kurslar açılacak, 
şehirde ve köyde mektepler, muayyen içtima mahallerine gelmeye vakitleri müsait 
olmayan vatandaşlar için seyyar muallim teşkilatı yapılacak; Devletin en büyüğünden 
en küçüğüne kadar bütün memurları millet mektepleri teşkilatının ihtiyaca göre 
çalışacakları. Reisicumhurumuz Hz. millet mektepleri teşkilatının Umumî Reisliğini 
ve Başmuallimliğini kabul buyurmuşlardır	 (Şiddetli	 alkışlar) Bu teşkilat ile bir senede, 
vatandaşın maişet hayatındaki düzenini hiç sarsmaksızın geçkin yaşlarda bir kaç yüz 
bin nüfusu okutabileceğimizi hesap ediyoruz.

İlktahsili fiilen umumî bir hale getirmek meselesini enine boyuna ve çok özen ile 
tetkik ettik. Bu günkü usul ile ilk tahsil varabileceği hedeflere varmış gibidir, idare-i 
hususiyelerin yerli varidat ile yerli ilk mekteplerle uğraşması tarzında şimdiye kadar 
takip edilen usulün bugünkü vaziyeti şudur; Varidatı müsait olan yerler ilk ihtiyaç 
haricinde geniş sarfiyata temayül edecek hale gelmişler, varidatı müsait olmayan yerler 
tevakkuf ihtimali karşısında kalmışlardır.

Hâlbuki bu memleketin ilk tahsile umumî ve hususi idarelerden tahsis ettiği 
varidat ki, 20 milyonu geçecek kadardır, bir elden yani Büyük Millet Meclisinin Maarif 
Vekâletinden sarf olunarak bütün memlekette bir plana göre mütevazı fakat sıhhî ve 
temiz ihtiyaca kâfi binalarla ilk tahsili bütün vatana fiilen umumî kılmak mümkün 
olacaktır. Tetkikatımız seneler sürdü. Vasıl olduğumuz kanaat budur.

2. Kuraklığa karşı aldığımız tedbirleri arz edeceğim; Kuraklık mıntıkalarındaki 
vatandaşlara çok iş göstermeye çalıştık. Nafıa yollar tahsisatından 250.000 lirayı bu 
mıntıkalara tahsis etti bu para size çok az görünmesin. Bilirsiniz ki, yol tahsisatı esasen 
Nafıada değil, idare-i hususiyelerdedir. Nafıa olan ancak müstesna işler içindedir. İdarei 
hususiyeler bütün nafıa tahsisatlarını vilayet dahilîndeki kurak mıntıkalara teksif 
ederek halka iş buldular.

Nafîa elindeki su işleri parasının yarısını bu mıntıkaya verdi. Konya’da İnevi kanalını 
25.000 lira ile ihale etti ki, bunun ile 10.000 dönüm sulanabilecek.

Aksaray Ulu Irmak kanalına başladı, 50.000 lira tahsisat verdi. Bununla 75.000 dönüm 
sulanabilecek. Konya civarındaki çiftlik kanalları için, Esmil kanalı için, tahsisat verdi. 
Bunlar 8.000 dönüm sulayacak. Çomra’da 50.000 lira ile işe başladı. 130 Km. tulündeki 
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kanal, Beyşehir gölündeki yeraltı kanalı temizleniyor. Ereğli bataklığının kurutulması 
ile 70.000 dönüm arazinin Ilgın’da 40 - 50 bin dönüm arazinin ziraate yarar bir hale 
getirilmesi düşünülmüştür. Kuraklık mıntıkada sarf ettiğimiz bu tahsisat bütçemizde bu 
işler için bulunanın yarısıdır. Verdiğimiz doğru ayrılıp yerine sarf edildiğini bu tafsilat 
gösterir ümidindeyim.

Devlet Demiryolları dar mıntıkalarımızdan işyerlerine gidecek olanlara tarifelerini 
yüzde 75’e indirdi. Ucuz yerlerden yiyecek ve yemlik tedarik ederek icabeden yerlere 
mal olduğu ucuz fiyatla yetiştirmeye çalıştı. Zahire, un, saman nakliyatında yüzde 
elli tenzilat yaptı. Bu tedbirlerin neticesi olarak demiryolu uğrağı yerlerde fiyatlar 
ağırlaşmadı.

Ziraat Bankasının dar mıntıkalara iki defada tahsis ettiği tohumluk ikrazı (2.310.000) 
liradır. Bu mühim rakamdır. Bundan başka darlık mıntıkalardaki borçlara müsait 
davranmak gibi bir banka için pek ağır bir gayreti de esirgemedi. Ayrıca 58.000 lira 
yemlik ve un tedariki için sıkıntılı yerlere faizsiz ikraz yaptı. Milletin öz malı olduğu 
Cumhuriyete teayyun ve tahakkuk eden kıymetli müessese için bu hizmetle yüksek 
iftihar medarıdır	(Alkışlar)

Tuz inhisarı her sene tuzlu göldeki, yavşan, Başhan kaldırım tuzlarından 30.000 
ton alırdı. Bu sene 90.000 ton aldı. Burada her sene 87.000 lira sarf olmasına mukabil 
bu sene şimdiye kadar 280.000 liralık sarfiyat yapılmıştır. Tuzun çıkarılmasında, 
taşınmasında kolaylık verecek tedbirler de ayrıca alınmıştır.

Hükümetin umumî ve esas tedbirleri yanında hayır müesseselerimizden Hilali 
Ahmer’in muavenetinden iftiharla bahsedeyim. Hilali Ahmer içtimai heyetimizin 
umumî zaruretlerini tehvin için 500.000 lira tahsis etti. Bundan 65.000 lirası Birinci 
Umumî Müfettiş emrine, 20.000’i Malatya ve havalisine gönderildi, Mütebakisi Konya, 
Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Çankırı vilayetlerine gönderilmiştir. 
Hükümetin ve millet cemiyetlerinin tedbirleri, semeresi olarak hiç bir yerde kuraklık 
afet manzarası almadı.

Kuraklığa karşı aldığımız tedabirleri izah ederken kuraklığın ıstıraplarını hiçe 
indirmiş olduğumuz gibi bir mana çıkarılmasından sakınırım. Kuraklık gibi, bolluktan 
başka devası olmayan bir hale karşı ancak acilen geniş nispette hafifletecek faaliyetten 
bahsolunabilir. Türk Milleti ve onun Hükümeti de ancak bunu yaptı.

Memleketimizin diğer kısımlarında mahsul iyidir. Yayla kısımlarda rastgeldiğimiz 
güçlüğün tabii ve iktisadî sebepleri vardır. Yayla vilayetlerimiz, yalnız hububat ziraati 
yapıyorlar. Vakıa bizim Yayla buğdaylarımız altın pahasında dünyanın en nefis malıdır, 
bu muhakkaktır. Bir de Yaylada bir kaç senedir geniş ekilmeye heves edilmiştir, Hâlbuki 
çiftçi bir cins ziraata dayanıp kaygusuz olmamalıdır. Babalarımızın yaptıkları gibi ziraat 
içinde biraz olsun sulanmış ekin bulunmalıdır. Bu seneler yalnız memleketimizde değil, 
birçok memleketlerde de iklimler normal olmaya bir gidiş gösterdi.

Efendiler, anatedbirlerimiz, ne kadar esaslıdır. Demiryolu uğrayan yerlerde fiyatlar 
ağırlaşmadı, yardımları, vasıtaları yetiştirmekte güçlük çekmedik. Malatya’da, Elaziz’de 
bugünkü pahalı fiyatlar bir iki sene sonra normal fiyattan farklı olmayacaktır. Mesela 
Elaziz çok iyi mahsul aldığı zaman gönderip satamaz. Fena mahsul aldığı zaman 
getirip ucuz geçinemez, geçen bu sıkıntı seneleri içinde hep darlığa rağmen Şimendifer 
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inşasında ısrarınızın isabetini görmüş oluyorsunuz. İşte önümde bir cetvel duruyor ki, 
inşa edilen altı şimendifer hattında 20.000 amele çalıştığını gösteriyor. Altı istikamette 
şimendifer İnşaatı 20.000 amele. İki rakam ki, Türk Cumhuriyetini anlatmak için 
manaları pek inandırıcıdır sanırım	(Alkışlar)

Efendiler, muvassaladan bahsederken yollara ehemmiyetle temas edeceğim. Size 
1929 senesi yol faaliyetimizin kati hesabını hikâye edeceğim. İki milyon yol mükellefi 
yazılmış, sekiz milyon liralık kısım para ile 280.000 vatandaş kendileri çalışarak 
borçlarını ödemişler. Yapılan işlerin müfredatı da önümdedir.

Bu rakamları dikkatle tahlil ettim. Bir defa 13 milyon 600.000 nüfusun 18’den 60’a 
kadar mükellefleri 2 milyondan fazladır, sonra 7 milyonluk para ve 280.000 amele 2 
milyon mükellefi durduramaz, demek ki Yol Kanununun verimini alamıyoruz. Pek 
kaçırıyoruz. Sonra memleketin dört köşesinde arazi üzerinde bizzat gördüklerimiz ele 
geçenin iyi sarf olunduğuna inan vermiyor, yanımda bir büyük veya küçük memurla 
her hangi bir yoldan geçerken yolun eninden, uzunluğundan, dikliğinden, yapılışından, 
köprüsünden yahut dönemeç yerlerinin darlığından şikâyet etsem yanımdaki efendi 
masumane bir gayretle derhal, bu eksikleri düzeltecek yeni bir güzergâh bulduğunu veya 
aradığını söyler. Fen memuru ve mühendis eksikliğinden şikâyette umumidir. Demek 
ki, arkadaşlarım, Yol Kanununun gelirinitam almak yol işlerini şimendifer gibi hususi 
görüşler, mülahazalarla sarsılmayan sağlam fenni esaslara bağlamak fen memuru ve 
mühendis şikâyetlerine nihayet vermek lazımdır (Bravo	sesleri)

Bu suretle biz senede her halde on beş milyonluk iş elde edebiliriz. Bu büyük bir 
neticedir, bu neticeyi mühimsememek takatimizi yıpratabilir bir israftır.

Nafıa bize yol işlerini saydığım anahatlar içinde nizama koyacak bir program 
hazırlayacaktır. Hükümetin başlıca işlerinden biri de programın tatbiki temin olacaktır.

Efendiler, çeşitli mahsul, sağlama bağlanmış çiftçilik, bol ve nefis mahsul su ihtiyacının 
teminini ve fennin sultası dahilînde tanzimini istiyor. Bu memleketin on, on beş sene 
zarfında iki yüz milyon lirayı su işlerine sarf etmesi lazımdır	 (Alkışlar) Dar senelerde 
şimdiye kadar şimendiferlere seksen milyon sarf edebilmiş olanların tecrübesiyle su 
işleri için 200 milyon lirayı bu memleketin verebileceğine güveniyoruz. İlk devre için 
yüz milyonluk kanun isteyeceğiz. Gerçi bütçeye yalnız iki milyon ekledik, fakat büyük işi 
Büyük Meclisin karariyle bir kanuna bağlayınca artık bu senenin ve gelecek senelerin 
artırmaları hep ve evvela su işlerine gidecek. Üç sene içinde senelik taksit on milyona 
çıkacaktır. Bu sene iki, üç yüz bin lira ile yapabildiklerimizi saymıştım ki, bunları göz 
önüne alınca iki milyon ile ne kadar iş yapılacağı kendiliğinden anlaşılır.

Şimdi arkadaşlar, iktisadî hayatımızın bazı cephelerinden bahsetmek isterim. Asrın 
başlıca meselelerinden olan ucuza maletmek, ucuz fiyatla pazara çıkarmak prensibi 
bizde henüz olgun görünmüyor, bundan bilhassa müştekiyiz, yediğimiz ekmek bile 
bugünkü iktisadî şartların haricindedir. Bütün memleketin bizim ikinci nevi ekmeğimizi 
bir çeşit olarak yemesinde bir mahzur yoktur (Bravo	sesleri)

Buğday gümrüğünü indirip indirmeyeceğimiz de merak edilmektedir. İktisadî 
şartların gereğine göre Büyük Millet Meclisinin yeniden ne kararlar alacağını 
keşfetmeye çalışmak beyhudedir, fakat buğday rüsumu mühim bir kısmı yalnız hububat 



130	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

ziraati yapan çiftçilerimizi himaye ettiğine göre böyle bir tedbir kolay düşünülmez. Biz 
bugünkü şartlarda böyle bir lüzurn görmüyoruz.

İktisadî zihniyet ve faaliyetimiz harici ticaret ile lazım olduğu kadar uğraşmamaktadır. 
Harici ticaretin tedbirlerini mühnasıran Hükümetten beklemek adetinden çıkmaya 
mecburuz. Mesela incir mahsûlünde bu yolda ameli zihniyetle çalışan ve muvaffak 
olan müesseselerimiz vardır. Diğer başlıca mahsullerimizde de bu faaliyetin kuvvetli 
teşekküllere istinat etmesine Hükümet bütün kuvvetini yardımlı kılmaya hazırdır.

Tütün mahsulümüz için bir hususi nokta arz edeceğim. Haklı şöhret bütün dünyaya 
yayılmış olan tütünlerimizden istifade etmek isteyin birçok memleketler var ki sanatta 
ihtisası malum olan inhisar idaremiz ile muameleye girişmek istiyorlar. Bilirsiniz 
ki Türkiye’de inhisar meselesi hususi bir kanun ile bir kaç seneden beri tecrübe 
devrindedir.

Tecrübe inhisar usulünün bu memleket için en doğru olduğunu isbat etti. Beş sene 
evvel hazineye 4-5 milyon lira gelir bırakan Reji, devlet elinde, içinde bulunduğumuz 
senenin gelirini 22 milyona bağlamak yolundadır	(Alkışlar)

Hala böyle iken inhisarın atisi malum olmadığı zanniyle faydalı faaliyetleri sekteye 
maruz bulundurmak manasız ve zararlı oluyor. Tütün İnhisarı Kanununun bu hakikatlere 
göre mütalaa ve tadilini büyük meclise teklif etmek kararındayız.

İktisat hayatımızda hangi nevi müracaatlara karşı Hükümetin müsait 
bulunmadığından da bahsetmeyelim. Bir kelime ile hulasa ederek diyeceğim ki, 
hazineden hususi ihtiyaçlar için muavenet taleblerine karşı koymak mecburiyetindeyiz. 
Yalnız ve haksız bir düşünce ile Devlet hazinesini gerek doğrudan doğruya gerek 
inhisarlar ile bilvasıta mal satan alan bir hayrat ocağı sanmak, mücadele edilmek lazım 
gelen bir zihniyettir.

Hükümet bu yaptıkları mukavele külfetlerinden şu veya bu mazeret ve vasıta 
ile kurtulabilmek ümidini zihinlerden silmeye çalışıyoruz. Çünkü: Bu ümit ciddi iş 
sahiplerini meydandan kaldırmakta, iş sahiplerini alım satımda iktisadî faidelere 
uymak gayretinden ayırmaktadır. Bilmem kaçıncı elde, fahiş faizle büyük alış veriş 
heveslilerinin tütün veya müskirat inhisarlarına mal satmak için türlü müracaatlar bu 
kabilindendir.

İnhisar idarelerinin tabii çalıştıkları sahalarda nazımlık vazifeleri söz götürmez. Bu 
vazifenin hududu umumî menfaat ve hazinenin hukuku ile çerçevelidir.

Türkiye’de büyük iş deruhte eden harici sermaye veya taahhüt sahiplerine karşı 
vaziyetimiz dürüst ve sarihtir. Biz bir mukavele ile Hükümete düşen taahhütleri dikkatle, 
hiç zahmet vermeksizin yerine getirmeye çalışırız.

Mukavelede yazılı olan taahhütleri hakkiyle tutmaya kudreti olan birçokları bir 
güçlüğe uğramadan işlerini görmekte, kazançlarını almaktadırlar.

Bir mukavelede karşımızdakinin taahhüdünü ciddî olarak talep ve istihsal etmeye 
dikkat etmek vazifemizdir. Taahhüdünü tutmaya kudreti veya niyeti olmayanlara karşı 
müsamahamız yoktur. Fesholunan veya mahkemelere düşen işlerin sebebini bu izahatta 
aramak lazımdır. Efendiler; malî vaziyetimizin iyi ve ümitlerle dolu gidişini düzgün 
tutmak için pek dikkatli olduğumuzu söylemek isterim. Maliyemiz pek az memleketlere 
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isabet eden ağır vazifeler almıştır, memleketin umumî idaresini, siyasî ihtiyaçlarını göz 
önünde bulunduran hazine milletin asırlık büyük eksikliklerini de bir sıraya koyarak 
tamamlamaya girişmiş ise, onun sıhhatini korumak için bizim nasıl helecan içinde 
bulunmamız lazım geldiği anlaşılır.

Şimendifer ile uğraşan, su işlerine başlıyan, memlekette para, kredi, istikrar, gibi 
hayatî meseleleri düzeltmek gayretinde bulunan maliyemizin bilhassa büyük meclisin 
uzağı gören yardımı ile gelecek vaziyetini daha sağ ve daha sağlam görmekteyiz 
(Alkışlar) Bildiğimizi milletimiz karşısında alenen söylemek mecburiyeti ile derim ki, 
bu memleketin kötülüğünü isteyenler onun siyasî ve idarî zayıf zamanı kadar ve hatta 
ondan ziyade hazinesinin dar ve işlemesi bozulmuş zamanını beklerler.

Yeni devrin ve yeni neslin hükümet adamları ve milletvekilleri bilhassa malî 
hatalardan bir kâbus gibi çekineceklerdir (Bravo	sesleri,	alkışlar) Devlet Bankasını açmak 
kararı artık hükümetler sahasının üstünde millî bir karar olmuştur. Biz bu millî emele 
bu sene vücut verecek tedbirlerle meşgul olacağız. Devlet bankalarının her yerde 
hususiyetleri vardır.

Bizdekinin memleket menfaat ve iktisadiyatı ile bağsız, kayıtsız uğraşabilecek 
bir nizam ile doğacağını söylemeye bilmem lüzum var mıdır? Senelerden beri askıda 
duran Anadolu hattının satın alınması müzekeresinin neticesini Büyük Meclise takdim 
edebileceğimizi umuyoruz. Biz bu müzakerede iki tarafın da memnun olabileceği haklı 
bir uzlaşma fikri taşıdık.

Efendiler: Size başlıca meselelerimizi arz ettim. İlave edeceğim şudur; Türkiye’nin 
büyük meseleleri kısa bir zamanda hallolunamıyor. Bunun sebebi yeni Türk cemiyetinin 
millî ve hayatî meselelerinde avutma ve oyalama ile asla bir idare ile mücehhez 
olduğunun iyice kavranmış olmasıdır.

Fakat söylemek isterim ki geçen uzun zamanlar bir çeşit imtihan ihtimalleri bu 
memlekete ancak yeni muvafakiyetler hazırlayacaktır	(Alkışlar)

Geçen beş senede olan budur. Gelecek senelerde aynı neticeleri emniyetle beklemek 
için de davalarımızda hak, bünyemizde kuvvet görüyoruz.

Muhterem Efendiler, şimdi sizden anaprensiplerinin düşünüşlerini ve tatbik 
meslekini yeniden dinlediğiniz, bahusus icra Vekâletinizi nasıl kullandığını iş başında 
tecrübe ettiğiniz Hükümete karşı tasvip ve itimadınızın ne halde bulunduğunu 
göstermenizi istiyoruz ve bunu rica ediyoruz (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

REİS — Efendim, bir takrir vardır okunacaktır.

Riyaseti Celileye

Başvekil İsmet Faşa Hazretlerinin mesaili dahilîye ve hariciye hakkındaki izahatı kâfi 
görülerek tasvip ve beyanı itimat olunmasını teklif eyleriz.

Erzincan Saffet    Afyonkarahisar Ali    Tekirdağ Cemil

REİS — Efendim, bu takriri tayini esami ile reye arz ediyorum. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurunuz.

Efendim reylerini vermeyenler reylerini versinler.
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Ârû istihsali hitam buldu.
Netice-i ârayı arz ediyorum. İsmet Paşa Hükümetine İtimat beyanı için 257 zat reye 

iştirak etmiştir. 257 reyle mütteflkan İsmet Paşa Hükümetine beyanı itimat olunmuştur 
(Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler; itimadınıza bilhassa 
teşekkürler ederim. Başlıca emelimiz ve itimadın yerinde olduğunu ispat etmeye 
çalışmak ve muvaffak olmaktır. Sizin müzaharet ve itimadınızla her müşkül yenilir29 
(Şiddetli	alkışlar)

29  TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III, Cilt 5, İçtima 3, Sayfa 26 - 30
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4 Mart 1929 Pazartesi 
Takriri Sükûn Kanunu Süresinin Bitmesi Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Ünlü Efendiler!
Takriri sükûn kanununun sürerliği bu gün bitti. Hükümetiniz kanunun yenilenmesini 

istemiyor; hatta kanunun yenilenmemesini istiyor. Bu karara Hükümet, Devlet Başı 
olan Büyük Reisi Cumhurun irşadı ve öğüdü ile varmıştır. Bu memlekette Cumhuriyet 
vatandaşlığının pürüssüz, engelsiz yerleşmesi Büyük Reisi Cumhurun ideali olduğu çok 
kez söylenmiş her zaman görülmüştür	(Alkışlar)	Bu günkü kararımız da o idealin sarsı 
götürmez yeni bir delilidir. Cumhuriyete kadar bu memleketi idare edenlerin muvakkat 
konulan kanunları kendi hükümlerini süreklendiren bir vasıta gibi kullanmalarından 
örnek alarak endişe edenlerede bu kararımızla, tarih karşısında cevap vermiş oluyoruz 
(Alkışlar) Takriri sükûn kanununun nasıl konduğunu, bu kanunla geçen dört yılda neler 
olduğunu kısaca hatırlatmağı yarın için öğretici bir vesile saydım.

Kanun, dört yıl evvel Cumhuriyeti istemeyen bütün amillerin Büyük Millet Meclisini 
ortadan kaldırmağa varacak, aşkın tevacüzlerine karşı konmuştu.

Büyük zaferin hemen ertesinde, bu memleketi düşmanlarına, hatta Millî idarenin 
meydan almasından ürperdiği için, isteyerek bağışlamış olan Hanedan gadir görmüş 
adamlar gibi ortaya atılmıştı. Daha Müstevli Donanması İstanbul sularında iken başlayan 
bu çalımlı gösterişler, daha Lozan Muahedesi tasdik olunmadan, türlü yardakçıların 
birleşmesiyle memleketin bütün evlatlarını tedirgin etmişti. Hilafeti kaldırmak, Osman 
oğullarını vatan dışarı atmakla azgınlara us gelmedi.

Hususi aile sofrasına, şahsî yaşayışa pervasız uzanan iftira dilleri, dinî türlü 
isnatlarla herkesin haysiyetini kirletecek, Hâkimleri ve Zabıta kuvvetlerini Gazete 
dehşetiyle ürkek ve kötürüm yaparak Devlet kapısı vatan severlere zindan, vatan havası 
hemşerilere boğucu zehir kılınmıştı.

Bu memleketi müstevlilerden kurtaran Halk idaresi aciz, beceriksiz, padişahların, o 
insanlara Gökten bakan iradeleri, yanında, dermansız bir acemi haline düşürülmüştü. 
Zaten maksat bu idi. Hükümeti ele geçirmenin tek çaresi, bu Mecliste ekseriyeti 
kazanmak olduğu unutulmuş, bilakis dışarıdan Meclisi zorlayarak kısa yoldan basamağa 
çıkmak kıgzısı gözleri dumanlatmıştı. Bu heryenli engin taşkınlık ortasında Bingöl 
Dağının yamacından bir şaşkının Türklerin itikatlarına düzen, Milletin Büyük Meclisine 
yön vermek için meydana atılmasından daha tabiî ne olabilirdi?

1923 birinci teşrinde Cumhuriyet kuruluyor,1924 ağustosunda Lozan tasdik 
olunuyor, gene bu yaz harici meselelerin en gergin safhaları geçiriliyor,1925 Martında 
sözün ayağa düşmesi ergin noktasına çıkmış bulunuyor. Sabırsızlığın derecesi bu gün 
akla durgunluk verecek bir masal sanılabilir; fakat bu söylediklerim olan şeylerin ancak 
kuru ve kısa bir hikâyesidir.

Tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar sabreden Büyük Meclis, Cumhuriyeti 
kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine hükmetti. Geniş bir seferberlikle 
vatandaşların Cumhuriyet müdafaasına çağırılmasına izin verdi, bir buçuk yıldan beri 
büyük zaferin temiz çalışma yaşayışını kendine zehir edenlere karşı Millet kızgın bir 
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seğirdimle Reisi Cumhurun çağırmasına koştu. Büyük Meclis aynı zamanda kendi 
istiklâl mahkemelerini kurdu ve hükümete takriri sükûn kanununu verdi.

Büyük Meclisin Halk idaresi ne kudretli bir tutum olduğu meydana çıkmıştı. Fakat 
Cumhuriyet aleyhdarlarının hazırlıkları şimdiye kadar sezilenden çok daha fazla olduğu 
da en kapalı gözlere çarpmıştı. Hatta bu Meclisin göğsünde bu Milletin en pahalı evladına 
karşı kötü kast hazırlanacak derecede dumanlı gözler, karanlık vicdanlar meydana 
çıktı. Bu hesapların sorgusu iki sene sürdü. İki sene sonra Büyük Meclis Cumhuriyet 
müdafaasını münhasıran Adliyeye bıraktı. Yalnız takriri sükûn kanununun hükümete 
verdiği salahiyetleri daha iki sene için yeniledi; Son iki yılda da irticai hadiseler olmadı 
değil, fakat Cumhuriyet Adliyesi yeni kanunları ve usulleriyle ve Hâkimlerin uyanık, 
adaletli hükümlerile Vatandaşın emniyetini, inkilabın masuniyetini korumağa yetkin 
olduğunu gösterdi. Son iki sene içinde Hükümet takriri sükûn kanununu hemen hiç 
kullanmamıştır denilebilir. Bu hâl hem memlekette uyanmanın derecesini hem de 
normal bir tutuma alışmak ve alıştırmak için el birliği ile nasıl özenildiğini gösterir. 
Takririsükûnun dört yılını yalnız emniyet, Cumhuriyet müdafaası noktasından görmek 
kısa ve kısır bir görüştür.

Geçen dört yılda yüz yıla sığmayacak eyi şeyler yapılmıştır. Halk idaresinin güçlü 
ve kudretli çehresi zihinlere yerleşmiştir ki bu bence en değimli neticedir. Çünkü halk 
idaresinin kanunlarının, kuvvetlerinin hafife alınamayacağının zihinlerde köklenmesi, 
her hangi bir tehlike ve bunun karşısında Büyük Meclisin mutlaka ölçü bulacağının 
eyice bilinmesi eyileri teskin edecek, taşkınları uslu düşünmeye sürecek başlıca ilaçtır.

Geçen senelerde Adliyede kabul edilen yeni kanunları ve Adliye teşkilatındaki 
yüksek terakki eserlerini öğünerek ve güvenerek hatırlayabiliriz.

Bunun gibi Türk kadınının içtimai esaretten kati olarak kurtulması hadisesi de bu 
zamana rastlar. İlk serbestlikte belkitutu m unu şaşırmış olan bir ikiye karşı, şehirli 
ve köylü bütün Türk kadın ailede, cemiyette ve hayatı namuslu alnının temiz teri ile 
kazanmak yolunda kendi saygılı yerini hakkı ile doldurmuştur.

Kadının içtimai hakkına karşı zihinde eski zamanların küflü delillerinden kalıntı 
olanlar varsa ve eğer bunlar samimî iseler, düşüncelerini durultmak için kendi analarını, 
bacılarını ve kızlarını düşünmelidirler. Eğer onlar samimî değillerse, kendilerine 
haber verelim ki kadınlarımıza içtimai kulluk yakıştıran, bütün Cumhuriyetçileri ta 
yüreklerinden yaralamak isteyen bir mütecaviz gibi karşılanacakdır	 (Alkışlar) Bütün 
dünyada kadınlar Devletin yüce duraklarına kadar yükselirken, en ulu kahramanları 
yetiştiren Türk kızlarının saygısız görülmesine asla katlanamayacağız	(Alkışlar)

Dinin Devletten ve siyasetten uzaklaştırılması da geçen devirde tamamlanmıştır. 
Vatandaş, mabedinde kendi itikadı ve vicdanı ile serbest bırakılmış, onun arık ve temiz 
inancı bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılmıştır. Hiç kimse bir Vatandaşa dinî 
inancından, ibadetinden ötürü bir engel çıkarmağa nasıl muktedir olmayacaksa, dindar 
silahı ile de hiç kimse Büyük Millet Meclisinin her hangi bir kanununa, bir Vatandaşın 
emniyet ve haysiyetine dil uzatmağa imkân bulmayacaktır	(Alkışlar)

Hele dinî bir mevzuu siyaset maksatları için tutak ve basamak yapmak kapısı sımsıkı 
kapanmıştır	(Alkışlar)
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Türk harfleri de bu devirde konuldu. Derhal öğrenen yüz binleri bir tarafa bırakalım 
bu gün millet mekteplerinde ana dilini okuyup yazmağa çalışanlar, erkek kadın, bir 
milyonu geçiyor. Bu sayı, tereddüdü olanları uyandıracak, başlı başına bir delildir.

Milletin çok değerli vekilleri, Şimdi size bugün vatandaşlar arasında sürülmeğe 
çalışılan propaganda mevzularını hikâye edeceğim; Bunların başında Büyük Gazinin 
hastalığına dair döndürülen söz gelir.

Bir at gezintisinden döndüğü zaman yerinden kımıldanamayacak kadar hasta 
olduğu haberiyle eğlenir. Vatan düşmanları millî hayatın ilk gününden beri gözlerini 
hep onun sıhhatına diktiler. Onun sıhhati Milletin, değeri ölçülmez, bir varlığı olmasının 
bir sebebi de budur. Bu propaganda esasen Vatan dışından beslenir. Maksat bellidir: 
Cumhuriyet ve inkilap onun sıhhati ile kaim olduğu sanını telkin etmektir. Gazi daha 
çok zaman bu Vatana hizmet edecek çağda ve sıhhattadır. Merak edenler, vesile 
düşerse onu başkumandan muharebe meydanındaki kadar genç ve diri olduğunu 
yeniden deneyeceklerdir, (Şiddetli	 alkışlar) Gazi büyük eserlerinin yerleşkin olacağına 
inandığındandır ki, hayatın rahat ve dağdağasız geçirilmesi varken yarınki çocukların 
rahat ve ünlü yaşabilmeleri için bu gününü feda etmektedir. Yarına inanmayanlar, 
bugün bir köy mektebinde heceleyen Türk çocuğunda yarının kudretli Devlet reisi 
ışığını aramayanlar Cumhuriyetçi olamazlar	(Alkışlar)

Türk gençlerine hitabesinde geleceğin bin belasına karşı onların damarlarında yetik 
kudret bulan Büyük Vatandaş, elbette eserinin atisinden emindir.

Gazi ile arkadaşları arasında ihtilaf bulunduğu sayıları da sık çıkarılır.
Haber verelim ki bunların aslı olmak ihtimali yoktur. Biz ona temiz, pürüssüz ve 

engin inanırız.
Vatandaşların kulağına en çılgın dinî ifsadı üfleyen bir akıntı, çoğu Suriye’de 

yerleşen her çeşit düşmandan gelir. Orada Türkiye aleyhinde kaç cemiyetin, kaç firarinin 
çalıştığını sayamam. Bunların bir habercisi bir şehrimize girerse; öteki şehirde camilere 
haç, put takıldığını yayar.

Vergilerin ağırlığından, borçların tanındığından. Büyük Millet Meclisinin dağılması 
lüzumundan tutturarak her çeşit Cumhuriyet aleyhdarının yardakçılığa yeltenen bir 
gizli propaganda da Komünist adım taşıyan mahdut bir zümreden yayılır ki bunların da 
marifetlerine zabıta ve adliye havadisi sırasında arasıra rast gelirsiniz.

Bu gün millete, kendi aleyhine kullanılan silahların bir kaçını saymağa çalıştım. Biz 
bu silahlardan korkmuyoruz. Bilakis milletin, kendi yurdunu serbest idare etmesiyle, 
basacağı yeri iyi tayin etmesinde daha özenli bulunacağına kanıyoruz. Bahusus 
vatandaşların yabancı kastından ve fesadından haberdar edilmesini bir vazife biliyoruz.

Cumhuriyet adliyesi bu memleketi fesada vatandaş haysiyet ve şerefini ne kadar 
örtülü ve sanatlı olsa da isnat ve iftiraya karşı müdafaa edecek değerdedir	 (Alkışlar) 
Nihayet milletin intihap imtihanına güveniyoruz. İktidar mevkiini elde etmek 
isteyenlerle büyük seçkide milletin karşısına cesaretle çıkacağız.

Bizim politikamızın mesnedi şudur; Bu memlekette bu meclisten büyük kudret 
yoktur. Bu Meclis memleketimizi, harici, dahilî sayısız düşmanın pençesinden nasıl 
kurdardıysa.... Bu Meclis yüzlerce yılların ezgilerini göreneklerini yenerek nasıl 
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Cumhuriyeti kurduysa.... Bu büyük Meclis Cumhuriyeti şimdiye kadar bin kötü niyete 
karşı nasıl koruduysa.... Gelecek günlerde de, Cumhuriyeti kanunların ve kendi iradesini, 
hale ve ihtiyaca göre dahilî, harici her hangi tehlikeye karşı, derhal alacağı tedbirlerle ve 
yenilmez gücü ile behemehal müdafaaya muvaffak olacaktır (Sürekli	alkışlar)

SADIK BEY (Balıkesir) — Başvekil Paşa Hazretlerinin çok kıymetli nutuklarının 
memleketimizin her tarafında okunması ve bilinmesi için Resmî Gazete ile neşrini 
müteakip tab ve tevziini teklif ederim.

REİS — Zaten zapta geçti, tap ve tevzi edilecektir. Bu hususta bir mütalea ve itiraz 
var mı efendim? (Hayır	sesleri) Tap ve tevzi ederiz.30

30   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 9, İçtima 40, Sayfa 19-21
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3 Haziran 1929 Pazartesi 
Genel Siyaset ve Meclis’ten Güvenoyu İstemi Hakkındaki Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Çok saygıdeğer efendiler; Yüksek Meclisin 
bu seneki toplanmasının sonlarında da umumî siyasetimize dair görüşlerimizi 
söylemeği vazife saydım. Dün Hariciye Vekili aziz arkadaşımın tafsilat verdiği gibi 
elde olan meselelerimiz bitiriliyor. Senelerden beri ortada bulunan, vakit vakit 
havamızı bulutlandıran meselelerin bitmesi hem memnuniyet ile kayt olunacak, hem 
beynelmilel havamıza emniyet ve huzur imkânını arttıracak mutlu bir hadisedir. Lozan 
nizamına mevzu olan meselelerin sonuncuları da bu suretle düzelmiş oluyon Ancak 
beş sene içinde, eski mirasların makul bir halle varması mümkün olmuştur. Biz bunu 
da Cumhuriyetin mütemadiyen ilerleyip kuvvetlendiğine, beynelmilel sulh ve emniyet 
amili olduğunun anlaşılmakta olduğuna yeni bir delil sayabiliriz	 (Alkışlar) Yaptığımız 
anlaşmaların hakikî kıymetleri, tabiî, emniyet ve münasebatta halisane dürüstü nokta-i 
nazarından elde edilecek amelî neticelerle ölçülebilir.

Konan imzaların, söylenen sözlerin riayetsiz kalacaklarını tahmin etmeğe bir sebep 
görmüyoruz.

Hallolunan meselelerle hiç ilişiği olmaksızın size gelecek beynelmilel meseleler 
ve ihtilaflar hakkında düşündüğümüzü söyleyeceğim. Kendimizi haksız olmaktan 
sakınmak, icabında hakemden adalet istemek, haksızlığı baskı ile yüklemek istiyecek 
olanı reddi için yürekli ve güçlü olmak, işte bizim zihniyetimiz ve millî terbiyede 
istikametimiz budur	(Bravo	sesleri,	şiddetli	alkışlar)

Beynelmilel münasebetlerimizde emniyet verici bir tutum, dostluklarımıza vefa, 
her fırsatta ve elimizden geldiği kadar sulh ve huzura hizmet; dikkatle riayet ettiğimiz 
esaslardır.

Bu sene yeni ve büyük ticaret muahedeleri müzakeresine gireceğiz.
Bu müzakerelerde bazı devletlerle ilk defa olarak yeni esaslar içinde görüşeceğiz.
İyi, geniş ticaret münasebetlerinin siyasî ve iktisadî faidelerini bildiğimiz kadar 

ticarette hususi ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulundurmağa mecbur olacağız. Ancak 
menfaatların uzlaştırılması ile neticeye varmağa çalışacağız. Dahilî siyasette size 
bilhassa bahsedecek bir şeyim yoktur.

Memleket, inkişafını, huzur ve emniyet içinde takip etmektedir. Cumhuriyetin 
serbest ve kudretli nizamı vatandaşın yaşayışını emniyet ve adalet içinde her engelden 
korumaktadır ve daima koruyacak kudrettedir	(Alkışlar)

Maliyemiz yeni bütçe senesine, kendine daha ziyade güvenerek giriyor. Son senelerin 
her biri, malî bakımdan yeni bir iyileşme ile mümtaz olmuştur. Bu toplanışta aldığınız 
tedbirlerin faideleri az zamanda belirecektir.

Muhtelif kanunların kendi kendine işleyen masrafları bütçede gösterilmek, dalgalı 
borçları belli bir nizama bağlamak gibi usuller bütçemizi bir kat daha sağlamıştır.

Maliyemizin inkişafından her vesilede söyleyişimi gereksiz bulmazsınız. Maliyenin 
düzgün olması yalnız idare ve siyaset düzgünlüğünün değil iktisatça açılıp genişlemenin 
de ilk temel taşıdır.



138	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

Maliyemizin düzgünlüğünden ve açılmasından beklediğimiz ati, hususî bir 
cazibeyi haizdir. Çok artacak bir bütçenin ilk devirlerinde idare masraflarımız oldukça 
durgulanmıştır. O halde artacak gelirlerin, nafıa, iktisat ve sıhhat işlerine harcanması 
şimdiden hazırlanmış ve kolaylaştırılmış oluyor (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Sular, Limanlar 
ve yeni demiryolları için kabul buyurduğunuz tahsisatları Hükümete bıraktığınız 
mühletlerden daha az zamanda sağlamak göz diktiğimiz bir hedeftir	(Alkışlar)

Maliyede anlayışı ve yarına bakışı böyle olan bir Hükümetin nafla ve iktisat işleri 
için harici sermayeden istifadeyi ihmal etmemekle beraber itibarlı milletlerin usulü 
ve mutedil flat haricinde kayıtlarla para cazibesine kapılacak zihniyet ve ihtiyaç içinde 
bulunmadığını da söylemiş oluyorum.

Devlet Bankası teşkili hakkındaki tetkikatımız henüz bitmedi. Gelecek toplanmanızın 
başlıca işlerinden birini teşkil edecek olan projemizi tatilde hazırlayacağız.

İktisadî vaziyetimiz ümitle dolu yeni bir devirdedir. Yedi seneden beri bazı mahdut 
vilayetlerimizde az çok devam eden ve bilhassa son üç senede ziyada darlaşan ziraat 
ahvali daha müsait bir devre giriyor.

Geçmiş dar senelerin intibahımızı açan derslerini önümüzdeki senelerde tatbik 
etmek başlıca emelimizdir. Emin olabilirsiniz ki, halk idaresinin mesul adamı sayılmak 
değerini güçlük ve sıkıntı, zamanlarında yıpranmayan cesaret ve gayretle olduğu kadar 
geniş zamanda atiyi hazırlayan tedbirlilikte arıyoruz.

Şanlı efendiler; Şimdi sizden İcra Vekillerinize itimadınızın derecesini reylerinizle 
göstermenizi isteyeceğim. İcra üzerinde Büyük Meclisin itimadının gölgeli olmaktan uzak 
bulunması hem millet hâkimiyetinin en güzel bir tecellisi, hem icrada muvaffakiyetin 
tek çaresidir	(Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

REİS — Etfendim, Başvekil Paşa Hazretleri Hükümet için Meclisten itimat talep etti. 
İsimler okunacaktır, herkes reyini istimal etsin, reylerini verenlerin tekrar yerlerine 
oturmalarını rica ederim. Rey vermeyenler lütfen reylerini versinler. İstihsali ara 
muamelesi hitam bulmuştur.

Reylerin neticesini arz ediyorum. Reye (247) zat iştirak etmiştir ve (247) zat 
mütteftkan Hükümete beyanı itimat etmiştir	(Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — (Alkışlar	 arasında	 kürsüye	 geldi) Hükümet yüksek 
İtİmadınızdan müftehir ve müteşekkirdir. İtimadınız bize yeniden taze, canlı kuvvet 
Vermiştir.31 (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

31   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 12, İçtima 76, Sayfa 314 - 315
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9 Teşrinisani 1929 Cumartesi 
Dış ilişkilerdeki Yeni Gelişmeler ve Ülke Sorunları ile Güvenoyu İstemine 
İlişkin Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — (Alkışlar	arasında	kürsüye	gelerek)
Milletin çok saygı değer vekilleri, Harici münasebatımızın yeni terakkilerini arz 

edeceğim.
Rusya ile münasebatımızda eski ve tecrübe geçirmiş dostluk, kuvvetini muhafaza 

etmektedir. Ticaret münasebetlerimizin düzeltilmesi için ciddî ve samimî gayretler 
sarfetmekteyiz. Müsbet neticelere varacağımızdan ümitliyim.

İtalya ile münasebatımız cidden dostanedir (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) İki tarafta bir 
birimize itimat hissi esaslıdır. Mütemadiyen inkişaf etmektedir.

Fransızlarla olan muallak meseleler mesut neticelere bağlandı. Hudut tayini, 
Mersin-Adana şimendüferinin satın alınması, iki tarafın muvafakatile nihayete erdirildi. 
Aramızda yeni ticaret muahedesi imza edildi. İki Hükümet münasebatının arızasız bir 
safhaya girdiğini zikretmekten memnunum.

Hudut vakıları büsbütün bitti diyemem. Fkkat şimdiden kendini gösteren eyilik, 
sınır boyunda eyi geçinmeyi temelli kılacağını umdurmaktadır.

İngiliz donanmasının Memleketimizi ziyareti bir dostluk eseridir. Bu güzel hadiseyi 
memnuniyetle kaydetmek isterim. İngiltere ile ticaret ve ikamet muahedesi müzakeresi 
müsbet bir neticededir.

Almanya ile iyi münasebetlerin muahedeleri tamamlanmaktadır. Aramızdaki iktisadî 
münasebat inkişaf halindedir.

Amerika Müttehit Cumhuriyetlerile münasebatımız ticarî ve iktisadî inkişafı ile 
eyi bir gidiştedir. Yeni bir ticaret muahedesi imzalamış olduğumuzu ifade etmek eyi 
ve genişlemeğe müsait münasebatın ifadesi için güzel bir vesiledir. Büyük Elçimiz 
Japonya’ya vardı, iki memleket arasında tam dostane münasebatın bütün cihazı tamam 
oldu.

Bulgaristan ile münasebatımız eyi hissiyat ile meşbudur. Komşu memleketin inkişaf 
ve saadeti bizim samimî dileğimizdir.

Macaristan dostluğu bizim için kıymetli bir münasebettir.
İran ile münasebetimiz normal ve dostanedir.
Yunanistan ile muallak meselemizi halledemedik. Büyük Mecliste geçen son 

beyanatımda ihtilaf bitiyor diye söylemiştim. Son anda çıkan müşkülat bizi hayrete 
uğrattı ve kazanılan mühim mesafeleri geri attı. Komşu memleketteki bazı neşriyat ve 
muamelat da havayı yumuşatacak mahiyette değildir. Ancak bu gün Yunanistan’ı idare 
eden zatın iyi münasebat kurmak arzusunda samimî olduğunu zan etmekteyim.

Burada zikretmediğim beynelmilel münasebetlerimiz umumî olarak normal ve 
arızasızdır. Sulh havasını kuvvetlendirmek, beynelmilel ihtilafları mutlaka sulh yolları 
ile halletmek için uzlaşma ve hakem usullerini memnuniyetle kullanmak; dikkatle takip 
ettiğimiz bir harekettir	(Alkışlar)
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Şimdi size dahilî ahvalimizden bazı noktalar hakkında malumat vereceğim.

Şebin Karahisar’da yazın zelzele olmuştu, bilhassa Suşehri’nde ve köylerinde birçok 
binalar yıkıldı. Alınan tedbirlerle afete uğrayanların ıztırabı hafifletilmiş ve yıkılan 
binalar kış basmadan kâmilen tamamlanmıştır	(Alkışlar)

Oftaki seylap ve heyelan daha çok tahribat yaptı. Burada da hususî, resmî bütün 
gayretler felaketi hafifletmek için sarfedildi. En nihayet heyelan mıntıkasına düşen 
bazı köylerin, tetkik eden mütehassıs alimlerin tavsiyesi ile Bayburut ve Maçka’ya 
nakledilmeleri ihzar edilmiştir.

Dahilî asayişe ait her adî vakayii dahi muntazaman neşrediyoruz. Suçluların kanunî 
takibat karşısında çaresiz kaldıklarını zikretmek asayişin sağlam olduğunu söylemek 
için kâfidir.

Memleketin umumî havası; vatandaşın çalışmak, işlemek, kazanmak arzusile 
dolgundur. Cumhuriyetin kanunlarına ve kuvvetlerine yürekten güvenmek ve dayanmak, 
açık ve serin bir düşünce ile yurdu ve ülkeyi mamur etmeğe çalışmak; işte bu gün 
vatandaşların tek olarak, cemiyet olarak yaşayışlarına yön veren fikir budur	(Alkışlar)

Şimdi iktisadî ve malî bazı meseleler hakkında maruzatta bulunacağım.

Evvela vatandaşlara arazi dağıtılmasından bahsedeceğim. İşledikleri arazi 
kendi malları olmayan vatandaşları toprak sahibi yapmak için bu sene bazı şark 
vilayetlerimizden işe başladık. Birinci Umumî Müfettişlik dahilînde şimdiye kadar 
hazineye ait araziden 90 bin dönüm toprak dağıttık.

Ayrıca istimlâk ederek ve bedelini peşin ödeyerek 20 bin dönüme yakın arazi verdik. 
Bundan mada Garp Vilayetlerimizde hazineye ait olan veya satın aldığımız bazı çiftlikleri 
köylüye maletmeğe muvaffak olduk. Bizim bu işte mesleğimiz; topraksız köylüye kendi 
malı yapacağımız tarlasında çalışmak imkânını hazırlamaktır (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bunun haricinde büyük çiftlik işletmekte olan gayret ve servet sahiblerine dokunmak 
şöyle dursun aksine olarak bunların da eyi çalışdıkları ve kazandıklarını görmekten 
memnun oluruz (Bravo	sesleri)

Her vasıta ile küçük arazi sahiplerini istihsal kooperatifleri halinde birleşmeğe 
teşvik ve yardım ediyoruz. Bu ziraî kooperatifler için Ziraat Bankasının delaleti ile ilk 
teşebbüsler ümit verici bir manzara göstermektedir. Mühim mesele bu kooperatiflerin 
idaresinde amelî olarak muvaffak olmaktır. Bu muvaffakiyetten kuvvetle ümit besliyoruz.

Tohum ıslahını her vasıta ile kolaylaştırmak istiyoruz. Halkın intibahı memnuniyet 
verecek bir haldedir. Adanada yetişdirdiğimiz eyi tohumlar tehalükle aranmaktadır. 
Hububat tohumları zayıf olan bazı mıntıkalar, eyi tohumlar için büyük rağbet 
göstermektedirler. Bağcılıkta, ipekçilikte, meyva bahçelerinde yetiştirdiğimiz eyi fidanlar 
halkımızın hararetli talebine yetişmemektedir. Tohum ıslahında müesseselerimizi 
artırmağa ve kuvvetlendirmeğe verdiğimiz ehemmiyetin yerinde ve müstacel ihtiyaca 
karşı olduğunu göstermiş oluyorum.

Bıza basit tedbirlerin ihmali ne kadar zararlı olabileceğine misal olmak üzere üzüm 
mahsulünü sermek için tente örtülerindeki kayıtsızlığı zikredebilirim.
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Bu sene İzmir üzüm mıntıkasında mebzul ve enfes mahsul ansızın gene şiddetli 
yağmurlardan çok zarar gördü. Tenteli sergiyi kanunen mecbureî kılmak tedbirine 
müracaata mecbur olmaksızın iktisadî intibahın ikaz edeceğini umuyoruz.

Tütün mahsulümüzde geçen seneki hastalık mücadelesinin eyi ve müsbet neticelerini 
elde ettik. Temiz ve salim mahsul kıymeti artmış olarak alıcıları memnun etmektedir. 
Fındık mahsulünde ise bu sene fevkalade bir eksiklik oldu. İdrakten evvel ticarî 
muamelatta bulunmuş olanlar büyük müşkülata maruz kaldılar. Buna karşı çareleri 
alakadarlarının müstekimane ve iktisadî tedbirlerde ve kanunî yollarda aramaları 
zaruridir.

Büyük Meclise mühim iktisadî kanunlar takdim edeceğiz.

Yeni gümrük tarifeleri tedricen tatbik olunmağa başladı. Tarife siyasetimiz müfrit ve 
hesapsız bir himayecilik fikrinden uzaktır.

Ticarî muvazenemizi hayatî bir ehemmiyette görüyoruz. Bu ihtiyaca ve emsaline 
nisbetle bizim tarifemiz ancak zarurî ve asgarî bir tedbir mahiyetindedir. Hatta birçok 
mühim kalemlerde tenzilat bile yapmış bulunuyoruz.

Buğdayı bilhassa himaye ettiğimiz doğrudur. Buğday politikasının bu güne kadar 
neticeleri ferah verecek bir haldedir. 1340’da 18 ve 1341’de 19 milyon liralık ithalat 
1926’da 2/5 milyon; 1927’de 868 bin ve kurak senesi olan 1928’de beş milyon liralık 
ithalat gösterdi.

Un ithali 1339’da üç milyon, 1928’de 18 bin liralıktır. Bizim halkımızın yüzde 
yetmişi çiftçidir. Takip ettiğimiz himaye siyaseti % 70 çiftçiyi kuvvetlendirmek bununla 
beraber alakadar olan % 20 fazla sair müstahsilleri sarsmayacak bir yoldur (Bravo	
sesleri) Senelerdenberi takip ettiğimiz buğday himayesinden; milletimizin yüzde 70’inin 
sefaleti bedeline olarak vazgeçmeyeceğiz	(Alkışlar)

Bu memleketin her türlü inkişafı ziraattan çıkan servete istinat eder.

Türk köylüsünü zengin etmeğe çalışmak siyasetimizin ana hatlarındandır	 (Bravo	
sesleri,	 şiddetli	 alkışlar) Yeni tarifelerin tatbikinden evvel bir tüccarın isabetsiz telaşı 
memleketin birçok aylık ithalat eşyasını birden ve toptan memleketimize getirdi. Bunun 
neticesi olarak fazla ve acele döviz satın alınması yüz gösterdi. Millî paranın son ayda bir 
miktar tenezzülü bu suni sebeptendir. Misal olarak bazı ithalat rakkamları zikredeyim;
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Dört Aylık İthalat

1928 Bütün Türkiye
1929 Üç büyük 
liman İstanbul, 
İzmir, Mersin

Eczayı tıbbiye 383.000 6.494.000
Müskirat 27.000 387.000
İpek eşya 70.000 823.000
Kiremit ve tuğla 3.200.000 10.478.000
Pamuk eşya 6 500.000 10.890.000
Yün eşya 3.290.000 4.420.000
Bakır-Çinko 827.000 1.476.000
Yağlar 2.000.000 14.000.000
Çay 300.000 960.000
Ağaç mamulatı 444.000 104.00.000
Lastik mamulat 500.000 128.0000
Mahrukat 18.000.000 490.00.000
Gaz 11.000.000 46.000.000

İşte bu rakkamlara rağmen bile millî para mukavemet ve istikrarını hayretlere şayan 
bir kudrette ispat etmiştir. İhracat eşyasının bedelleri daha henüz nısıf derecesinde bile 
istifa edilip memlekete girmedi.

İstatistikler şimdiden göstermeğe başladılar. Ve ithalat eşyasının şimdiki büyük 
stoklardan sonra gelecek aylarda daha az olacağı aşikârdır. Görülüyor ki millî paranın 
bünyesi en büyük fırtınalara bile muzafferiyetle göğüs gerecek kadar salimdir. Bu sene 
Büyük Meclise takdim ettiğimiz bütçenin hususiyeti, yekûnun geçen sene bütçesinden 
pek az farklı olmasıdır.

Mühim bir tezayüt kuvvetle memul olduğu halde sene nihayetine kadar varidatın 
hakikî rakamlarını elde etmeden yeni masraf açmadık. Malî zihniyetimizde intizama 
muvazeneye verdiğimiz ehemmiyetin bu derecesi hakikaten dikkate layıktır. Borçlarımızı 
muntazaman ödüyoruz. Yüksek toplanmanız nihayete girmeden dalgalı borçların tasrih 
ve tespiti mümkün olacaktır.

Yeni vergiler teklifini düşünmüyoruz. Bilakis mevcut bazı vergilerin hafifletilmesi 
imkânını tetkik ediyoruz	(Alkışlar)

Devlet bankası ihdası için tetkikatımız çok ilerlemiştir. Bu içtimada icap eden kanun 
layihasını takdim etmekle bahtiyar olacağız (Bravo	sesleri)

Muhterem Efendiler; Memleketin iktisadî vaziyetini mütalaa etmek için bütün 
vesaiki ortaya döküyoruz. Memleketin idaresinde açık ve hakikî hesapları intizamla 
yürütüyoruz. Ciddî bir gayretle ithalat ve ihracat istatistiklerinin şimdiye kadar biriken 
1926, 1927, 1928 senelerini neşrettik. 1928 bütçesinin kâfi hesabını Büyük Meclise 
takdim etmek üzereyiz.
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Demek istiyorum ki bütçemiz ve idaremiz kat’i hesaplar ve rakamlar üzerinden 
mütaleaya açıktır. Bu mütalea ancak, bu memleketin kuvvet ve hayatiyetine şehadet 
edebilir	 (Alkışlar) Basit bir düşünce başka bir ihtimale meydan bırakmaz. İki kat fazla 
süren zalim bir harpten ve onun emsalsiz tahribatından sonra; eğer bu memleket 
bütün büyük ihtilafları halletmiş hatta dostluk münasebetleri kurmuş ise, harici ve 
dahilî borçlarını bir uzlaşmağa bağlamış ve muayyen bir hesaba koymuş ise, sağlam 
ve muvazeneli bir bütçe ile dahilî ve harici bütün tediyelerini intizam ve istikamet 
ile ifa edebilmekte ise, eğer vatandaşlar harap yuvalarını tamir ederken ayrıca yeni 
şimendiferler için bugüne kadar yüz milyon lira sarfedebilmişler ise, bu memlekete, 
kuvvetli, canlı diri vatandaşların iktisadî kabiliyeti, yüksek ve iyi idare olunan yurdu 
denilebilir, (Şiddetli	 alkışlar) Temsil ettiğimiz bu güzel memlekette bizim mesuliyet 
mevkiinde kalmamızı kanaatınıza uygun görüp görmediğinizi reylerinizle bildirmenizi 
rica ederim, (Şiddetli	alkışlar)

REİS — Efendim, Başvekil Paşa Hazretleri yüksek itimadınızı talep ediyorlar. İsimler 
okunacaktır. Reylerini verenler, reylerin neticesi alınıncaya kadar, tekrar yerlerine 
otursunlar.

(Reyler toplandı)

REİS — Rey vermeyen varsa versin!

Âra istihsali muamelesi hitam bulmuştur. Reylerin neticesini arz ediyorum: 260 zat 
reye iştirak etmiştir, muamele tamamdır. 260 reyle yani, mevcudun ittifakiyle hükümete 
itimat olunmuştur	(Şiddetli	alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — İtimadınız yeni muvaffakiyetlere nail 
olmak için Hükümete kuvvetli bir vasıtadır. Teveccühünüze bilhassa teşekkür ederiz. 
İtimadınıza layık olmak için bütün kuvvetimizi sarf edeceğiz.32 (Alkışlar)

32   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 13, İçtima 3 Sayfa 15-17
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12 Kânunuevvel 1929 Perşembe 
Millî Paranın Kıymetini Yükseltmek İçin Alınacak Önlemlere İlişkin 
Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Milletin Çok Saygıdeğer Vekilleri; Millî para 
üzerine düşündüklerimizi milletin Büyük Meclisine söylemek için müsaade isterim. 
Çıktığından beri millî para, her sene nihayetinde bir miktar tenezzül kaydetmiştir. Son 
beş, altı senelik tenezzülün sebepleri şunlardır: Birçok seneler kapalı, mahrumiyet 
içinde kalmış memleket sulh ile nefes aldıktan sonra birçok ihtiyaçlarını hariçten 
tedarik etmek mecburiyetinde kaldı. Hazır yiyen geçmiş asırların kötü mirası olarak, 
açık bütçe ile memleket idare etmeğe çalışmak, alışılmış bir hastalıktı. Sonra üst üste 
bir kaç yıl verimsiz ve kısır geçti.

Bunların hepsinden mühim olmak üzere daha doğrusu bunların hepsine asıl sebep 
olarak memlekette millî iktisadın kifayeti gibi bir düşünce vatandaşın ve cemiyetin 
fikrinde yer tutmamıştı	(Çok	doğru sesleri)

Geçen senelerin sebeplerini, bu suretle hulâsa edebilirim. İçinde bulunduğumuz 
senenin muhasebesi ise şudur; Bizim için çok ağır ve zahmetli sayılacak didinmelerden 
sonra Devlet idaresinde açık bütçe belası bertaraf edilmiştir. Güç kazanılan bu iyiliği 
zikrederken bilhassa kaydetmeliyim ki açık bütçe tehlikesi artık iyi doktorların tekayyüt 
ve nezareti altında nüksetmiyecek bir hastalık değil, her idare adamının, her vatandaşın 
önüne, görünerek gelir bir mikrop olmuştur. Atide hiç bir zaman bu mikrop bünyemize 
müessir olamayacaktır. İktisat ve istihsalimize esaslı olarak iyi tesir eden bir müessir de, 
şimfliye kadar vatanda bütün teşkilatı ve kanunlar ile en son ilim esaslarına müstenit, 
bir Devletin ve içtimai varlığın kurulmuş olmasıdır	(Alkışlar) Dahilî ve haricî politikada 
istikrar ve emniyet havası, iktisadî inkişafa temel olacak amillerdendir. Bu müessirlerin 
semerelerini her sene istihsalimizin gösterdiği artma ile hissetmiş bulunuyoruz.

İktisadî kifayet endişesi bütün zihinlerde belirmiştir. Henüz duygu halinde bulunan 
bu endişenin umumî hayata yapacağı, yapması lazım olan tesirleri henüz tatbik etmeğe 
başlamış değiliz. Şimdi bu sene için toplanan ve millî paranın tenezzülüne sebep olan 
yeni amillerden bahsedeceğim.

Bunun birincisi; harici borçların tediyesine başlanmasıdır. Bu seneki tediyeler için 
daha evvelden ihtiyatlı ve hazırlıklı bulunmak sayesinde haricî tediye menfi tesirini 
maddeten fazla hissettirdi denilemez. Fakat bu bir amildir ki her sene mevcut ve müessir 
olacaktır ve bunun tesiri diğer tedbirlerle muvazeneye getirilmek lâzım gelecektir. Diğer 
taraftan borcu tanımak, bir mukaveleyi müstekimane tatbik etmeye çalışmak, emniyet 
ve itibara müsbet tesir eder avamilden addolunmak tabiidir.

Yeni gümrük tarifesinin tatbiki vesilesiyle bazı tüccarın isabetsiz telaşından bu 
kürside daha evvel bahsetmiştim. Bu telaş yüzünden az zamanda memlekete yığılmış 
olan malların tesiri son haftalarda menfî olarak pek ziyade göze çarpmıştır.

Menfî tesiratın hepsinden mühim olmak üzere para tenezzülünün ruhlarda 
uyandırdığı endişeyi, buhranı zikretmeliyim. Masum ruhlar, kendi on lirasını tehlikeden 
kurtarmak için döviz tedarikine kalkışmışlar ve herkesin aynı telaşı ile kendi on lirasını 
değil, evini, dükkânını, tarlasını, istikbalini tehlikeye atacağını farkedemez olmuşlardır. 
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Kötü niyetli ve imansız olanlar için meydan, zehir saçacak tam bir fırsat gösteriyordu. 
Devletin mubayaa ihtiyacı ilerde daha fazladır. Devlet paranın kıymetini tutabilmek için 
bütün servetini sarfetmektedir. Hükümet millî parayı düşüre düşüre sıfıra yaklaştıracak 
sonra az bir bedel ile parayı piyasadan toplayıp Devlet Bankası açacak ve yeni para 
çıkaracak” gibi şayialar herkesi parayı atmağa teşvik ediyordu. Şüphe yoktur ki millî 
paranın kıymeti üzerinde en kötü tesir yapan amil ruhlarda husule gelen emniyetsizlik 
ve buhrandır.

Şimdi size vaziyetin ciddî olarak mutaleasını ve tedbirlerini arz edeceğim.
Millî iktisat maliye, millî para İçin bildiklerimizi, kanaatlarımızı yıllardır bu 

memleketin pek çok işlerinde ve tecrübe mektebinde edindik. Fakat size cesaretle 
söyleyebiliriz ki bildiklerimize itimadımız, tedbir addettiklerimizi tatbik etmekte 
sebatımız sarsılmaz derecede Sağlamdır (Bravo	sesleri)

Bir insanın da, bir Devletin de maişet ve siyaset yolu kendi takatini doğru tartmakla 
tayin olunabilir. Muktedir olduğundan feda etmemek, muktedir olmadığına girişmemek, 
doğru tartının ilk mizanıdır (Çok	doğru	sesleri) Bu mikyas hayatta kazandığı ile geçinen 
kanaatkâri ve alnının teri ile mütemadiyen kazancını artırmaya çabalayan çalışkan ve 
terakki edeni yaratır.

Millî paranın altuna nazaran sabit bir kıymet alması bütün kuvvetimizle varmaya 
çalışacağımız, varmaya çalıştığımız hedeftir (Bravo	 sesleri) Millî paranın düşürülerek 
ortadan kaldırılması değil, millî paranın daha ziyade kıymetlendirilerek altuna 
bağlanması bizim bütün gayret ve kuvvetimizi sarfettiğimiz başlıca hedeftir	 (Alkışlar) 
Bedava kazançları için bunun aksini vatanda söyleyenlere ve yayanlara, Türk Milletinin 
bütün kuvveti ile birbirinden müessir iki can yakıcı ceza tatbik edeceğiz» (Bravo	sesleri,	
alkışlar) Cezanın birisi millî parayı kıymetlendirerek pek sevdikleri bedava kazançlarını 
temelinden mahveylemektir	(Alkışlar) İkinci ceza her cürmü gördükçe mücrimi kanuna 
teslim etmektir. Bir şahsın emniyetine ve servetine kastedenin cezası düşünülürse 
bütün vatandaşların ceplerindekine, yuvalarındakine kastedenin cezası elbette tasavvur 
edilemeyecek kadar ağır olacaktır	(Alkışlar)

Millî parayı kıymetlendirmek ve tutmak için türlü fedakârlıkla hesapsız döviz 
tedarik edip satmak; düşündüğümüz tedbirlerden değildir. Birçok memleketlerde bir 
kaç kerre tecrübe edilmiş olan bu usulün sakatlığı tereddüt götürmez bir bedahettir. 
Bizim düşündüğümüz başlıca tedbir; bütçe muvazenesi gibi bütün memleketin tediye 
muvazenesinde açıktan kurtulmaktır	(Şiddetli	alkışlar) Bu memleket Devlet mubayaatı; 
vatandaş sarfiyatı ve memleketin inkişafı için harice çıkarmağa mecbur olduğu paralar 
kadar, laakalokadar, harice mal ve say satmak yani istihsal etmek lazımdır, buna 
mecburdur.

Size nazariyatta ifadesi en kolay, bilfiil tahakkuk ettirilmesi bu asrın insanlarının 
ve cemiyetlerinin başlıca meşgalesi olan bir mevzudan bahsettim. Bu mevzu hemen 
bütün dünyanın başlıca müşterek derdidir. Vaktiyle hükümetlerde bütçe muvazenesi de 
bu zaviyeden görülürdü, yani Devletin bütün ihtiyaçları evvela tespit olunur sonra bu 
ihtiyaçları karşılayacak menbalar aranırdı.

Yeryüzünde elan bu usulü takip edebilen hükümet kaldı mı? Bunu bilmiyorum, 
bizim eyi bildiğimiz şey, bütçe muvazenesi için evvela Devletin menbalarını, gelirini 
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hesap etmek ve ihtiyaçlarını bu gelirin hesabı içinde kısıp çerçevelem ektir (Çok	doğru	
sesleri) Umumî servetin artması ile imkân bulduktan sonradır ki yeni ihtiyaçlar için 
masraf açabiliyoruz. Bütçe açığının bütün keşmekeşlerinden ve dertlerinden bu usulle 
kurtulduk. Fakat asıl hayrete şayan olan netice, bu günkü ahval ve şerait içinde, Devletin 
ihtiyaçlarının en iyi, en çok, bu usul sayesinde temin olunabilmesidir.

O halde iktisadî açığı kapamak için, iktisadî inkişafı temin etmek için de bu usulü 
tatbik edeceğiz. Bu memleket bütün vatandaşların her vasıta ile kazanıp harice mal ve 
say olarak gönderdiği kıymetten daha fazla, hariçten kıymet alamayacaktır (Bravo	sesleri) 
Devletin ve milletin bütün uzuvlarının harice tediye ettiği, bütün vatandaşların harice 
sattığı say ve malın bedelini aşmayacaktır.

Memleketin resmî ve hususi bütün ihtiyaçları ve bütün inkişaf arzuları kendi 
istihsalatile çerçevelendirilecektir. Hariçten daha çok, daha pahalı, vesait tedariki, 
ondan evvel daha fazla kazanıp elde satılacak daha çok kıymet bulundurmağa bağlı 
tutulacaktır	(Alkışlar)

Bu esaslara göre size bugün yaptıklarımızı ve yarın yapacaklarımızı arz edeyim. 
Bütün Vekâletlerin bütçeleri dahilînde hariçten tedarik etmeye mecbur oldukları, henüz 
sarfolunmamış ihtiyaçlarını derhal tevkif ettik. Bütün memlekette, hususî idarelerde 
ve belediyelerde, tasavvur edilip henüz bir mukaveleye bağlanmamış olan, haricî 
masrafları kâmilen durdurduk (Bravo	sesleri) Yani, bir liranın harice çıkarılması için İcra 
Vekilleri Heyetinden müsaade almak lazım gelecektir (Bravo	sesleri)

Eğer mülahazatımız ve tedbirlerimiz tasvibinize mazhar olursa bu aldığımız tedbirler 
Devletin bütün resmî memurları için yeniden kuvvetlenmiş bir emirdir. Bu emrin şuurla 
ve samimiyetle tatbikine yardım ve dikkat etmelerini huzurunuzda bir daha Devletin 
bütün teşkilatının bütün memurlarından talep ederim (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Hemen 
yarısı sarfolunmuş bir bütçenin ikinci devresi için aldığımız bu tedbirlerin tesiri mühim 
olacağını ümit ediyoruz. Bahusus ki harici tediyenin hazır bulunan son taksitinden 
başka bir tediye borcu bu sene için kalmamış gibidir. Fakat bu tedbirin asıl tesiri, mühim 
tesiri gelecek sene daha ziyade görülecektir.

B.M.M.’nin yeni bütçesini tatbik etmek bize nasip olursa, sene başı ilk işimiz bütün 
Vekâletlere ve bütün teşkilatlara döviz bütçesi tebliğ etmek olacaktır (Bravo	 sesleri,	
alkışlar) Bu senelerden mukavelelerle devredilecek tediyeler başta, tediye ettiğimizden 
daha fazla gelir temin edecek işler onun arkasında olacaktır. Bunların haricinde her 
hangi bir harici tediye Heyeti Vekilede evvelâ tetkik edilmek icap edecektir. Semereli 
işlerin dövizleri de tabiî Heyeti Vekilenin Kararı ile tatbik olunabilecektir. Gelecek sene 
için bu tedbirin tesirine kadar mühim olacağını tesavvur etmek müşkül değildir.

Efendiler; Şimdi iktisadî açığın girift olan, güç olan asıl millî kısmına geliyorum. Devlet 
hayatında olduğu gibi millet hayatında da kendi menbaına yani istihsaline kifayet etmek 
endişesi; işte asıl büyük tedbir budur. Millet kendi istihsalinden fazla sarfetmeyecek 
kanaatkâr bir hayata girmek mecburiyetindedir	(Bravo	sesleri,	şiddetli	alkışlar)

Size yakında millî tasarrufu daha ince ve isabetli mütaleaya yarayacak bazı rakamlar 
getireceğiz. Fakat ehemmiyetsiz bir misal olmak üzere şimdi haber verelim ki bu 
memlekette senede beş milyon liralık kahve ve iki milyon liralık çay içilmektedir. Geniş 
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ormanlar ile meşhur, henüz demiryolu uğraşı olmayan bir şehrimizde elektrik tesisatı 
için lazım olan direkleri demir olarak harice ısmarlamışlardır.

EMİN BEY (Eskişehir) — Ceza verin ceza!
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Eğer istihsalimiz kifayet etmiyorsa ve 

çalışkan vatandaş ekmekle kahve arasında muhayyer kalacaksa onun kahveyi tercih 
edip dermansız düşmemesi için gücümüz yettiği kadar kulağına bağıracağız (Bravo	
sesleri	alkışlar) Güzel lavanta sürünmüş, ince ipekliler içinde Türk kızlarının cılız ve ciğeri 
çürümüş bir hale gelmesine muvafakat etmeyeceğiz	(Alkışlar)

Anadolu dağlarının sarı çiçeklerini başına takarak, gürbüz vücutla cephane taşıyan 
anaları gibi kızlarımızın sağlam vücutlu ve yerli ipekler ile dağ çiçeği kokusunu 
dalgalandırarak her şeyden evvel kuvvetleri, kanaatkârlıkları, tasarrufları ile kendi 
yuvalarını yıkılmaz kaleler gibi sağlamlaştırmalarını isteyeceğiz, (Sürekli	alkışlar)) Millî 
tasarruftan bahsederken evvela kızlarımızın vazifelerinden bahsetmem pek tabiidir. 
Çünkü bir yuvaya millî tasarruf ve kanaatkârlık bir defa -kadının dikkati ve tekayyüdü 
ile- yerleşdikten sonra erkeğin buna mukavemet edebilmesi maddeten müşkül olacaktır. 
(Çok	doğru	sesleri)

Bin belaya karşı koyan, bin musibeti ezip yenmek ile meydana çıkan millî mevcudiyet 
mahza millî maişeti tanzim edememek yüzünden tehlikeye düşürülmeyecektir 
(Alkışlar) Aklı eren bütün vatandaşların şuurunu uyandırmak ve bu uğurda Devletin 
bütün kuvvetlerini harekete getirmek kat’i kararımızdır	 (Alkışlar) Nazik bir mevzuun 
bütün taraflarını anlatmış olmak için şunu ilave etmeliyim ki sözlerimde mukavelatın 
itibarını sarsacak ve vatandaşlara harici mallara karşı cebri ve telkini boykot ilham 
edecek bir mana yoktur. Böyle teşebbüslere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da asla müsaade etmeyeceğiz. Bilinmelidir ki milletlerin münasebetlerini tanzim eden 
muahedeler, milletler arasında alış veriş temin ettiği için millî kazancı da temin edecek 
olan başlıca çaredir.

Devletin ittihaz edeceği tedbirleri medenî bir devletin hukuku dahilînde bulunan 
tedbirlerden alıyoruz. Millî tasarruf, yerli mal istihlaki gibi tedbirleri şuurlu, yaşamak 
isteyen her müstakil milletin düşündüklerinden, yaptıklarından seçiyoruz. Kezalik millî 
iktisat muvazenesinin samimî arzularından ihtikârları ve dahilde fiyat muvazenesinin 
lehlerine ihlali için ümit çıkarmak isteyecekleri umduklarından mahrum etmeye 
çalışmak mühim bir meşgalemiz olacaktır	(Alkışlar) Millî iktisadı kifayetsiz olarak hayat 
sürükleyen millet ciğerlerini mütemadiyen kemirerek kendini yiyen bir vücut halindedir. 
Yaşamak kudreti, her ölçüyü aşacak kadar sağlam ve temelli olan Türk milleti kendi 
kendini yemek vaziyetine asla düşmeyecektir	(Alkışlar) Bu uğurda B.M.M.’nin alabileceği 
tedbirler ve memleketten icap ederse isteyeceği fedakârlıklara, feragatlara ancak 
ahmaklar hudut tasavvur edebilir	(Alkışlar)

İşte Efendiler: Millî parada iktisadî kifayet amili üzerinde düşündüklerimiz ve 
kararlarımız bunlardan ibarettir. Bu seneki buhrana geçici bir amil olan fazla stok ithali 
şimdiden tesirini kaybetmeğe başladı. Son iki aydaki ithalat geçen senenin aynı aylarına 
nisbetle hemen yarıya yakın derecesinde düşmüştür.

Devlet Bankasının tesisine ve mahiyetine dair bazı malumatı da şimdiden vermeyi 
faydalı görüyorum. Bu bankanın sermayesi şimdiki millî para üzerine vücuda 
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getirilecektir. Bu bankanın bütün vatandaşların emniyetine B.M.M.’inden çıkacak hususî 
bir kanuna istinat etmesi, sermayesine milletin ihtiyarî olarak iştiraki için aksiyonların 
arzedilmesi musammemdir.

Bankanın vazifeleri kanunla tayin ve ilan olunacaktır. Fakat anlayanlar tabiî görsün 
hayale kapılanlar hayret etsin, şimdiden söyleyeyim ki, bankanın ilan olunan ilk 
vazifeleri arasında millî paranın altın üzerinden tespiti kaydı bulunmayacaktır. Altın 
üzerinden millî paranın tespiti bütçede, devlet kübayaatında, millî iktisadiyatta ve bütün 
vatandaşların tasarrufatında düşündüğümüz tedbirlerin neticesi olarak yapılacaktır 
(Alkışlar)

Bunu Hükümet, B.M.M. ve bütün millet hazırlayacaktır.

Bu hazırlıklar millî paranın kıymetinin tecrübelerle yerinden oynamaz bir hale 
geldiğini gösterecektir. Filî istikrar denilen bu netice hasıl olduktan sonradır ki kâğıt 
paramıza karşılık vaz’ı gibi binnisbe çok kolay bir tedbire sıra gelecektir. Devlet 
bankasının tesisi ile kat edeceği mesafeler hakkında her şeyi söylemiş oluyorum.

Millî paradan bahsederken bütün milletin el birliğiyle çalışmasını lüzumlu gösteren 
mevzulara temas ettik. Hakikatta sade bir işe değil zorlu bir işe girmiş olduğumuzu 
biliriz. Fakat zor netice elde etmekten zevk alan sportmen gibi bu milletin birikip kalmış 
zorlu işlerini başarmaktan zevk duyan millî mücadeleciler ruhunu bütün tazeliği ile 
muhafaza ediyoruz	 (Alkışlar) Eğer bu işler her rast gelenin derhal yapabileceği şeyler 
olsaydı başarabilmek için B.M.M. idaresini beklemeye hacet kalmayacaktı.

Beyanatımda zayıf idrakli veya zayıf imanlı olanın gözüne kestirmeyeceği yahut 
bedbinlikle göz önüne alabileceği şeyler bulunabilir. Böyle kendini aldatmak isteyen 
zayıf yaradılışlara Büyük Devlet ve millet meselelerini sır olarak tutmak ve hakikî tedbir 
yerine tılsımdan bahs etmek daha ziyade yaraşır. Ancak yetişkin, hür milletlere millî 
tehlikeler ve millî tedbirler haykırılabilir (Alkışlar)

Yetişkin, hür ve büyük bir milletin idaresinde mesuliyet sahibi olan vatandaş gibi 
vaziyetten tehlikeden tedbirden icabında fedakârlıktan göz diktiğimiz hedef karşısında 
birçok ileri geri dalgalanmaktan, fakat sönmez tükenmez azmü himmetten ve behemehal 
kazanılacak kat’i muzafferiyetten bahsolunabilir	(Şiddetli	alkışlar)

Büyük Millî Mücadelelerde zafere giden yolun başında ruhların emniyeti ve bizzat 
kendi mevcudiyetinin sağlamlığına itikat edilmesi vardır. Osmanlı İmparatorluğunun 
inhitat devirlerini ve son demlerini mühürleyen şey aklı erer ve münevver geçinenlerin 
ve mesuliyette bulunanların her çetin iş başında (biz bu işin hakkından gelemeyiz) 
vehminde olmalarıdır. Bu kanaat onların şahsî kudret ve faaliyetlerini ilk andan 
kemirirdi. İlk müşkilat ile her mücadelenin tabiatından olan devir devir aksi tecelliyat 
derhal mağlubiyeti nefislerinde iman haline getirirdi. Her Millî mücadelede hazır olan 
en büyük cevher yani milletin kendisi ise ilk anda onlara itimadını kaybeder, yardımını 
esirgerdi. Bundan daha tabiî ne olabilirdi? Şimdi biz size Millî mücadelecilerin ruhu ile 
halk idaresi adamlarının kanaati ile söyleyeceğiz. Ne kadar zorlu ve çetin olursa olsun 
hiç bir millî meselenin halli millî şuurun ihatası haricine çıkacak kadar muğlak ve 
milletin tırmanıp tepesine erişemeyeceği kadar sarp değildir	(Alkışlar)
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Her şeyden evvel fertçe ve Devletçe birbirimize güvenerek ve birbirimize yardım 
ederek ve dayanarak bu yeni mücadeleyi, millî para, millî iktisat, millî tasarruf 
mücadelesini behemehal başaracağımıza itimat etmeliyiz	(Alkışlar)

Kat’i neticeye varıncaya kadar millî paranın ileri, geri göstereceği dalgalardan asla 
ürkmemeliyiz, asla yılmamalıyız	(Alkışlar) Asla ürkmeyeceğiz ve yılmayacağız.

Bu kürsüden, Millet Vekillerinin huzurunda kâfi kanaatla beyan ve ilan ederiz ki millî 
parayı muhafaza edenler asla kaybetmeyecekler, behemehal kazanacaklardır (Alkışlar)

İşte Efendiler, büyük bir millî meseleyi izaha çalıştık. Bu meseleyi kat’i muvaffakiyetle 
neticelendirmeyi muhakkak görüyoruz. Eğer, bu mücadeleyi bize emanet edecek iseniz, 
bunu itimadınızla göstermenizi rica ederiz (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

REİS — Edendim; nutuk zabıt ceridesi ile neşir ve ilan edildikten sonra bu takrirler 
reyinize arz edilecektir. Kabul edildiği takdirde Meclisçe tabolunur ve köylere varıncaya 
kadar tevzi edilir. Esasen zabıt ceridesinde neşredilecektir.

Efendim; 239 zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 239 rey ile yani mevcudun 
ittifakı ile Hükümete itimat olunmuştur (Alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Teşekkür ederim, arkadaşlar, kat’i muvaffakiyet için 
zerre kadar şüphem yoktur.33	(Şiddetli	alkışlar)

33   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 14, İçtima 13, Sayfa 31 – 37
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20 Şubat 1930 Perşembe 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkındaki 1447 Sayılı Kanuna 
Ek Kanun Tasarısı ve Karma Komisyon Raporuna İlişkin Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Millî paranın kıymetini korumak için Büyük 
Meclise bir kanun lâyihası takdim ettik. Kanun lâyihasının mevzuuna girmeden evvel bu 
vesileden istifade ederek millî paranın kıymetinde müessir olan bütün amiller üzerinde 
vaziyeti ve düşündüklerimizi arzetmek isterim.

Evvelâ harici borçlar: Haricî borçların tazyiki hüsnü niyetle iktiham edilebilecek 
mikyastan fazla ve müessir olarak kendini göstermiştir. Harici borçlar denince 
münhasıran Osmanlı Düyunu Umumiyesi tediyatım anlamalıdır.

Çünkü diğer tediyeler ya emniyetin zarurî bir tedbiri yahut memleket inkişafının 
zarurî tediyesidir. Osmanlı Düyunu Umumiyesinin tazyiki ise memleketin iktisadî ve 
malî bünyesine yalnız (Passif) tesir etmek mahiyetindedir.

Osmanlı Düyunu Umumiyesinde bir itilafa varmak için bizim arzumuz hakikaten 
samimi idi. Ve bugün de samimidir. Biz bu nevi borçlar için beynelmilel mutat olan son 
mikyaslara nisbetle hatta geniş ve cömert hareket ettik. Ancak içinde bulunduğumuz 
sıkıntı. Osmanlı Düyunu Umimeyisinin halini takatimizin fevkinde, mütezayit mahiyetini 
ise, istikbalimizi de tehdit etmek istidadında göstermiştir.

Bu vaziyet bizi imkânsızlığa sürüklemektedir ki bunu görmemek hem memlekete 
zararlı, hem bizzat hamillerin menfaatini muhildir. Biz bu vaziyeti Düyunu Umumiye 
Meclisine bildirmeği dürüstlük vazifesi saydık ve martın ilk yarısında temasa gelmek 
işte bu suretle tekarrür etti.

İkinci mevzua geçiyorum: Millî paranın kıymeti üzerinde Devlet mubayaatının 
fazla müessir olduğu öteden beri söylenmiştir. Arkadaşlarım tahattur buyururlar ki bu 
mevzu üzerinde azamî takayyüt göstereceğimizi ve gösterdiğimizi evvelki vesilelerle 
arzetmiştim. Takriben kânunuevvel bidayetinden başlayarak bu dikkat ve takip, 
Devletin, hususî ve umumî bütün devairi tarafından azamî derecede iltizam olunuyor. 
Meselâ geçen seneler bu günlerde ve bundan evvelki ve sonraki günlerde Devlet 
ihtiyacatı için piyasadan satın alman (Döviz)’e mukabil bu sene hiçbir şey alınmamıştır.

Bundan başka olarak ihtiyaç sahiplerinin zaruretlerini def için bazan yardım ettik. 
Kânunusaninin on beşinde Devletin mubayaa etmesi lazım gelen (Döviz) miktarını 
on milyon Türk lirasına kadar Heyeti Vekilede müzakere etmiştik ki, mutaleamız 
neticesinde bu on milyon liraya mukabil bir tek liralık mubayaayı dahi kabul etmedik. 
Görüyorsunuz ki paramızın kıymetine Devlet mübayaatının müessir olması keyfiyeti 
üzerinde Hükümet azami derecede tekayyüt göstermiştir. Bu ittihaz ettiğimiz tedbir 
ihtiyacın imhali veya diğer bir surette telâfisine matuftur. Yoksa Şubat bidayetinde 
almadığımızı mart bidayetinde alacağımız gibi talik mahiyetinde değildir.

Bunu, dün almadığım için yarın behemehal alacağım, ümidinde bulunan 
spikülâtörlerin söz dinlemez kulaklarına girer diye söylüyorum (Bravo	 sesleri) 
Biliyorsunuz ki büyük iktisadî, millî tedbirlere ilk günden itibaren temas etmiştik. 
Bunların başında millî tasarruf mevzuları vardı. Kemali şükranla söyleyebiliriz ki bütün 
millet mevzuun nezaketini hissetmiştir. Millî hayatta yeni bir feyizli ceryan açılmıştır. 
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Millet, muahedelerin, kanunların ahkâmı dairesinde kendi şuurunun cereyanında ve 
ona tabi olarak yol almıştır.

Bunun feyyaz tesirini zamanla elbette müspet olarak hissedeceğiz. Bundan sonra 
esaslı bir tedbir olarak istihsali artıracak ve memlekette iktisadî inkişafa zemin ve 
imkân verecek bir program vücuda getirmeğe çalışıyoruz.

Program hemen hazırlanmış gibidir. Fakat biliyorsunuz ki böyle iktisadî programlar 
dahi bizzat daha evvel sarfiyat talep eder. Bu sarfiyatı herşeyden evvel kendi tasarrufumuz 
ve bütçemiz dahilînde temin edebilmek için bu sene çıkacak bütçede bütün imkânlardan 
istifade ederek 10, 15 milyon liralık bir parayı memleketin iktisadî inkişafatına ayrıca 
tahsis etmeği kararlaştırdık. Bu imkânı bulduk diyebilirim. Bütçe müzakeresi başladığı 
zaman bizim bulduğumuz imkânların da Büyük Meclisin tasvibine iktiran edeceğini 
ümit ederiz. Millî paraya tealluk eden esaslı bir tedbir olarak bir de Devlet Bankasının 
vücuda getirilmesini görüyoruz. Bunun üzerine tetkikatımız memleketin iktisadî ve 
malî vaziyetine göre alınacak bütün mütalealar hemen nihayete gelmiştir.

Vardığımız netice, millî ve müstakil bir Devlet Bankası tesisi, millî paranın 
muhafazasında ve memleket iktisadiyatında faydalı bir nazım rolü oynayacağı 
zeminindedir. Bunu açık söylemek şu noktadan faydalıdır ki Devlet Bankasını şu veya 
bu şekilde yapacağız, millî bir şekilde olmasından başka bir şekil düşünüyoruz gibi 
vahi ümitleri, vahi hayalleri kimsede bırakmamak için istical ettim. Bundan sonraki 
içtimalarımız millete müstakil ve millî bir merkezî banka vücuda getirmek için 
vereceğiniz nizamı ve kanunu müzakere ile geçecektir.

Arkadaşlar; görüyorsunuz ki hassas ve dikkatli olarak millî paranın halini ve 
istikbalini temin edecek kabili tasavvur bütün tedabire tevessül etmişizdir.

Millî paranın kıymetini muhafaza etmeği hükümet esas bir vazife addetmektedir 
ve memleket için millî paranın kıymetini muhafaza ederek bu uğurda her vasıtaya 
müracaat etmek hayatî bir ehemmiyeti haizdir.

Bu uğurda, mücadele birçok suiistimaller ve müşkilatla karşılaştığımızı gösterdi. 
Fennî olarak sabittir ki bugün millî parayı müteessir edecek avamil hemen yoktur. 
Maliye Vekili aziz arkadaşım şimdi rakkamlarla arzedecektir ki geçen sene bugünlerdeki 
ithalat bu seneden eksik değildir.

Geçen senenin son sekiz aylık ithalatı bu seneden eksik değildir. Yani yeni tarife 
münasebetile memlekete girmiş olan büyük istoklar ondan sonraki ayların eksik 
istoklarile tamamen tevazün halindedir. İstatistiklerle sabittirki bu seneki ihracatımız 
geçen seneki ihracatımızdan eksik değildir. Aldığımız tedbirlerle geçen sene piyasadan 
Devlet ihtiyacatı için aldığımız dövizleri bu sene satın almıyoruz. Hatta fevkalade 
ihtiyaç olursa yardım ediyoruz. Bu halde tekrar millî para üzerindeki tazyikin sebebini 
başka türlü anlar mıyım? Elbette bunun nameşru olan sebepleri vardır. Bu sebeplerle 
mücadele etmek için hükümet sizden salahiyet istiyor.

Arkadaşlar; millî para üzerinde en hassas ve müessir olan amil, daima bilmeliyiz ve 
daima söylemeliyiz ki halkın itimadıdır. En müessir olan tedbir budur. Türlü tedbirlerle 
dahilde ve hariçte milli paramızın aleyhinde olarak gerek menfaatleri nokta-i nazarından 
gerek sakin emellerle hareket edenler varsa bunlar her şeyden evvel para üzerinde 
halkın itimadına taarruz ederler. Her tedbirin, bilhassa iktisadî tedbirin lehinde ve 
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aleyhinde söylenecek sözler için kestirme, riyazi bir hat yoktur. Herhangi bir tedbirin 
lehinde olduğu kadar aleyhinde de söylenebilir. Bilhassa zihinleri karıştırmağa sevk 
edecek propaganda olursa bu tesirat karşısında şaşkınlık ve çaresizlik içinde bulunan 
adam, yalnızmış gibi kendi itimadına müracaat etmelidir. Milyonların itimadı teklerden 
başlar. Bunu böyle soyuyorsun, ben inanıyorum, ama herkes inanmıyor, diyen adama 
vereceğimiz cevap: sen inanıyor musun?

Sen inanıyorsan senden sonrakinin inanması için güçlük yoktur; derhal bu cevabı 
vermeliyiz. Halkın itimadını muhafaza etmek için müessir olan esaslı tedbirlerden 
birisi de sui istimale karşı mücadelede hükümetin ve selahiyettarların kâfiyen zaif 
olmadığının anlaşılmasıdır	(Alkışlar)

Büyük Meclise verdiğimiz kanun lâyihası hükümeti suiistimalcilere karşı mücadele 
etmek için yeni ve kuvvetli salahiyetlerle teçhiz ediyor. İtimadı takviye etmek için ittihaz 
olunmuş bir tedbirdir. İtimat tedbiri olarak bu kanun layihasının müzakere ve kabulünü 
istiyoruz. Herkes bilecektir ki hükümetin ve memleketin millî parayı muhafaza etmek 
için tatbik etmeyeceği tedbir yoktur. Mücrimi derhal Müdeei Umumiye teslim edip 
Cumhuriyet Hakiminin kararına rapt etmek mecburiyetindeyiz.

Görüyorsunuz ki hülaseten arzettiğim maruzat, millî paranın korunması için 
verdiğimiz esaslı ehemmiyeti her sahasında ve her cephesinde canlandırıyor ve 
kabul buyurursunuz ki millî parayı korumak için vereceğiniz salâhiyetler ciddiyetle, 
itina ile isabetle ve çok takdir ve temyiz ile yerinde kullanılacaktır. Bu kadar ciddî 
bir mevzu üzerinde ve daima Büyük Meclisin murakabesi altında tatbik olunacak 
salahiyetlerin adilane, yerinde ve nihayet Milletin hayatî kıymetini haiz olan parası 
üzerinde sarfolunması için Büyük Meclis kâfi bir emniyettir evvelce söylediğim gibi bu 
münasebetle tekrar teyit etmek istiyorum ki millî paranın kıymetine fennî olarak iktisadî 
olarak müessir olacak bütün avamilin fena tesirleri izale edilmiştir, izale edilmektedir. 
Paramızın hali ve atisi emindir. Kıymeti artacak ve yüksek kıymeti muhafaza olunacaktır. 
Hiç kimsenin parası herhangi bir suretle tehlikeye maruz değildir. Paranın kıymetini 
düşürmek isteyenlerle bugün bize vereceğiniz kanunun salahiyetlerile mücehhez olarak 
şuurlu, ciddî bir surette mücadele edeceğiz.34

34   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 16 İçtima 33, Sayfa 42-44
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17 Haziran 1930 Salı 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti Arasında Bağıtlanan 
Sözleşmenin Onaylanması Hakkındaki Kanun Tasarısına İlişkin 
Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arkadaşlar, çetin bir mevzu üzerinde söz 
söylemek vaziyetinde olduğumu bilirim. Fakat bazı zamanlar vardır ki, vazife teveccüh 
edince insan hatta birçok vatandaşların hoşuna gitmesebile hakikatleri bağıra bağıra 
söylemek mecburiyetinde kalır. Mevzubahsimiz Yunanistan’la aramızda Lozan 
muahedesinden tevellüt eden gerek mübadil gerek gayri mübadil, gerek etablı bütün 
meselelerin hâl ve faslına tealluk eden bir itilafnamedir.

Arkadaşlar, bunu birçok nokta-i nazardan mütalea ettiler. Milletler arasındaki 
meseleleri hatta vatandaşlara ait meseleleri hallederken şüphesiz beynelmilel 
münasebat arzusu diplomatlarda hâkim ve müessir olur. Bununla beraber her 
Cumhuriyet hükümetinde vatandaşların hakkını korumak vazifesi beynelmilel 
münasebat ihtiyacatından daha evvel ve birinci derecede müessirdir. Arkadaşlarım 
emin olabilir ki iki memleket arasında eyi münasebat tesis için şenelerdenberi ciddî bir 
arzu ile mütehassıs olduğumuz ve sureti kâfiyede eminim ki karşımızda bulunan komşu 
memleket ricali de aynı arzu ile mütehassıs bulundukları halde bu meselenin yedi sene 
sürmesinin başlıca sebebi vatandaşların haksızlığa maruz kalmamaları fikrinin birinci 
derecede tesir etmesidir. Binaenaleyh size vatandaşların hakkı imkân dahilînde bütün 
vesait dahilînde azamî derecede müdafaa edilmiş midir? Bu noktayı evvela söylemeliyim, 
mübadele meselesinde mal tasfiyesi için Lozan’da bir takım ahkâm vazolunmuştu. Bu 
uzun bir meseledir. Bizden Yunanistan’a gidenler bir milyona yakındır. Yunanistan’dan 
bize gelen vatandaşlar bunun yarısı kadardır. Binaenaleyh malları da o nisbette olmak 
lazım gelir gibi vehleten bir mütalea hatıra gelebilir.

Bunun cevabı vardır. Bize kalan malların kısmı küllisi yanmış, harap olmuştur. Elde 
kalan kısmı azdır. Bu meselenin içinden çıkmak için yedi senedir uğraşıyoruz. Yedi 
senedir bütün hesaplar altüst edilmiştir. Bunun için sureti mahsusada bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Bu komisyonun bize verdiği netice şudur; Şimdiye kadar toplanan 
malumatla hangi tarafın alacaklı olduğunun tayinine imkân bulunamamıştır. Bundan 
sonra, daha eyi malumat toplamak için, birçok masrafı birçok emek ve birçok zaman 
lazımdır. Bunu tekrar göze alacağız ve bunun üzerinde de elde edeceğimiz netice 
şüpelidir.

Demek ki bu meselede yedi senedir yerli bitaraf bütün vesait istimal edilmiş ve 
elde edilen netice sarih bir neticeye vasıl olmanın imkânsızlığı olmuştur. Bize kim 
bu meselede bilerek birçok hakları feda ettiniz diyebilir? Gayri mübadilerin birçok 
müsakkafatı, arazisi ve sairesi kaldı, kıymetleri şöyledir ve böyledir deniliyor. Bunun 
insaf ile mütalea edilecek yeri de vardır. Bir defa mevzubahs meseleler otuz senelik 
meselelerdir. Koskoca İmparatorluk zamanından, 30 senedenberi kalan malları biz 
kurtarmak için burada uğraşıyoruz. Memnun olmak lazımdır ki, İmparatorluğun geçmiş 
mesailinden kalmış olan malları biz yedi sene uğraşarak herhangi bir sureti tasfiyeye 
raptetmiş isek bunu kendilerini tatmin edecek bir semere ve netice telakki etmelidir. 
Bundan daha fazlası elde edilmeyen bu gibi mesailin nihayet ameli cephesi vardır. Bütün 
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hesaplar, uğraşmalar, didinmeler ameli netayice varmak için nihayet usullerle idraki 
beşerle ve eldeki vesaitle mahduttur. Bundan sonra gayrı mübadillerin malları meselesi 
artık beynelmilel mahiyetten çıkıyor ve münhasıran bizim dahilî meselemiz oluyor.

Hükümetin başlıca gayri mübadil vatandaşlar istihkaklarının karşılıklardan adilaane 
bir surette teminine itina etmek olacaktır. Etablı meselesinden birçok fedakârlık 
yapmışız. İstanbul’da bulunan mübadillerden bir kısmı daha gitmek lazım gelirken 
kalmış olabilir amma nihayet insanların gidip gelme meselesi de birçok ıztırap veren 
hazin bir mevzudur. Sırf vatandaş nokta-i nazarından ve beşerî olarak söylüyorum.

Buradaki kâr veya zarar uzun boylu münakaşa ve mütalea edilecek bir mesele değildir 
ve bilhassa böyle uzlaşma günlerinde, havanın yumuşayacağı günlerde vatandaşlara 
bir kısmı az veya fazla kaldığı gibi bir nazar atfı asla caiz değildir. Şimdi size işin siyasî 
cihetini söylemeliyim. Bu itilafname yalnız iki tarafın vatandaşlarına taalluk eden bir 
takım mesailin tasfiyesini ifade etmiyor. İki tarafta alışılmış uzun mücadelelerin uyuşma 
ile bitmesini, rıza ve muvafakatla tarafeynin yekdiğerini memnun ederek anlaşmasını 
ve geçmiş hesapların tesviye edildiğini gösteriyor. Meseleyi bilhassa bu nokta-i 
nazardan mütalea etmelidir. Yunanistan ile bizim münasebatımızda bizi ihtilaflı ve ayrı 
ve menfaatlarımızı zıt bulunduracak bir mahiyet ve bir sebep yoktur. Bir defa bilmem ki 
alelıtlak iki memleket münasebatında en tehlikeli ve en zararlı şey yekdiğerinden şüphe 
etmek ve emniyetsizlik içinde bulunmaktır.

İki insan arasında da böyledir. Komşu iki millet arasında bilhassa böyledir.
Şimdi Yunanistan’la aramızda mesele ve menfaatlarımızda ayrılık var mıdır? Bu 

mevzua girmek için evvela biz kendi vaziyetimizi mütalea etmeliyiz.
Komşumuzun matbuatından, efkâr-ı umumiyesinden endişelerinin nerede olduğunu 

hissediyoruz. Bizim adalarda Garbi Trakya’ya veya diğer bir memlekette gözümüz 
olduğu söyleniyor. Biz evvela kendi kendimize sorabiliriz. Bizde bu arzu var mıdır? 
Şimdi cevap veriyorum.

Bizde böyle bir arzu yoktur. Bin defa söylemişizdir ve bin defa da söyliyeceğiz. 
Bizde bu arzu yoktur. O halde komşumuzun bizden endişe etmesi için esaslı olan nokta 
gayri mevcuttur. Biz Lozan’da bu gibi müddeiyatın nazarî olarak serdolunabileceği 
vaziyetlerde bile böyle mevzulara girmedik.

Bilakis aramızdaki bütün millî meseleleri tasfiye etmek yolunda çalıştık. Şimdi 
meselenin diğer ciheti kalıyor, evet amma onlarda, komşu memlekette bizim memleket 
aleyhinde hissiyat ve temayûlat ve emeller vardır. Buna cevap vermek lazımdır. Böyle 
mesail iki cepheden mütalea olunur, evvela kabiliyeti tahakkukiyesi ile umumî ve siyasî 
sebepler ve mülahazalar nokta-i nazarından komşuya böyle bir niyet atfetmek doğru 
mudur, değil midir?

İkincisi, mantık ve hikmet nokta-i nazarından böyle esbap olmasa bile hissî ve marazî 
olarak komşuda böyle bir fikir bulunabilir mi? Bizim anladığımız şudur; İlmü fennin, 
coğrafyanın ve umumî siyasetin verdiği fikir komşu memleketin bizim toprağımıza 
karşı bir takım istilacuyane emeller beslemesine cevaz vermez. Kabiliyeti tahakkukiye 
meselesini münakaşa edip te tarafeyni rencide edecek bir takım mülahazalara mahal 
vermeyi arzu etmiyorum.
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Bundan sonra hissi ve marazi cihetler gelir. Fakat nihayet bu mevzu dahi temas 
kabul etmeyen bir diken değildir. İnsanlar birbirine nasıl inanacaklardır. Bunun çaresi 
yok mudur? İki insan karşı karşıya gelir de birbirlerine fikirlerini söylerse birbirinin 
sözlerini evvela dinlemeleri insanlık hassasının başında değil midir? Karşımızda 
olanlar bilhassa uzun senelerin çetin tecrübelerile kazanmış yüksek salahiyeti haizdir. 
M. Venizelos gibi mevkii iktidarda bulunan zevat bize teminat veriyorlar. Her suretle 
söylemektedirler ki Yunanistan’ın bizim memlekete herhangi bir suretle zarar verecek 
mütecaviz bir emeli yoktur. Arkadaşlar, görüyorsunuz iki memleket arasında yüksek 
menfaatların tesadüm etmesi için mevzu kalmıyor.

Ondan sonrası marazidir. Uzun zaman iki memleket arasında münazaalar, birçok 
düşmanlıklar olmuştur. Binaenaleyh geçmiş mücadelelerin mahiyetini ve sebeplerini 
bilmeksizin düşmanlık kalplerinde yer etmiş birçok vatandaş bulunabilir. Fakat bizim 
vazifemiz öyle hassas vatandaşlara bağırmak iki memleket arasında dostluk teessüs 
etmesinin bu memleketlerin menafine muvafık olduğunu haykırmaktır (Bravo	sesleri)

İki memleket dostluktan müstefit olacaktır. İki memleketten birinin zafı diğerine 
fayda vermez. İki komşu memleket eğer yekdiğerinin herhangi bir varlığında gözleri 
yoksa, eğer aralarındaki dostluk fikirleri samimî ise birbirinin yanında bulunan iki dost 
kale demektir. Bunlar yekdiğerine istinat ederler, bu halden her iki memleket fayda 
görür. Büyük siyaset ve büyükmenfaat meselelerinde mes’ul adamlar vakit vakit bağırıp 
iki memlekete ve iki millete hakiki menfaatin nerede olduğunu söylemeğe mecburdurlar. 
Bunu söylüyorum (Bravo	sesleri)

Efendiler, bu kadar büyük meseleler, menfaatler ve ihtiyaçlar karşısında bile 
mübadil ve gayri mübadil vatandaşlarımızın nefaatini temin etmek için yedi seneden 
beri sarfolunan emekler, gayretler meydandadır. Demek ki, çok emek sarfolunmuş, çok 
netice alınmış ve her iki taraf aralarında siyasi menfaatin, büyük menaflin icap ettirdiği 
uzlaşmaya mani olan pürüzleri kaldırmak için çok gayret sarfetmişlerdir. Bu neticeden 
memnun olmalıdır. Bizim görüşümüz odur ki bu itilafname ile mücadeleleri ciddî olarak, 
samimi olarak neticeye erdiriyoruz.

Bundan sonra iki memleket arasında hakikî bir sulh devri, anlaşma devri ve 
yekdiğerine itimat devri açılacağını kabul etmek lazımdır. Bunu samimiyetle ve itimatla 
söylüyoruz. Belki daha bir takım tali müşkülat olacaktır.

Bu müşkülat bilhassa birçok marazı anlayışlardan gelebilir. Her iki tarafta da 
olur. Bunların tedavisi uzun zaman sürebilir. Fakat esas tekarrür ederse bir defa 
bizim memleketin, komşu memleket için mütecaviz hiçbir emeli olmadığını biz kendi 
vatandaşlarımıza mütemadiyen telkin edersek ve mütemadiyen gördüğümüz dostluk 
tezahüratile karşı tarafın bizim topraklarımıza hiç bir ameli olmadığına ilmen ve 
mantıkan olduğu gibi, his ile ve görüşle de hükmedersek iki memleketin hiç bir sahada 
faaliyeti, inkişafı yekdiğerine sekte vermeyecektir.

İki memleketin her sahada faaliyetleri birbirine eklenebilir. Kuvvet namında 
alelıtlak bir telakki yoktur. Siyasî kuvvet zaman ve mekân ile birçok şerait içinde sureti 
mahsusada tezahür eden bir tesirdir denilebilir. Görüyorsunuz ki, bu itilafname ile 
herhangi bir galibiyetten daha büyük bir galibiyet kazanacaksınız. O galibiyet milletler 
arasındaki köklü ve marazı ihtilafları izale ederek onun yerine yekdiğerine itimat eden 
bir dostluk tesisidir.
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Bu netice elbette her muvaffakiyetten üstün demektir: Daima hakkın galibiyetini 
aramıyor muyuz? Zannediyorum ki gerek hukukî ve gerek siyasî cihetinden bütün 
mülahazatı söyledim. Komşumuzun dostluk temayülatına inanmak için birçok 
sebeplerimiz vardır. Size bazı hatıralarımızı nakledeyim: M. Venizelosla Lozan’da 
çalışırken, bilhassa bir noktaya dikkat ettim ki kendisi Yunanistan’ın menfaatına taalluk 
eden mesailde ne kadar çetin ise, ne kadar çok uğraşmış ise ve yormuş ise Yunanistan’a 
taalluk etmeyen mesailde Türkiye’ye zarar verecek herhangi bir nokta-i nazar takip 
etmemiştir. İlk günden itibaren iki memleketin büyük menfaatleri arasında ayrılık 
olmadığı hakkındaki müşahedemiz, iki memleketin başında bulunan adamların marazı 
bir his ile memleketlerini yekdiğerinden uzaklaştırmak temayülünde olmadıklarını da 
bana gösterdi.

Kanaat ettimki eğer mesail tasfiye olunabilir ve eğer biz bu hakikatleri milletlerimize 
bağıra bağıra ve açıkça söylersek eğer her iki memleket yekdiğerinden dostluk, itimat 
ve istinat aramaktaki faydayı takdir ederse o müşkülatın ortadan kalkması mümkündür. 
Senelerden beri çalıştığımız budur.

Bugün neticesini alıyoruz. Bu netice yeni bir devrenin başlangıcıdır.
Münasebatımızın bugün belki anlaşılması kolay olmayacak safhalarını ve neticelerini 

yeni devrede herkesin görüp anlaması mümkün olabilir. Eyi bir itilafname kabul 
edeceksiniz. Bu itilafname ile memlekete hizmet edeceksiniz.

İki memleket arasında açılacak münasebetla gelecek nesiller size müteşekkir 
olacaktır.35	(Şiddetli	alkışlar)

35   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 20, İçtima 80, Sayfa 270-271
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17 Haziran 1930 Salı 
Yasama Yılının Sona Ermesi Nedeniyle Verilen Tatil Önergesi Dolayısıyla 
Hükümetin Genel Politikası Hakkındaki Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya)
Tatil hakkında bir karar verilmeden evvel Hükümetin politikası üzerinde 

arkadaşlarıma maruzatta bulunmak isterim. Umumî politikada bu sefer söyleyeceklerim, 
dahilî veya haricî herhangi bir meseleden bahsetmek olmayacaktır. Bütün faaliyetimizi 
teksif ettiğimiz iktisadî ve malî meseleler üzerinde kısa bir icmal yapmak istiyorum. 
Derhatır buyurursunuz ki 6-7 ay evvel içtimaa girerken bir buhran içinde idik.

Bu buhran millî paranın kıymeti üzerinde tezahür eden malî ve iktisadî sarsıntılar 
şeklinde tebarüz etmişti. Alacağımız tedbirler meyanmda herşeyden müessir ve her 
şeyden evvel gördüğümüz nokta vatandaşların itimadının millî itimadın maruz kaldığı 
tezelzül idi. Evvela bu itimada temas ettik. Millete hakiki tehlikelerden., alınacak 
tedbirlerden. Hükümetçe ve Milletçe resmî ve gayri resrnî, tasarrufattan ve bizzat 
evlerimizin idaresinde alınacak tedbirlerden cesaretle bahsettik. Bugün geçirdiğimiz 
mücadelenin müsbet neticesile ve huzur ile ayrılıyoruz diyebiliriz. Çünkü millî paranın 
kıymeti gibi çok hassas bir mevzu üzerinde birçok mücadelelerin neticesi, nisbî ve fiilî 
bir istikrar ile huzurla tekarrür etmiş bulunuyor.

Arkadaşlarım, aldığımız tedbirler derhatır buyurursunuz ki, milletçe ve Devletçe 
azamî bir tasarrufa istinat ediyor. Tasarruf fikrini geçen devrede ciddî ve ameli olarak 
takip ettik. Bundan sonra ecnebi dövizi alım satımını tanzim için kanunî murakabe 
tedabiri aldık. Bu murakabe tedabirinin hakikî ihtiyacı hiç bir surette tazyik etmeyecek 
mahiyette olduklarını ve ne kadar bir itina ile tatbik edildiklerini takip buyurdunuz. 
Fakat böyle büyük millî meselelerde asıl tedbir vatandaşın memleketin iktisadî 
bünyesine ve bizzat kendi nefsine itimat etmesidir ki, geçirdiğimiz kuvvetli imtihan, 
böyle birçok sarsıntıları iktiham edecek kadar dermanlı ve zinde Olduğumuzu bir daha 
ispat etmiştir (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Herhangi bir müşkülata uğrarsak uğrayalım, ilk vazifemiz tedbiri evvela kendi 
şuurumuzda, ondan sonra bu memleketin heyeti umumiyesinin takatinde ve iktisadî 
kuvvetine istinat etmesinde aramalıyız. Geçen tecrübe bu hakikati bize fiilî olarak bir 
daha telkin etmiştir. Bundan sonra millî iktisadî inkişaf ettirecek birçok tedbirler alındı. 
Bu tedbirler sizin kıymetli zamanlarınızı, derin ve yüksek mütalealarınızı işgal etmiştir. 
Meydana koyduğumuz kanunlar ve tatbik olunmak üzere Hükümete teslim ettiğimiz 
tedbirler, şimdiye kadar verdiklerinden daha çok semereler vermek istidadındadır. Millî 
mahsulün ihracını temin edecek birçok tedbirler alınmıştır. Hububat, halı ve saire gibi 
ilk hatıra gelebilen mahsuller üzerinde muamele vergisine matuf suhuletler tesirini 
gösterecektir. Bu sene Ziraat Bankasının usullerini ıslah etmek için vasi mikyasta 
tetkikat yapmak kararımızdır.

Bu tetkik neticesini Meclis-i Âliye tekrar arzetmeden evvel, şimdiden diyebilirim ki, 
müstacelen aldığımız tedbirler, yani bazı vergilerden maaf tutma ve ikraz ve istikrazı 
kolaylaştırma tedbirleri ziraî hayatımızda feyzini hissettirecektir. Ondan sonra 
mallarımızı ihraç ve nefasetini muhafaza etmek için bilhassa vazolunan tağşiş kanunun 
nazarı dikkatinizi celbetmeğe layıktır. Bu tağşiş kanunu, tatbikatında bilhassa itina 
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edilmek lazım gelen mühim bir kanun olduğuna şüphe yoktur. Eğer İtina ile tatbik 
olunmazsa faydası kadar ve belki daha ziyade mahzurlar meydana getirebilir.

Pulluk tevzii, ıslah olunmuş tohum tedarik ve tevzii hususunda alınan tedbirler 
bilhassa kaydedilmeğe layıktır. Ziraat Bankasıile Sanayi Bankasına 10 milyon lira kadar 
avans verilmesi millî iktisadın inkişafına ciddî olarak sür’atle tesir edecek avamildendir. 
Bu sene büyük bir işimiz, Cumhuriyet Merkez Bankası için vazettiğiniz kanununun 
tatbikile geçecektir.

Bu kanun Devletin bünyesinde Devletin maliyesini ve milletin iktisadiyatını tanzim 
ve müdafaa edecek başlıca bir vasıtadır.

Arkadaşlarım, kanunu vazederken gösterdiğiniz bu esas bütün milletin nazarı 
dikkatini celp etmeğe layıktır. Cumhuriyet Merkez Bankasının sermayesi 15 milyon 
liradır ki bu sermaye vatandaşlara arzolunarak onların hisse senetleri ile temin 
olunacaktır. 15 milyon lirayı herhangi bir surette hazineden Cumhuriyet Merkez 
Bankasına sermaye olarak vermek Devlet için, Meclis-i Âli için asla güç bir iş değildi. 
Fakat bunu tercih etmediniz.

Vatandaşların ayrı ayrı hissedar olarak bir sermaye tedarik etmesini terviç ettiniz. 
Bunun bütün milletçe layıkı ile anlaşılması için bütün kuvvetimizle çalışacağız. 
Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bir müessesede büt ünvatandaşlar hissedar olarak 
alakadar bulunurlarsa ancak bu suretle büyük millî bir müessese filen bütün milletin 
murakabesi altında bulunacaktır. Önümüzdeki aylar zarfında iştigal edeceğimiz daha 
bazı meseleler vardır.

Bunlardan birincisi, bilhassa haricî borçlardır. Bugün bir mütehassıs haricî borçlar 
sebebile bütün malî mevzular üzerinde tetkikat ile meşguldür.

Mütehassısın tetkikatmdan sonra hamillerle tekrar temasa gelip müzakereye 
devam edeceğiz. Tatkikat ve gelecek müzakerat için bugünden fazla tafsilat vermeğe 
imkân yoktur. Diğer meşgul olacağımız ehemmiyetli bir mesele nakliyat meselesidir. 
Biliyorsunuz ki bu memlekette nakliyat pahalılığı gibi millî iktisadiyatı müteessir eden 
bir mesele vardır	(Alkışlar)

Çok fenni olan ve uzun tetkikata ve vesaite muhtaç olan böyle bir meselenin 
derhal hallonulacağı iddiasında değiliz. Ancak esaslı bir tetkikat yapmak ve tedabirini 
peyderpey B.M. Meclisine arzetmek Hükümetin başlıca vazife edindiği bir noktadır. 
Bununla beraber Hükümetin ilk görüşlerile derhal ittihaz edebileceği tedbirlerde de 
bir an teahhür etmeyeceğiz. İlk tetkikat neticesinde kabili istihsal ve kabili temin olan 
kolaylıkları derhal tatbik etmek kararımızdır	(Alkışlar)

Millî para ve millî iktisat mesailinde devam edeceğimiz hatt-ı hareketi ise başladığımız 
kısa cümlelerle tekrar edebilirim: Hususî ve resmî hayatta tasarruf takip edeceğiz. Millî 
tasarrufun lüzumunu vatandaşlara mütemadiyen söyleyeceğiz. Vazolunan kanunların 
hedeflerini elde etmeğe çalışacağız.

Bütün faaliyet ve mücadelemizi, millî iktisadın inkişafını temin edecek istikametlere 
tevcih etmeğe bilhassa çalışacağız.36 (Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

36   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 20, İçtima 80, Sayfa 272, 273
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4 Kânunuevvel 1930 Perşembe 
Gümüşhane Milletvekili Ali Fethi Beyin, Adana Eski ve Yeni Belediye 
Başkanı ve Üyelerinin Rüşvetçilikten Suçlu Olmalarına Rağmen 
Mahkemeye Neden Sevkedilmediklerine Dair Soru Önergesine Verdiği 
Cevap

Büyük Millet Meclisi Riyasetine

Adana Sabık ve Lahik Belediye Reisi ve azalarının 1928 tarihinde Adana 
vilayetinden Dahilîye Vekâletine bildirilen sui istimalleri üzerine mülkiye müfettişince 
yapılan tahkikat evrakı Şurayı Devlete gönderilmiş ve orada reis ve azaların lüzumu 
muhakemeleri karar altına alınarak evrak vilayete irsal kılınmıştı. Bu aralık vali değişmiş 
ve yeni gelen valinin riyasetinde toplanan İdare Heyeti meni muhakemeye karar vererek 
evrakı Şurayi Devlete iade etmiştir. Şurayi Devlet tekrar lüzumu muhakeme kararında 
ısrar etmiş ve evrakı vilayete göndermiş iken Vilayet İdare Heyeti yine meni muhakeme 
kararını vermiştir.

Evrakı yeni baştan tetkik eden Şurayi Devlet Adana sabık ve lahik Belediye reis ve 
azalarının irtikap ve irtişa kanununa tevfikan biran evvel muhakemeye şevkleri için 
evrakı müddei umumiliğe tevdi etmek üzere geçen ağustos zarfında Adana vilayetine 
göndermiştir.

O tarihten beri irtikap ve irtişa kanunu mucibince Şurayi Devletçe suçlu görülen 
heyet mahkemeye sevkolunmadıktan maada son intihap ta Cumhuriyet Halk Fırkasının 
namzetleri olarak Adana belediyesi işlerinin başına geçmiştir. Yüksek bir idarî mahkeme 
tarafından irtikap ve irtişa maddesinden suçlu görüldükleri için mahkemei adalete 
şevkleri takarrür eden heyetin mahkemeye gitmeleri ne taraftan verilen bir emir 
üzerine bu ana kadar tehir edilmiştir.

Bu suale Başvekil tarafından şifahen cevap verilmesini rica ederim.
Gümüşhane Meb’usu Ali Fethi

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Müsaade buyurursanız memurların 
muhakemesi hakkında mevcut olan mevzuatımızı gözden geçirmek isterim. Bir 
memurun muhakemesini mucip, hakkında bir ihbar veya şikâyet olunca o memur 
hakkında yapılan ilk tahkikat memurin muhakemat kanununa göre, memurun 
memuriyeti derecesi nazarı itibare alınarak iki suretle muamele görür. Ya millî irade ile 
tayin olunan memurlardandır. Onlar hakkında lüzumu muhakeme kararını doğrudan 
doğruya Şurayi Devlete verir veyahut millî irade ile tayin olunmayan memurlardır.

Bunlar hakkında ilk kararı Vilayet İdare Heyeti verir. Memurin muhakemat 
kanununun usulü budur. Bir de geçen sene Büyük Millet Meclisinin isdar ettiği 1609 
numaralı kanun vardır. Bu kanun memurların bazı cürümlerinden dolayı muhakeme 
usullerini ayırmıştır. İrtikap, irtişa ve sair kanunda tasrih olunan muayyen cürümlerden 
dolayı bir memurun muhakemesi mevzubahis olursa onun hakkında evvel emirde karar 
ittihaz salahiyeti Şurayi Devletten alınmıştır. Böyle bir cürümden dolayı memur hakkında 
ancak mercii aidi veya müddet umumî doğrudan doğruya takibata lüzum görebilir ve ilk 
tahkikat ve takibatını doğrudan doğruya adlî usule tabi tutulması için vekil veya valinin 
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lüzumu muhakeme kararı vermesi lazımdır. 1609 numaralı kanunun hükmü budur. 
Demekki yaptırılan tahkikata göre vali veya vekil memura isnat olunan cürümden 
dolayı adliyeye teslimi icap ettiği kanaatinde bulunursa verirler. Adlî muhakeme devam 
eder. Vekil veya vali memurun ademi muhakemesine karar verirse takibat yoktur. Sual 
takririnde mevzubahs olan Adana Belediye reisi ve azalarından şikâyet meselesi 1928 
de Adana Valisi tarafından başlıyor.

Esasen vali bey bu meseleden evvel muhtelif vesilelerle şikâyet ediyor. Vekâlette 
olan kanaat aralarında geçimsizlik varmış, evvelce şikâyetleri üzerine kavli mücerretle 
muamele yapmak mümkün değildir, şayanı itibar bir mevzu varsa onun hakkında icap 
eden kanunî muamele yapılır diye valiyi bu mecraya sevkediyor. Bir müddet sonra vali 
bey muayyen isnadat, bilhassa suiistimalat isnadatile belediye reisinden ve azalarından 
şikâyet ediyor.

Muamele 1928’de böyle başlıyor. Dahilîye Vekâleti derhal şikâyet mevzuunu heyeti 
teftişiyeye tevdi ediyor. Mülkiye müfettişi tahkik ediyor ve bir fezleke yapıyor. Fezlekede 
müfettişin kanaati şudur; Tayini muameleye lüzum yoktur. Vekâlet bu neticeyi 
almakla beraber meselenin vilayet heyeti idaresince mütalea edilmesi ve bir karara 
raptolunmasını istiyor. Evrak Adana Vilayetine gidiyor. Vilayet idare heyeti bunu mütalea 
ederken Belediye Reisi hakkında bir karar ittihazının kendi salahiyeti dahilînde olmayıp 
Şurayi Devlete ait bir mesele olduğu içtihadında bulunuyor. Binaenaleyh bir karar 
vermeksizin Şurayi Devlete müracaat ediliyor. Evrak Dahilîye Vekâleti vasıtasile Şurayi 
Devlete gidiyor. Şurayi Devlet meseleyi tetkik ediyor, diyor ki, bir defa belediye reisi 
hakkında birinci derecede karar ittihazı vilayet idare heyetinin salahiyeti dahilîndedir, 
bir defa siz hüküm vereceksiniz.

İkincisi: Yalnız belediye reisi hakkında şikâyet yapılmıştır, şikâyette azalar da 
mevzubahs olunuyor, onlar hakkında da tahkikatı teşmil edeceksiniz. Evrak bu suretle 
tekrar vilayet idare heyetine gidiyor. Vilayet idare heyeti Şurayi Devletin gösterdiği yol 
üzerinde hem tahkikatı belediye reisinden başka diğer azalara teşmil ediyor hem de 
mesele hakkında bir karar veriyor. Verdiği karar isnadatı tetkik ettikten sonra, gerek 
belediye reisinin gerekse azalarının men’i muhakemeleri suretinde oluyor. Memurin 
muhakemat kanununa göre bir şey daha vardır. Vilayet idare heyetleri bir memur 
hakkında ya men’i muhakeme veya lüzumu muhakeme kararı verirler, fakat her iki 
karar da Şurayi Devletin tetkikine arzolunmak lazımdır.

Eğer Şurayi Devlet lüzumu muhakeme kararı verirse artık vilayet idare heyetinin 
yeniden vaziyet almasına mahal yoktur. Mesele doğrudan doğruya mahkemeye gider. 
Şurayi Devlet men’i muhakeme kararını tasdik ederse lüzumu muhakeme ihtimali sakit 
olur. Meni muhakeme kararı verilmekle beraber bu mecburiyetten dolayı bütün evrak 
tekrar Şurayi Devlete tevdi olunur. Demekki Şurayi Devlete ikinci gelişidir. Şurayi Devlet 
bu meseleyi mütalea ederken 930, Mayıs 1609 numaralı kanunda çıkmış bulunuyor.

Demek başlangıcından itibaren sahibi salahiyet olan Şurayi Devlet yeni bîr kanunda 
bir vaziyet karşısında kalıyor. Şurayı Devlet bu defa meseleyi ikiye ayırıyor.

1. Mütaleası Şurayi Devletin salahiyeti dahilînde olan mesail; 2. Mütaleası Şurayı 
Devletin salahiyeti dahilînde olmayan mesail; Mütaleası Şurayi Devletin salahiyeti 
dahilînde olan mesaile geliyor ve bu mesail de Adana Vilayeti İdare Heyetinin verdiği 
meni muhakeme kararını doğru buluyor ve tasdik ediyor. 1609 numaralı kanuna 
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göre mütaleası Şurayi Devletin salahiyeti dahilînde olmayan meseleler için, diyor ki 
bu mesail bizim salahiyetimiz dahilînde değildir. 1609 numaralı kanuna göre hareket 
etmek lazımdır diyor. Evrakı Dahilîye Vekâletine veriyor. Şimdi Dahilîye Vekâleti 1609 
numaralı kanuna göre salahiyet ve içtihat kararını istimal etmek vaziyetinde bulunuyor. 
Mülkiye müfettişi tayini muameleye lüzum yoktur demiş. Vilayet İdare Heyeti men’i 
muhakemelerine karar vermiş. Şurayi Devlet salahiyeti dahilînde olan meseleleri 
ayırmış, suç yoktur, demiş evvel ve ahar Şurayı Devlet hiç bir vakit bunların lüzumu 
muhakemelerine karar vermemiştir. Nihayet Vekâlet kanunun kendilerine verdiği 
içtihat ve salahiyeti hukukiye ile meselenin adliyeye tevdiine mahal yoktur, diyor ve 
Adana vilayetine tebliğ ediyor. Muamele bu suretle nihayete eriyor. Muamele baştan 
nihayete kadar kanunî mecrasını takip etmiştir.

Şimdi arzu buyurursanız sual takririnde mevzubahs olan muamelenin safahatini 
topluca ve hulaseten bir daha arzedeyim. Sual takririnde mevzubahs olan muamele 
safahatı mavakaa mutabık değildir. Filvaki Adana’dan belediye heyetinin suiistimalleri 
hakkında Dahilîye Vekâletine gelen ihbar ve şikâyet üzerine mülkiye heyeti teftişiyesi 
tarafından tahkikat yapılmış ve netice fezlekeye raptedilmiştir. Bir fezlekede tayini 
muameleye mahal olmadığı zikredilmiştir. Bununla beraber evraki tahkikiye kanun ve 
usulü dairesinde vilayet idare heyetine verilmiştir.

İdare heyetince salahiyet mevzubahs olarak karar ittihazı Şurayi Devlete ait olduğu 
kararile evrak Şurayı Devlete göndermiştir. Şurayi Devlet gerek evraki tahkikiyeyi, gerek 
vilayet idare heyetinin bu salahiyet kararını tetkik ederek tahkikatın yalnız belediye 
reisi hakkında değil aza hakkında da teşmilile beraber birinci derecede vilayet idare 
heyetince bir karar ittihazı lazım geldiğini dermeyan ederek muamelenin ikmali için 
evrakı 29.1.1930 tarihinde iade etmiştir. Bunun üzerine evrak vilayete gönderilmiş ve 
Şurayi Devletin talebi veçhile aza hakkında da karar ittihazı istenmiştir.

Vilayet idare heyeti tahkikat evrakının neticelerine nazaran aza hakkında da tetkikatı 
teşmil etmiş ve neticeten gerek reis gerek aza hakkında men’i muhakeme kararı vererek 
evrakı Dahilîyeye göndermiştir.

Dahilîye Vekâleti vilayet idare heyetinin tetkikatve mukarreratının mecburiyeti 
kanuniyeye tevfikan tekrar Şurayi Devlete tevdi etmiştir. 20 Mayıs 1930 tarihinde 
1609 numaralı kanun mer’iyete girmiş bulunduğundan Şurayi Devlet usule tealluk 
eden bu kanunun hükümlerinin makabline de şümulü olduğu kanaatile meselenin 
1609 numaralı kanun hududuna giren cihetleri ile girmeyen cihetlerini ayırmış ve bu 
kanunun haricinde kalan isnadat için men’i muhakeme kararını tasdik etmiş ve 1609 
numaralı kanuna tabi olan isnadat için ademi salahiyet mutalea ederek evrakı mecrayi 
kanunisini takip etmek üzere Dahilîyeye iade etmiştir.

Binaenaleyh Şurayi Devlet bu iş hakkında evvel ve ahir lüzumu muhakeme kararı 
vermiş değildir. Şimdi 1609 numaralı kanuna göre meselenin müteakip safhasına 
gelelim. Mezkur kanunun 1’inci maddesinin 2’nci fıkrası mucibince bu bapta adlî 
takibata lüzum olup olmadığına karar vermek salahiyeti doğrudan doğruya vekillere ve 
valilere bırakılmıştır. İzah edildiği veçhile heyeti teftişiye tarafından yapılan tahkikata 
müsteniden kanunî bir heyet ve merci olan vilayet idare heyetince mevzubahs zevatın 
mahkemeye şevkine kâfi delail olmadığı hakkında bir karar ittihaz 
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edilmiş olmasına ve salahiyet sahibi olan valinin de men’i muhakeme kararını terviç 
ettiğine istinat ederek Dahilîye Vekâleti kanunî salahiyet ve içtihadını adlî takibata 
lüzum olmadığı neticesinde izhar etmiştir. Bunun üzerine Adana belediye heyetinin 
iddia olunan cürümleri mevcut olmadığı için 1609 numaralı kanuna tevfikan Adliyeye 
teslimlerine lüzum görülmediğini vilayete tebliğ etmiştir.

Muamele baştan aşağı kanun ahkâmı dahilînde cereyan etmiştir.

(Gümüşhane Milletvekili Ali Fethi Bey’in konuşmasından sonra)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Sual takririni okudunuz. Bir takım vatandaşlar 
hakkında şu veya bu suretle vuku bulan ihbar üzerine insanın itibar etmeğe mecbur 
olduğu itiyattan mülhem olmayan bir üslup ile yazılmıştır. Cevap verirken kasten bu 
mevzulara temas etmedim. O suali anlattığım zaman takrir sahibi bir defa düşünür 
ve bir vatandaş hakkında söz söyleyeceği zaman dikkatli davranır, insaflı bulunur 
diye ümit etmiştim	(Alkışlar) Şurayi Devlet suçlu görmüş. Yalandır. Şurayi Devlet suçlu 
görmemiştir. Şurayi Devlete gelmiş. İdare heyetinin men’i muhakeme kararı verdiği 
meselelerden bir kısmın da vaziyet almak salahiyetim dahilînde değildir demiş. Ben 
mühendis değilim, diyen hukukşinasları ittiham mı etmiş olur? Şurayi Devlet ademi 
salahiyet beyan etmiş. Biaenaleyh mevzubahsedilen bir takım zevatın suçlu oldukları 
hakkındaki isnadat haksız ve yersizdir. Kanun şüphe yok ki bizim teşebbüsümüzle 
ve Büyük Millet Meclisinin çok alakadar olarak takibile irtikap ve irtişadan maznun 
olanları biran evvel Adliyeye vermek içindir.

Fakat işin uzaması sebebi kendiliğinden anlaşılıyor. Araya başka bir kanun giriyor. Şu 
nokta da çok mühimdir. Vazii kanun, irtikap ve irtişadan maznun olanları gayet sür’atle 
muhakeme etmeği düşünürken namus sahiplerinin şunun ve bunun ağrazına kurban 
olmalarını da asla tecviz etmez.

Geçimsizliği öteden beri Vekâletçe malum olan Müştak Lütfl Beyin ağrazına kurban 
olacak diye bir takım namuslu adamları Dahilîye Vekâleti nasıl süründürsün?

Mesela: irtikâptan maznun olanın biran evvel cezalandırılması ne kadar lazımsa; 
şunun bunun ağrazından namus erbabını kurtarmak ta o kadar elzemdir	(Alkışlar)

FETHİ BEY (Gümüşhane) — Şurayi Devlet bu zevatı suçlu görmemişse bu zevatın 
1609 numaralı irtikap ve irtişa kanununun usulü dairesinde muhakemelerinin cereyan 
etmesi lazım geleceğine ve kendi salahiyeti haricinde bulunduğuna dair neden fikir ve 
karar dermeyan etmemiştir?

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — 1609 numaralı irtikap kanunu değil kanuna göre 
muhakemeleri cereyan etmesi lazımdır, diyorlar, aslai Şurayi Devlet böyle demedi. Şurayi 
Devlet; bu meselede mütalea beyan etmek salahiyeti bizde yoktur, mecrayi kanunisini 
takip ediniz, dedi; muhakemelerini icra ediniz, demedi.37

37   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 23, İçtima 10, Sayfa 6-8
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20 Kânunuevvel 1930 Cumartesi 
Gümüşhane Milletvekili Ali Fethi Beyin Açlık ve Sefalet İçinde Kalan 
İzmir ve Civarındaki Köylüler Hakkında Bazı Gazetelerde Çıkan 
Haberlerle İlgili Soru Önergesine Verdiği Cevap

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Sual takririnden tahkika medar olacak 
sarahat bulmuyoruz. Fakat Fethi Bey’in sual takririndeki ifadesine göre: İzmir’de bazı 
gazeteler Değirmendere Nahiyesinde, Ahmet Beyli Köyünde sefaletten bahsetmişler. 
Daha havadis gazetelerde intişar eder etmez vilayet tahkika tevessül etmiş, bir heyet 
teşkil etmiş, heyet Değirmendere Nahiyesinin Ahmet Beyli Köyüne gitmiş, orada heyeti 
ihtiyariye ile beraber hâl ve vakitleri en fakir addolunan bazı aileler nezdinde tahkikat 
yapmışlar, tahkikata göre bu Ahmet Beyli Köyünde fakir ailelerin münhasıran ahlatla 
veya otla kendilerini beslediklerine dair malumat bulunmamış, her evde un, ekmek, 
zeytin, zeytinyağı gibi aslî gıda mevadı tespit olunmuş. Heyet açlık ve sefaletten bazı 
köylerin hicret ettiklerine dair olan havadisi de tahkik etmiş, köylülerden bazıları 
çiftlik sahiplerile mukavele yaparak ödemiş ve havalisine, daha çok kazanmak için 
çalışmağa gitmişler. Esasen iki üç nahiyede; Cumaovası, Değirmendere, Seydiköy 
Nahiyelerinde hububat mahsulü başak ve çiçek zamanında yağan yağmurlar dolayısile 
arızaya uğramış, onun için eyi olmamış, fakat bu köylerde tütün ve zeytin de yapıldığı 
için kısmen ihtiyaçlarını bunlarla telafi etmişler. Cumovası, Değirmendere ve Seydiköy 
Nahiyeleri kooperatif teşkilatına maliktirler. Kooperatif sermayesile Ziraat Bankasının 
kooperatiflere eklediği sermaye ve kendi ihtiyat akçalarından bu nahiyelere yani, 
Cumaovası, Torbalı, Seydiköy, Değirmendere Nahiyelerine cem’an 284 bin lira ikraz 
muamelesi yapmışlardır.

Bahsolunan Ahmetbeyli Köyünde 7 bin kilo tütün satılmış, 40 ila 120 üzerinden, 
fakat diğer köylerde tütünarızaya uğradığı için fiyatı yüksek değilmiş, buralarda sıkıntı 
olarak, daha evvel vilayetçe tohum darlığı tespit olunmuş ve tohum darlığı için Ziraat 
Bankasına vaktile malumat verilmiş ve Ziraat Bankası; tohumla bunlara yardım etmek 
üzere hususî teşkilat yapmış, anlaşılıyor ki bu köylerde o havalinin umumî maişetine 
göre bir sıkıntı varmış, fakat bu sıkıntının her cephede safhaları bu arzettiğimden 
ibarettir.

Açlık ve sefalet içinde ahlat yemekle hayatlarını geçirmeğe mecbur oldukları 
havadisinin doğru olmadığı anlaşılıyor.38

38   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 23, İçtima 14, Sayfa 31
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1 Kânunusani 1931 Perşembe 
Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Bey ve Arkadaşlarının, Menemen’deki 
İrtica Olayı ile İlgili Hükümetin Ne Gibi Tedbir Aldığı ve Alacağına Dair 
Soru Önergesine Verdiği Cevap

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Kânunuevvelin 23’üncü günü Menemen’de 
hadise vukua geliyor.

Bu hadise hakkında aldığımız ilk raporlar; dökülen kanlar için bize şiddetli bir 
teessür ve vak’anm mahiyeti itibarile üç dört betbahtın devlet kanunlarına karşı 
çılgınca hareketi ve derhal cezalarını görmeleri fikrini uyandırdı. Müteakip raporlar 
Kubilay Beyin yaralandıktan ve dermansız düşdükten sonra şerirler tarafından 
tecavüze uğradığını eleminizi tahrik etmiyeyim, tafsilatını hepimizin bildiği tarzda- 
vahşiyane muamele gördüğünü bildirdi. Aynı zamanda nazarı diktatimizi celbetmiş 
olan şey, hadisede hazır bulunan halkın ilk raporlara göre kayıtsız ve hissiz bir halde 
seyirci kalmasıdır. Bu kadar malumat bile eşkıyanın dolgunluğunu, husumetlerindeki 
vahşetin havsalanın almayacağı derecede köklü olduğunu sonra etrafta bulunan 
kalabalığın, seyircilerin anlaşılmaz bir haleti ruhiye içinde şaşkın -lehlerine tefsir etmek 
için- şaşkın bir halde bulunduklarını bize telkin ediyordu. Fakat meselenin bu kadarı da 
ehemmiyetle nazarı dikkatimizi celbetmek için kâfi idi. Bundan sonra aldığımız rapor 
hadise hakkında bildiğimiz tafsilattan bir kısmını verir ki seyredenlerden bir kısmının 
tasvipkâr bir haleti ruhiye gösterdiklerini ilave ediyordu.

O zaman bir kaç nokta-i nazardan hadise bütün intibahımızı açmış, bütün 
nazarlarımızı kendi üzerine celbetmiş bir hale geldi. Kanuna karşı hareket karşısında son 
kuvvet olmak üzere celbolunan bir asker müfrezesinin başında bulunan 21-22 yaşında 
bir çocuk, hiç vazifesi olmadığı halde, bilakis kendisini celbeden ihtiyaç ve kendisinin 
esas san’atı derhal silahını kullanmağa emrettiği halde onun asaleti, toplanmış olan 
vatandaşları kan dökmeden nasihatla, ihtarla yola getirmek gayretine sevketmiştir. Bu 
asaletin 21-22 yaşında bir gence karşı hazırladığı muamele hiç bir suretle kabili tefsir 
ve tevil görünmüyordu.

Hepimiz ailelerimizde yetiştirdiğimiz çocuklardan bir kurban vermiş olduk. Hepimiz 
bu kurbanda vatan için büyük ümitlerle yetiştirilen genç ve kahraman zabitlerden 
vatandaş elile feda edilmiş bir şehit (vaziyeti) gördük.

Bir taraftan teessür ve teellüm, zaptolunmaz bir halde iken, diğer taraftan da Devlet 
memuru ve Büyük Millet Meclisi karşısında mes’ul adamlar sıfatile hadisenin mahiyet 
ve hakikatini tetkik etmek mecburiyetinde bulunduk.

Bir muhit ne kadar zehirlenmiş olmak lazımdır ki insanlar temiz tefekkür ve 
muhakeme kabiliyetinden bu kadar aşağı dereceye düşsünler.

Hikâyesine tahammül edemediğimiz manzaraların filen vukuunu bu kadar 
soğukkanlılıkla seyredebilsinler.

Sonra Devletin müsellah kuvvetleri hadiseye çağrılmışken, bu kuvvetellerin 
ellerindeki silahın hiç şüphe götürmez kudretlerine, muhakkak işletilmesine karşı bu 
kadar meydan okur bir haleti ruhiye gösterebilsinler!
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Müddei umumî derhal işe vaziyet etti. İlk temaslardan az zaman zarfında, hakikaten 
adliyenin gayret ve dirayetile birçok hakikatlar meydana çıktı. İlk çıkan hakikatlar 
hadiseyi ika eden çetenin on gündenberi böyle mehdilik fikrini etrafa yaydıklarını, 
husumet saçtıklarını, sonra uğradıkları bazı köylerde silahlandıklarını, müzaheret 
gördüklerini ve Menemen Şehrini daha evvel keşfederek tertiple girdiklerini gösterdi. 
Kezalik tahkikat, bu hadisenin fllen ikama on gün evvel başlanmış olduğunu ve fevran 
üç dört kişi tarafından deruhde edilmiş bir teşebbüs olmayıp daha evvel Manisa’da 
iki üç aydanberi bir takım içtimalar neticesinde kararlaştırılmış, büyükşehirler 
arasında gidişler, gelişlerle tanzim olunmuş sonra bizzat Menemen şehri içinden bu 
çetenin geleceğini bilen ve onlar gelince kendilerine müzaheret için bir takım esbap 
hazırladıklarını söyleyen adamlarla çerçevelenmiş bulunduğunu ifade etti. İlk tahkikat 
bu şekli verince o halde mesele şümullü bir tertibin harekete geçmesi suretinde telakki 
olunmak tabiî idi. Yine görüldü ki adlî tahkikatla tesbit olunan bu tertibin hareket 
safhasında öne sürülen müddiası din davası idi. Yani yüzlerce senedenberi dini siyasete 
alet ittihaz eden bütün hareketlerin bir tekerrürü görülüyordu.

Elbette bunu tertip edenlerin din perdesi arkasında takip ettikleri birtakım 
maksatları vardı. Bu maksatlardan bir kısmını belki bizzat hareket edenler, cinayet 
yapanlar ve bu uğurda canlarını verenler biliyordu.

Bir kısım maksadı belki onlar da bilmiyorlardı. Hadise hakkında bugün bildiklerimiz 
sureti umumiyede bundan ibarettir.

Hal için ve ati için alınacak tedbirleri tayin etmek üzere hadiseyi muhtelif cephelerden 
dikkatli olarak mütalea etmek zarureti vardır. Bir defa hale taalluk eden tedbirler için 
karar vermekte, Hükümet kendisini kâfi vazifeler karşısında gördü.

Teşkilatı Esasiye; vatan ve Cumhuriyet aleyhinde fili teşebbüs vukuunu müeyyit 
kat’i amareler görüldüğü vakit Hükümete bir ay müddetle idare-i örfiye ilan edebilmek 
salahiyetini veriyor.

Biz aynı cürümlerden dolayı Adliyenin meseleyi takip ve intaç etmesinde bir 
tereddüde düşmedik. Bilakis Adliyenin ilk günlerde vaziyet edipte meselenin hakikatini 
meydana çıkarmak için gösterdiği kifayet ve dirayet hakikaten itminan verecek bir 
surettedir. Yüksek bir iktidar ile meseleyi nihayetine kadar Adliyenin takip etmesinde 
hiç bir mani yoktur. Meselenin hususiyeti şu noktadadır ki bir defa hadisenin bütün 
memlekette husule getirdiği elem ve teessür, sonra davayı süratle intaç etmek için 
görülen ihtiyaç usulde daha seri bir hatt-ı hareketin ihtiyar edilmesini istilzam ediyordu.

Ondan sonra askerî ve mülkî birçok muhatapları olan meselenin bir mahkemede 
rüyet olunmasındaki hususiyet; davayı sür’atle intaç etmek için ayrıca bir amil olarak 
nazarı dikkate alınmak lazım idi. Sonra bilhassa, gizli tertipler ve uzun zamandanberi 
yapılan müzakereler neticesinde böyle bir hareket tezahür edince evvelemirde bu 
tertiplerin cereyan etmiş olduğu tahmin olunabilecek yerlerde gizli hareketleri 
faaliyetten derhal Iskat etmek lazım geliyordu. Tertip Menemen’de bu suretle tezahür 
edip akamete uğrayınca diğer tarafların ne suretle işlediği, henüz tahkikatla meydana 
çıkmamıştır.

Binaenaleyh kâfi ve müstacel tedbir ile muhtemel tertibin heyeti mecmuasını 
derhal atalete irca etmek mecburiyeti vardır. Bu mülahaza teşkilatı esasiyenin verdiği 
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salahiyetin tatbiki ile üç kazada idare-i örfiye ilanını zarurî bir hale soktu. İdarei örfiyeyi 
Büyük Meclisin tasdikına arzettik. Bunun üzerine divanı harbi örfi (sefer) ahkâmını 
tatbik edeceği cihetle bittabi usullerde çok sür’at temin olunacaktır. Hadisenin müstacel 
tedbirlerini böylece arzettikten sonra şimdi meseleyi muhtelif cephelerinden mütalea 
etmeği vazife addediyorum.

Meselenin dini siyasete alet ittihaz eden safhasına nazarı dikkatimizi tevcih etmeliyiz. 
Bu safha biraz evvel dediğim gibi yüzlerce seneden beri tekerrür eden safhaların aynıdır. 
Cumhuriyetin bidayetten beri takip ettiği, Devlet işlerini din işlerinden ayrılmak hat’ı 
hareketi, ihtimal ki bundan beş, sekiz sene evvel, din aleyhine bir hatt-ı hareket gibi 
isnat ve ifsadata mahal verebilirdi. Çünkü bu isnadatı, asılsız olduğunu gösterecek 
en mühim ve en mukni amil, yani zaman, henüz geçmemişti. Evvela bu propagandayı 
yapıyorlardı. Fakat dünya işlerinden din işleri ayrıldıktan sonra seneleri geçti ve 
vatandaşların itikadat ve vicdaniyetinde aharın herhangi bir müdahalesi, memnuiyeti 
ve tasarrufu olmadığı sabit oldu.

Siyasette aranılan şey bir takım adamların ve bilhassa politikacıların dini ahar 
fertlerin hürriyeti aleyhine ve Devletin kanunları aleyhine bir vasıtai taarruz olarak 
kullanmamalarıdır. Memnu olan şey budur. Hadisede görüyoruz ki cehaletleri -bir 
kısmın cehaleti- olabilir. Bir kısmının bilerek tasmimlerile ve cümlesi din elden gidiyor 
behanesile bu adamlar müteariz bir istikamete sevkolunuyorlar. Bu hareketler Devlet 
ve Cumhuriyet aleyhine filen tecavüz ve kast mahiyetindedir.

Dinle dünya işlerinin ayrılması meselesinin ruhu buradadır. Laik idarede herkes itikat 
ve vicdaniyetinde her türlü maniadan ve memnuiyetten azadedir. Ancak vatandaşlar bunu 
siyaset vasıtası ittihaz ederek aharı icbar için veya Devletin idaresinde müessir olmak 
için kullanamazlar. İtikat ve vicdaniyatta bu izahatı verirken ilave etmeliyim ki kanunen 
memnu olan hareketlerin ihtiyarı ve memnu teşekküllerin faaliyeti kanuna karşı tecavüz 
ve cürümdür. Mesela tekkelerin şeddi kanunen tekarrür etmiş bir vaziyettir. Bunların 
gizli olarak çalışması ve vatandaşları bir takım istikametlere sevketmeleri kendilerinin 
mesuliyetlerini muciptir. Senelerdenberi bu hakikatler kemalile filî ve amelî olarak 
anlaşıldıktan sonra, Menemen gibi memleketin gerek ümran ve bilhassa irfan itibarile ileri 
olan bir mıntakasında bu teşekküller nasıl işleyebiliyor? İnsana hüzün veren şey budur.

Sonra teşekküller mücadeleye sevkettikleri adamları ne derece vahşet ika edebilecek 
düşük ve aşağı bir seviyeye ilka edebiliyorlar, maksatları neden bu kadar mel’unanedir! 
Buraları insana intibah ile mülahaza telkin eden noktalardır. Birçok defa Büyük Mecliste 
ve efkâr-ı umumiye karşısında bu meseleler münakaşa olunmuştur. Sureti umumiyede 
bilinen şey budur ki bu memlekette cereyan eden hava devlet kuvvetleri örselenebilir, 
örselenmiştir gibi bir vaziyet ika ederse, müfsitler başkaldırmak için bu havayı müsait 
buluyorlar. Onun için kanunlar devlet otoritesini, devlet kanunları ve kuvvetlerini 
herhalükârda masun ve muhterem tutmak için birçok tedabir derpiş etmişlerdir. Menemen 
hadisesinde mücrim ve mürettiplerin, maksatları için bu derece cesurane hareket ikama 
kendilerinde kuvvet hissetmeleri devlet kuvvetlerinde ve Hükümet işlemesinde bir nevi 
zaiflik görüldüğünün farzolunduğunu reddetmek müşküldür. Hakikaten böyle bir hava ve 
böyle bir manayı müfsitler ve fesat müstaitleri ahvalden çıkarmış olabilirler.

Arkadaşlar; böyle mevzuları mütalea ve teşrih ederken, lehinde ve aleyhinde olan 
amillere temas etmek ne kadar nazik olduğunu bilirim. Fakat mevzuun ne kadar nezaketi 
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olsa, yine ona temas etmeliyiz. Bilhassa mevkii iktidarda olanların gerek parti ve gerek 
Hükümet itibarile icraatını tenkit etmek yolunda açılan cereyan diğer, bir takım adamlara 
artık Hükümetin yerinden kalkamayacak kadar zaif olduğu kanaatini vermektedir.

Fakat mevkii iktidarda olanlar Devlet kuvvetleri zaifliyor ve bir takım zararlar ve 
fesatlar çıkıyor diye tenkit olunmayacaklar mı? Ne yaparlarsa ne söylerlerse layuhti mi 
sayılacaklar? Böyle bir zihniyet, böyle bir hatt-ı hareket, şüphe yoktur ki, laakal fesadın 
vereceği neticeleri ve zararları verecektir (Bravo	sesleri)

Şu halde mesele, memleketin içtimaî bünyesinde, iki kutbun ortasını bulabilmektir, 
öteden beri, hiç olmazsa otuz seneden beri, hallolunmayan sır da budur. Memleketin 
tahammülü yoktur şekli altında her türlü tahdidatı ve setleri koymak için bir esbabı 
mucibe bulabiliriz. Fakat bu esbabı mucibe bulabiliriz. Fakat bu esbabı mucibe diğer 
taraftan layüsel bir vaziyeti en nihayet ihdas etmeğe müstaittir. Benim görüşüme göre 
mesele bir içtimaî mesele, birçok nazariyatı olmakla beraber, hakikati halde amelî bir 
meseledir.

Ameli tecrübe ve idman meselesi ve amelî terbiye meselesidir. Bizim çektiğimiz 
sıkıntı nedir? Muhalefet havasında, tenkidatta, muhalif neşriyatta memleketin ve 
Devlet otoritesinin çektiği sıkıntı, memleket alınganlığının suiistimal edilmesidir. Nasıl 
mevkii iktidar sahibi memleketin tahammülü yoktur vesilesini siper ittihaz ederek 
kendisini layuhtî mevkiinde göstermeğe istidatlı ise fırsat ve imkânı bulunca tenkit 
etmek vaziyetini takınmış olan adamda bütün şahsiyetleri. Devletin bütün kanun ve 
kuvvetlerini ayakaltına almak için hiç bir hudut tanımamaktadır	 (Doğru	 sesleri, bravo	
sesleri)

Nazik olan nokta, şahıslara taalluk eden herhangi bir terbiye icabını gözden uzaklaştıran 
cesaret, basit tabirile namus ticareti, Devlete taalluk eden nokta ise mevkii iktidarda 
bulunan bir adamı veya adamları çürütmek için gösterilen arzunun. Devletin bizzat 
kudretlerini ve bütün kanunlarını ehemmiyetsiz, itibar hakkından mahrum bir seviyeye 
düşürmek için gösterilen fartı gayret haline gelmesidir. Bunun ortası nasıl bulunacak? 
Bunun ortası, bir defa, zamanla ve tecrübe ile bulunacak ve bu zaman ile tecrübe esnasında 
kanunları hakkile işletmekte bulunacak; yani bir vatandaş herhangi bir meseleyi tenkit 
ederken ve herhangi bir meselede Devleti muhatap tutarakohususta fikirlerini söylerken 
hangi hududa kadar kendisi memlekete zararlı olmayan bir çerçeve içinde kalabilir, 
bunu kendisine bir taraftan tecavüz ettiği zaman kanunlar, diğer taraftan da hadiseler 
gösterecektir. Temenni edelim ki bu dersleri mümkün olduğu süratle almış olalım ve bu 
husustaki taşkınlıklardan memleket mümkün olduğu kadar az zarar görsün, çünkü her 
hadiseden muvafık ve muhalif bir ders çıkarmazsak ve hadiselerin verdiği derslere karşı 
gözlerimizi kaparsak, kanunî maniaları, içtimaî maniaları daima tartmazsak kendimizi 
mes’uliyete ilka edecek ve hesaba çekecek birçok hadiseler karşısında kalabiliriz.

Bu nokta-i nazardan Hükümet neşriyat hususunda derhal alınacak bir tedbir 
düşünmedi. Bilakis hadisenin verdiği derslerden vatandaşların, hepimizin esaslı olarak 
istifade edeceğimizi ümit ediyoruz. Bilhassa ümit ediyoruz ki namus ticareti, şantaj 
ve Devlet otoritelerini kasteden neşriyat ve hava, adlî takibatla vatandaşlara hangi 
hudutlar dahilînde hareket etmek lazım geldiğini fiili ve ameli olarak öğretmiş olacaktır.

Adlî takibat bu öğretmekte ne kadar muvaffak olursa içtimaî nizamın ahengini o 
kadar çok muhafaza etmiş olur. Hadisede pek ehemmiyetli olan diğer bir noktayı da 
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nazarı dikkatinize arzetmek isterim. O da dahilde olan herhangi bir mesele karşısında 
nihayet bir askerî müfrezeye, orduya müracaat olunduktan sonra bile vatandaşların 
kayıtsız kalmalarıdır.

Bunun sebebini size arzedebilirim. Başlıca sebep, dahilî meselelerde sık sık ordunun 
müdahalesine ihtiyaç gösterilmesidir. Yani: mülkî, idarî makamlarımız henüz ellerindeki 
bütün kuvvetleri kullanmadan orduya müracaat ediyor.

İkincisi: Askerî müfreze, vazifesinden hariç bir takım müdahalelere sevkolunuyor.
Askerî müfreze, bir sivil veya bir jandarma müfrezesi değildir.
Askerî müfreze bir yere gelince onun kumandanı taşkınlık gösteren kalabalık 

karşısında ne suretle hitap edileceğini onların nasıl ikna edileceğini düşünmemelidir. 
Onları ikna etmek imkânları kendi san’at ve ihtisası haricindedir.

Dahilî hadisede askerî müfreze gelinceye kadar bütün bu tertibat, vatandaşlar 
arasında halledilmiş olmak lazımdır. Demek ki mülkî idare ikna edecek, ihtar edecek, 
tenbih edecek sivil kuvvetleri ve jandarma kuvvetleri kullanılacak bunların hepsine 
karşı gelmiş olan mütecaviz nihayet mülkî idarenin silahile yola getirilmeyecekte, 
Askerin silah kuvvetile kanuna itaata icbar olunacak. İşte ancak o zaman asker gelirse 
vazife gayet basittir, acıdır, fakat basittir. Binaenaleyh asker dahilî hadiselerde ancak 
bu hudut dahilînde kullanılabilir. Bu suretle birçok hadiseler vehamet peyda etmeden 
hallolunabilir. Vehamet peyda eden hadiseler asker geldiği zaman onun müdahalesi 
ile ihtilata meydan vermeden hallonur. Bu mevzuun muhtelif kanunlarımızdaki 
temaslarını mezcedip Büyük Meclise ayrıca bir kanun layihası takdim etmek istiyorum. 
Dahilî hadiselerde askerî müfrezeler ne gibi ahvalde celbolunur? Ve celp olunduğu 
zaman karşılıklı vazifeler nelerden ibarettir? Bunu gerek vatandaşlar ve gerek bizzat 
askerî müfrezeler sarahatle bileceklerdir. Asıl olan şudur. Dahilî hadiselere askerin 
müdahalesini davet etmekten son hadde kadar içtinap eylemek lazımdır (Bravo	sesleri) 
Bir diğer ihtiyaç yine nazarı dikkati celbetmiştir. O da böyle fevkalade hadiseler olunca 
Adliye bir takım usullerini ihtisar ederek hususî bir hatt-ı hareket takip edebilmelidir. 
Bunu da ayrıca tetkik ettiriyoruz.

Tabiî elimizde bulunan hadise için değil geniş zamanda sükûnetle mütalea olunarak 
atide, sureti daimede Adliyenin elinde medarı tatbik olacak bir hücret bulunsun diye.

İşte arkadaşlar; Menemen hadisesi münasebetile Hükümetin hâl için ve ati için 
vaziyeti nasıl mütalea ettiğini arzetmiş oldum.

Temennimiz: memlekette bu tarzda gizli tertipler kuran facialar ikama, Cumhuriyet 
aleyhine suikast ikama teşebbüs edenlerin mahkeme karşısında seri bir surette adalet 
icabını nefsinde tecrübe etmelerini görmektir.

Diğer taraftan memleketin heyeti umumiyesinin bu hadise münasebetile 
intibahı uyanmış ve gerek hatt-ı hareketimizde gerek kanunlarımızda gerek içtimaî 
münasebetlerde mevcut eksiklikleri meydana çıkarmış olsun.

Bunların İslahında müsbet neticeler alabilelim. Şehit Kubilay ailelerimiz içerisinde, 
hatıralarımızda, Cumhuriyet için başlı başına hizmet etmiş bir fedakâr olarak 
yaşıyacaktır. Ordunun verdiği bu aziz kurbanın bize ilham ettiği vazifeleri hepimiz 
dikkatle yerine getirmeliyiz.39	(Alkışlar)

39   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre III Cilt 24, İçtima 17, Sayfa 3-6
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9 Mayıs 1931 Cumartesi 
Manisa Milletvekilliğinden İstifa Ettiğine Dair Yazılı Önergesi

B.M.M. YÜKSEK REİSLİĞİNE

Son intihabatta Malatya ve Manisa vilayetlerinden mebus intihap edildim.
Her iki vazifeyi uhdemde bulundurmak kanunen caiz olmadığından Malatya’yı tercih 

ederek Manisa Mebusluğundan istifamı arz ediyorum.
Bu münasebetle bana yüksek şeref veren Manisa vilayeti müntehiplerine samimî 

teşekkürlerimi arz ve kaydeylerim efendim.
9.V.1931

Malatya Mebusu İsmet

REİS — Ittıla hasıl olmuştur.40

40   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4 Cilt 1, İçtima 2, Cilt: 1, Sayfa 15 Fevkalade İçtima.
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9 Mayıs 1931 Cumartesi 
7. Cumhuriyet Hükümetinin (VI. İnönü Hükümeti) Programını Sunuş 
Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler, Tasavvurlarını bildiğiniz 
ve icraatını tecrübe ettiğimiz bir hükümetin içinde bulunduğumuz en son vaziyet 
üzerine düşündüklerini huzurunuzda söylemek için müsaade istedim.

Hükümetiniz memleketin dahilî ve haricî bir sulh ve huzur havası içinde yaşamasına 
birinci derecede ehemmiyet atfeder. Beynelmilel münasebatımızda bize hâkim olan 
esasî fikir budur. Türkiye’nin sulh ve emniyet havası içinde çalışmasını temin ve teshil 
edecek tedbirleri ve elimizden geldiği kadar beynelmilel sulh havasının ve imkânlarının 
takviyesini iltizam ederiz	(Alkışlar) Haricî siyasetimizin dostluklar tesisinde, mukaveleler 
akdinde, beynelmilel içtimalara ve teşekküllere iştirakinde hatt-ı hareketini bu suretle 
izah eylemek mümkündür. Dahilî siyasette huzur ve emniyetin halelden masuniyeti esas 
vazifemizdir (Bravo	Sesleri) Bizce bu gaye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, 
Cumhuriyet kanunlarının muhterem ve muta olması herhangi bir tededdüde ve sakat 
ümide mütahammil olmadığının anlaşılması ve anlatılması ile temin edilmek kabildir 
(Alkışlar) Yalnız Büyük Millet Meclisinin idaresi, Türkiye mukadderatı için kat’i bir 
hükmü ihtiva ettiğinin sarsılmaz bir kanaat halinde bulunması, Cumhuriyetin serbest ve 
feyizli idaresinin her türlü inkişafları için temel şartıdır	(Alkışlar) Anarşik cereyanlardan 
uzak ve vatandaşların haklarını ve hürriyetlerini temin eden bir hayat tarzı bu suretle 
idame olunacağı kanaatındayız	(Doğru	sesleri) Kuvvetli Devlet otoritesi, kuvvetli Hükümet 
mefhumlarını bu suretle anlıyoruz.

Dahilî idarede ve adliye cihazında bu maksatları temin eden vesaiti mütemadiyen 
arttırmak emelimizdir.

Maarifte gayelerimizin temini için az masrafla çok okutabilmek usullerinin tatbikında 
bilhassa mesai sarfetmek kararındayız.

Sıhhat mücadelelerimiz her müşkülât içinde başlıca işlerimizden olmakta devam 
edecektir. İçtimaî muavenet hizmetlerinin her vasıta ile teşvik ve tevsi etmeğe çalışacağız.

Muhterem Efendiler, İmar faaliyeti ve memleketin iktisadî vaziyetinin inkişafı 
Hükümetimizin başlıca nasbi nazar ettiği mevzulardır. Onun için evvel emirde hem imar 
ve iktisadın hem alelumum Devlet hayatının nizamı için mebde ve mesnet olan malî 
düşüncelerimizden bahsetmeliyim.

Bilirsiniz ki satış fiyatlarının beynelmilel pazarlarda süratle tenezzülü her memleket 
gibi bizi de müteessir etmiştir. Memleketin ihtiyatlı ve mahsullerinin çeşitli olması 
sayesinde bizim buhrana mukavemetimiz daha ümit bahş ve kudretli bir mahiyettedir. 
Bununla beraber Devlet sarfiyatında gayet ihtiyatlı tedbirler ile yeni seneyi karşılamak 
kararını ittihaz ettik.

Düşünüyoruz ki bu sayede iktisadî ve malî hayatımızı ciddî sarsıntıya, maruz 
kılmadan yeni inkişaf safhalarına ve yeni imar programlarına geçebileceğiz	(Alkışlar) ve 
başladığımız işleri tevakkuftan vikaye edebileceğiz.

Bu sebeple en büyük tedbir olarak bütçede tasarrufatı, tasavvuru geçen bir azamî 
dereceye çıkardık.
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Memur kadrolarında yüzde on beş derecesinde bir tasarruf, alelumum masraflarda 
herhalde yüzde on tenzil, şimendifer işletmesinde çok ucuz ve tasarrufkârane bir hatt-ı 
hareket takibi gibi radikal tedbirlerle alelumum bütçede geçen seneye nisbetle ümit 
ettiğimiz tenakus miktarı otuz milyondan hayli fazladır. Hadisata cevap vermeğe hazır 
ihtiyatlı ve sağlam muvazeneli bir bütçe umumî hayat için de esaslı bir nazım olacaktır 
(Alkışlar)

Osmanlı borcundan hissemizi bir kat’i karara raptetmek emelimizdir.

Hakkaniyet ve kabiliyet dairesinde bir hallin bir gün taahhur etmemesinde menfaat 
görüyoruz (Bravo	sesleri) Bu sayede Devletin taahhüdü hâl ve ati için tanzim edilmiş bir 
vaziyet hasıl olması malî salah ve iktisadî inkişaf için de esaslı tedbirlerdendir.

Millî paranın kıymetinin müdafaası ile kanunî istikrara doğru istihzaratın 
mütemadiyen ilerletilmesi Hükümetin hedeflerinden biridir. Filî istikrar için aldığımız 
tedbirlerin müsbet ve mücerrep neticeleri tamamen ümit bahistir.

Cumhuriyet Merkez Bankası tesisi için en mühim merhale geçilmiştir.

Memlekette çalışan yerli, ecnebi bütün malî müessesat mümessillerinden mürekkep 
Tesis Heyetinin nezaretinde açılan hisse kaydı muamelesi hitam bulmuştur. Merkez 
Bankasının on beş milyon lira sermayesi usulü veçhile ve miadında tediye ve taahhüt 
olunmuştur. Halkımızın bu meselede gösterdiği alaka, rağbet ve itimat memleket için 
hakikaten sevinilecek, övünülecek bir muvaffakiyettir	(Alkışlar) Şimdi artık Bankanın işe 
başlaması için icap eden tedbirlerin ittihazına sıra gelmiştir	(Alkışlar)

Efendiler, Vergilerin esasında ve usullerinde taahhüt ettiğimiz ıslahatı ifade eden 
kanun layihaları kâmilen Büyük Meclise takdim olunmuştur. Millî Devletin en mühim 
vasıtası olan Cumhuriyet hazinesinin kudretini muhafaza etmek, iktisadî şartlarla ahenk 
temin edecek tadilat, usullerin ıslahı kanun lâyihalarına hâkim olan esas fikirlerdir.

Muhterem Efendiler, Malî ve iktisadî tedbirlerimizin hepsinde çiftçilerimizin vaziyeti 
ve mahsullerimizin himayesi bizim esasımızdır	(Alkışlar) Bu memleketin muhtaç olduğu 
iktisadî teşekküllerin kuvvetlenmesine ve çoğalmasına çalışıyoruz.

Gerek kredi müesseselerinde, gerek iktisadî teşekküllerde ziraatımızla sureti 
mahsusuda iştigalimize şahit olacaksınız. Memleket iktisadiyatında iş hayatını tanzim 
eden kanun layihası hazırdır.

Ticareti teşvik ve teshil etmekle, limanlarda kolaylıkları arttırmakla bilhassa iştigal 
edeceğiz. Haricî ticareti inhisar altına alacağımız tarzında yapılan inşaalar her türlü aslü 
esastan aridir (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Maden Kanunu lâyihasını Büyük Meclise takdim için hazırlıyoruz. Esas fikir maden 
işletilmesine mani görülen eski usullerin ve resimlerin ıslahıdır. Yerli sanayiin inkişafı 
için kanunî ve içtimaî tedbirlerimize devam edeceğiz.

Muhterem Efendiler, Başlıca işlerden bahsetmeğe çalıştım. Yorulmaz ve yılmaz 
mesai ile muvaffakiyete erdirebilecek mevzulara temas ettim. Ancak siz bize bu çetin 
vazifeleri emanet ediyorsanız. Bu hususta kararınızı reylerinizle izhar buyurmanızı 
istirham ederiz. (Şiddetli	alkışlar)
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(Kocaeli Milletvekili Sırrı Bey’in konuşmasından sonra)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Kocaeli Mebusu muhteremi Sırrı Beyin 
mülahazatı iki zümrede toplanabilir. Bir kısmı prensiplere, kararlara taalluk eden 
itirazlar, ikinci kısmı da; tatbikata taalluk eden itirazlardır.

Tatbikata taalluk eden itirazlar daima olacaktır. Çünkü idarede herhangi bir dairenin 
herhangi bir memurun şu veya bu işte bir hatası olabilir.

Bu gibi meselelerde sureti umumiyede şikâyetten amelî bir netice çıkmaz, dikkat 
ettim, bütün söyledikleri işlerde, bütün söyledikleri idarî şikâyetlerde şu tarzda 
muayyen bir mevzu yoktur. Böyle şikâyetler getirir lerse Hükümet bittabi nazarı dikkate 
alır. Tahkikat yapar ve sarahaten cevap verir. İtirazlarının bir kısmı, esaslara tealluk 
ediyor; inhisarlar ve saire gibi.

Bu meseleler çok konuşulmuştur. Bu hususta nokta-i nazarlarımız bellidir.

Sureti umumiyede Hükümet sistemi olarak yürüdüğümüz hatt-ı hareket malum 
olduğu için bunu bilerek kabul etmek lazımdır. Bir defa umumî prensip olarak takip 
olunacak hatt-ı hareket başka türlü olamaz. Sonra muayyen bir kanun, muayyen bir 
inhisar veya muayyen bir şekil için, bir prensip için itirazları olursa burada mevzubahs 
etmek için çok fırsat olacaktır.

Her fırsatı memnuniyetle karşılarız ve memnuniyetle münakaşa etmeğe hazırız 
(Alkışlar)

SIRRI BEY (Kocaeli) — Efendim, İsmet Paşa Hazretlerinin bu beyanatına karşı 
teşekkürü az görürüm. Yaşasın İsmet Paşa... (Alkışlar)

REİS — Efendim, Hükümet beyannamesini okudu ve icap eden cevapları da verdi.

Teşkilatı esasiye kanunu mucibince. Hükümet beyannamesini okuduktan sonra 
itimat talep eder. Reylerinizi istimal buyurunuz. Rey kutuları gezdirilecektir. İtimat 
edenler beyaz, etmeyenler de kırmızı rey vereceklerdir.

(Reyler toplandı)

REİS — Reylerini vermeyen zevat varsa versin. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum. 287 rey vardır. Ademi itimat reyi yoktur. 287 reyle 
İsmet Paşa hükümetine itimat edilmiştir (Bravo....	Yasasın	sesleri, Alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; gösterdiğiniz büyük 
itimat ve teveccühe teşekkür ederiz. Muzaheretiniz, Hükümetin muvaffakiyeti için 
temel taşıdır. Hükümetin İcraatında muvaffak olması sizin arzunuzun, memlekette 
istediklerinizin tahakkuku demektir. Onun için Hükümet, icraatında sizden muzaheret, 
delalet ve irşat ister.41	(Alkışlar)

41   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4 Cilt 1, İçtima 2, Sayfa 22-24. Fevkalade İçtima.
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4 Temmuz 1931 Cumartesi 
Elaziz Milletvekili Fazıl Ahmet Bey ve İki Arkadaşının, Bazı Gazetelerin 
Takip Ettikleri Yayın Tarzı Hakkında Hükümetçe Ne Tedbir Alındığına 
Dair Gensoru Önergesi Dolayısıyla Konuşması

B.M.M. YÜKSEK REİSLİĞİNE

Bazı gazetelerimizin takip ettikleri muhataralı istikamet vatandaşların ve vatanın 
siyasi iz’an ve medenî vicdanı üzerinde sarih bir fikir şekaveti icra ederek masum 
ruhları tamamen zehirleyecek mahiyetler almağa başladı.

Hale hiç bir faydası olmadığı gibi, atiye de birçok vehamet ve zarar hazırlayan bu 
felâketler cereyan karşısında Hükümet ne düşünüyor?

Milli varlığı istilaya başlayan şu zehirli havadan ammenin vicdanı pek mustariptir. 
Binaenaleyh Büyük Millet Meclisinin Vaziyeti mütalea ile bu hususta bir karar vermesini 
elzem görüyoruz.

Cemiyeti, matbuatın suiistimallerine karşı müdafaa için şimdiye kadar müracaat 
edilen tedbirlerin kâfi olmadığı meydandadır. Binaenaleyh keyfiyetin hükümetten 
istizahını teklif ederiz.

Elaziz  Aksaray  Ordu
Fazıl Ahmet Ahmet Süreyya Ahmet İhsan

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
Efendim; istizah için bir gün tayini lazımdır	(Yarın sesleri)
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Büyük Millet Meclisi arzu buyurursa istizah 

müzakeresinin hemen yarın başlamasına karar verebilir. (Muvafık sesleri)
REİS — Efendim; istizah takririne verilecek cevap hakkındaki. Hükümetin teklifini 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.42 

42  TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt 2, İçtima 21, Sayfa 212
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5 Temmuz 1931 Pazar 
Elaziz Milletvekili Fazıl Ahmet Bey ve İki Arkadaşının, Bazı Gazetelerin 
Takip Ettikleri Yayın Politikası Hakkında Hükümetçe Ne Tedbir 
Alındığına İlişkin Gensoru Önergesi ve Hükümetin Güvenoyu Alması 
Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK RİYASETİNE

Bazı gazetelerimizin takip ettikleri muhataralı istikamet vatandaşların ve vatanın 
siyasi izan ve medeni vicdanı üzerinde sarih bir fikir şekaveti icra ederek masum ruhları 
tamamen zehirliyecek mahiyetler almağa başladı. Hale hiç bir faydası olmadığı gibi 
atiye de birçok vehamet ve zarar hazırlayan bu felaketli cereyan karşısında Hükümet 
ne düşünüyor?

Milli varlığı istilaya başlayan şu zehirli havadan ammenin vicdanı pek mustariptir.
Binaenaleyh Büyük Millet Meclisinin vaziyeti mütalea ile bu hususta bir karar 

vermesini elzem görüyoruz.
Cemiyeti, matbuatın sui istimallerine karşı müdafaa için şimdiye kadar müracaat 

edilen tedbirlerin kâfi olmadığı meydandadır.
Binaenaleyh keyfiyetin Hükümetten istizahını teklif ederiz.

Elaziz  Aksaray  Ordu
Fazıl Ahmet Ahmet Süreyya Ahmet İhsan

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler; matbuat hürriyetinin sui 
istimalinin memleketi müteessir ve mutazarrır ettiğinden bahsediliyor. Bundan dolayı 
Hükümetten istizah edilmiştir. İstizah müzakeresini açmak için Hükümetin evvela söz 
söylemesi nizamname icabıdır.

Müzakereyi açmak için bir iki noktayı yüksek dikkatinize arzetmek isterim; Birisi, 
mevzubahs olan dert hakkında Hükümetin kendisine kanunen verilmiş olan salahiyetleri 
ve Hükümet cihazlarına teveccüh eden vazifeleri isabetle ifa ve tatbik edip etmediğidir. 
Kendimizi muhatap addettiğimiz bu suale müsbet cevap veriyoruz. Hükümet, kendisine 
verilen salahiyetleri isabetle tatbik eylediği kanaatindedir.

İstizahın diğer mevzuu, cereyan eden ahval, mevcut olan tedbirlerin kâfi olmadığını 
meydana çıkarmıştır. Bu hususta hatiplerin müşahedelerini dinlemek isterim ki, bizim 
de birçok müşahedelerimiz vardır. Eğer Meclis mutabık olursa alınması lazım olan 
tedbirler hakkında uzun uzadıya izahat arz ederim.43

43   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4 Cilt 3, İçtima 22, Sayfa 3.
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5 Temmuz 1931 Pazar 
Bazı Gazetelerin Yayınları Hakkında Hükümetçe Ne Tedbir Alındığına 
İlişkin Gensoru Önergesi Görüşmelerindeki Konuşması

(Milletvekillerinin konu hakkındaki konuşmalarından sonra.)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler; hatipler mevzubahs olan 
meseleden heyecan ve infialle bahsettiler. Memlekete zarar olmak üzere gösterdikleri 
misaller, teşrih ettikleri esaslar intibahı muciptir. Bütün bu tafsilatın içinde, Hükümete 
teveccüh eden itabı takdir etmiyor değilim. Bu kadar şikâyete mahal vermek için 
Hükümetin birçok tedbirlerde eksiklik etmiş olması lazımdır.

Matbuat hürriyetinin sui istimaline karşı Hükümetin elinde medarı tatbik olacak 
hem salahiyet vardır hem de memlekette mer’i olan kanunlar vardır. Kanunların 
cereyanı tabiisini bilirsiniz. Şahsiyata taalluk eden matbuat ceraimi şahıslar tarafından 
mahkemelerde tahrik olunur. Hükümete taalluk eden ceraim mahkemelerde takip 
olunur. Hâkimlerin vereceği hükümler ile şikâyetler adlî neticeye raptolunurlar. 
Hükümetin bundan başka da salahiyeti vardır. O da kendi takdirine göre herhangi bir 
gazeteyi intişardan menederek kapatmaktır. Eğer matbuat hürriyeti feyiz verecek bir 
tarzda devam etmiyorsa ve birçok mahzurları davet ediyorsa bundan tevellüt eden 
şikâyetleri derece derece kısımlara ayırmak lazımdır. Ya kanunî yolda takip ederken 
zabıta müddei umumilik, adliye ve saire tesirini göstermeğe kifayet etmiyor veya onların 
sahaları haricinde kalan meselelerde Hükümet kanunun kendisine verdiği salahiyeti 
tatbikte ihmal ediyor veyahut mevcut olan dert elde bulunan salahiyet ve mer’i olan 
kanunların hükümleri haricine çıkacak kadar ciddiyet ve ehemmiyet peyda etmiştir.

Bunun için Hükümet hiç bir şey teklif etmiyor. Size bu üç istikamette cevap vereceğim.
Bu defa vaziyet nedir? Hatipler muhtelif cepheden bu meseleyi izah ettiler. Ben 

burada geçen sözleri dikkatle dinledim. Zaten hatiplerin gösterdiği endişeyi yalnız 
burada, Büyük Millet Meclisinde vuku bulan müzakerattan değil, halktan ve birçok 
vatandaştan da işitmişimdir. Mesele ehemmiyetle nazarı dikkate alınacak, müstacelen 
düşünülecek bir mahiyet almıştır. Müsaade buyurursanız bugünkü vaziyetin manasını 
izah etmek için size bir az eski zamandan bahsetmeliyim. Matbuat hürriyeti ameli 
sahada vazih ve kısa bir ifade ile nasıl anlatılabilir. Bu memleketin öteden beri istediği 
matbuat hürriyeti nedir?

Bu memlekette -tabii her memleketin istidadı da öyledir- bir matbuat hürriyeti diye 
ilk önce, mevkii iktidarda bulunan Hükümete karşı ulu orta ve ölçüsüz söylenebilmesi 
kastedilir. Milletlerde matbuat hürriyetinin ilk miyarı budur. Bu imkân, katolunacak ilk 
merhaledir. Memlekette herhangi bir gazete çıkabilsin doğruca Hükümete karşı mevkii 
iktidarda bulunan kimse aleyhine -mesela İsmet Paşa- söz söylenebilsin bunun böyle 
olabilmesi matbuat hürriyetinin ilk miyarıdır. Söylenen sözlerin doğru veya yanlış 
olması münakşası ondan sonra başlar. Milletler evvela bu neticeyi elde etmek için 
uğraşırlar ki biz de bunun için uğraşmışızdır. Hatta çocukluğumuzda böyle bir manzara 
görmek için müştak ve mütehassir günler geçirmişizdir.

Hükümetler ise, bilhassa uzun müddet söz söyletmeden kapalı kalmış devirlerden 
sonra kendileri aleyhine söz söylenmesine tahammül edemezler. Her milletin hususî 



180	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

istidatları vardır. Kendi halkımızın da kuvvetli yerleri olduğu gibi zayıf yerlerini de 
bilmeliyiz. Mesela yazı ile gösterilen her şeyi doğru zannetmeğe halkımız daha ziyade 
mütemayildir. Gazete veya kitap basmış bunu mutlaka doğru olarak alır. Saniyen 
halkımız aleyhine söz söyleyen mevkii iktidar sahibi bir adamın muhakkak itibarından 
kaybettiği zanneder.

Üçüncü nokta, kapalı devirlerden sonra matbuat hürriyeti ilk devrede daima bir 
inkilap vasıtası olarak kullanılmıştır. Bundan da hükümetler çok korkarlar. İktidar ve 
nüfuzunu sarsıldığı bir zamanda, on beş günlük bir fırsattan istifade edebilen gazeteler 
mevkii iktidardaki Hükümeti devirebilirler.

Bu da bu memlekette ötedenberi heves edilmiş bir mevzu olmuştur.
Bu sebeplerdir ki hükümetler matbuatta kendi mevcudiyetlerinin ve siyasetlerinin 

tenkit edilmesine daima az tahammül etmişlerdir. Bu tahaşinin aksülameli olarak 
matbuat hürriyetinde ilk istihsal olunmayacak şey Hükümet aleyhinde istenildiği gibi 
yazı yazmak hevesi olmuştur. Bu safha matbuat hürriyetinin ilk ve siyasî kademesidir.

Bir millet siyasî hayatta inkişaf ve tekâmül ettikçe ve onu idare edenler tecrübeli 
ve muktedir oldukça bu siyasî safhayı atlatmak kolaydır. Büyük Millet Meclisi milletin 
mukadderatına hâkim olduğundan beri geçen safhalar ve geçirdiğimiz tecrübelerokadar 
mühimdir ki matbuat hürriyetinin hallolunmaz zannolunan bu ilk sarsıntı safhası 
muvaffakiyetle hallolunmuştur.

Mevkii iktidarda bulunan Hükümete hatta haksız olarak ulu orta her şey söyleniliyor. 
Bu suretle çok zaman geçiyor. Ne rejimin kuvveti ne de mevkii iktidarda olanların nüfuzu 
derhal zail oluyor. Esas olarak bildiğimiz sınıfları mütemadiyen terbiye ve ıslah etmeğe 
vakit ve çare bulabiliyoruz.

Büyük Meclise itimadı nefisle ve cesaretle söyleyebilirim ki bir muhalif cereyanın 
derakap vücude getireceği bir tehlike derpiş etmiyoruz.

Böyle bir tehlikeyi tasavvur etmiyoruz.
Arkadaşlarım; şimdi bundan sonra geçirmeğe mecbur olduğumuz safhalar matbuat 

hürriyetinin daha güç olan, daha muğlak olan safhalarıdır.
Asıl hallolunması lazım gelen güç şeyler de bunlardır. Bilirsiniz ki propaganda bu asrın 

başlıca silahlarındandır. Matbuat hürriyeti bugün, 100 sene evvel zannolunduğundan 
daha ziyade ehemmiyet peyda etmiştir. Kıymeti bundan 100 sene evvelinden daha 
ziyade artmış değil aynı kıymettir.

Tehlikesi daha ziyade artmıştır. Propaganda eğer müsait saha bulursa bir memlekette, 
bir milletle yıkılamayacak zannolunan en kuvvetli bir binayı dahi yıkabilir.

Muntazam, şuurlu, muayyen bir hedef aleyhine tevcih edilen propagandanın zaman 
ile sarsamıyacağı hiç bir kuvvet yoktur	(Doğru	sesleri)

Arkadaşlar; propaganda ile kast olunan hedefi yıkmak için hakikaten muhalif söz 
söylemekte lazım gelmez. Hatta doğru söyleyerek bimaksadın yapılan tertipli bir 
propaganda bir hakikati yere sermek için kâfi gelebilir.

Hiç bir memleket bütün meselelerini halletmiş ve cemiyetin bütün ihtiyaçlarına 
kâfi gelecek vesaiti elinde tutar değildir. Her memleketin bin tane ihtiyacı vardır. Eğer 
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bir cemiyetin hayatını mutlaka fena görmek ve göstermek isteniliyorsa onun her 
muvaffakiyetli işini ters tarafından veya eksik tarafından göstermek mümkündür. Ne 
kadar şuurlu ve anlayışlı olursa olsun, hiç bir millet muntazam, müstemir ve daimî bir 
propagandanın tesiratına tahammül edemez. Bundan 50-100 sene evvelki nazariyeler 
nihayet fîkir münakaşasından ibaretti. Siz söylersiniz, ben söylerim, dinleyenler, hangi 
tarafı doğru bulurlarsa onu kabul ederler denilirdi.

Hâlbuki bugün birçok devletler hatta aralarında münasebet kurmak için yekdiğeri 
aleyhine propaganda yapılmamasını şart koyacak kadar ileri gitmişlerdir. Bu 
memleketler asırlık hürriyet memleketleridir ki, bugün milletler tarafından yekdiğeri 
aleyhine maksadı mahsus ile yapılacak propagandaların zararlı tesirlerine tahammül 
edilemeyeceğini iddia ve ilan etmektedirler.

Demek ki muayyen maksatla yapılan propagandaların tesiratına karşı milletin 
müdafaa edilmeksizin mukavemet edebileceğini zannetmek hatadır.

Bir cemiyetin hayatını mütemadiyen fena gösteren bir neşriyat o memlekette hiçbir 
hayır vücuda getirmez.

Gençler ve çocuklar mütemadiyen fena idare olunduklarını, her şeyin fena olduğunu 
milletin büyük diye, iyi diye tanıyacak hiçbir şeyi olmadığını duya duya, okuya okuya 
yalnız bedbin ve meyus adamlar olur; Milletin istikbalini idare edecek çocuklar genç 
yaşlarında bu kadar zehirli hava teneffüs ederek istikbale çıkarlarsa milletin atisinden 
nevmit olmak lazımdır. (Bravo	sesleri)

Muttarit ve mütemadi fana neşriyat bir memlekette ahlakı iskat eder. Matbuat 
hürriyetinde bilhassa suiistimalata karşı beklenen bir faide vardır. Matbuat vazifelerini 
iyi ifa ederse mevkii iktidarda bulunanlar, sahibi nüfuz olanlar suiistimalden tevakki 
için ayrıca bir murakabe içinde ve tayakkuza mecbur bulunurlar. Matbuat hürriyetinden 
beklenen başlıca faidelerden biri budur. Fakat şuurlu bir murakabe ifa etmek değil de, 
münhasıran fena görmek ve göstermek maksad olursa bununla yapılan murakabe 
suiistimalatı tenkis etmez, bilakis doğru yoldan sapmağa müstait olanları hırsız olmağa 
teşvik eder. Çünkü namuslu adamın kolayca hırsızlık ile itham edilebilmesi ve hırsız 
muamelesi görmesi asıl hırsızları herkesin kendilerile beraber olduğu zannına düşürür 
ve hırsızlar utanacak bir mevzu kalmadığını iddia ederler (Bravo	sesleri)

Ahlakî meselelerde, hüküm adil olmazsa hükümden beklenen netice berakis olur. 
Mademki matbuat dediğimiz mevcudiyet bir murakabe salahiyeti iddia ediyor, eğer aynı 
zamanda kendilerinde mesuliyet hissini bulmazlarsa ahlak üzerinde, fikir üzerinde, 
cemiyet üzerinde tesiratı tamamen akim kalır., hayır tamamen muzir ve makusu 
olur. Arkadaşlarım birçok müşahadelerinden bahsettiler. Müsaade buyurursanız sizi 
teferruata girerek yormıyayım. Bugün Heyeti Celilenizi ıstıraba sevkeden ve birçok 
vatandaşlarda aynı ıstırabı ve endişeyi uyandıran dert şudur. Bir nevi çaresizlik vardır 
ki, halledilemiyor. Bu çaresizliğin nasıl bir neticeye varacağını kimse tahmin edemiyor. 
İktisadî ahval üzerinde ise menfi neşriyatın tesiri ahlak üzerinde tesiri gibi fazladır. 
Onun kadar tahripkârdır. İktisadî meseleler zaten tedbirinin bulunması, anlaşılması 
güç ve birçok şeraite tabi olan mulak mevzulardır. Eğer bu mevzular üzerinde dahi 
mesuliyet ve hakikat hissinden maada olan küçük hisler, ihtiraslar hakim olursa, zaten 
anlayışı karışmış olan muztaripler büsbütün yanlış istikamete sevkolunur.



182	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

Bunun yakın bir misalini söyleyeyim; Mesela; bu sene bütçeyi muvazeneye getirmek 
için tasarruf yapmak mecburiyetinde kalıyor ve birçok külfetler, zahmetler ihtiyar 
ediyorsunuz. Bunu efkâr-ı umumiye nazarında şu istikamette teşrih etmek gayet kolaydır.

Madem ki, bu tasarruf yapılabiliyordu, niçin daha evvelki senelerde yapmadınız. Bu 
tasarrufları daha evvel yapsa idiniz bugün daha çok paranız bulunacaktı ve bugünkü 
sıkıntıyı çekmezdiniz. Hâlbuki bu tasarrufları yapıyorsunuz, fakat hususî bir buhran 
içinde vesaitin kifayetini temin edebilmek için, birçok ihtiyacatı arzu etmeyerek 
kasretmek mecburiyetile yapıyorsunuz. Tipkı bu tasarruf şu seviyede maişeti olan 
zevatın varidatından bir miktarı azalır azalmaz, gıdasını yarı yarıya kesmeye, kısmaya 
mecbur olması kabilindendir. Böyle tasarruflardan çok elem duyulur. Çünkü yarın 
bunların tatbikatı başladığı zaman birçok ihtiyaçların kasrolunduğu anlaşılacaktır. Daha 
fazlası lazım olan mekteplerden, talebelerden bir kısmının ihmal edildiği anlaşılacaktır. 
Daha fazlası lazım olan hastanelerden bir kısmının tehir edildiği anlaşılacaktır vesaire.

Bu tasarruf ancak ıztırarh zamanlarda tevessül edilebilecek zarurî bir tedbir 
mahiyetindedir. Böyle meselelerin anlaşılması tabii istikametinden şaşırtılıp da başka 
istikamete sevkedildiği vakit efkâr-ı umumiye zehirlenecektir.

Bunlardan memlekette faide değil, zarar hasıl olur. Öyle şeyler gördüm ki artık tashih 
denilen mefhum muhitten çıkmağa başlamıştır.

Herhangi yanlış bir havadisin neşrolunduğunu görüyorum. Güzel, yanlış işitmiş 
olabilirler. Yahut farkında değildirler. Bunun çaresi, mutat olan, medenî olan, insanî olan 
çaresi bu işin doğrusu bundan ibarettir demektir.

Tebliği yaparsınız, alırlar ya inanmadıklarını gösterirler, yahut tahrif ederek 
neşrederler, inanmadığını göstermek daha eyi bir şeydir. Çünkü bir mukabeleyi 
davet eder fakat tahrik ederek neşrederler. Bu zihniyet odur ki hakikatlerin tağlit 
olunmasından hakikatlerin anlaşılmamasından faide ve menfaat beklemek zihniyetidir. 
Hakikatlerin tağlit olunmasından ve hakikatlerin anlaşılmamasından faide bekleyen 
zihniyet mahzi serdir	(Bravo	sesleri, alkışlar)

Eleminizi tahrik etmemek için size başka misaller söylemeyeceğim.
Arkadaşlarımız kâfi derecede misaller söylediler. Efendiler, dava başına tekrar 

geliyorum, matbuat hürriyetinde bir nevi çaresizlik kendini göstermektedir.
Hakikat hilafında hasıl olan bir kanaati tashih etmeğe imkân yoktur. Peki herhangi 

bir siyasî veya iktisadî meseleyi doğru bir istikamette münakaşa etmek imkânı yoktur. 
Peki tahsilde bulunan talebe üzerinde, çiftinde çalışan köylü üzerinde, şehirde yaşayan 
vatandaşlar arasında mütemadiyen zehirli hava ciğerleri zehirlemektedir. Bunun 
neticesi nereye varacaktır?

Çare olmak üzere derhal hatıra gelen elimizde bulunan bir salahiyeti, yani kapatmak 
salahiyetini tatbik etmektir. Bunu tatbik etmedik.

Vaziyete çare değildir de onun için tatbik etmedik. Senelerdenberi ısrarla anlatmak 
istediğimiz bir prensip vardır. Matbuatın hürriyeti meselesi artık bir hükümet meselesi 
değil bir millet meselesidir. Hükümet meselesi zannolunan matbuat hürriyetinin bir 
millet meselesi olduğunu söyleyebilmek için bunları söyleyen adamın senelerce her 
türlü tenkide maruz olması ve bunlardan ürkmeyecek, korkmayacak kudrette olduğunu 
ispat etmesi lazım gelmiştir (Bravo	sesleri,	alkışlar) Eğer bundan üç, beş sene evvel bu bir 
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hükümet meselesi değil millet meselesidir deseydim, evet, mevkii iktidarda olan adam 
efkârı asıl tevcih ettiğim hükümet meselesinden çevirmek için meseleyi böyle teşrih 
ediyor denilecek idi.

Bugün vaziyeti cesaretle anlatmamım sebebi İsmet Paşanın bütün bunları millete 
alnının akile söyleyebilecek imtihanı geçirmiş olmasıdır, (Şiddetli	 alkışlar) Matbuat 
hürriyeti denilen meseleyi korkmaksızın milletin asrı idaresinde esaslı bir vasıta olarak 
ele almak zamanı gelmiştir (Bravo	sesleri)

Birinci mesele şudur; Matbuat hürriyeti bu asrın en yeni en müessir millî 
vasıtalarından biridir. Memlekette matbuat olmaksızın halk idaresinin bulunduğunu 
farzetmek ihtimali yoktur. İkinci mesele şudur; Matbuat hürriyeti; eyi kullanılmayan 
yerde memleketi felaha sevketmez. Bilakisomemleketin batırılmasını tacil eder. Bu iki 
zıddı telif etmeğe mecbursunuz. Bugün Türkiye’nin mukadderatına hakim olan Büyük 
Meclisi bu iki zıddı telif vazifesi karşısında bulunuyor. Matbuatın hürriyeti baki kalacak 
ve matbuat hürriyeti memlekete zarar vermeyecektir.

Bu istikamet yalnız Hükümetin elinde değildir. Bu, hükümetin eline en sonra 
geçecektir. Bunu bütün milletin müşterek vazifesi ve müşterek meselesi olarak 
zihinlere telkin etmek lazımdır. Eğer hocalar kürsülerinde tahsil ettirdikleri çocuklara 
mütemadiyen zehirli havalar içinde yüzdüklerini görürler ve aldanmayınız, dört beş 
şuursuz kendini kaybetmiş, küçük ihtiraslara mağlup olmuşlar. Bu marifetleri yapabilir 
diye mütemadiyen söylemezlerse, eğer bu memleketin hukukşinasları baştanbaşa 
zehirli olan bu havayı görürler, zerre kadar müteessir olmazlar ve lakayit kalırlarsa 
İsmet Paşa bu meseleyi nasıl halletsin	(Alkışlar) Rast geldiğim gazeteyi kendi takdirine 
göre kapatacağım ertesi günü tekrar kapatacağım, böyle bir hiyanetin halk idaresi ile 
münasebeti nedir? Bunu ben bugün böyle kullanacağım, yarın başkası bunu aynı isabetle 
yapabilir mi? Memleketin hukukçularının, hocalarının meseleyi münhasıran Hükümete 
bırakması memleketi kapkara istipdada sevketmeleri demektir, (Sürekli	alkışlar)	(Bravo	
yaşa	sesleri)

Diğer bir nokta da şudur; Matbuat hürriyeti denilen şey halk idaresini tanzim eden 
usullerde ve siyasî mücadelede milletlerin evvela geçmeğe mecbur oldukları geçittir.

Büyük Millet Meclisi kürsüsünden birçok vesilelerle matbuat hürriyetinin zararlarına 
karşı devamın yine matbuat hürriyeti olduğundan bahsolunmuştur.

Bu nedir? Bu mesele matbuat faaliyetinden zafa taalluk eden gizli ve dolaşık usulleri 
en iyi yine gazeteler bilirler, milletin hayatına zarar veren istikametlere karşı salim 
kanaatte bulunan matbuat cesaretle mücadeleye mecburdurlar. Matbuat hürriyetinin 
zararlarını evvela arkadaşları olan diğer matbuatı bertaraf etmek mecburiyetindedir. 
Evvelen matbuat yekdiğerini murakabe etmelidir. Fena sözler, fena neşriyat memleketin 
efkârını fena istikamete sevkediyorsa buna iştirak etmeyen matbuat tek cephe alarak 
cesurane diğerlerinin üzerine atılmak, mütemadiyen efkâr-ı umumiyeyi tenvir etmek, 
zehirden kurtarmak lazımdır.

Halk idaresinde siyasî vaziyette bulunanlar memleketi idare eden Başvekilmiş gibi 
hususî mesuliyet hissile mütehassis olmak lazımdır. Yedi yaşındaki çocuğa ders vermek 
için muallimi hususî birçok takyidata tabi tutuyoruz. Bir milletin efkârına hergün bir 
fikir telkin etmek iddiasında bulunan adamlar bir takım murakabelere tabi olmalıdır. 
Bu murakabelerin başında kanunî murakabe hükümsüz, bu murakabelerin başında 
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evvelen diğer matbuat gelir. Ondan sonra cemiyetin siyasî hayatında bulunanlar 
murakabe ederler. Kanunî murakabeler son çarelerdir.

Arkadaşlar; ben birçok zamanlar gayretle ve endişe ile bu hayatı takip ettim. Erbabı 
namus haysiyetlerini tehlikede görerek memleketin mukadderatında fikir ve meşguliyet 
sahibi olmak endişesile yavaş yavaş kendilerini siliyorlar. Herkes herhangi, bir vesile 
ile kendisini matbuat diline düşürûpte haysiyetinin örselenmesinden, İnsan yüzüne 
bakamayacak hale gelmesinden korkuyor.

Arkadaşlar! Eğer bir memlekette erbabı namus laakal eşirra kadar sabur olmazsa, 
o memleket behemehal batar (sürekli	 alkışlar) Halk idaresi, hepimizin idaresi, millet 
idaresi diyoruz. Bu iddiada bulunan herkesin millete taalluk eden meselelerde hissesi 
ve mesuliyeti olmak lazımdır. Eğer bir Hükümet bütün meseleleri halledecekse onun 
kurunu vusta padişahından ne farkı vardır? (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Benim görüşüm 
matbuatın haklı veya haksız tarizlerile tenkitierile geçen zamandan istifade edilmiştir. 
Endişe veren yerlerini tebarüz ettirdiğimiz gibi istifadeli olan yerleri de tasdik etmeliyiz.

İstifadenin başı bence, bilhassa matbuatın çok faal bulunduğu İstanbul’da gördüğüm 
tekâmüldür. İstanbul çok neşriyat ve mücadelata muhatap olduğu halde, efkâr-ı 
umumiyesinde salim bir sükûnet hasıl olmuştur.

Bir de asıl gördüğüm terakki, matbuat meselelerinin bütün memlekette uyandırdığı 
heyecan ve infialdir ki. Büyük Meclis ona bugün şahit olmakla milletin efkâr-ı 
umumiyesine tamamen tercüman olmuştur. Böyle bir aksülamel ve hassasiyetin 
uyanması bence matbuat hürriyetinin suiistimaline sahne olan bir memlekette büyük 
bir terakkidir. Eğer fikirlerimizde, siyasî hayatımızda müessir olmak iddiasında bulunan 
matbuata karşı bütün memleketin alakasını ve heyecanını aynı dereceye vardırabilirsek 
mesele yoktur. Matbuat murakabe altına girmiştir ve fazla söyledikleri aşgın ve taşgın 
gittikleri işler için milletin murakabesi altına girmişlerlerdir. Hâlbuki, bugün, bugün 
demiyeyim düne kadar vaziyet aksine idi.

Tecavüz edenler Devletin resmî kuvvetlerini dahi kendi tesirleri altına almak 
iddiasında idiler. Hürriyet suiistimalatına karşı eğer Büyük Meclisin alakası. Matbuatın 
mücadelesi, halkın intibahı, efkârı teyekkuz halinde bulundurabilirse ondan sonra 
kanunların eyi işlemesi ve doğru tanzim edilmesi için zemin ihzar edilmiş demektir.

Şimdi arkadaşlar, bu maruzatımla Hükümetin elinde bulunan kapatma salahiyetini 
niçin kullanmadığını izah etmiş oldum zannediyorum.

Çünkü, cemiyet içinde matbuat hürriyetinin müsbet veya menfî kullanılmasının 
eşkali tezahür etmedikçe Hükümetin elinde bulunan salahiyetin kullanılmasından 
ne bir mana çıkar, ne de bir faide hasıl olur. Bu yalnız bir şey ifade eder; Hükümet 
kendi takdirine göre tenkide maruz olmaktan korktuğu için, o salahiyeti fevkalade 
kullanmıştır. Bir Hükümet böyle bir hükme maruz olmağı arzu etmez. Fakat bu nihayet 
şahsî bir meseledir.

Hükümet kanunun kendisine verdiği salahiyeti, kanunun gösterdiği lüzum ve 
zaruretler karşısında şahsî hislerden tecerrüt ederek kullanmağa mecburdur.

Bu nokta-i nazardan hakkımız vardır. Fakat millî hayatta matbuat hürriyetin 
faideli ve mahzurlu tesirleri hakkında bir intiba ve muhakeme hasıl olmadıkça takdirî 
salahiyetlerin kullanılmasından faide çıkmaz.
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Bence bu gün içinde bulunduğumuz devir, hukukşinasların devridir.
Matbuatne marifetler yapıyor. Bu hususta görmediğimiz tecrübe, görmediğimiz 

misal kalmamıştır. Mahkemeye giderler, daha dava yapılmadan efkâr-ı umumiyede 
hâkimler üzerinde tesir yapmak için azamî şantaj yaparlar.

Matbuatın şu şirkete bu şirkete müracaat ederek şantaj yaptıkları dahi işitmişimdir 
(Çok,	 çok sesleri) Matbuat herhangi bir mahkemeye verildiği zaman oradan kurtulmak 
için mutlaka kolayını bulurlar. Temditler, tevhitler, mazeretler ve zaruretler.... Nihayet 
tecavüzler cezasız ve tecavüze uğrayanlar mahcup.... Seneler ve seneler intibahı mucip 
olacak hiç bir ibret misali yoktur. Görüyorsunuz ki mesele hükümet için şahsî bir mevzu 
değildir.

Eksik olan şey şudur; Adalet yerine gelmiyor. Bu evvel emirde münhasıran 
hukukşinasların vazifesidir. Eksik olan ve hatta olan şeyimiz nedir. Hâkim buna karışmaz. 
Hâkim, kendisine verdiğimiz usul ve kanunu tatbik eder. Hukukşinaslar bu kadar 
tecrübeye göre eksiğin nerede olduğunu bilmezler mi? Kezalik gazeteciler rejimi müdafaa 
eden bu memlekette cumhuriyet terbiyesi vermek için mesuliyet almış olan gazeteciler 
fena istikamette bulunan arkadaşlarının, ne oyunlar yaptıklarını hepimizden eyi bilirler. 
Sonra vatandaşlar, müteessir, mustarip olan vatandaşlar neden ıstırap çektiklerini 
herkesten eyi bilirler. O kadar çok tecrübe yapılmıştır ki bu tecrübeler bir araya gelince bu 
memlekette matbuat hürriyetini rencide etmeyen onun faziletlerinden istifade eden her 
türlü suiistimalini bertaraf edecek olan bir kanun meydana çıkarmak mümkündür.

Biz böyle bir kanun layihası hazırladık, fakat iddia edemeyiz ki bu layiha ile bütün 
ihtimalatı derpiş ederek milletin hayatını teşevvüşten kurtaracak bütün tedbirleri 
temin edebildik. Bu hususta Büyük Millet Meclisinin müzaheretini isteriz. Burada çok 
tecrübeli olan her biri bir işte ihtisas kazanmış birçok arkadaşlarımız vardır.

Çalışılan encümenlerde faal bulunurlarsa memlekette matbuat hayatının vatanın 
menafti ile vatandaşların menafii ile telif edebilecek bir surette tanzim etmeğe imkân 
vardır. Sizden bu muaveneti rica ederim. Eğer bu da kâfi gelmezse endişe etmiyorum. 
Çünkü fena bir matbuat hayatının memlekete verebileceği zararları herkesten ziyade 
idrak ediyorsunuz ve herkesten ziyade kudret ve salahiyetiniz vardır. Evetoda kâfi 
gelmezse yeni bir tedbir düşünürsünüz. Bugün için alınacak başka bir tedbir yoktur. 
Bütün bu infialler alakadarları intibaha sevketmek için kâfi bir derstir.

Şimdi alacağımız ilk tedbir matbuat hayatında hürriyeti temin eden suiistimalin 
zararlarını mümkün olduğu kadar meneden eyi bir kanun vücuda getirebilmektir. 
Bunun için bilhassa hukukşinasları vazifeye davet ederim. Memlekette bulunan 
mütehassıslardan da istifade edersiniz. Hukuk nihayet muayyen bir memleketin 
idaresini tanzim etmek içindir. Amelî bir şeydir. Hukuk mücerret bir şey değildir. 
İdaresinden mes’ul olduğumuz memleket halkının ihtiyacı ne ise esas prensibi muhafaza 
ederek onun istediği bir kanunu vücuda getirmeliyiz. Biz bir kanun layihası teklif ettik.

Hal için gördüğüm başka bir tedbir yoktur. Eğer ümidimiz gibi matbuat hayatını 
memlekete zarar vermeyecek, bilakis memlekete serbest münakaşanın feyzini temin 
edebilecek bir istikamet vermek müyesser olursa halk idaresinin geçmeğe mecbur 
olduğu ilk ve müşkül merhaleyi muvaffakiyetle atlatmış olacağız. Bu muvaffakiyet sizin 
olacaktır.44 (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

44   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4 Cilt 3, İçtima 22, Sayfa 33-38
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15 Temmuz 1931 Çarşamba 
1931 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Görüşmeleri Sırasında Sorulara 
Verdiği Cevap

REİS — Efendim: istatistik vaziyeti ve atisi hakkında ne düşünüldüğüne dair sual 
soruluyor.

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Suali eyi kavrayamadım galiba, memlekette 
fennî istatistiği tesis etmek için nasıl devam edileceği gibi bir sualdir.

İstatistik Umum Müdürlüğünü birkaç sene evvel tesis ettik. Maksadımız memlekette 
iktisadî ve içtimaî ve siyasî bütün cemiyetin muhtaç olduğu rakamları fennî bir surette 
toplamaktı. Bu muğlak bir fendin. Mütehassısları fennî bir surette ve uzun zaman 
zarfında yetiştirmek lazımdır.

Bu istikamette devam ediyoruz. İstatistik Umum Müdürlüğü umumî tahriri nüfustan 
sonra bilhassa iktisadî hayatta lazım olan bütün malumatı fennî bir surette toplamak 
için ciddî olarak çalışıyor, hemen bütün resmî ve hususî ve iktisadî müesseselerle 
temastadır. Ümit ediyoruz ki; bu gidişle bir kaç senede muhtaç olduğumuz rakamların 
çoğunu İstatistik idaresinden alabileceğiz, elde ettiğimiz neticeler şayanı memnuniyettir. 
Sıhhate doğruluğa fevkalade ehemmiyet verirler. Alakadarlarla daima temas ederler. 
Hulasa, İstatistik İdaresinin mesaisini ileride azaltmak değil, bilakis tevsi etmemiz 
musammemdir ve bu istikamette devam ediyoruz.

(Görüşmelerin devamında.)

MAHMUT RASİM BEY (Tekirdağ) — Muhterem arkadaşlar: bendeniz pek fazla 
söylemeyeceğim, yalnız benim söyleyeceğim borçlar meselesinde Hükümetin takip 
ettiği hatt-ı harekete dairdir. Eğer Hükümet istikbalde hariçten borç alıp memlekette 
sanayiin ve diğer tarakkiyatın esasını kurmak istiyorsa borçları versin, yok Hükümet 
istikraz ile tş yapmayıp sırf kendi dahilî vazifesini yapmak istiyorsa, dört milyon kadar 
parayı Ziraat Bankasına vermek suretile Türk köylüsüne yüzde iki faizle memleketin 
dahilî inkişafatına yardım edilmesine taraftarım.

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arkadaşlar; bugünkü vaziyet şudur; 1928 
mukavelesinin bu memleketin takati haricinde olduğu sabit olduktan sonra -ki millî ve 
iktisadî bir buhran ile tezahür ve teeyyüt etti- hamillerle müzakere artık ilk müzakere 
neticesinde iktisadî vaziyetin de yardımile bu temaslar esnasında filî bir istatüke hasıl 
oldu. Buna nazaran geçen sene beş milyon kadar bir para verdik, bir taraftan da onlar 
konferanslar yaptılar, nihayet mürahhaslar tayin ettiler. Hulasa müzakereye girdik ve 
bu müzakere devam ederken istatüko muhafaza edildi. Gerçi bu istatüko üzerinden 
bu sene de tediyeye başladığımız paranın hukuken kabul edilmediğini görüyoruz. Yani 
tediye ediyoruz, memnun olmuyorlar. Bu hususta kâfi bir itilaf hasıl oluncaya kadar 
tediye etmekte maddeten faide yoktur. (Bravo	sesleri,	alkışlar) Müsaade buyurunuz esaslı 
bir noktayı arzetmek isterim; bu borçlar meselesinde bizim esaslı bir iddiamız vardır. 
O da, Biz Osmanlı borçlarından bize düşen hisseyi memleketin takatile mütenasip bir 
hudut dahilînde tediye etmek istiyoruz. Esasını reddetmiş değiliz.

Binaenaleyh, bu defa da bu esası kanunen muhafaza etmek istiyoruz.
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Bu nokta-i nazardan bütçede bulunmasına lüzum vardır.
İkinci bir mesele; açılmış olan müzakere münkati olmuş değildir, devam edecek ve 

birçok intibalarımız ve hususi malumatımıza göre bu bütçe senesi içinde bu itilafı kat’i 
bir neticeye vardırmak ihtimali vardır. Esası muhafaza etmek için, ümit ettiğimiz gibi 
itilaf olursa bütçemizde tediye edilecek bir para bulunması için bu tahsisatın bütçemizde 
ipkasına müsaadenizi rica ederiz.

(Milletvekillerinin konuşmalarından sonra.)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Görüyorum ki; Büyük Meclisin vaziyet 
hakkında teferruatile malumattar olması daha faidelidir. Eğer 1928 mukavelesini tatbik 
edebilecek, ona göre tediye yapabilecek vaziyette olsaydık, bu sene 18 milyon Türk 
Lirası ve 1.800.000 İngiliz lirası isteniyordu.

Geçen sene çıkan buhran üzerine memleketin bu tediyatı tamamen yapmak takati 
olmadığı sabit ve zahir olduktan sonra geçen sene beş milyon Türk lirası verdik, böyle 
filî bir istatüko hasıl oldu.

Şimdi bu sene koyduğumuz para geçen sene konmuş olan paranın devamıdır, 
istatükonun tatbikidir. Müzakere esnasında bir rakam meselesi, bir de sistem meselesi 
vardır. Bize telkin olunan sureti hâl şu idi: Bir milyon sterlin verilsin ve bu bir milyon 
sterlinin yarısını kendi paramızdan verelim ve yarısını da borç olarak tedarik edip 
verelim. Bu tarzı hâl ile iki seneyi geçirelim. Ondan sonra vaziyet yeniden mütalea 
olunur.

Yahut mukaveleye avdet olunur. Bize telkin olunduğunu söylediğim fikir işte budur. 
Bizim esas addettiğimiz nokta ise şudur; Bu sene iki senelik muvakkat bir itilaf ile bir 
tarzı halle varırsak iki sene sonra 928 mukavelesile bu memleketin tediyeye takati 
olamazsa bir tehlike hasıl olur. Dişimizden tırnağımızdan artırdığımızdan fazlalık olursa 
o fazlalıkla, daima artmakta olan bir borcu mütemadiyen tediye etmek mecburiyetinde 
kalacağız. Memleketin atisi için inkişafını güçleştirecek. Hulasa bütün tasarrufatımız, 
bütün emeklerimiz ve gayretlerimiz memlekete sarfolunamaz gibi bir haleti ruhiye, 
meseleyi çok müşkül bir vaziyete sokar ve işgal eder.

Meseleyi samimî, doğru ve kâfi olarak halletmek için, bir memleketin atisini endişeye 
düşürmeyecek bir tarzı hâl bulalım. Onun için dedik ki, 800.000 İngiliz lirası verelim ve 
bu şekilde Osmanlı borçları meselesi daima ve sabit ve taahhüt olarak bu memlekette 
kalsın, herkes bunu bilsin, yalnız bir iki sene için bu 800.000 İngiliz Lirasını, hem bütçe 
nokta-i nazarından hem vaziyet nokta-i nazarından tediye etmemiz müşküldür. Bunun 
yarısını bütçede bırakalım ve diğer yarısını -belki arkadaşım da bu telmihi onun için 
yapmıştır- borç olarak tehir ederiz. Onu daha geniş zamanda, başka senelerde öderiz. 
Fakat bir mutabakat hasıl olmadı, bu tarzda ayrıldık.

Hulasa eğer kat’i bir itilafa varırsak, büçtede bir para vermek vaziyeti vardır, bu 
parayı vermeğe mecbur olacağız. Tabiî böyle borç itilafları yaparken, memleketin malî 
ve iktisadî vaziyetini genişletecek tedbirleri beraber düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Yalnız bu kabiliyeti tahfıflye meselesile beraberdir ve nihayet karşımızda bir alacaklı 
vardır. Onunla itilaf etmek meselesi mevcuttur. İtilaf ederken arzunun vardırılacağı bir 
hat vardır.



188	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

Şimdi bizim için mühim nokta şudur; borcun esasını tanıyoruz. Bir itilafa varmak 
istiyoruz. Memleketin takati dahilînde kat’i bir neticeye bir an evvel varmakta faide 
görüyoruz. Bu havanın kuru kararlarla, herhangi bir surette bozulmasını arzu etmeyiz, 
müsaade buyurunuz, bu şerait altında ümitlerimiz vardır. Müzakere olunacaktır belki 
bir neticeye varacağız.

İstediğimiz şekilde neticeye varırsak, esasen bütün meseleler halledilmiş olur. 
İstiyorum ki; hüsnü niyetimiz her şerait içinde nihayetine kadar muhafaza edilsin. 
Takrir veren arkadaşlardan ve burada mütalea ve endişelerini serdeden arkadaşlardan 
tekrar rica ederim tahsisat olduğu gibi kalsın.45

45   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4 Cilt 3, İçtima 28, Cilt: 3, Sayfa 104, 116
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25 Temmuz 1931 Cumartesi 
Matbuat Kanunu Tasarısı ve Karma Komisyon Raporu Dolayısıyla Yaptığı 
Konuşma

Memleketin umumî siyasetine dokunacak neşriyattan dolayı hükümete verilen 
salâhiyetin tatbikında ne düşündüklerimizi Büyük Meclise arzetmek isterim. Bir 
memleketin umumî siyasetine dokunacak mevzualar muhtelif ahval ve şerait altında 
tahmin olunamıyacak, sayılamıyacak kadar çok olabilir. Şimdi ben vehleten akla 
gelebilecek daimî mahiyeti haiz görülen mevzulara temas etmek isterim. Bunlardan 
birincisi: Her hükümet için rejimin müdafaası başlıca bir vazife olacaktır.

Cumhuriyetin müdafaası için kanunlar, mümkün olduğu kadar tarif ve tafsil olunan 
ahvalde birçok müeyyedeler koymuşlardı. Fakat propaganda henüz bütün ihtimalatı, 
tarif ve tesbit olunan bir fen olarak gösterilmediği için, propagandanın tahavvülâtı 
evvelden tahmin edilemez. Binaenaleyh Cumhuriyetin müdafaası her cumhuriyet 
hükümetinin hassas bulunacağı ilk ve en mühim vazife olacaktır. Bütün neşriyatı bu 
nokta-i nazardan takip ederiz.

Kezalik bu memleketin en mühim mevzuu Büyük Millet Meclisinin itibarıdır.
Büyük Millet Meclisi öyle bir mevcudiyettir ki onun bu memleket hayatında 

doğması, icrayi faaliyet etmesi ve bütün semerelerini alması her hangi bir iktidar 
sahibinin fermanına muhtaç olmuş değildir. Büyük Millet Meclisi bu milletin hayatında 
milletin bizzat ayağa kalkması ve bütün şerait ve müşkülâta hâkim olarak milletin 
mukadderatına vaziyet etmesile vücut bulmuştur	(Alkışlar)

Arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi memleketin mukadderatına vaziyet ettiği gün, 
ilk işi kendi meşruiyatını müdafaa etmek olmuştur. Bu ihtiyaç bu memleketin hayatında 
daima baki kalacaktır. Vazifesini müdrik olan hiç bir hükümet, memlekette Büyük Millet 
Meclisinin itibarının örselenmesinden vücude gelebilecek ihtimalat ve netayici hafif 
göremez (Bravo	 sesleri) Denilebilir ki Büyük Millet Meclisinin müdafaası için Devletin 
bütün kanunları kâfi derecede ahkâmı müeyyide koymuştur. Böyle olmakla beraber öyle 
zamanlar olur ki Büyük Millet Meclisinin itibarına tevcih olunan gizli ve muttarit bir 
cereyanın cürüm mahiyetine girecek bir takım araz göstermesine kadar bekliyemeyiz. 
Memlekette her müşkülü halleden, ne kadar muğlâk olursa olsun millî meseleleri 
nihayet durulmuş bir su gibi bir istikamete tevcih edebilen yegâne kuvvet Büyük Millet 
Meclisidir. Onun için sözlerimin huzuru âlinizde herkes tarafından eyi işitileceğini, 
eyi dinleneceğini ümit etmek isterim. Büyük Millet Meclisinin icrayi faaliyet etmesine, 
memlekette haysiyet ve itibarının her takdirden yüksek tutulmasına, mebusların Büyük 
Millet Meclisi kürsüsündeki mütalealarının bir takım tazyikler ve tesirler altında 
tutulması hülyalarından vazgeçilmesine nazarı dikkati celbederim (Bravo	sesleri,	alkışlar) 
Burada her mesele, her surette tetkik olunacaktır. Her mebus her şeyi söyliyecektir. 
Teşkilâtı esasiyemizin ruhu budur. Bütün kanunların esası budur. Bütün bu hükümlere 
riayet eder görünerek yıldırıcı bir tesir yapmağa çalışmakta olan neşriyata mani olmak 
vazifemiz olacaktır (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Arkadaşlarım; Reisi Devlet meselesi de millî hayatta ve cumhuriyet hayatında nazik 
bir mevzudur. Ceza kanununun son tadil olunan ahkâmında Reisicumhurlara karşı suç 
addolunabilecek efal ve tavurların tarifi daha ziyade tafsil edilmiştir. Bu, böyle olmakla 
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beraber hükümetler yalnız böyle sekiz senelik cumhuriyetlerde Reisicumhurlar 
aleyhinde yapılacak popagandalara değil, eski cumhuriyetlerde bile Reisi Devlet 
aleyhinde muttarit, bir propaganda yapılmasına müsaade edemezler. Bu şahıs dolayısile 
ve bilvasıta nihayet rejim meselesi olabilir, bunun için umumî siyaset noktaî nazarından 
bunu da söylemek isterim ki, Reisi Devlet gibi şayanı ihtiram nazik bir mevzu için 
neşriyatta ulu orta ve dikkatsiz yürünemez.

Bir mühim mevzu daha vardır. O da yabancıların bu memleketteki neşriyatla 
memleketin umumî siyasetine tesir edecek bir faaliyet göstermeleridir.

Buna da müsaade edemeyiz. Memleketin umumî siyasetini vatandaşların gözünden 
kaçıracak surette neşriyata dahi müsaade edemeyiz (Bravo	sesleri)

Memleketin umumî siyasetini vatandaşların gözünden kaçıracak şekillerde yabancı 
siyasetler kendi tesirleri altına almağa muktedir olamıyacaklardır.

Kanun ahkâmı ve müdafaa vasıtaları kifayet etmezse hükümet nihayet bu salâhiyetini 
memleketin umumî siyasetini müdafaa için kullanmak mecburiyetinde kalacaktır 
(Alkışlar)

Memleketin vahdetini sarsacak neşriyat; umumî siyaseti esasından müteessir 
edecek neşriyat cümlesindendir. Millî vahdet fikirlerinin teşettüte sevkolunmasına, 
vatan birliğinin ehemmiyetten düşürülmesine müsaade edemeyiz.

Ordu aleyhine neşriyat bilhassa nazarı dikkatimizi celbeden Memleketin müdafaa 
esbabı ve vesaiti her vasıta ve her vesile ile konuşulabilir.

Bütün bu esbap ve vesilelerin ordu aleyhinde mürettep bir propaganda mevzuu 
olmasına müsaade etmemek hükümetinizin vazifesi olacaktır. Arkadaşlarım; diğer bir 
nazik mevzu daha vardır ki oraya temas etmek istiyorum.

O da zabıta kuvvetleri aleyhindeki neşriyattır. Haklı olarak denilebilir ki, her hangi bir 
zabıta memurunun vatandaşların hayatında çok girgin bir vaziyeti vardır, her meselede 
kanun ahkâmı dahilînde vatandaşlarla temasta bulunacaktır. Bundan şikâyet etmek için 
birçok sebepler olabilir.

Bu sebepler, zabıta kuvveti aleyhinde vaziyet almağı tazammun etmez.
Bir zabıta memurundan şikâyeti haklı görmek mümkün olduğu kadar bu vesile ile 

neşriyatın hüsnü niyetle tefsir olunamıyacak bir maksadı mahsusa müstenit olması 
ihtimali de vardır. Ben öyle ahval görmüşümdür ki, zabıta memurları, polis, jandarma ve 
saire, mütemadi ve hasmane bir neşriyat karşısında o kadar ürkek bir hale gelmişlerdir 
ki, cinayet işlemekte olan bir cani kendi göğsüne silahını tevcih etmiş iken kendi silahını 
çekip hem kendisini, hem kanunu müdafaa için tereddüt etmiştir (Çok	 doğru	 sesleri) 
Böyle ahvale bu memlekette şahit olmuşumdur. Bu kabil neşriyat samimî bir şikâyet 
veya tenkit veya âmirin müdahalesini istiyen bir davet midir, yoksa zabıta kuvvetlerini 
mefluç bir hale getirerek ondan sonra her maksadı husule getirecek bir anarşi istemek 
midir? Bu, bir takdir meselesidir ki, bu maksatla Büyük Meclis hükümetlere hudutsuz 
salâhiyetler vermiştir.

Onun için zabıtanın kendi otoritesini ve kanunu tatbik edecek mevcudiyet ve 
mazbutiyetini muhafaza edebilmeleri bizim hassas olduğumuz bir nokta olacaktır.

Arkadaşlarım. Temas ettiklerim vehleten hatıra gelen mevzulardır.
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Eğer bir memleket hayatında umumî siyasete dokunacak mevzuları kâmilen Fakat, 
saydıklarımın haricinde nice ihtimalât vardır ki onlar üzerinde şimdiden bir tarif 
yapmağa imkân yoktur.

Bazı zamanlar olur ki, bir memlekette muayyen meseleleromemleket için umumî 
siyasetin toplandığı mevzular olabilir. Bu mesele adlî veya malî veya askerî, ahlakî 
veya terbiyeyi veya sair her hangi bir mahiyette olabilir. Gün gelir ki bir memleketin 
mevcudiyeti ve umumî siyaseti bir malî mesele üzerinde toplanabilir. O gün için 
hükümetlerin mesele üzerinde memleketin müdafaası için bilhassa hassas bulunması 
büyük vazife olur.

Bunu arzetmekten maksadım, saydığım ihtimaller haricinde birçok mevzular 
hükümetlerce, bu salâhiyeti tatbik etmek için vazife verecektir.

Bunları tasrih edemem.
Arkadaşlar; umumî siyaset kelimesi üzerinde hatıra gelen maruzatımı zannederim 

arzettim. Meselenin nezaketi hükümetlere neşriyata müdahale etmek için takdir hakkı 
ve mutlak bir salâhiyet verilmiş olmasıdır. Bu gün huzurunuzda mesul olan hükümetin 
çoktan beri mevcut olan bu takdirî salâhiyeti nasıl kullandığını bilirsiniz. Bu hususta 
geçen birçok tecrübeler size itminan vermiş olabilir. Bu bizim ümidimizdir.

Fakat âtiyen Hükümetler bu takdiri salâhiyeti nasıl istimal edecekler?
Bu hususta bir endişe varit olursa derhal söylemeliyiz ki bu endişeye karşı en büyük 

teminat bilhassa bu mevzuda mevcuttur. Çünkü, hükümetler Büyük Meclisin bir an 
fasınla, inkıta kabul etmiyen murakabesi altındadır ki; takdirî salâhiyeti yanlış tatbik 
etmesinden her an mesul edilebilir.

Binaenaleyh mevzuun verdiği salâhiyetin talep ettiği teminat ta ziyadesile mevcut 
demektir.46 (Bravo	sesleri,	alkışlar)

46   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4 Cilt 3, İçtima 35, Sayfa 357-374, 375
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29 Teşrinisani 1931 Pazar 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali Bey ve 19 Arkadaşının, Bakanlar 
Kuruluna Güvenoyu İstemine İlişkin Önergesi Hakkındaki Konuşması

YÜKSEK RİYASETE

1 — Müzakere kâfidir.
2 — Hükümetin iktisadî ve malî mesail hakkında aldığı tedbirler muvaffiktır. 

Hükümete tayini esami suretile beyanı itimat olunmasını teklif ederiz.

Afyon Ali

Tekirdağ Cemil

Konya Kazım	Hüsnü

Konya	 Refik

Çanakkale	 Şükrü

Sivas Rasim

Manisa Mustafa	Fevzi

Malatya Muttalip

Eskişehir Emin

Denizli Mazhar	Müfit

Afyon Haydar

Sivas Şemsettin

Erzincan	 Aziz	Samih

Kocaeli	 İbrahim	Süreyya

Malatya Dr.	Hilmi

Aksaray A.	Süreyya

Ordu İsmail	Hakkı	-	Ahmet	Hamdi

REİS — Efendim: evvelâ takririn kifayeti müzakereye ait olan fıkrasını reye 
arzedeceğim.

Kifayeti müzakereyi kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
İkinci fıkrayi tayini esami ile reye arzedeceğim. Kabul buyuranlar beyaz rey istimal 

buyursunlar.
Efendim, reyler şimdi tasnif edilecektir. Rica ederim dağılmayınvz. Rey vermiyenzat 

var mı?
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
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Efendim, reylerin neticesini arzediyorum: 244 arkadaş reye iştirak etmiştir. Muamele 
tamamdır. Muhalif rey yoktur. Binaenaleyh Meclis Hükümete 244 reyle ve ittifakla 
beyanı itmat etmiştir	(Şiddetli	alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz büyük ve 
millî iktisat mücadelesinin kâfi muvaffakiyet vasıtası, ancak sizin muzaheretiniz olabilir. 
Burada hatiplerin serdettikleri mülâhazalar bize; icraî kuvvete başlı başına istifade 
menbaı olmuştur. Millî parayı müdafaa etmek için, millî iktisadiyatı müdafaa etmek 
için giriştiğimiz mücadelenin her safhasında Büyük Meclisten daima istifade etmek 
mecburiyetindeyiz.

Bu gün izhar buyurduğunuz teveccüh bundan sonra da müzaheretinizi 
esirgemiyeceğinize bir delil olduğu için bizi bilhassa teşci etti. Bu hususta istihsal 
edeceğiniz muvaffakiyetin azametini şimdiden tasavvur ederek sizi bilhassa tebrik 
ederiz.47 (Şiddetli	alkışlar)

47   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt 4, İçtima 7, Sayfa 73-74
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7 Teşrinisani 1932 Pazartesi 
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi Dolayısıyla Fransa Millet 
Meclisince Kabul Edilen Karar Suretinin Gönderildiğine Dair Gelen 
Resmi Mektup Hakkındaki Konuşması

Paris 16 Eylül 1932
Fransa Cumhuriyeti

Mebusan Meclisi
Riyaseti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Kâzım Paşa Hz.

Reis Paşa Hazretleri; Fransız Mebusan Meclisi 16 Temmuz 1932 tarihli celsesinde, 
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine kabulü mûnasebetile Fransız Meclisinin dileklerini 
izhar eden bir karar ittihaz eylemiştir.

Zati âlinize bu vesikanın bir musaddak suretini leffen takdim eder ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ıttılaına arzetmenizi rica eylerim.

Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Reis Paşa Hazretleri.
Mebusan Meclisi Reisi

Bouisson
(Alkışlar)

REİS — Efendim, bir de karar sureti var, onun da Türkçe tercümesi okunacaktır;
Mebusan Meclisi
15’inci Devre-i Teşriiye 1932 İçtima Devresi

Karar

Mebusan meclisi atideki kararı kabul etmiştir; Fransız milletinin ananevi dostluğuna 
tercüman olan Mebusan Meclisi Türkiye’nin Milletler Meclisine kabulü mûnasebetile 
Türk Parlamentosuna en samimî ve en hararetli tebriklerini iblağ eder ve bu keyfiyeti 
sulhun atisi için mesut bir hadise olarak selamlar.

Pariste 16 Temmuz 1932 tarihinde umumî celsede tezekkür edilmiştir.
Reis

Fernand Bouisson

Kâtipler; Gustave Gugrin, Auguste Durand, Maurice Vincent (Alkışlar)
(Diyarbakır Milletvekili Zeki Murat Bey’in teşekkür konuşmasından sonra)
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BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Fransa tarafından memleketimiz için 
gösterilen bu dostluk tezahüratına karşı büyük Meclisin memnuniyet ve tehassüsünü 
ifade eden mukabil tezahürat hakikaten yerindedir.

Hükümet takrire memnuniyetle iştirak eder (Bravo	sesleri,	alkışlar)
REİS — Takriri okuyacağız ve reyinize arzedeceğiz.

B.M.M. Riyasetine

Büyük Millet Meclisi tarafından atideki kararın ittihazını teklif ederiz.
Erzurum Dr.	Hakkı	Şinasi
Çorum Dr.	Mustafa
Kars	 Muhittin
Ordu Ahmet	İhsan
Diyarbakır Zeki	Mesut
Elaziz Hüseyin
Erzurum A.	Samih
Bolu Dr.	E.	Cemal
Erzurum A.	Ali	Necip	Asım
Erzincan Saffet
Malatya Muttalip
“Fransız Mebusan Meclisi tarafından memleketimizin Milletler Cemiyetine girmesi 

münasebetile ittihaz edilen ve Fransız milletinin dostluk ananesini ifade eden çok 
kıymetli ve o nisbette nazik tebrik kararını Büyük Millet Meclisi en sıcak ve en derin 
tahassüs ve teşekkürlerle karşılar.

Türk milletinin en samimi dostluk duygularına ve en yürekten dileklerine tercüman 
olarak sulh yolunda hep beraber ve bütün milletlerle birlikte olarak çalışmakta devam 
etmek emelini izhar eder”.

REİS — İttihazı teklif eden kararı aynen revinize arzediyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenler...

İttifakla kabul edilmiştir.48	(Sürekli	alkışlar)

48   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt 10, İnikat: 2 Sayfa 12, 13
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10 Haziran 1933 Cumartesi 
Osmanlı Bankası İmtiyaz Süresinin Uzatılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşmelerinde Yaptığı 
Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arkadaşlar, Arkadaşım Saraçoğlu Şükrü 
Beyin, maddelerin her birini ayrı, ayrı bize izah eden beyanatına bir, iki kelime de ben 
eklemek isterim.

Müzakere ettiğiniz mukavele uzun müzakerelerin mahsulüdür. Ciddî bir samimiyetle 
çalışmak arzusu, bu mukavelenin imzasına saik olmuştur.

Biz memlekette dürüst ve iyi niyetle çalışacak bankanın kazanmasını ve inkişaf 
etmesini arzu ve himaye ederiz. Böyle çalışan Osmanlı Bankası memlekete çok faydalı 
olabilir. Son zamanlardaki temaslarımızdan ve tanışmalarımızdan memnun olduğumuzu 
huzurunuzda beyan edebilirim	(Alkışlar)

REİS — Başka söz isteyen yoktur.
Maddelere geçilmesini kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
Osmanlı Bankasının İmtiyaz Müddetinin Temdidi Hakkında Kanun
MADDE 1. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin 1 Mart 1952 tarihine kadar 

temdidine dair 5 Haziran 1933 tarihli mukavele ile mezkûr bankanın Hazineye ayrıca 
bir muvakkat döviz kredisi kuşat edeceğine müteallik olan ayni tarihli müzeyyel 
mukavelename ve Sümerbank’a Maliye vekâletinin kefaletile Osmanlı Bankasının 
açacağı cari hesaba ait mektup tasdik edilmiştir.

REİS — Maddeyi kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.49

49   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt 16, İçtima 68, Sayfa 142
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18 Haziran 1934 Pazartesi 
İran Şehinşahı’nın Türkiye’yi Ziyaretleri Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem Efendiler; dost ve asil İran 
milletinin büyük Hükümdarı Şehinşah Hazretleri bir kaç gündenberi memleketimizi 
misafirliklerile şereflendirmişlerdir (şiddetti	 alkışlar) Büyük Millet Meclisine bu vesile 
ile memnuniyetle ve sevinçle haber veririm ki halkımız, her tarafta, kendiliğinden 
hissiyatımızı ve iki millet arasındaki kardeşliğin yüksek menfaatlerine vukuf ve kanaatle, 
muhabbet ve alakasını göstermektedir. (Şiddetli	alkışlar,	bravo	sesleri)

Gazi Mustafa Kemal Hazretleri yeni Türkiye Devleti için olduğu gibi, Şehinşah 
Hazretleri de yeni İran Devletinin, istiklâl aşkını, asil hislerini, çalışkanlığını temsil 
eden, yüksek şahsiyettir, (Şiddetli	alkışlar)

Halkımız her tarafta Şehinşah Hazretlerine taşkın muhabbetlerini gösterirken, İran 
milletine karşı muhabbetini ve ona olan itimadını göstermiş olduğu kanaatindedir.

Arkadaşlar, komşu ve kardeş iki milletin kudretli ve büyük reisleri zamanında İran 
ve Türk münasebatı, yerleşmiş, buhranları izale ederek, yeni bir devreye girmiştir. 
Menfaatleri ve hisleri yekdiğerine bu kadar yakın olan iki millet, asırlardan beri, türlü 
anlaşamamazlıktan ve türlü nifak ve fesattan, yekdiğerinden uzak kalmışlardı.

İran’la bir hudut meselesi vardı ki, kaç senelik bir mesele olduğunu şimdi size rakamla 
söylemek müşküldür. Fakat mübalâğasız söyleyebilirim ki, yüz senedenberi süren bir 
hudut ihtilâfı, iki Devlet arasında her türlü emniyet hislerini zehirlemiş bulunuyordu. 
Bu müşküle nisbetle, az bir zamanda ve daha ihtilaflı birçok müşkülât zuhur etmişken 
iki milletin tabiî menfaat ve hislerini idrakteki isabetlerinde ve asıl müessir olarak iki 
milletin başında bulunan Reislerinin istikbali gören, büyük millet menfaatlerini gören 
irade ve dirayetlerile bu mesele halledilmiş bulunuyor, (sürekli	alkışlar)

Ondan sonra arkadaşlar; iki milletin, iki Devletin hemhudut olan mıntıkaları ve 
arazilerinde emniyet ve asayiş müşkülatı yekdiğerine karşı daima bir düşünce tevlit 
ediyordu. Bir kaç senedenberi hudutlar civarındaki mıntakalarda asayişi bozmak 
isteyen bütün unsurlar, her iki tarafta gördükleri ciddî bir siyasetin kudreti karşısında 
nevmit olmuşlardır. İki memleketin hemhudut arazisi, asayiş itibarile ve yekdiğerinin 
saadetini isteyen hissiyat ile gittikçe diğer memleketlere numune olacak bir sükûnet ve 
bir çalışma havası vücude getirmektedir (Bravo	sesleri)

Arkadaşlar; hudutlar civarındaki mıntıkaların, yekdiğerini severek ve yekdiğerinin 
hudut ve arazisine hürmet ederek yaşamaları, iki milletin bütün münasebatı üzerinde 
esaslı tesiri olan kuvvetli bir amildir.

Büyük hadisenin ehemmiyetini yüksek nazarlarınızda hakkile tecelli ettirebildisem, 
bununla takip edilmiş olan siyasetin ve bilhassa milletlerimizin başında bulunan 
yüksek şahsiyetlerin uzağı görmek, doğru bir siyaset takip etmekteki isabetlerini daha 
iyi tebarüz ettirmiş olurum.

Arkadaşlar, şahıslar gibi milletler arasında da her türlü siyasetin kuvvetli müessiri, 
samimi emniyet ve yekdiğerine karşı saygı, takdir hissidir.
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İnsanlar birbirlerini severler ve saydıkları vakit, bütün muamelelerinde bu duygu 
nasıl müessir olursa, milletler de münasebetlerinde birbirini sevmek ve birbirinin 
saadetini istemek duygusunu bütün siyasetlerini kurarlar.

Bu sebeple kuracağımız ve kökleştireceğimiz anane bütün nesillerle kuvvetli bir 
itikat halini almalıdır. Bizim kanaat ve imanımız odur ki; İran ve Türk milletlerinin 
yekdiğerlerinin yüksek menfaatlerini, birbirlerinin saadet ve kudretinde aramak 
kanaatini bu günkü nesil ile gelecek nesillere, itikat halinde telkin etmeğe muvaffak 
olursak memleketimiz için saadet devri başlayacak demektir	(Alkışlar)

İran ve Türkiye’nin iktisadî münasebetleri dahi her iki memleket için çok menfaat 
getirecek bir faaliyet sahasıdır.

İktisadî nokta-i nazarlardan yekdiğerimize yakın ve birçok coğrafî ve tabiî sebeplerle 
bağlı bulunuyoruz. İtimadımız kuvvetlidir ki bu yeni hava ve yeni devrin inkişafı 
esnasında, iktisaden dahi, her iki memleket çok müstefit olacaktır	(İnşallah	sesleri)

Her şeyden evvel arkadaşlarımızın nazarında tecessüm ettirmeliyim ki, milletlerimiz 
ülkü itibarile yakın bir vaziyettedirler ve ayni devri geçirmektedirler.

Büyük bir millî mücadeleden çıkmış olan Türk Milleti, istiklâl azmini ve iradesini 
bütün siyasetinde tutmuş olan yeni İran Devletinin sarfettiği gayretteki büyüklüğü ve 
asaleti kemalile takdir etmektedir (Bravo	sesleri)

Bundan sonra her iki memleket için kudretli ve müstakil bir devlet halinde ilim ve 
medeniyetin bütün terakkilerini ve inkişaflarım tahakkuk ettirmek aziz emeldir (Bravo	
sesleri,	alkışlar)

Bundan başka görüyoruz ki, fikir sahasında ve ülkü yolunda da memleketlerimizin 
hayat ve teamülleri arasında yakınlık ve çok benzerlik vardır (Bravo	sesleri)

Arkadaşlar; bütün bu münasebetlerin beynelmilel âlemde en ciddî bir takdire 
mazhar olması hakkımızdır. Çünkü bütün bunlar, insanlığın asil hislerine, asil fikirlerine 
istinat ettiği gibi yalnız sulh içinde milletlerimizin inkişafına hizmet etmek gayesini 
takip etmektedir (Bravo	sesleri)

Yeni İran’la yeni Türkiye’nin münasebetleri, sulh nokta-i nazarından, bizim 
memleketlerimiz için olduğu kadar, komşularımız ve daha uzak komşularımız için de 
nimet Sayılmalıdır	(Bravo	sesleri, sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

Bu tarihî hükümlerin tesiri İranla Türkiye arasında şahsî kanaatlerimizce ve sizin 
veçhelerinizle sevkettiğiniz siyasetin manası olarak sizin kanaatlerinizce, İran ve 
Türkiye münasebetında yeni bir bahtiyarlık devri başlangıcı telakki Olunabilir (Bravo	
sesleri)

Bu yol çok feyizli bir yoldu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kadar büyük eserleri 
tahakkuk ettirilmesinden ve bu kadar büyük bir şahsiyeti sinesinde muhabbetle derağuş 
etmesi bahtiyarlığına nail olmasından dolayı, gelecek nesiller sizi tebrik edecektir.50 
(Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar,	bravo	sesleri)

50   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt 23, İçtima 70, Sayfa 220-222
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5 Temmuz 1934 Perşembe 
Hükümetin İcraat ve Genel Siyaseti Hakkındaki Konuşması

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Ünlü arkadaşlar, Büyük yurtta tetkiklerinize 
devam etmek için, Büyük Millet Meclisinin çalışmasına ara verecek anlardayız. Biten 
devrede başardığınız değerli işlerin bir hulasasını gözden geçirmek ve Türkiye’nin 
yürüdüğü istikameti bir daha mütalea etmek faydalı olacaktır.

Türkiye’nin istikameti milletin ve memleketin yükselme ve ilerleme siyasetinde 
durmadan çalışmak ve Devletin milletler arası vaziyetinde emniyetini korumaktır 
(Alkışlar)

İktisadî ve siyasî buhranların kuvvetli tesirlerini hafifletmeğe ve yenmeğe uğraşırken, 
iktisat ve kültür sahasında, ilerlemeği sağlayacak tesirleri ve tedbirleri, mütemadiyen 
kurmağa ve artırmağa çalışıyoruz. Bu seneki faaliyetler arasında iktisat teşkilatına 
esaslı olarak giriştiğimiz ince dikkatinizden kaçmamıştır. Muktedir ve vazifedar Vekâlet 
teşkilatı kıymetli hedefimizdir. Millet hayatının muhtelif iktisat istikametlerinde, 
kifayetli bir yardımcısı olmak, hem lüzumlu, hem çok verimli olduğunu düşünüyoruz.

Hususî sanayi faaliyetini korumak ve teşvik etmek gözümüzdedir. Hususî kuvvetlerin 
ve hususî menfaatlerin üstünde olan büyük tesisatın ilk merhalesini şimdiden tespit 
etmiş ve tatbik sahasına koymuş bulunuyoruz.

Müteakiben ve mütemadiyen temel atılması, açılması ve işletilmesi şeklinde sanayi 
programının muhtelif safhalarını takip etmek hepimiz için zevkli olacaktır	(Alkışlar)

Ticaret biz de serbest ve normal vaziyetini muhafaza edecektir. Bunun memleket 
için tam semeresini ve doğruluğu ve nefasetile itibarını muhafaza eder bir vaziyete 
yükselmesi için standardını temin etmeğe ve satış kooperatiflerile cereyanını 
kolaylaştırmağa çalışmak yolundayız.

Memleketler arasındaki bu günkü mübadele vaziyeti alış ve satış arasında ve 
tediyede muvazene aramağı zaruri kıldığından, dışardan fazla satın alabilmemizi temin 
edecek ihracat imkânını arttırmak, büyük meselelerimizdendir.

İktisat Vekâleti, deniz ve maden servetlerimizden istifade suretile de millete yeni 
kazanç yolları bulmak için ciddî faaliyete girişmiştir.

Teferruatını bildiğiniz bu faaliyetlerin el ile tutulur semere vermesi için zaman 
geçmek ve çok çalışmak lazım geldiğini takdir buyurursunuz.

Bütün bu işler, her safhada bilgili ve ülkücü unsurların yetiştirilmesini, muntazam 
ve metodik çalışma ve işletme kabiliyetinin beraber artmasını icap ettirmektedir. Bu da 
bizim için mühim çalışma istikametlerinden biridir.

Hükümetin ziraat sahasındaki düşünceleri, tebellür etmiş bir haldedir.
Bütün ziraat hayatına fennin son terakkilerini ve usullerini amelî olarak kılavuz 

olmak bu düşüncelerin özüdür. Bunun için bilgi ve araştırma müesseselerini temelli ve 
modern olarak kurmak, ilk merhaledir. Büyük Millet Meclisinin kesilmeyen teşviki ve 
yardımı ile büyük ziraat müesseseleri kurulmuş bulunuyor. Genç talebimiz fennî ziraat 
yoluna girmek için çok ümit verici bir şevk göstermektedir.
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Bir taraftan yeni müesseseler yüksek kıymette ziraat kılavuzları yetiştirirken diğer 
taraftan ve süratle, köylünün amelî hayatına onun kazancını arttıracak surette girmeğe 
çalışmak ciddî emelimizdir	(Alkışlar)

Memleketin her sahada süratle ilerlemesi ve Devletin kudretinin açılması ve artması, 
köylünün kazanç ve geçim seviyesinin yükselmesine esaslı olarak bağlıdır. Bizim bu 
hususta kanaatimiz katidir, ümitlerimiz ise çok kuvvetlidir. Bu keyfiyeti büyük millî 
mesele sayıyoruz. Koruyucu, israftan ve ziyandan kurtarıcı ve fenni usulleri öğretici ve 
tatbik edici bir sürü tedbirler lazımdır.

Görüyorsunuz ki ziraî siyasete yeni ve geniş bir programın hazırlanması ile meşgulüz.

Sınaî ve iktisadî programımızla böyle bir ziraî programı hem ahenk olarak yürütmek 
yolu; büyük iktisadî istikamette ilerlemek için yalnız lüzumlu ve faydalı değil, hatta tek 
çaredir.

Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin bir kaç senedenberi millî maarife 
verdiği ehemmiyet ana istikametlerini tespit etmiş bir haldedir. İlk tahsil için Hükümet, 
istinat ettiği fırkanın umumî ve müşterek faaliyetine mazhariyetle muhabi olmuştur. 
Memleketin büyük bir meselesine milletvekili arkadaşlarımızın yakından yardımlarını 
ibzal etmek suretile iştirakleri şimdiden tesirini hissettirmeğe başlamıştır. İlk tahsil 
başlıca hususî idarelerin faaliyet sahasıdır. Hususî idarelerin malî vaziyetlerini tanzim ve 
ıslah etmek, diğer Devlet faaliyetleri yanında, bilhassa ilk tahsilin halini ve atisini tanzim 
etmek demektir. Bu meselenin ana tedbirleri ile daha bir kaç s ene uğraşacaksınız.

Fakat benim kanaatimce, verimli yola şimdiden girilmiş ve hususî idarelerin 
intizamına temel atılmakta bulunmuştur. Geçen bütçe senesi verilmeyerek birikmiş 
olan hususî idare maaşlarını Hazineden yardım suretile toptan ve birden tesviye 
etmek imkânını bulmak C.H.F. için şerefli bir alaka, Büyük Millet Meclisi için büyük bir 
memnuniyettir.

Hususî idarelerin muvazeneli ve muntazam bir bütçe ile idaresini temin etmek için 
aldığımız ve takip edeceğimiz tedbirlerle gelecekte maaş birikmesine katiyen mani 
olacağız.

Diğer taraftan ilk tahsilin hakikaten umumileşmesi ve keyfiyetinin yükselmesi 
istikametinde tedbirlerimizi mütemadiyen ikmal etmek katı kararımızdır.

Üniversite ıslahatı, lise ve orta tahsilin mücehhez ve değerli olması programını takip 
ediyoruz. İlk gündenberi, büyük ehemmiyet verdiğimiz meslekî tedrisat için yeni ve 
ıslahatçı bir hamleye ihtiyacımız olduğunu görmekteyiz.

Bir kaç çizgi ile arzettiğim maarif meselelerinin ne kadar zamana ve vesaite lüzum 
gösterdiğini takdir etmek güç değildir. Zaten hiç bir zaman bitmeyecek olan maarif 
ihtiyaçlarını Hükümetin doğru ve tabiî istikametlerinde sebatla takip ettiğini Büyük 
Millet Meclisi teveccühle görmesi, ilerlemek için esaslı bir teşviktir.

Aziz arkadaşlar, Bu sene içinde aldığımız malî tedbirlerin yüksek ehemmiyetine 
işaret etmek, Hükümetin vazife ve saygı borcudur. Geçen yılın ilk aylarında bütçenin 
sene sonunda nasıl kapanacağını tahmin etmek mümkün değildi.
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1933 bütçesinin hemen tamamen mütevazın bir halde tahakkuk etmiş olduğunu 
bugün söyleyebilmek, derin memnuniyetinizi mucip olacak zevkli bir vesiledir, 
sanıyorum.

Memleketler arasındaki alışverişlerin bizim olmayan kayitlere tâbi olması yüzünden 
gümrük varidatının azalmasına rağmen bütçenin tahakkuk etmesi, memleketin iktisadî 
bünyesindeki kuvvetin, memleketin idaresindeki ve siyasetindeki istikrarın inandırıcı 
bir delili olmak itibarile ayrıca memnuniyeti muciptir.

1934 senesi için yeni malî tedbirler alınmakta, hem memleketin inkişaf hayatının 
takip edilmesi, hem beynelmilel vaziyetinin emniyet tedbirlerinin kuvvetlenmesini 
istemesi yüzünden zarurî oldu. B.M. Meclisinin ince tetkik ve yüksek müzahereti ile 
isabetli ve amelî olduğuna kani olduğumuz yeni malî tedbirlerin Türk Milleti tarafından 
inanılarak teveccühle karşılanması iftihar olunacak bir mazhariyettir. Yeni Türkiye’nin 
kurulmasında bu günkü neslin ilk günden itibaren hesapsız fedakârlıklara mecbur 
olması, sakınılması kabil olmayan ve aynı zamanda şerefli bir talihtir.

Asrı bir devletin, çok ihtiyaçlarını temin etmeğe çalışmak, geri bırakılmış ve harap 
edilmiş bir memleketin ümranını vücude getirmek mecburiyeti iki büyük harpten 
sonra harbi umumiye girmiş ve harbi umumî afetlerini dört sene fazlasile omuzlarına 
yüklemiş bu günkü nesillere teveccüh etti.

Türk Milleti, bu büyük imtihanlardan, yekpare bir millet olarak çıkarken, millî 
vicdanı ile asrî Türk Devletini muvaffakiyetle nasıl kurduysa bu devletin sağlam temelde 
yükselmesini temin edecek vazifelerin mütemadiyen çalışmak, dirilik, uyanıklık ve 
fedakârlık istediğini takdir etmektedir.

Muhterem Efendiler, Malî tebeddüllerin dahilî hayatta ilk günler yolsuz ticaret 
arzularına meydan verdiği görülmektedir. Her hangi bir şayia veya tedbirin lüzumsuz 
pahalılığa ve fiat dalgalarına sebep olması vakidir. Fakat bu dikkatle takip ettiğimiz bir 
şeydir ki, az zamanda tabiî cereyanını bulacaktır.

Yeni vergilerden bahsederken, un üzerinden alınan vergiye temas etmek isterim. 
Yüksek Millet Vekillerinin malumudur ki, undan alınan resim esas itibarile Devlet 
Hazinesini ve bütçesini alâkadar etmez. Bu resim, buğdayı korumak için Ziraat 
bankasının bir iki senedenberi çok hayırlı olarak devam eden faaliyetine karşılık ve 
imkân vermek içindir. Un resmî suretile bir taraftan alınan para diğer taraftan buğdaya 
makul bir fiyat temin edilmek suretile çiftçiye iade ve devrolunmaktadır. Buğday fiatinin 
makul bir had dahilînde istikrarı çiftçi hayatı için pek mühim bir meseledir. Çiftçinin 
gelirinin korunması ise şehirlerin ve bütün memleketin iktisadî hayatı için esaslı bir 
alışveriş unsurudur.

Bu maruzatım, unresminin mahiyetini bir daha izah etmiştir, sanırım.
Tatbikatın sıkıntıya mahal vermeyecek surette mütemadiyen ıslahına ve her gün 

daha iyi ve daha amelî çareler bulunmasına Maliye vekâleti çok çalışmaktadır. Sizin 
memleket içinde yakından tetkikleriniz ve izahlarınız unresminin iyi semereler vermesi 
için ayrıca faydalı bir amil olacaktır.

Aziz arkadaşlar, Nafıa vekâletiniz şimendifer programını muvaffakiyetle takip 
etmektedir.
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Bir taraftan yeni inşaat tatbik mevkiine konulurken, diğer taraftan her gün yeni 
bir istasyonun açıldığını görerek bahtiyar oluyoruz. Büyük ve mühim bir vilayetimizin 
merkezi olan Elâziz’e varışımızın bütün memlekette hâsıl ettiği sevinç bu günlerin tatlı 
bir hadisesidir	(Alkışlar) Çok masraf ve sabır isteyen şimendifer politikası B.M. Meclisinin 
Büyük Türk Vatanını temellendirmek için aldığı tedbirlerin başında bulunanlardandır.

Türk Vatanının demir ağlarla örülmesi, iktisadî ve siyasî sahada bütün milletin bir 
tek kaya parçası gibi perçinlenmesi ve kenetlenmesi demektir	(Şiddetli	alkışlar)

Nafıa vekâleti hususî ve resmî bütün münakale vasıtalarının yakından murakabesine 
faaliyetle girişmesi suretile de ayrıca faydalı bir istikamettedir. (Alkışlar)

Münakale vasıtalarının büyük masraflarla kurulduğu ilk devirlerde nakliye 
ücretlerinin pahalılığından sakınmak mümkün olamazdı.

Ancak memleketteki bütün nakliye tarifeleri üzerinde gidişgelişi arttıracak ve 
geçimi kolaylaştıracak bir ucuzluğu temin etmek için mücadele zamanı gelmiştir. 
Karışık ve fennî birçok unsurlara temas eden nakliye tarifeleri sahasında tedricen fakat 
mütemadiyen çalışmak kararındayız.

Yol şebekelerinin ıslahı için daha çok gayretler sarfetmek ihtiyacında olduğumuzu 
takdir ediyorum. Hususî ve merkezî idarenin eline geçecek paraya irtibatı olan bu sahada 
amelî ve veremli bir usul ile çalışmak mühim bir rol oynamaktadır. Kendi görüşlerimiz 
ve mütehassısların tetkikleri daha fennî bir çalışmanın lazım olduğunu göstermektedir. 
Nafıa vekâletiniz size amelî teklifler ve tetkikler arzetmek için hazırlanmaktadır.

Arkadaşlar, Size bu günün fena bir hadisesini ara yerde arzetmek mecburiyetindeyim.
Trakya’da bazı Yahudi vatandaşların, kendi şikâyetlerine göre, mahallî tertipler 

yüzünden hicrete mecbur olduklarını ve bazılarının da İstanbul’a hicret ettiklerini 
haber almıştım. Türkiye’de her fert Cumhuriyet kanunlarının emniyet ve muhafazası 
altındadır. Antisemitizm Türkiye metaı ve zihniyeti değildir. Vakit vakit hariçten bizim 
memleketimize girer ve derhal önüne geçilir. Bu feveranın da böyle bir salgın olması 
muhtemeldir. Böyle cereyanlara katiyen müsaade etmeyeceğiz	 (Alkışlar) Hadiseyi 
Ankara’ya gelir gelmez haber aldım. Verdiğim kati emirler üzerine bu cereyan tamamile 
durdurulmuştur. İstanbul’a gelen vatandaşlar yerlerine dönmekte serbesttirler.

Mesuller mahkemeye teslim edilmiştir ve edilecektir. Bu gün de Dahilîye vekilini 
oralara gönderiyorum. Mütecasirler şiddetle tecziye edilecektir.

Muhterem arkadaşlar, Şimdiye kadar söylediklerim Devletin bütün faaliyetini 
hulâsa etmek maksadına müstenit değildir. Hükümetinizi işgal etmekte olan bu günkü 
mesele ve ihtiyaçların yaldızsız bir hulasasını yapmak istedim. Diğer vekâletlerin 
faaliyet istikametlerinde çok esaslı olarak aldığımız tedbirleri saymanın sizi fazla işgal 
etmesinden sakınırım. Fakat müsaade buyurursanız bütün millî ve siyasî hayatımızda 
C.H.F’nin büyük ve faal rolüne temas etmek isterim. Halk Fırkasının son inkişaf devri, 
hususî, siyasî bir fırkanın dar çerçevesinden çıkarak bütün vatandaşlara kucağını açan, 
iç timaî ve millî büyük bir müessese halini almıştır	(Alkışlar) Halkevlerinin garazsız ve 
menfaatsiz bir irfan ve medeniyet yuvası olarak ifa ettiği hayırlı hizmetler, milletten 
umumî bir teveccüh ile teşvik edilmekte ve mükâfatlandırılmaktadır. Milletin arzusu, 
hatta bitaraf ve yabancı mütehassıslarının tetkiki Halkevi faaliyetlerinin genişletilmesini 
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istemektedir. Geniş yürekle bütün milletin ve her sınıf halkın yükselmesine çalışan 
Halkevlerine mümkün olan kolaylıkları ve teşvikleri yapmayı vazifemizden sayıyoruz.

Aziz arkadaşlar, Bu sene muhtelif vesilelerle Cumhuriyet ordusunun faaliyetine 
yakından temas ettik. Cumhuriyet ordusunun kudretli ve feyizli bir halde çalışmasını 
içinden görmek bizim müftehir ve mağrur etmiştir	(Bravo	sesleri, şiddetli	ve	sürekli	alkışlar) 
Vazifesever, kahraman ve fedakâr bir zabitan heyeti, ordunun temelini teşkil etmekte 
ve Türk Milletinin muhabbeti ve iftiharı ile muhat olarak onun çalışkanlığına yüksek 
numune olmaktadır	(Şiddetli	alkışlar) Çetin muharebe tecrübeleri içinde yoğurulmuş bir 
kumanda heyetinin feyizli sevk ve idaresi, anlayışlı bir göze derhal çarpmaktadır	(Şiddetli	
alkışlar) Millî servetimiz ve takatimiz nisbetinde orduya verdiğimiz paranın, yerinde ve 
iyi kullanıldığına icap ederse ölçülemeyecek geniş ve müsbet neticeler alacağına emin 
olabilirsiniz, (Şiddetli	 alkışlar) Büyük Türk Milleti, millet ordusunu teçhiz etmek için, 
zabitlerini ve askerlerini vasıtalı ve muteber tutmak için severek fedakârlık etmekte 
yerden göğe kadar haklıdır	(Alkışlar)

Muhterem Efendiler, Büyük Reisicumhurun Hükümet faaliyetlerini kolaylaştırmak 
ve muvaffakiyete sevketmek ve millî hayatın her sahasında bir feyiz kaynağı olmak 
suretindeki yüksek tesirini anmak bizim için şükran borcudur	(Şiddetli	alkışlar)

Bulucu ve yaratıcı kudreti mütemadiyen artan büyük millî reisin iktisadî, içtimaî ve 
kültür sahalarında ve bizzat Cumhuriyet ordusile yakın alakası memleket için mütemadi 
bir yükselmek temin etmektedir	(Alkışlar)

Millî Türk Devletinin sağlam temellerle kurulmasında emniyetli ve feyizli yollarda 
yükselmesinde Mustafa Kemal atlı bir reise malik olması ebedî tarihin cereyanında 
bulunmaz bir fırsat ve bahası ölçülmez bir nimettir	(Şiddetli	alkışlar,	bravo	sesleri)

Aziz arkadaşlar, Size şimdi Devletin beynelmilel münasebetlerini arzedeceğim; Harici 
münasebetlerimizden bahsetmek isterken, İran Devletile olan münasebetlerimizin 
hakikî bi emniyet ve sadakate müstenit samimî mahiyetini tebarüz ettirerek başlamak 
isterim (Alkışlar)	 Şehinşah Hazretlerinin topraklarımıza şeref ve iftihar vermekte 
olmaları bana mesut bir vesile vermektedir. (Alkışlar)

Devletlerimiz arasındaki emniyet siyasetini yüksek şahsiyetlerinde hakkile temsil 
eden Şehinşah Hazretleri şayanı hürmet evsafile Türk milletini teshir etmişlerdir, 
(Şiddetli	alkışlar) Ümidimiz çok kuvvetlidir ki İran’la Türkiye arasında her sahada yeni ve 
geniş münasebetler başlayacaktır.

Arkadaşlar, aramızdaki Dostluk ve hakem muahedelerinin tasdiki münasebetile 
Yugoslavya parlamentosunda gösterilen muhabbet eserleri iki memleket arasındaki 
itimat havasını tebarüz ettirmek için bana kıymetli bir fırsat Vermiştir	(Şiddetli	alkışlar)

Yugoslavya’nın büyük millî kahramanı ve Haşmetlû Hükümdarı Hazretlerile bizim 
millî Reisimiz arasındaki İstanbul mülakatı yeni mesut devrenin feyizli bir başlangıcı 
olmuştur. Zaten Büyük harpten sonraki devrede birbirimizden uzak bulunduğumuz 
zamanlarda dahi Yugoslavya ile aramızda birbirimizi kıracak herhangi bir hadise 
geçmedi. Son zamanlarda yakın temasımız ise taarruzdan nefret eden ve sulh isteyen 
zihniyette anlayışlarımızın hemahenk oluşunu göstermiştir (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) 
Yugoslavya ile siyasî teşriki mesaimizin mahiyeti, diğer imza sahiplerile beraber Balkan 
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Misakile ifade olunmuştur ki bu misakın yüksek ehemmiyeti Yugoslavya ile aramızdaki 
itimat hislerile hakikî bir kuvvet bulmaktadır	(Alkışlar)

İki memleket arasında eksik olan muahedeler bir anlaşma havası içinde müteakiben 
ve süratle vücude gelmektedir.

Muhterem Efendiler, Irak’la aramızda samimî ve iyi münasebetlerin devam ettiğini 
zikretmek benim için bir zevktir.

Suriye ile münasebetlerimiz iyi komşuların emniyetli münasebatı şeklindedir.
Arkadaşlar, Yunanistan’la bağlı olduğumuz yakın ve sıkı muahedelerin mana ve 

mahiyeti bizim zihniyetimize ve iki milletin münasebatına mesut bir surette hâkimdir 
(Alkışlar)

Bulgaristan’la münasebetlerimizde hakikî dostluk hissiyatımız Bulgar Hükümeti ve 
milleti tarafından açık olarak takdir edilmek ümidiyle doludur.

Balkan misakına karşı Bulgaris’tanın daha yakin ve ameli bir vaziyet alması ihtimali 
bizim için değerli bir ümittir.

Romanya ile son sene muhtelif beynelmilel vesikalarda beraber imza sahibi 
bulunuyoruz. Taarruz politikasından uzak olan sulh ve istikrar siyasetinde Romanya ile 
memnuniyetle teşriki mesai ettik. Hususi ihtiyaçlarımızı ve vaziyetlerimizi göz önünde 
tutan dostane bir teşriki mesainin Balkanlar sulhunda çok faydalı bir amil olacağına 
kani bulunuyoruz.

Arnavutluk Kırallığı ile münasebatımız dostane ve samimanedir.
Orta Avrupa’da Macaristan’la aramızda bitaraflık ve dostluk muahedesi vardır ki 

onun icabatı samimî olarak mahfuz ve muteberdir. Coğrafî vaziyetleri daha uzakta olan 
Devletlerle de münasebetlerimiz umumiyetle iyi bir haldedir.

Muhterem arkadaşlar, Sovyet Rusya ile dostluk ve itimat siyaseti kuvvetli ve mesut 
bir surette devam etmektedir	 (Şiddetli	 alkışlar)İki memleket arasındaki yakın dostluk 
politikasını vefa ile takip etmek zihniyetinde birbirimizi iyi anlamış olmak hayırlı ve 
bahtiyar bir hususiyettir.

Fransa’nın sulh ve istikrar takip eden politikamızı alaka ile karşıladığını görmek 
bizim için hakikî memnuniyettir. İki memleket arasındaki ihtilafların tasfiyesi uzun 
ve çetin sürdü. Fakat ümidimiz odur ki yeni bir itimat sahasına girdi. Fransız Devlet 
adamlarından muhtelif vesilelerle gördüğümüz dostluk tezahüratının yüksek kıymetini 
hakkile takdir ediyoruz (Şiddetli	alkışlar)

İngiltere ile ihtilafsız, dürüst ve dostane münasebetteyiz. Ticaret münasebetlerimiz 
zaruri, yeni şartlara uygun bir surette halledilmesi, iktisadî münasebetlerimiz için 
faydalı bir genişlemeğe vesile olacaktır.

İtalya ile aramızda ihtilaflı hiç bir mühim mesele mevcut değildir. Dostluk ve emniyet 
hissiyatını teyit eden kuvvetli bir muahede ile birbirimize bağlıyız. 1932’de Roma’da 
uzatılmasını imzaladığımız muahedenin tavzihi senetlerini bu günlerde teati etmek 
kıymetli tezahürata zemin vermiştir.

İtalya ile münasebatımızda esas mesele emniyet meselesidir. Bu emniyetin siyasî 
ve ahdi olarak tam olması için bütün anasır mevcuttur. Sulh ve emniyet hususundaki 
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hassasiyetimiz bizim bir hususiyetimizdir ki, bunun icabatını takip ederken açık bir 
politika ifade etmeği ve iki memleket arasında ciddî bir dostluk ve emniyet siyasetinin 
devam etmesine hizmet etmeği hakkile takdir ediyoruz.

Polonya Cumhuriyetile iyi olan münasebatımızın iktisadî sahada inkişafını temenni 
ve ümit ediyoruz.

Almanya ile mevcut dostluk münasebetleri içinde devam eden iktisadî 
münasebetlerimiz her iki tarafın faydasına olarak verimli bir surette inkişaf etmektedir.

Amerikalılarla muhtelif sahalarda daha yakından temas halindeyiz.
İki memleket arasındaki teveccühkâr bir dostluk havası ve kadim iktisadî 

münasebetlerimizin arızasız bir cereyan içinde devamını teshil edecek mahiyettedir.
Muhterem arkadaşlar, Ayrı ayrı muhtelif münasebetlerimizden bahsettikten sonra 

hariç siyasetimizin umumî mahiyeti için bir iki mülahaza arzetmek isterim.
Biz coğrafî ve siyasî vaziyetimiz itibarile birçok defa birbirine zıt siyasî cereyanlara 

temas etmek mevkiinde bulunuyoruz. Maatteessüf siyaset alemi sık sık ciddî ihtilaflarla 
mahmul olmaktadır. Her şeyden evvel yakın sahamızda sulhun masun olduğunu 
görmek ülkümüzdür ve zıt siyasî cereyanların temas mevkiinde bulunmak dolayısile 
endişeli mahiyet alabilen beynelmilel hadiseler yakın alakamızdır. Bu şerait içinde 
müdafaa vesaitimizi kuvvetli bulundurmağa çalışmak ve mehtelif Devletlere karşı 
taahhütlerimizi sarih ve iyi çerçevelenmiş bir hudut içinde fakat vefa sadakatle takip 
etmek şiarındayız	(Alkışlar)

Güçlükle söz veriyoruz, fakat söz verirken kendimizi çok kuvvetli bağlanmış 
bulunuyoruz. Aldığımız sözün sağlamlığı için mütemadi dikkat içindeyiz.

Bütün bu faaliyetlerin bir tek hedefi vardır: Kendi emniyetimizi objektif olarak 
temin etmeğe çalışırken her hangi bir yerde her hangi bir taarruzu teşvik etmek veya 
kolaylaştırmaktan dikkatle sakınmaktadır (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Muhterem Efendiler, Siyasetimizin bu günkü vaziyetini sadikane ifade etmeğe 
çalıştım. İşlerimize bu zihniyet ve istikametlerde devamımızı teşvik ediyorsanız bunu 
reylerinizle bildirmenizi lütfunuzdan bekleriz	(Bravo	sesleri,	şiddetli	ve	devamlı	alkışlar)

REİS — Başvekil Paşa Hazretleri, beyanatları üzerine Meclisin reyini istiyorlar. 
Reylerinizi verirsiniz. İtimat eden beyaz, itimat etmeyen kırmızı verecektir. Rey 
vermeyen varsa versin efendim.

235 rey sayılmıştır. Kırmızı rey yoktur. Binaenaleyh Başvekil Paşa Hazretlerinin 
beyanatı üzerine Meclis mevcudun ittifakile itimat beyan etmiştir	(Sürekli	alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arkadaşlar, çetin işleri başarmak için 
sizin kıymetli teveccühünüz kuvvetlerin en başındadır, en esaslısıdır, her güçlüğü 
kolaylaştıran büyük kuvvettir.51 (şiddetti	ve	sürekli	alkışlar)

51   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt 23, İnikad: 78, Sayfa 454-458
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24 Teşrinisani 1934 Cumartesi 
“Kemal” Öz Adlı Cumhurbaşkanımıza “Atatürk” Soyadı Verilmesi 
Hakkında, Kendisi ve Arkadaşlarınca Yapılan Kanun Teklifi, Dahilîye 
Komisyonu Raporu ve Bu Konuda Yaptığı Konuşma

REİS — Efendim, Cumhur Reisimizin soyadı hakkında bir kanun teklifi var, bunu 
Dahilîye encümenine havale ediyoruz. Encümen mazbatasını yapsın.

Efendim mazbata gelmiştir. Kanun teklifinin ruznameye alınarak müstaceliyetle 
müzakeresini Hükümet teklif ediyor. Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.

Kanun teklifi ile mazbatayı okutuyorum; Büyük Millet Meclisi Riyasetine İlişik kanun 
teklifinin Büyük Millet Meclisinde müzakeresini teklif ve rica ederiz efendim.

Malatya İsmet
Muğla Şükrü	Kaya
Diyarbekir Zekai
Afyon	K. Ali
Balıkesir A.	Kâzım
Tekirdağ Cemil
Kütahya Recep
Erzurum Asım
Elaziz Fuat
Çankırı Talât

Urfa Refet
Mersin Ferit	Celâl
Elaziz Fuat
Çankırı Talat
Urfa Refet
Mersin Ferit	Celal
Sivas Rasim
Aksaray Besim	Atalay
Erzurum Aziz	Samih
Bursa Esat

“Kemal” Öz adlı Cumhur Reisimize Verilen Soyadı Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize Atatürk soyadı verilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 3. — Bu Kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.
Yüksek Reisliğe Ulu Cumhur Reisimize Atatürk soyadı verilmesi hakkında Malatya 

mebusu İsmet Paşa ve arkadaşlarının yaptıkları kanun teklifi encümenimize gönderilmiş 
olmakla 24 -XI- 1934 toplantımızda okundu ve konuşuldu.

Türk ulusuna tam istiklalini kazandıran ve ulusa gerçek tarihinin ve öz dilinin yolunu 
gösteren Ulu Cumhur Reisimize (Atatürk) soyadının verilmesi çok yerinde görülmüş ve 
teklif cümlece kabul olunmuş bulunmakla Yüksek Heyetin iyi görüşüne sunulmasına 
karar verilmiştir.
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Da. E. R.
Tekirdağ

Cemil
Aza

Afyon K.
İzzet Ulvi

Aza
Çorum

İsmail Kemal
Aza

Ordu
Ahmet İhsan

Aza
Adana

Ali Münif
Aza

Adana
Hilmi

R.V.
Tekirdağ

Faik
Aza

Malatya
Muttalip

Aza
Antalya
Rasih
Aza

Bursa
Emin Fikri

Aza
Ordu

İsmail
Aza

Zonguldak
Rifat

M.M.
Çanakkale

Şükrü
Aza
Muş

H. Reşit
Aza

Giresun
A. Münir

Aza
Trabzon

Fatin
Aza

Samsun
Zühtü

Kâ.
Kütahya
Mehmet

Aza
Amasya

Esat
Aza

Zonguldak
Halil
Aza

Amasya
İ. Hakkı

Aza
Rize
Esat
Aza

Ş.Karahisar
Vasfi Raşit 
Sevig

REİS — Söz isteyen var mı?
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Arkadaşlar, Büyük Önderimiz Cumhur 

Reisimizin soyadı için bir kanun teklif ediyoruz. Düşündük ki; soyadı kanunu tatbik 
olunurken Büyük önderin taşıyacağı adı tayin etmek Büyük Meclisin borcu ve hakkıdır. 
Kanunda biz (Atatürk) adını teklif ediyoruz.

İnanıyoruz ki; Ulusun en değerli varlığı olan Cumhur Reisimizin adını söylerken 
derin saygı ve sevgi duygularımızı birlikte sezdirmiş olacağız. (Alkışlar)

İnanıyoruz ki (Atatürk) adı ile Büyük Türk ulusu en büyük oğluna en büyük, en 
saygılı hitabını yapmış olacaktır	(Alkışlar)

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır	 sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.

Kemal Öz Adlı Cumhur Reisimize Verilen Soyadı Hakkında Kanun Layihası MADDE 
1. — Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize Atatürk soyadı verilmiştir.

REİS — Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir	(Alkışlar)
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
REİS — Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.
REİS — Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyeslni reyinize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... İttifakla 

kabul edilmiştir.52

52   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt 25, İnikad 7, Sayfa 34,35
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5 Kânunuevvel 1934 Çarşamba 
Malatya Mebusu General İsmet İnönü ve 191 ArkadaşınınTeşkilatı 
Esasiye Kanunun 10 ve 11 inci Maddeler ile İntihabı Mebusan Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi Dolayısıyla Yaptığı Konuşma (Türk Kadınlarına 
Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması)

BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçmezden evvel, Malatya 
mebusu İsmet İnönü ve arkadaşlarının bir takriri vardır, okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Türkiye Büyük Millet Meclisi intihabının zaptında	yenilenmesine karar verilmesini 
teklif öderiz.

Malatya Tekirdağ Kütahya
İsmet İnönü Cemil Uybadın Receb
BAŞKAN — Takriri reyinize arzedeceğim.
Malûmdur ki mutlak ekseriyetle karar verilebilir. Teklifi onay bulanlar ellerini 

kaldırsın ...
Onay bulmayanlar ... Teklif ittifakla onay bulunmuştur.
Diğer maddelere geçmezden evvel beş dakika ara veriyoruz.
BAŞKAN — Evvelâ teşkilâtı esasiye kanununun tadili hakkındaki teklifi reyinize 

arzediyorum.
Tercihan ve müstacelen müzakeresini onay bulanlar… Bulmayanlar…Onay 

bulunmuştur.
İntihabı mebusan kanununun tadili hakkındaki teklifi onay bulanlar. Bulmayanlar ... 

Onay bulunmuştur.
Her iki kanun da tab ve tevzi edilmiştir.
Bunların müzakeresine başlayacağız.
BAŞBAKAN GENERAL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Yüce saylavlar, kadınların saylav 

seçmek ve saylav seçilmek hakkına sahib olmaları için yüce katınıza teklif sunuyoruz, 
kadınlarımızın Türk tarihindeki haklı yerleri, erkeklerle beraber, daima, memleketin ve 
milletin mukadderatı üzerinde söz ve tesir sahibi olmalarıdır.

Türk kadını tarihtene vakit haklı ve itibarlı yerini bulmuşsa, bunun mukadderatı 
üzerinde kendini tesirini gösterebilmişse, erkeklerle beraber karışık ve güç yurd 
işlerinde elele çalışabilmişse, işte o zaman, büyük Türk ulusu, kudreti ile medeniyetile 
bütün dünyayı kaplamıştır	(Okay	sesleri, alkışlar)

Arkadaşlar, Türk kadınının, hakkı olduğu yerden ayrılıp, bir süs gibi, memleket işine 
karışmaz bir varlık gibi, bir köşeye konması Türk annesi değildir	 (Okay	 sesleri) Türk 
ananesinin ve Türk anlayışının zıddı olan bir usuldir ki onun, Türk memleketlerinde 
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yerleşmesi asırlarca -elemlerinizi ve acılarınızı tekrar uyandırmayayım- geçirdiğimiz 
felaketlerin başlıcalarından ve esaslılarından birini teşkil eder	(Alkışlar	ve	okay sesleri)

Arkadaşlar; eski alışılmış darbımeselleri tekrar edecek değilim. Ulusumuzun 
bütün ihtiyaçlarını, içinden ve yakından görmüş ve yetişmiş adamlar olarak, inançla 
söyleyebiliriz ki Türk kadınının geniş alanda ulus işlerine karışmasından istifade 
etmekteyiz, istifade edeceğiz. Yakın geleceklerde, Türk Devletinin ve Türk ulusunun geniş 
kudretlerinin sırrı anlaşıldığı zaman, bunun başında, ilk günden beri Türk inkılabının 
Türk kadınına verdiği haklar esaslı bir delil olarak ileri sürülecektir	(Okay	sesleri, Bizim 
bu gün yaptığımız bu teşebbüs, Büyük Millet Meclislerinin ve Türk inkılabının yıllardan 
beri güttüğü siyasanın tam bir varımıdır.

İnkilapçılar, yüce heyetiniz, bunu, yurdun ve ulusun menfaati ve iyiliği namına 
anlayışlarımızın yeni bir belgesi olarak gösterip övünebiliriz. Ancak arkadaşlar, yeni 
teklifimizle, Türk kadınına bu hakkı bir lütuf olarak veriyoruz kanaatinde asla değiliz 
ve kimse bu kaanatte olamaz. Bizim kanaatimiz, bizim ananemiz, Türk kadını için böyle 
vazifelere girmek, esasen hakkı olduğu ve yanlış olarak, zulüm olarak, çoktan beri geri 
bırakıldığı merkezindedir. Diğer birçok memleketlerde nasıl olduğunu şimdi izah etmek 
istemem. Fakat bir memleketteki, yurdun her tarafı istilaya uğradığı zaman, kadınlar 
ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar, memleketin geri kalan kısmını 
korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek çıkarmağa çalışırlar, 
elbette bu mevcudiyetlerin yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeğe 
hakları vardır	(Sürekli	alkışlar)

Herhangi bir ülkede kadınlar bu kadar ağır imtihanlar geçirmişse, orada da kadınlar 
elbette bizim kanunen verdiğimiz haklara kavuşacaktır. Şart, evvela kadınların, bizim 
kadınlığımız gibi çetin imtihanlardan geçmiş ve daha çok çetin imtihanları göğüslemek 
için bileklerinde, akıllarında ve yüreklerinde kuvvet olduğunu ispat etmiş olmalarıdır 
(Okay	sesleri)

Yüce arkadaşlar, Türk inkılabını tarih anlatırken bunun bir kurtuluş olduğunu en 
başta söyleyecektir. Bu kurtuluşun muhtelif safhaları içinde de, bilhassa kadınların 
kurtulmasını anacaktır. Bizim inkılabımızın, bu memlekette görülen birçok ıslahat 
teşebbüslerinden en baş ayırımlarından biri, kadınlığa verdiğimiz mevki ve kadın 
haklarını tanımakta gösterdiğimiz isabettir. Türk inkılabı denildiği vakit, bunun, 
kadının kurtuluş inkılabı olduğu beraber söylenecektir. Şimdi almakta olduğumuz 
teşebbüs, bu kurtuluş istikametinin tamamlanması, neticelenmesi ve en verimli bir 
hale getirilmesidir. Gelecek Büyük Millet Meclisinde kadın saylavlarla beraber çalışmak. 
Büyük Millet Meclisinin, kuruluşundan beri, bu memlekete getirdiği feyizlerin daha 
çok genişlemesini, daha ileri verimlerde bulunmasını temin edecektir, kanaatindeyiz. 
Temiz, duru kanaatimiz budur (Okay	sesleri)

Arkadaşlar, bizim inkılabımızı, gerek ona önderlik etmekte, gerek onu feyizli ve 
verimli kılmakta, Atatürk, en anlatıcı bir surette temsil etmektedir.

Kadınları hakkından mahrum edilmekle, yarı yarıya kötürüm bir hale gelen 
ulusumuzun üstünden bu baskıyı kaldırması, Atatürk’ün başlıca hizmetleri arasında 
sayılacaktır, (Sürekli	alkışlar)
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Yüksek heyetinizin şimdi gösterdiği tezahürü Türk ulusunun ilerlemesi ve yükselmesi 
için çalışan Yüce önderimiz Atatürk’ün gayretlerini; sevgi ve saygılarla karşıladığınızın 
esaslı ve yeni bir delili olarak alıyoruz.

Arkadaşlar; fevkalade iyi işler başaran Büyük Meclis, bütün umutlarına erişmiş 
bulunuyor. Memlekete ettiğiniz hizmetlerin en parlaklarından birini bugün, teşkilatı 
esasiye kanununun tadiliie yapmış olacaksınız. Gelecek nesil dördüncü Büyük Millet 
Meclisinin büyük işlerini anarken, Türk kadınına bütün hakları vermek, kötü bir 
sistemin kendilerini karanlıkta bırakan usullerinden onları kurtarmak için gösterdiğiniz 
gayretleri daima şükranla, minnetle tekrar edecektir. Türk kadınının memlekete 
hizmetleri, onun kurtuluşunu tamamlamakla taçlamış oluyorsunuz.

Arkadaşlar; heyeti umumiyesini yüksek onayınıza layik görürseniz, Türk ulusu 
içinde yeni bir devre açacak olan kanunun müzakeresine geçilecektir.

Bu kanunun müzakeresi ile Türk kadınına memleketin şurasında burasında layık 
olduğu mevkii vermek için gösterilen tereddütleri zihinlerden silmiş olacaksınız. Türk 
kadını da, Büyük Millet Meclisinde, memleketin mukadderatı hakkında söz söylemek, 
kanunların ve alınan tedbirlerin aile ve yurd için ameli ve faydalı olması hakkında 
kıymetli fikirlerini millete karşı ifade etmek fırsatını haklı olarak bulmuş olacaktır.53 
(alkışlar	ve	okay sesleri)

53  TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4, Cilt: 25, İnikad 12, Sayfa 82-83
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7 Mart 1935 Perşembe 
8. Cumhuriyet Hükümetinin (VII. İnönü Hükümeti) Programını Genel 
Kurula Sunuşu ve Güven Oylaması Münasebetiyle Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Büyük Ulusun Sayın vekilleri, Hükümet 
şimdiye kadar olduğu gibi, sade bir program sahibidir.

Ancak programı tatbik için sağlam bir azim ve katî bir karar ile çalışmak yolundadır. 
Biz, inkilabların vücuda getirdiği yeni Türk cemiyetinin içeriden ve dışarıdan sulh ve 
emniyet içinde çalışıp ilerlemesini ve açılmasını amaç tutuyoruz	 (Alkışlar) Sulhun ve 
huzurun bulanmadan kalacağına ve icabında ehliyetle ve fedakârlıkla korunacağına, 
güven havası, yurdun imarı ve yurtdaşın refahı için birinci şart olduğuna inanıyoruz. 
(Alkışlar)

Ekonomi alanında zamanın şartları ve istekleri gittikçe zorlaşmakta olduğunu 
görüyoruz. Biz, ülkenin ödeme kabiliyetini kolaylaştıracak bir ticaret sistemini takib 
etmeğe mecburuz. Diğer taraftan memleket dahilînde istihsali ve istihlaki artıracak 
yeni ve geniş faaliyetleri teşvik etmeği lüzumlu görüyoruz. Sanayileşmeğe verdiğimiz 
ehemmiyet, her zamandan ziyade artmıştır. Yeni bir ekonomik karar olarak Yüksek 
heyetinize arzeder ki Hükümet sınaî mamulatımızın dahilde istihlakini artırmak için 
özel tedbirler almağa karar vermiştir	(Alkışlar)

Şeker, kömür, çimento gibi mahsullerin fiyatları üzerinde esaslı indirmeler yapılarak 
bunların içerde sürümleri artırılacağını sanıyoruz.

Hükümet, hem genel hizmet veya şirket masraflarını indirerek hem yerli ürün 
ve mamullerin bedellerini ucuzlatarak yurdda yeni ve esaslı bir genlik açılacağına 
inanıyoruz.

Deniz nakliyemizi ıslah etmek ve yenilemek ve umumiyetle tarifeler üzerinde 
ucuzluğa ve kolaylığa gitmek yolumuzdur.

Demiryollarının, rıhtımların ve limanların Devlet elinde bulunmasının faydaları 
her gün daha ziyade anlaşılmaktadır. Nakliyede ucuz ve ekonomik işletmeyi iltizam 
ediyoruz.

Sayın saylavlar, Dışarı siyasada sulh ve emniyeti korumak ve teşkilatlandırmak için 
bütün kudretimizle çalışıyoruz. Dostlarımıza, taahhütlerimize sadakat ve genel olarak 
yakın komşularımızla iyi geçinmek için elimizden gelen her şeyi samimiyetle yapmak, 
siyasetimizdir (Bravo	 sesleri) Bu siyasetin ana çizgileri içinde uluslararası hadiselerini 
dikkatle takip ediyoruz	(Alkışlar)

Sovyet İttihadile münasebetlerimiz her zamandan ziyade sıcak bir dostluk içindedir, 
(sürekli	alkışlar) Sovyet sanayiinin güzel eserleri sanayileşme hayatımızda ebedî dostluk 
hatıraları olarak yükselmektedir. Büyük Sovyet İttihadile yakın ve samimî dostluğumuz, 
gerek siyaset alanında ve gerek diğer her alanda her gün daha ziyade kuvvetlenmekte 
ve genişlemektedir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Balkan paktının uluslararası sulhu için büyük kıymeti, her münasebetle parlak 
bir surette kendini göstermektedir. Müttefikler teahhüdlerine sadıktırlar. Müttefikler 
birbirinin emniyetini kendi emniyetleri gibi tutmak zihniyetindedirler	(Alkışlar)
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İran ile aramızda mevcud olan dostluk ve güven siyaseti mutlu bir surette 
ilerlemektedir. Dost memleketin her vesile ile tesanüd ve muhabbet havasını zikretmek, 
benim için gerçekten bir kıvançtır	(Alkışlar)

Afgan Devleti ile aramızda ötedenberi devam edegelen samimî dostluğumuz tabiî 
bir surette inkişaf etmektedir	(Alkışlar)

Bulgaristan ile münasebetlerimizin dostça mahiyetinin delillerini bu komşu 
memleketin büyük salahiyetli ağızlarından işitmek, Türk ulusunca yüksek değeri ile 
takdir edilmektedir. Aramızda iyi geçinmek, dostluğu artırmak ve Balkanlarda sulhun 
muhafazasında müşterek büyük menfaatlerimizi görmek niyetlerimiz ki karşılıklı 
olduğuna şüphe etmiyoruz, geniş ve güzel tatbikata namzed bulunmaktadır. Balkan 
Devletleri arasında birbirinin saadetini özlemek zihniyeti istikbal için hayırlı bir müjde 
olmasını dileriz.

Diğer büyük devletler ve diğer memleketlerle münasebetlerimiz dostane inkişafını 
takib etmektedir.

Sayın ve sevgili saylavlar, Bizi çalışmamızda teşvik etmek kararında iseniz, bunu 
reylerinizle göstermenizi dileriz	(Şiddetli	alkışlar)

(Milletvekillerinin konuşmalarından sonra.)

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — (Alkışlar	 arasında	 kürsüye	 geldi) Hatipleri 
dikkatle dinledik, istifade ettik. Sanayileşmenin icabı olan sosyal kanunları dikkatle 
hazırlıyoruz. Bu çalışma ilerlemiştir. Yakın bir zamanda Büyük Meclise takdim 
edebileceğimizi sanıyoruz.

Ucuzluk için uğraşmalarımızı zikrederken ancak bir kaç örnek söyledim.

Bu bir siyasettir ki, diğer mevzularda da geniş olarak bunu tatbik etmek istiyoruz 
(Alkışlar) Ancak her mevzuun kendi özelliğine göre ayrıca bir tedbir istediğini takdir 
buyurursunuz, faiz için söz alan arkadaşım bizim bu hususta bir kaç senedenberi sebatla 
ve çetin bir mücadele takib ettiğimizi zikretmem için vesile vermiş oldular.

Arkadaşlar, fena faizciliğin bu memlekette nasıl bir felaket olduğu takdir edilmiştir. 
Biz bunun için bir taraftan millî müesseselerde faiz haddini memleketin ahvali 
ekonomisile mütenasib olarak indirmeğe çalışırken diğer taraftan vatandaşlar arasında 
bu sanatin kabul edilebilecek bir istikamette yürüyebilmesi için ciddî tedbirler aldık. 
Arkadaşımızın sözlerini bu tedbirler üzerinde daha ziyade cesaretle yürümek için bir 
teşvik sayarım, ölçüsünü kendimiz pek iyi bildiğimiz şahıslarımız için ve Hükümet için 
hatiplerin söyledikleri güzel sözlere karşı minnetlerimizi takdim ederim ve bunları bizi 
daha ziyade çalıştırmak için bir teşvik sayarım	(Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

GÜVEN OYLAMASI

BAŞKAN — Karşılıklı olmamak için sıra ile buradan gelinirse kutular sağ tarafa 
gelecek ve reyler verilirken kolaylık olacaktır.

Rey vermeyen arkadaş var mı? (Hayır	 sesleri) Rey istihsali muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum.
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Reye iştirak eden arkadaşların yekunu 376’dır. 376 kişi müttefıkan İsmet İnönü 
Hükümetine itimad reyi vermiştir	(Sürekli	alkışlar)

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ — Hükümet yükü her ülkede ağır olduğu zamanlardayız. 
Sizin Hükümetimizin çok ağır olan yükü ancak müzaheretinizle, yardımınız ve yol 
göstermenizle taşınacak hale gelmektedir.

Yüce güveninize değerli olmak için çok çalışacağız.54	(Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

54   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre V, Cilt 1, İnikad 2, Sayfa 27-32
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28 Mayıs 1936 Perşembe 
1936 Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu Layihası ve Bütçe Encümeni 
Mazbatası Hakkında Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Arkadaşlar, Devlet hizmetlerinin tatbik 
olunacakları sahayı gösteren bütçe müzakeresi sona ermiştir.

Vekil arkadaşlarım günlerdenberi bu hizmetler üzerinden neler yapıldığını ve neler 
yapılması düşünüldüğünü izah etmeğe çalıştılar.

Bütçe tertibi, esasında zor bir iştir. Bir milletin sayısız ihtiyaçlarını o sene için 
doğru bir sıraya koymak, esasında çok dikkat ve hatta maharet isteyen bir marifettir. 
Hazırlanmakta olan bütçenin en iyi bir bütçe olduğunu söyleyecek kadar iddialı değilim. 
Fakat sizin yüksek ve verimli çalışmanızla, yardımınızla meydana getirilen bu bütçe iyi 
bir bütçe addolunabilir.

Devlet hizmetlerini takip ederken istinad ettiğimiz ana temelleri kısaca arzetmek 
istiyorum. Bunlardan birincisi bütçenin herhalde mütevazın olmasıdır. Senelerdenberi 
takip ettiğimiz ve bu sene de Büyük Meclisin tahakkuk ettirmekte hassas bulunduğu bu 
esas bizim için çok faydalı oldu ve ileride de çok faydalı olacaktır. Meydana getirdiğimiz 
eser hakikî manası ile tam ve mütevazın bir bütçedir.

Arkadaşlar; bilhassa son senelerde bütün dünyanın geçirdiği iktisadî şartlar 
yüzünden meydana çıkan ve bütçe muvazenesi kadar m ü h im olan diğer bir âmil, döviz 
muvazenesi vardır. Biz, gerek bütçede ve gerek malî siyasetimizde muvazenesini ciddî 
bir surette temin etmek için çok kayitli bulunuyoruz. Bu hususta Bütçe encümeni bu 
sene hususî bir alaka gösterdi.

Hususî bir tedbir gösterdi. Bu tedbirler döviz muvazenesi nokta-i nazarından daha 
sağlam, daha emin bir vaziyet temin edeceğine inanımız vardır.

Arkadaşlar; bütçe muvazenesi ve döviz muvazenesile beraber Devlet işlerinde takip 
ettiğimiz diğer bir nokta da; her sene sarfettiklerimizin her sene, her halde istihsali 
arttıracak surette olmasıdır. Ancak bu sayededir ki bir sene sonra millî, iktisadî nokta-i 
nazardan daha kudretli bir halde bulunuyoruz.

İstihsali arttırmak noktasından işaret ettiğim esas meseleler çok mühim olmakla 
beraber teferruat sayılabilecek birçok kısımlardan sarfınazar edersek, endüstri, ziraat, 
maden işlerinde hulasa olunmuştur.

Prensiplerle idare olunan Devletin itibarı, dahilde ve hariçte, derhal kudretlenmekte 
ve emniyetli bir hale gelmektedir. Bahtiyar olarak söyler im ki bu neticeyi kendi 
hayatımızda her sene fazlasile ihraz etmekteyiz.

Arkadaşlar, bu sayede temin olunan Devletin itibarını memleketin imarı için ve 
memleketin müdafaası için kıymetlendirmek, bu da takib ettiğimiz esaslı bir siyasettir. 
Memleketin her sahasının imarı için takib ettiğimiz yolları arkadaşlarım söylediler. 
Bu memleketin müdafaası için gösterdiğiniz alakaya istinaden aldığımız yeni yeni 
tedbirler yeni kanunlarla tahakkuk ettirecek sahaya koymuş oluyoruz. Bütün bu 
çalışmalar, dahilde ve hariçte, açık ve esaslı bir siyasete dayanmaktadır. Millî siyasetimiz 
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senelerdenberi takib ettiğimiz azamî bir milli birliği temin eden yolda muvaffakiyetle 
ilerlemektedir.

Arkadaşlar, Türk milletinin içerdeki beraberliği, kudreti bundan 15 sene evvelkinden 
büsbütün başka bir keyfiyettedir. Bundan 15 sene evvel, Atatürk’ün prensiplerinin ne 
netice vereceği malum olmadan evvel Türk milletinin gösterdiği itimad bugün Atatürk’ün 
memlekette yaratmış olduğu büyük varlık ve prensiplerle hakikî ve sarsılmaz bir iman 
haline gelmiştir.	(Şiddetli	alkışlar)

Haricî siyasette vekil arkadaşımızın Hükümetin nokta-i nazarını yüksek huzurunuzda 
izah etti. Biz sulhun sağlam ve devamlı olmasını ve Milletler arasında el birliğinin 
hakikî ve samimî taraftarıyız. Bu hususta bize düşecek olan vazifeyi ifada dikkatli 
bulunduk. Yine bize düşecek her yardımı ifaya mütehalik olacağız. Bütün dostlarımıza 
ve taahhütlerimize karşılıklı riayet etmeyi daima severiz. Fakat biliyorsunuz ki bütün 
dünya bugün bundan 6 sene evvel girmiş olduğu büyük iktisadî buhran gibi, şimdi de 
büyük bir emniyet buhranı içindedir. Bu buhran içinde ancak meseleyi bu ehemmiyetle 
görmek azmini, iradesini sağlam çelikten tutmaya karar vermiş olan milletler ve bütün 
bu emniyetsizliğin tehlikesi kendisine teveccüh edecekmiş gibi dikkatli, kayıtlı ve 
hazırlıklı olan milletlerdir ki ancak sağlam olarak çıkabileceklerdir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Ufukta Türk milletini sureti hususiyede tehdit edecek bir tehlikeyi görmüyoruz; bir 
insanın görebileceği kadar. Eğer ufuk arkasında görmediğimiz bir tehlike varsa öyle bir 
tehlikeden de korkmuyoruz	(Bravo	sesleri	şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Müdafaa vasıtalarımızı en yeni silahlanma fenninin en yeni icablarile teçhiz 
etmekteyiz. Bütün milletin bunu bu kürsüden, benim ağzımdan işitmesini arzu ederim 
(Bravo	sesleri)

Her tedbirden evvel Türk vatanının ve Türk milletinin müdafaasını kendi silahından 
ve kendi iradesinden bekliyoruz (Bravo	sesleri,	alkışlar)

İcab ederse Türk milletinin kadın ve erkek bir tek adam gibi nasıl şahlandığını 
görmek beşeriyet için muazzam bir hadise olacaktır	(Bravo	sesleri, şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Her türlü vasıtaların üstünde, Türk milletinin iradesi, mesnetlerin en sağlamıdır.

Arkadaşlar; Türk milleti bugün bundan 16 sene evvel bir kaç kişi ile uğraştığı 
zamandan daha tecrübeli, sinirleri daha sağlam, gözü daha pektir	(Alkışlar) Bu sözlerim 
İçerde vatandaşlarıma vazifelerini hatırlatmak için bu güzel fırsattan istifade edilerek 
yapılmış bir vesiledir. Vatandaşlarımın vazifelerine ve işlerine huzur ve emniyet içinde 
çalışmaları için bir teminattır.

Bu sözlerim dışarı aleme Türk milletinin ve Türk Devletinin sulhun muhafazası 
ve beynelmilel beraberliğin korunması için ihmal etmez bir kudret olduğunu tebarüz 
ettirmek içindir	(Şiddetli	alkışlar)

Bütçe müzakeresinin sonunda reyinizi verirken bu reyin Hükümet için bir itimat 
vesilesi olduğunu, bu sene bilhassa, kaydetmek istiyorum.

Bundan maksadım Büyük Meclisin bütün hadiseler karşısında kesin ve üstün 
iradesini canlandırmak için bir vesile vermek. Hükümeti içinde bulunduğumuz 
geniş hadiseler içinde taze İtimadınızla yeniden teçhiz etmek için fırsat vermektedir. 
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Arkadaşlarım, bütçe için vereceğiniz reyler Hükümet için bir itimad reyi olduğunu 
nazarı dikkate almanız lazımdır, (sürekli	alkışlar)

OYLAMA SONUÇLARI

BAŞKAN — Reylerin neticesini arzediyorum; Muvazenei umumiye kanununa rey 
veren ve bu suretle Hükümete itimad beyan etmek üzere (305) zat rey vermiştir (305) 
zat kanunu kabul etmiştir. Binaenaleyh müttejlkan Hükümete itimad beyan edilmiştir 
(Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Arkadaşlar; yüksek itimadınıza teşekkür 
ederiz. Büyük Millet Meclisinin kuvvetli iradesi, memleketin ilerlemesi için en kuvvetli 
mesnettir. Hükümeti bu suretle teşvik etmeklutfunda bulunuyorsunuz.

Hükümet sizin bu değerli itimadınıza layık olmağa çalışacak ve daima müzaheretinize 
muhtaç olacaktır. Bu kıymetli müzaheretinizi şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da esirgemeyecek olursanız, arzu ettiğiniz gibi, başarılmakta olan işlerin atiyen de 
tahakkuk edeceğinden emin Olabilirsiniz	(Şiddetli	alkışlar)

1936 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Verilen Reylerin Neticesi (Kanun kabul 
edilmiştir)55

55   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre V, Cilt 11, İnikad 70 Sayfa 301-306
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31 Temmuz 1936 Cuma 
Boğazlar Rejimi Hakkında Montreux’de 20 Temmuz 1936 Tarihinde İmza 
Edilen Mukavelenamenin Tasdikına Dair Kanun Layihasının Kabulü 
ve Hükümete Güvenoyu Verilmesi Dolayısıyla Yaptıkları Teşekkür 
Konuşması

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Arkadaşlar, bugün Türk tarihinde ve 
siyaset tarihinde mühim bir eseri tamamladınız. B. Millet Meclisi büyük Türk milletine 
karşı deruhte ettiği ağır vazifelerden bir mühimmini muvaffakiyetle bitirmiş olduğu için 
iftihar edebilir.

Arkadaşlar, yeni Boğazlar mukavelesi, Türkiye’nin emniyetini ve hâkimiyetini 
milletler arasında tevit eden güzel bir vesikadır.

Dr. Aras bu vesika ile yalnız Türkiye’nin emniyeti için güzel bir hizmet ifa etmekle 
kalmadı, beynelmilel sulh davasının yorulmaz bir yolcusu olduğunu bir kere daha İsbat 
etti (Bravo	sesleri) (Alkışlar)

Arkadaşlar, beynelmilel muahedelerin herbiri bir devrin ifadesidir. Denilebilir ki 
yeni Boğazlar mukavelesi 1923’ten beri yeni Türk Devletinin siyasetini ve varlığını 
gösteren bir vesikadır.

Bu varlık herşeyden evvel kudret ifade eder (Bravo	sesleri,	alkışlar) Atatürk rejiminin 
Türk milletine bu kadar az bir zaman zarfında her sahada temin ettiği kuvvet, kudret ve 
itibar, beynelmilel bir sahada tasdik edilmiş oluyor.

Dahilî siyaset itibarile bütün milletimizi yeniden itimat ve iftihara gark edecek 
mühim bir hadise karşısındayız	(Alkışlar)

Arkadaşlar; yeni Boğazlar mukavelesi ile memnun olduğumuz diğer bir cihet de 
Türkiye’ye, Türkiye siyasetine milletler arasında gösterilen yüksek itimattır.

150 senedenberi aciz ve zayıf bir Osmanlı İmparatorluğu zamanında türlü şekillerde 
mevzuu bahsedilen Boğazlar mukavelesinin 1936’da Türkiye Cumhuriyeti için bulunan 
şekli Boğazları Türk milletinin hakimiyetine kayıtsız ve şartsız teslim edilmesidir 
(Şiddetli	alkışlar) Beynelmilel sulh için boğazlar üzerinde Türk milletinin hâkimiyeti en 
emin çare olduğunu anlamak beşeriyetin sulh hayatında bir tekâmül telakki olunmalıdır, 
(sürekli	alkışlar)

Boğazlar konferansından memnuniyetle çıkışımızın bir mühim sebebi, alakadarların 
hepsinin de memnun çıkmış olmalarıdır. İştirak edenler kâmilen imza ettiler. Bu 
meyanda 1923 mukavelesini kabul etmemiş olan dostumuz Sovyetler de bizimle 
beraber imza ettiler. Bunu memnuniyetle kaydetmeyi bir zevk telakki ederim. Ve 
size yine memnuniyetle haber veririm ki bu anda Sovyet İttihadında dahi Boğazlar 
mukavelesi tasdik edilmiş bulunuyor	(Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

Bu memleket, bir buçuk aydanberi, helecan içinde konferansı takibetti.
Bu milletin hususiyetlerini yakından tanıyanlar ve bu milletin tarihini bilenler bunu 

gayet tabii bulacaklardır. Boğazlarda yatan ölülerden her evde bir hatıra vardır. Türk 
milleti bunca senedenberi kahramanların hatırasına karşı Boğazlar üzerinde eksik 
kalmış bir vazifesi olduğu kanaatinde idi.
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Mukavelenin imzasını bütün memleket, gece yarısı olduğu halde, açık meydanlarda 
sabırsızlıkla bekledi; neticeyi öğrendikten sonra günlerce bayram yaptı. Büyük Millet 
Meclisinde hatipler Türk milletinin anlayışına ve hislerine sadık tercüman olmuşlardır. 
Eminim ki bütün memleket bunları öğrendiği zaman ayrıca gurur ve zevk hissedecektir. 
Yüreğinde duyduklarının, Büyük Millet Meclisinde söylenmiş olmasından bahtiyarlık 
duyacaktır.

Arkadaşlar; Türk milletinin siyasetinin beynelmilel bir emniyet kazanması üzerinde 
durulacak bir noktadır. Bu bize yalnız gurur ve bahtiyarlık vermiyor, vazifelerimizin 
ağırlığını ve mesuliyetleri de hatırlatıyor.

Bizim, yeni Türkiye’nin siyasetini anlamak için zihniyetini de bilmek lazımdır. 
Bizim zihniyetimiz, imparatorluğun beynelmilel aleme mal etmiş olduğu kanaatlardan 
büsbütün başkadır. Biz beynelmilel beraberlik ve sulh hayatında çalışırken geçmiş 
hatıralardan asla kin tutmuyor ve asla intikam takib etmiyoruz.

Arkadaşlar; bunun kadar mühim olan birşey daha vardır. Biz; asla korkuya müstenit 
siyaseti bilmiyoruz	(Sürekli ve	şiddetli	alkışlar,	bravo	sesleri)

Biz; zannediyoruz ki haysiyetli ve kudretli adamlar, birbirlerile iyi geçinmek yolunu 
insanî hislerle bulabilirler. Bunun gibi milletler de haysiyetli ve kudretli olarak sulh 
davasında beraber yürümek çaresini bulabilirler. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Hukukan Boğazlara kayıtsız şartsız hâlam olduğumuz zaman, yani teslih etmiş 
olduğumuz bu zamanda dahi söylüyorum ki beynelmilel siyasette müstakim, sulhçu, bir 
yol takip etmekten ayrılmayacağız	(Alkışlar)

Bizim bu siyasetimizi hoş görenler bizimle beraber çalışmaktan istifade edeceklerdir. 
Bizim bu siyasetimizden ayrı bir siyaset takip edeceğimizi umanlar, elbette inkisara 
uğrayacaklardır.

Arkadaşlar, Boğazların hukuken silahsız bulunduğu şu kadar sene zarfında 
yapılabilecek olan birçok şeylerin ihmal edildiğini farketmezsiniz.

Şimdiye kadarki şartlar dahilînde dahi eğer Türk vatanı tecavüze uğrasa idi müdafaa 
için birçok hazırlıklar yapılmıştı, birçok tertipler alınmıştı.

Bunu şunun için söylüyorum ki şimdiye kadar Boğazların hukukan silahsız 
kalmasından, her türlü teslihi yapmakta olduğumuz yeni devresine kadar bu memleket 
parçasını bir gün olsun tedbirsiz bırakmış değiliz	(Alkışlar)

Yeni Boğazlar mukavelesinin bize verdiği vazifelerin orada birçok masrafları icap 
ettireceğine şüphe yoktur.

Türk milleti emniyet ve müdafaa meselelerinde çok hassastır. Daha mukavelenin 
imzası mevzuubahis olur olmaz, her tarafta bunun masrafa lüzum göstereceği idrak 
olunmuştur. Hatta, bu yüzden birçok vergiler konması, tabiî görülmüştür. Fakat 
arkadaşlar, dün de Maliye ve Vekilimizin söylediği gibi size haber vermeliyim ki, biz, 
takip ettiğimiz malî siyaset dahilînde, memleketin müdafaası için icabeden vasıtaları 
bulabileceğimiz kanaatini muhafaza ediyoruz (Bravo	sesleri)

Türk Milletinin icap ederse yapacağı fedakârlıkların hududu olmadığını biliriz. Size 
haber verebilirim ki, bugün Boğazların yeniden teçhiz olunması için vergi koyacak ve 
yeniden külfetler teklif edecek değiliz. Biz memleketin iyi bir iktisadî ve malî siyasetle 
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elde edeceği tabiî inkişafın diğer ihtiyaçlara olduğu gibi, ordusunun ihtiyacına da kâfi 
geleceği kanaatini muhafaza ediyoruz. Malî siyasetimiz bu nokta-i nazardan bir iki defa 
misalini gösterdiğimiz gibi, mevcut vergilerden bazılarını indirmeğe mütemayildir.

Bugünkü siyasetimiz budur.
Beynelmilel vaziyet fevkalade bir mecburiyet göstermezse bu takip ettiğimiz malî 

siyasete devam edeceğiz.
Arkadaşlar; Türk milleti huzurunda konuşurken ona hakikatleri olduğu gibi söylemek 

lazımdır. Elde ettiğimiz neticeler şu kadar senelik çalışmamız ve icabederse bütün 
varlığımızı memleket için ortaya koyacağımız zihniyetinin hasılasıdır. Büyük neticeler, 
alındığı andan itibaren, ilanihaye teminat altına alınmış değildir. Milletler hayatında 
ilanihaye teminat veren nokta, milletin fasılasız hayatiyet gösterecek olan iradesidir. 
Milletlerin hayatı daha ziyade ilerlemek, daha ziyade çalışmak ve daha kuvvetli olmak 
için mola bilmeyen, daimi bir ilerlemeden ibarettir	(Şiddetli	ve	sürekli alkışlar)

Göçmüş olan imparatorluktan sonra kurulan yeni Türk Devletinin zihniyetinde 
hayatiyet, enerji, nefes almak kadar her gün lazım olan bir unsurdur.

Bunu Türk milletine söylemeliyiz. Bundan onbeş sene sonra Türkiye’yi bu günkü gibi 
değil bundan on kat daha yüksek, daha kudretli, daha ileri bir hale vardırmağı hepimiz 
bir vazife bilmeli ve bunu herkese anlatmalıyız.

Arkadaşlar, bütün millet bizi işitiyor. Kendisinin Atatürk devrinde Atatürk rejiminde 
ona karşı gösterdiği bağlılık ve onun siyasetini takip etmek için gösterdiği dikkatle 
elde ettiği bu neticeden, aynı yollardan yürüyerek daha büyük neticeler elde etmek 
için bütün varlığımızla daima çalışacağımıza söz veriyoruz (Bravo	sesleri,	alkışlar) Millet 
hayatında kuvvetli birlik ve bu memleket bir tehlikeye uğrarsa hepimiz bir tek kişi 
gibi bütün varlığımızla ortaya atılarak, memleketimizin sınırlarında her suretle hazır 
bulunacağımıza söz veriyoruz	(Sürekli	alkışlar)

Şimdi arkadaşlar bu uğurlu toplantınızı bitirirken hükümete gösterdiğiniz teveccühü, 
reylerinizle bildirmenizi ve bu suretle hükümete ağır mesuliyetler içinde yeniden taze 
neşe ve hayat vermenizi isterim	(Alkışlar)

OYLAMA SONUÇLARI

BAŞKAN — Reylerini vermeyen arkadaşlar var mı?
Rey muamelesi bitmiştir.
Hükümetin itimad talebine rey veren arkadaşların yekünü 352 dir. 352 reyle 

müttefikan Hükümete itimad beyan edilmiştir	(Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)
(Başvekil	İsmet	İnönü	sürekli	ve	şiddetli	alkışlar	arasında	kürsüye	çıktı)

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Arkadaşlar; gösterdiğiniz teşvika ve 
müzaherete teşekkür ederiz.

Tatil esnasında memlekette yapacağınız tetkiklerle yeniden büyük hizmetler ifa 
etmenize vesile vermenizi temenni ederiz.56 (sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

56   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre V, Cilt 12, İnikad 81, Sayfa 334-336
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29 Kânunusani 1937 Cuma 
İzmir Milletvekili Mahmud Esad Bozkurt ve İki Arkadaşının, Atatürk’e ve 
İsmet İnönü Hükümetine Hatay Konusunda Elde Edilen Başarıdan Dolayı 
Kamutayca (TBMM) Teşekkür Edilmesi Hakkındaki Önergesi Dolayısıyla 
Yaptığı Konuşma

Kamutay Başkanlığına

Türk Ulusu Devleti Reisi Atatürk’e ve İsmet İnönü Hükümetine ulusal davamız olan 
Hatay işinde Türke elde ettirdikleri muvaffakiyetten dolayı Kamutayca resmen teşekkür 
edilmesini teklif ederiz.

Giresun Denizli İzmir
Sadri	Maksudi	Arsal M.	Rüştü	Öktem M.	Esad	Bozkurt
(İştirak	ederiz	sesleri,	alkışlar)
(Başvekil	İsmet	İnönü	alkışlar	arasında	kürsüye	geldi);

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar. Hatay davası 
Cemiyet-i Akvam meclisinde alakadarların da iltihakı ile bil ittifak kararına müncer 
olmuştur	(Alkışlar)

Cemiyet-i Akvamın bu millî mesele üzerinde verdiği kararı, bütün alakadarlar 
memnuniyetle telakki etti. Bizim de varılan neticeyi memnuniyetle telakki ettiğimizi 
yüksek huzurunuzda söylemekte zevk duyuyorum.

Bu, çetin bir mesele idi. Şu kadar sene evvel tayin edilmiş olan hakların birçok 
sahalarda umumî ve müphem kalmış zannolunan manasına şimdi sarih, amelî 
mahiyetini tayin etmek vazifesi vardı. Biz ilk günden itibaren tâ 1921’de Suriye ile 
Türkiye arasındaki hududu tayin eden anlaşmalar yapılırken ve Fransızlarla muhtelif 
muahedeler aktedilirken Antakya ve İskenderun mıntıkasında hususi bir takım şartların 
tahakkuk etmesini esas tutarak muahede akdetmiş olduğumuz kanaatinde idik. Bu 
kanaatimiz samimî idi. Bu davada samimi ve ciddi olduğumuzu anlatmak lazımdı. 
Neticede muvaffakiyet bütün dünyanın bu samimiyete inanışı ile kabil olurdu.

Cemiyet-i Akvamın bir anlaşma neticesine varması bu müessese için hakikî bir zafer, 
mahiyetindedir. Cemiyet-i Akvamın muzaffer olması bizim beynelmilel siyasetimizde de 
mesud bir neticedir. Şimdi alakadar milletlerin ve temenni ediyoruz ki zamanla bütün 
milletlerin müşterek vicdanımda Cemiyet-i Akvama gün geçtikçe daha iyi beliren bir 
müessese haline gelmesi büyük arzumuzdur. Türkiye buna elinden geldiği kadar faydalı 
olmağa çalışmaktadır	 (Alkışlar) Onun için Cemiyet-i Akvamın bu kadar mühim bir 
meselede kendi muvaffakiyetini tecessum ettirerek çıkmış olması ilerideki çalışmaları 
için ve nihayet beynelmilel politika için iyi bir alamet telakki ediyoruz. Bu münasebetle 
Cemiyet-i Akvamda bulunan alakadarların bizim bu millî meselemizde yakından 
uzaktan emek sarfetmiş olan azalar Türklerin mütehassis olarak dinledikleri güzel 
sözler söylediler.

M. Litvinof, Hatay meselesinde, Sovyet İttihadının Türkiye ve Fransa arasındaki 
hususi vaziyetini belagatle ifade ederken gerek Türkiye ile olan dostluğu ve gerek Fransa 
ile olan bağları bizi memnun edecek bir surette tebarüz ettirmiştir. İlk günlerdenberi 
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Sovyet Rusya ile aramızda teessüs eden dostluğun ayni kuvvetle devam ettiğini ihsas 
etmişlerdir. Biz de Sovyet Rusya ile olan dostane münasebatımızın ilk günlerdeki kadar 
samimi ve ciddi olduğu zihniyetini muhafaza etmekte devam ediyoruz	(Alkışlar)

Müttefiklerimiz namına Cemiyet-i Akvamda bulunan Romanya’nın söylediklerini 
de hakikî bir memnuniyetle telakki ettik. Balkan komşu ve müttefiklerimizin davamızı 
dinlemek için gösterdikleri dikkat bizim daima teşekkürle anacağımız bir gösteri 
olmuştur.

Arkadaşlar, bu meseleye İngiliz hariciye nazırı, bütün Türkiye’yi mütehassis edecek 
bir mebzuliyetle emek sarfetmiştir	 (Alkışlar) İngiltere’nin vaziyeti ilk günden itibaren 
iki dost memleket arasında, bir ikisini memnun edecek bir hâl tarzı bulmak için ciddî 
bir kaygu besler halde idi. Vakit, vakit gazetelerde İngiltere’den, kah birimizi ve kah 
diğerimizi fazla iltizam eder surette görülen manzara, bu memleketi, İngiltere’nin 
uzlaştırma politikasında varacağı netice üzerinde vakit, vakit düşündürmekten hali 
kalmamıştır.

Ancak İngiltere, Hatay davasında Fransız’larla Türk’ler arasında bir uzlaşma olması 
için, sarfettiği emeklerin müsbet bir neticeye varmış olduğundan, ne kadar memnuniyet 
hissederse, Türk efkâr-ı umumiyesinin İngiliz politikasına karşı beslediği itimadın 
ayrıca kuvvetlendirilmesinden de memnuniyet hissetmekte haklı olacaktır	(Alkışlar)

Cemiyet-i Akvamın bu çalışması ve Hatay davasının bu suretle alakadarları memnun 
edecek bir surette bitmesi, dünyanın bu günkü vaziyetinde sulh lehine kazanılmış 
büyük bir eserdir. Şurasını memnuniyetle zikretmeliyim ki, Avrupanın muhtelif siyaset 
kutbunda bulunan memleketler bizim davamıza umumiyetle müzaharet göstermişlerdir. 
Belki müzaharet sözünü pek kuvvetli bulacaksınız. Fakat umumî surette sempati ile 
teveccüh ile karşılamıyan hemen hiç bir memleket hatırlamıyorum. Alman matbuatı iyi 
karşıladı. İtalya efkâr-ı umumiyesi bizim bu davada nokta-i nazarımızı alaka ile dinler 
ve iyi telakki eder manzarayı esirgemedi. Türk efkâr-ı umumiyesinin bu kadar endişeli 
ve dikkatli bir surette meşgul olduğu bu millî davada büyük Avrupa memleketlerinden 
inikas eden dostane tezahürattan mütehassis olmadığını düşünmek doğru değildir. 
Türkler bu tezahürattan mütehassis olmuşlar ve her birine layık olduğu kıymet ve 
ehemmiyeti atfetmişlerdir	 (Alkışlar) Dr. Tevfik Rüştü Aras, ümid ederim ki Büyük 
Meclisin yüksek itimadına yenilenmiş ve artmış bir surette mazhar olduğu halde, yakın 
bir zamanda İtalya hariciye nazırı ile görüşecektir.

Akdeniz’de İngiltere ve İtalya anlaşmasından sonra husule gelen hava Akdenizde 
bulunan Devletlerin emniyeti ve birbirlerile iyi geçinmeleri lehine mühim bir selah 
kaydetmiştir. Dr Tevfîk Rüştü Aras, Akdenizin bu yeni havasında İtalya ile görüşürken 
aramızda bulunan boğazlar meselesi üzerine de temas etmek insafını bulacaktır. 
Ümid ediyoruz ki muallak olan meselelerin memnuniyeti mucib olacak bir surette hâl 
olunması, yalnız aramızdaki dostluk ve emniyet vaziyetini alakadar eden mesele olarak 
değil, bütün Avrupada sulh zihniyetini, emniyet havasını kuvvetlendirmek İtibarile sulh 
davası için faydalı olacaktır.

Arkadaşlar, Avrupa’da sulh meselesi, bilhassa İspanya hadiselerinden sonra 
çok endişeyi mucib olmuştu. Bir aralık İspanya’da çarpışan siyasetlerin, hattâ bazı 
deyişlere göre kuvvetlerin, bütün Avrupa’da fena emri vakiler husule getirmesi 
pek yakın zannediliyordu. Ben zannediyorum ki, İspanya hadiseleri çok felaketli 
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tezahürlerinden sonra belki de sulhun muhafazasındaki hikmeti hepimize anlatmış 
olması itibarile ayrıca dikkate değer bir netice verecektir. Az çok müsellah ve muharebe 
etmeğe alışık olan milletlerin birbirine karşı mücadelesini gösteren İspanya hadiseleri 
nazari olarak umulan askeri neticeleri süratle vermedi, bilakis netice almaksızın 
aylardan beri az çok müsellah olan kütleler birbirlerine karşı mevcudiyetlerini pek 
ala muhafaza edebiliyorlar, vakıa askerî bir neticeyi elde etmek güç olmağa mukabil, 
silahların tahribatı şu kadar sene evvelkine nisbetle pek ziyade olduğu anlaşılmıştır. 
Yeni harblerin eskisinden farkları çabuk netice verme bakımından değil, tahribatının 
daha korkunç ve daha felaketli olmasından ibaret olacağa benziyor. Aklı başında olan 
devlet adamlarının sulhu muhafaza etmeleri sırf maddî ve askerî bakımdan dahi çok 
akıllı hareket sayacaklarına İspanya hadiselerinin yeni bir misal olacağını zannederim 
(Sürekli	alkışlar,	bravo	sesleri) Bu mülahazalarım milletlerin konuşarak ve uzlaşarak sulhu 
muhafaza edebilmel erindeki yüksek kıymeti ve Cemiyet-i Akvamın bir sulh müessesesi 
olarak namzed olduğu büyük kıymetlerini tebarüz ettirir ümidindeyim. İspanyadan bir 
tecrübe müşahedesi olarak bahsedişimin fenni bakımdan mazur görülmesini dilerim.

Bunu söylerken İspanyol milletinin felaketlerinden çok müteessir olduğumuzu ilave 
etmek isterim. İspanyol milletine kurtuluş ve saadet temennimiz halistir.

Arkadaşlar, meselemizde doğrudan doğruya alakaları olan Türkiye ve Fransa müşkül 
bir vaziyet içinde olarak bir neticeye varmak için ciddî emek sarfetmişlerdir. Fransa’nın 
gerek kendi meseleleri olarak, gerek Suriye’lilere karşı içinde bulunduklarını kabul 
ettikleri teahhüd bakımından ve nihayet Türkiye ile Fransa arasındaki iyi münasebetlere 
kıymet atfetmek siyasetile sarfettikleri gayreti takdir etmek için arkadaşım Doktor Tevfik 
Rüştü Aras’ın Cemiyet-i Akvam meclisinde söyledikleri sözlere iştirak etmek isterim.

Arkadaşlar, şimdi size bu kadar geniş ve dolaşık nokta-i nazarları telif etmek 
hususunda İsveç Hariciye Nazırının raportör olarak sarfettiği kıymetli mesaiyi takdirle 
ve teşekkürle yadettikten sonra asıl mesele, Hatay meselesi üzerinde varılan neticeyi 
tahlil etmek istiyorum.

Cemiyet-i Akvamda kabul edilmiş olan karar bir prensib itilafı addedilebilir.
Gerek kanun bakımından ve gerek ameli olarak bundan sonra hazırlanacak 

işlerin temelini teşkil eden ana prensibler Cemiyet-i Akvamda umumî bir kararla 
tespit olunmuştur. Ancak mıntıkasının ayrı bir mevcudiyet olduğu kabul olunmuştur. 
Zaten bizim davamız esas olarak bundan ibarettir. Bu ayrı mevcudiyet dahilî bütün 
işlerindetam bir istiklale malik olmuştur. Bu mıntaka, sancak mmtakası resmî dil olarak 
Türkçeyi tespit etmiştir	(Alkışlar) Bu prensibler beynelmilel alemin en büyük müessesesi 
ve salahiyeti tanınan ve bütün alakadarların rızasile iltihakile katiyet kesbetmiş olan 
Cemiyet-i Akvam müessesesinin kararıdır. Sancağın bu idare şeklini mahfuz tutabilmek 
için müeyyideler alınmıştır. Bu esas prensiblere temas eden Hükümler ancak Cemiyet-i 
Akvamın muvafakatile alınabilir.

Cemiyet-i Akvamın sancağın mevcudiyetini temin etmek için icabında Türkiye’ye ve 
Fransa’ya tahmil edebileceği vazifeler her iki Hükümet tarafından teahhüd olunmuştur.

Sonra, Sancak mıntıkasının, mülkî tamamiyetinin temini yine Fransa ve Türkiye 
tarafından teahhüd olunmuştur. Nihayet Türkiye - Suriye hududunun masuniyetini 
temin eden üçlü bir muahede; Türkiye, Fransa, Suriye arasında ayrıca aktolunacaktır.
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Arkadaşlar, ayrı bir varlık, resmî dili Türkçe olan ve dahilî bütün işlerindetam bir 
istiklale sahip olan Sancak mıntıkasının icra kuvvetleri ve teşrii kuvvetleri Sureyi’nin 
icrai ve teşrii kuvvetleri arasında irtibat unsurları ayrıca ihzar olunacaktır. Bütün 
bu mülahazalarım ve kısa maruzatımla anlaşılıyor ki Sancak mıntıkası bir Türk 
memleketidir, burada Türklerin ayrı bir mevcudiyeti ve kendilerine mahsus idareleri 
olmalıdır tarzında, asgarî haddinde, beynelmilel aleme anlatmak isteğimiz dava esas 
itibarile hak kazanmiŞ, kabul edilmiştir (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bunu ameli bir şekle sokmak için yapılacak olan birçok işler daha vardır. Sancağın ana 
kanunu yapılacak, statüsü yapılacak ve bir az evvel arzettiğim muahedeler gerek Fransa 
ile Türkiye arasında ve gerek Türkiye, Fransa, Suriye arasında üçlü olarak yapılacaktır. 
Bu işler çok ehemmiyetli şeylerdir. İstihsal olunan neticelerin amelî ve faydalı olarak 
istikrar bulması ancak, gelecek işlerin iyi yapılmasile kaimdir.

Yapılacak işlerin ahemmiyetine bu temasım, Cumhuriyet Hükümetinin beynelmilel 
sahada elde etmiş olduğu ve ancak bütün alakadarların müşterek muvaffakiyeti 
saymakla zevk duyduğumuz eserin bir arızaya uğramadan faydalarını gösterebilmesi 
için daha çok dikkat sarfetmeğe lüzum olduğunu ve bizim diğer eserleri asıl maksada 
muvafık olarak vücude getirmek için daha çok çalışmamız lazım geldiğini arzetmek 
içindir.

Arkadaşlar, yapılacak işlerin iyi yapılmasını kolaylaştıracak olan tek unsur, şimdiye 
kadar anlaşmayı temin etmiş olan unsur ve usuldür.

Bizim hakikî maktasıdımızın ne olduğunu karşı tarafın bilmesi ve karşı tarafın 
bu davada temin olunmuş olan faydalarının muhafaza olunacağına inanması yeni 
akitlerin tamamlanmasını mümkün kılacaktır. Bunları size Türk efkâr-ı umumiyesinin 
varılan neticeyi iyi telakki etmesi ve bundan sonra yapılacak işler hakkında tereddüde 
düşmemesine hizmet için söylemek benim için büyük bir zevktir	(Alkışlar)

Arkadaşlar, şimdi meselenin asıl nazik tarafını, yani Suriyelilere taalluk eden tarafını 
huzurunuzda açık yürekle ve serbest zihniyetle münakaşa etmek isterim.

İşitiyorum ki, bu elde edilen netice, Suriye’de huzuru mucib bir surette telakki 
edilmekte değildir. Şurada, burada, Cemiyet-i Akvamda verilen kararın hoş görülmediğini 
tazammun eder gösterişler yapılmaktadır. Ben zannediyorum ki Cemiyet-i Akvamda 
verilen kararın bizzat Suriye için ne kadar faydalı ve hele istikbal için ne kadar feyizli 
olduğu layiki ile anlaşılmamaktadır.

Anlaşmanın, Türkiye kadar, Suriye’yede faydalı olduğunu anlatmak için aklı erenler 
emek sarfederlerse bu emekler hayırlı olacaktır.

Her şeyden evvel Türk gazetelerine bütün Hatay davasında takib ettikleri iyi hatt-ı 
hareketten dolayı teşekkür etmek isterim. İyi hatt-ı hareket, Türk davasını, vazifeleri, 
olarak, gerek içeride ve gerek memleket dışında iyi anlatmak için ciddî gayret 
sarfetmeleridir. Bunun kadar memnun ve müteşekkir kaldığım cihet, Türk gazetelerinin 
münasebette bulunduğumuz haricî aleme çatmamak için cebrinefs etmeleridir. Bilhassa 
Arab alemini incitmemek için hakikî bir dikkat göstermeleridir.

Eğer münakaşaya düşen her davada iki taraftan birinin sevinç göstermesi diğer 
tarafın behemehal kaybettiği manasını tazammun etmek lazımgelirse, Türk efkâr-ı 
umumiyesi seviniyor diye Suriye’lilerin sevinmemesi lazımgelir. Zannediyorum ki, 
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bizim Suriye’de gördüğümüz tezahürat bu kadar basit bir mantıktan neşet etmektedir. 
Hâlbuki bu meselede vaziyet büsbütün başkadır. Bu gün Fransız gazetelerinin hulasasını 
okumakla Fransız efkâr-ı umumiyesinin bu davada Türkler kadar sevindiğini görmek, 
benim için, hakikî bir zevk oldu. Elbette Fransa Hatay davasında Suriyelilerin nokta-i 
nazarını ve menfaatlerini Suriyeliler hesabına takdir olunacak ciddiyet ve metanetle 
müdafaa etmiştir. Böyleyken, herkesin sevinmesi, meydana çıkan eserin her kesin 
menfaatine yarar hakikî bir sulh eseri gözü ile görülmesindendir. Şimdi Suriye’lilere 
aid olan menfaati benim dilimden izah ettiğim zaman umud ediyorum ki insaf sahibi 
olanlar böyle bir muahedenin vücude gelmesini temin ettiğinden dolayı hiç olmazsa 
bizim kadar müteşekkir kalacaklardır.

Arkadaşlar, sancakta Türk mevcudiyeti ve bunların kendilerine mahsus müstakil bir 
idareye malik olmaları, ilk gününden itibaren söylemeği ihmal etmediğimiz veçhile bu 
memleket için hakikî ve açık bir meseledir.

İşte bu meselenin hallolunmamış bulunması ve işin mübhem kalması, birçok 
ihtilaflara sebep olacak bir vaziyetin açık bulunması, elbette Suriye ile Türkiye arasında 
daimî olarak dikenli kalacak bir ihtilaf mevzuu idi.

Böyle bir mevzuun ortadan kalkması Suriye ve Türkiye münasebatının sağlam 
bir atiye bağlanması bakımından Türkiye için olduğu kadar Suriye için de hakikî bir 
faydadır.

Arkadaşlar, sancak halkının memnun edilmemiş olarak haklarını ve vaziyetlerini 
şübheli bulunduğu halde Suriyelilerle iyi geçinmesi mümkün değildi. Yeni doğan Suriye 
devletinin ki onun refahını, saadetini ve gün geçtikçe medeni alemde inkişaf etmesini 
Türkler hakikî bir memnuniyetle takib ve seyredeceklerdir. Suriye devletinin içinde ve 
hududunda sancak gibi mühim bir mıntıka halkının küskün ve dargın bir haleti ruhiye 
içinde bulunması o memleketin dahilî ve daimî geçimi için hakikî bir eksik ve fenalık idi. 
Suriye bundan da kurtulmuş oluyor.

Arkadaşlar, sancağın mülkî emniyetinin Fransa ve Türkiye tarafından temin 
olunması Suriye için mühim bir menfaattir. Sancak gibi sahilin mühim bir kısmında 
türlü taarruzlara karşı iki devlet tarafından ayrıca teminata alınması bilvasıta Suriye’nin 
mühim bir kısmının askerî ve siyasî mahfuziyeti için pahası biçilmez bir nimettir. 
Müstakil devlet mesuliyeti ile işe başladığı zaman devlet adamları memleketin dahilî 
geçimini takviye eden ve diğer devletlerle haricî emniyetini artıran muahedelerin ne 
kadar kıymetli olduğunu amelî olarak her gün hissedeceklerdir.

Arkadaşlar, Cemiyet-i Akvamın verdiği kararlarda üçlü olan, Türkiye, Suriye ve 
Fransa muahedesi Suriye hududunun masuniyetini temin etmektedir.

Bu menfaat doğusunu selamladığımız Suriye Devleti için hakikî bir faydadır. Bütün 
bu ihtilaflar esnasında Suriye hududu meselesinin açıkta bulunduğunu biz notamızda 
söyledik. Bunu söylerken hudud meselesini halleden esas vesikaların bizim nokta-i 
nazarlarımızda tamamile şart teşkil eden meselelerden birisi hallolunmadığı için 
kendimizi böyle bir hukukî içtihadda haklı addetmiştik. Suriye’nin en çok hududu 
Türkiye ile olan hududdur. Bu hududun teyid olunması ve bu hudud masuniyetinin 
Fransa, Türkiye ve Suriye arasında teahhüd olunması, bu memleketin emniyet içinde 
yaşaması için ve komşusuna sulh ve emniyet temin eden hakikî bir mesneddir.
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Arkadaşlar, bütün bu münakaşalarda Türkiye’nin siyaseti ve nokta-i nazarı iyi 
anlaşılmış olması gibi bir fayda bizim için çok değerli olduğu kadar komşularımız için 
de çok değerlidir. Bir zaman zannedilmiştir ki biz, bu davayı gizli maksadları setreden 
bir vesile olarak çıkardık. Böyle bir isnadın yersiz ve haksız olduğunun anlaşılması için 
bu davanın müzakeresinde bütün maksadların yakından tetkik olunması ve nihayet 
varılan neticenin herkesin maksadını aşikâr bir surette göstermesi lazımdı.

Biz sancaktaki Türk halkının millî varlığını kültürel hâl ve istikbalini teminat altına 
almağa ne kadar ehemmiyet vermişsek bunun haricinde hiç bir maksadı tazammun 
edecek hüküm ve gösterişlerden de o kadar içtinap etmeğe çalıştık. Zaten Devletlere 
emniyet telkin eden, Cemiyet-i Akvamda davamızı nazarı dikkate aldıran ve nihayet 
Fransız efkâr-ı umumiyesini, Cemiyet-i Akvam efkâr-ı umumiyesini Türk davasını diğer 
nokta-i nazarlarla telif etmeğe çalışır bir karar aramağa sevkeden başlıca haleti ruhiye 
davamızdaki ciddiyet ve samimiyetimizdir.

Şimdi Suriye Devletinin Türklerin maksadlarının bu kadar açık olduğunu ve hiç bir 
muzmarları olmadığını bir daha tecrübe ederek aramızdaki münasebetlerin teminat 
altına girmiş olması kıymeti yüksek bir neticedir.

Arkadaşlar, bütün bu mülahazaları Arab alemi içinde, bizim maksadlarımızı iyi 
anlamayacak olanların, iyi anlamalarına yardım etmek için ve bizim maksadlarımıza 
hulul edebilecek tecrübe ve teveccühte olan fikirlerin vatandaşları arasında 
anlatabilmelerini kolaylaştırmak için söylüyorum.

Müstakil Suriye Devleti ile münasebat meselesi bizim siyasetimizde daima birinci 
derecede ehemmiyeti haiz olacak meselelerdendir. 10, 15 seneden beri ümid ettik 
ki, eğer Suriye’de müstakil bir Devlet vücude gelirse ve bu Devlet millî menfaat ve 
siyaseti hulus ile takib etmek imkânına malik olursa bu, Suriye ile Türkiye arasında iyi 
münasebetlerin inkişafı için yeni ve mesud bir devre olacaktır. Bu ümidimizin vücud 
bulması yakın senelerin eseri olacaktır.

Yeni devre başlarken açılmış olan münakaşa Suriye’lilere bizim kendilerile iyi 
komşuluk münasebatma veridğimiz ehemmiyeti tebarüz ettirmek için vesile oldu. İki 
memleket arasında iyi komşuluk ve emniyet hislerinin ve beraber çalışmanın vereceği 
nimetler hiç bir siyasetin temin edebileceği menfaatten az değildir. Eğer Suriye ile 
Türkiye arasındaki müstakbel münasebetler bizim hududlarımızm emniyetini ve bizim 
iyi komşuya malik olduğumuz hissini bizde hasıl ederse ve komşumuz da bize karşı 
hasıl ederse her iki memleketin bundan edeceği istifade pek büyük olur.

Suriye Devleti kendisi için bahtiyar olarak açılacak istiklâl devrinde birçok meseleleri 
halletmek vazifesi karşısında kalacaktır. Böyle ağır vazifeleri halledecek olan Devletin 
hududlarında, komşularından emin olarak çalışması sinirleri rahat ettiren ve insanların 
gayretlerini ve emeklerini çok semereli ve velut kılan hususi bir mazhariyettir. 
Görüyorsunuz ki bu anlaşma Suriye tarafından eğer iyi düşünülürse tereddüd edilecek 
değil Türkler kadar.

Fransızlar kadar ve bizi bu hususta teşvik etmiş olan diğer sulhsever Devletler kadar 
sevinilecek övünülecek ve lehinde tezahürler yapılacak bir hadisedir.

Arkadaşlar, Türk efkâr-ı umumiyesinden, Türk gazetelerinden bu nazik zamanlarda 
hudud haricinden aldığımız havadisleri iyi yürekle karşılamalarını ve meseleyi kâfi 
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derecede anlamamış olan komşularımıza iyice anlatmak için gayret etmelerini herkese 
tavsiye etmek isterim.

Arkadaşımız Mahmud Esad Bozkurdun böyle bir müzakere açmağa vesile olması 
kendisine karşı hususi teşekkürümü davet etti. Bize karşı olan iltifatına da çok teşekkür 
ederim.

Büyük Atatürk’ün her büyük meselede olduğu gibi bu millî meselede de göstermiş 
olduğu hassasiyete sulh yolunda, insanlık ve medeniyet yolunda millî bir davayı 
anlatmak ve müsbet bir neticeye iktiran ettirmek için sarfetmiş olduğu gayretlerini 
övmek için teşebbüsü takdir etmek borcumdur. (Alkışlar)

Milletlerin davalarını hulus ile ortaya koyabilmeleri bunları ne kadar çetin olsa da 
açık yürekle münakaşa ettikten sonra varılan nitecelerden nihayet memnuniyet hissi 
duymaları insanlık için mühim bir tekâmül ve değerli merhaledir57 (Şiddetli	 ve	 sürekli	
alkışlar)

57   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre V, Cilt 15, İçtima 30, Sayfa 160 - 164
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26 Nisan 1937 Pazartesi 
Şark Demiryolları İmtiyazı ile Şirkete Ait Malların Satın Alınmasına 
Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun Layihasıve Nafia ve Bütçe 
Encümenleri Mazbataları ile Kanun Tasarısına İlişkin Konuşması

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Şark şimendiferleri mukavelesinin 
Meclisten geçmesi münasebetile açılmış olan müzakereye bu gün de devam ediyoruz. 
İlk müzakeresinde yoktum. Mesele ile vazifesi dolayısile alakadar olan, eski ve yeni 
Vekiller birbirlerine birçok mevzularda temas etmiş bulunuyorlar.

Bu gün memnuniyetle müşahade ediyoruz ki, arkadaşlarımızın birbirlerine karşı 
şahsî infiale varacak imalı ve tarizli sözleri yoktur.

Bunu kaydetmek bizim için memnuniyettir. Ondan sonra eski ve yeni mukavelelerin 
bazı mevzuları üzerinde arkadaşların tenkidlerini dinledik. Efkârı umumiyenin ve 
Büyük Meclisin bir noktada bilhassa meserret duyması lazımdır. O da memleketi 
alakadar eden bir mevzuda bir prensib takib eden, ekseriyetle bir partiye mensub 
arkadaşlar olduğumuz halde memleketin menfaatini müdafaa etmek için yekdiğerimizi 
tenkid etmekten, fikirlerimizi millet huzurunda açık söylemekten sakınmıyoruz	(Bravo	
sesleri	alkışlar)

Zannediyorum ki şirket mukaveleleri meselesinde tasavvur edebilecek bütün 
teferruatı bu kadar açık yürekle teşrih etmek işlerin Büyük Millet Meclisinde selametle 
cereyan ettiğini göstermek için büyük teminattır.

Şimdi, münakaşa nereden çıkıyor? 1937’de Şark şimendiferlerini satın almak 
için mukavele yapmış bulunuyoruz. Bu mukavele bu gün kabili istihsal olan, bütün 
menfaatlerimizi temin eden iyi bir netice midir? Mesul olan Vekil bunu müdafaa 
ediyor ve bunu müdafaa ederken tabiî olarak mukavelenin istinad ettiği mütekaddim 
mukavelelere ve bütün bir tarihe işaret ediyor. Tabiî bizim zamanımızda yapılmış olan 
ilk mukavele 1929 mukavelesidir.

1929 mukavelesinde eksik olan maddelere işaret etmek bu gün alınan neticeyi 
kıymetlendirmek için bir vasıta addolunabilir. Bunu eski Nafîa Vekili Receb Peker izaha 
muhtaç addederekoda eski mukavelenin kabili istihsal olan en iyi bir netice olduğunu 
izah etmeğe çalıştı. Zannediyorum ki her iki arkadaşımızın esas noktada hakkı vardır. 
Biri diğerinin işini hafif görmüşse veya bu manada telakki edilecek bir söz kaçırmışsa 
bir hata etmiştir. O da, o biri de her ikisi de, hata etmiş olabilir.

Hakikat şudur; 1929 mukavelesi o şerait altında istihsali kabil olan azamî bir neticedir, 
bu mukavele 1927’de Meclise verilmiştir. 1927 daha bizim Anadolu hattını dahi satın 
almadığımız bir zamandır. Hiç bir hattı satın almamışız, bir şirketle temas etmemişiz. 
Henüz şirketlerle Lozan muahedesinin mecburî mütemmimi olan (Readaptasyon) 
ahkâmını tatbik etmek istiyoruz. 1927, henüz düyunu umumiye meselesinin kâmilen 
açık olduğu bir zamandır. Yani düyunu umumiyenin altın esası üzerine tediye olunması 
ve bizim nokta-i nazarlarımızca kağıd para üzerinden tediye olunması münakaşası 
1928 mukavelesile daha ilk neticesine varamamıştı.

Bu şerait altında 1927’de mukavele Meclise sevkolunmuştur. Meclis bunu tetkik 
etmemiştir. Yalnız Hükümet tetkik etmiştir denilemez. Bu mukavele Meclisten 1929’da 



230	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

çıktı. Mecliste iki sene kaldı. Bu gün mütalealarile bizi pek müstefid eden arkadaşlarımın 
hepsi o zaman bu mukavele üzerinde çalışmış olacaklardır ve fikir söyleyebilecek 
mühim makamlarda bulunuyorlardı, geniş mikyasta vazifedardılar. Bay Ali Çetinkaya 
Parti grubu şefi ve Bütçe encümeninde idi. İki sene zarfında tetkik etmek için elbette 
vakit bulmuştur. Kayseri saylavı Hasan Ferid Nafıa encümeninde azadır.

Şu kadar sene Şark şimendiferinde hukuk müşavirliği yaptıktan sonra gelmiştir.
Bu mesele üzerinde hizmet edecek vaziyette idi. Mitad Aydın Bütçe encümeninde 

mazbata muharriri idi. Salih Vahid Beyle beraber bu meseleyi tetkik etmek için ayrıca 
memur edilmişlerdir. Raporları vardır. Bu arkadaşlar ve biz çok şükür hayattayız, 
senelerce tetkik etmiş bulunuyoruz.

O şerait altında Büyük Millet Meclisine eski mukavelenin kabili istihsal bir neticede 
olduğunu söylemiştik.

Arkadaşlar, mukavele denilen şey çok nankör bir şeydir. İmzasından bir dakika evvel 
ya imza ediliyor veya kayboluyor dendiği zaman bin müşkülatla elde edilen neticenin 
kaybolmasını istemeyecek çokluk bulunabilir.

İmzasından bir saat sonra da yüzüne bakılmaz bir şeydir. Çünkü birçok kabili istihsal 
görülen şeyler istihsal olunmamıştır	(Alkışlar)

Bu günkü mevzular üzerinde o zaman da çok münakaşa geçti. Satın alma hususunda 
sarahat yoktur. Niçin yoktur? Elbette bu mukavelede atiyen satın alma ihtimalini 
düşünerek bir takım hükümler koymak iyi olacaktı. Niçin konulmamış? Akla mı 
gelmemiş? Bay Recebin notu bu işte emek sarfedildiğini göstermektedir. Biz mukavelede, 
ileride satın almak ihtimallerine karşı Devlete müsaid olacak hükümler koymağa 
çalışmışız. Sonra h ukukmüşaviri ile konuşan Nafıa vekili gelmiş ve demiş ki, emek 
sarfettik. Şimdi satın alma hususunda bir h üküm koymağa kalkışmak Devlet aleyhine 
bir neticeye müncer olabilir. O halde satın alma noktasından bu gün Devlete müsaid 
hükümler koymağa imkân görülmüyor, umumî ahkâm dahilînde kalarak, Devletin esas 
hakkından istifade ederek satın alma meselesini başka bir zaman ileri sürmek yolunu 
derpiş edelim. Bu hareketi makul görmemek haksızlıktır. 13’üncü madde için arkadaşlar 
arasında, bu madde satın alma hakkını veriyor veya vermiyor gibi münakaşalar geçti.

Bizim kanaatimizce 13’üncü madde üzerinde satın almadan bahsolunması bizim 
için meseleyi tekrar mevzubahs etmeğe imkân verir. Bunu kabul etmemek zühuldür. 
Satın almağı ilerde şu şerait altında yapacağız gibi bir h üküm konmaması Bay Ali 
Çetinkaya’ya hak veriyor ki sarahat yoktur.

Bay Receb Peker’in söylediği, biz o zaman frank meselesini kâğıd para üzerinden hesap 
ederiz demişiz, onlar da altın üzerinden demişler. Onlar demiş ki siz bu hattı şu zamana 
kadar satın alamazsınız, biz demişiz ki İmtiyaz müddeti şu zamanda bitecektir, biz bunu 
satın alabiliriz. Her iki taraf bunları kabul etmemiştir. Fakat nasıl ayrılacağız? Ayrılırken 
hiç bahsetmemek bizim teklifin reddi mi, onların teklifinin reddi mi mahiyetinde telakki 
olunacak? Hukukçuların tedbirleri, çoktur. Nihayet hukukçular her iki tarafın bu sözlerini 
mevzuubahs ettikten sonra bir neticeye varılmadan ayrılmanın her iki taraf aleyhine bir 
mana çıkarmaması için diye iki tarafın nokta-i nazarını keydetmişlerdir.

Bizim nokta-i nazarımızodemektir ki Devlet ilerde satın alma hakkını muhafaza 
eder ve onu mevzubahs ederken frank hususu ortaya çıkarsa onda altın esası kabul 



231Mustafa	İsmet	İnönü	/	VII.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

edilmiyerek diğer bir mevzu üzerinde cevap vermek hakkını muhafaza ediyor. Bunlar 
hukuk müşavirleri tarafından tabiatile alınan tedbirlerdir.

Receb Peker mülahazatını söylerken Devletin hakkı hükûmranisine istinaden, raşa 
hakkı gibi zaif bir noktadan fazla, bu nokta üzerinde ısrar etti. Söylemeğe mecburum ki 
Devletin hakkı hükûmranisine istinad eden esas satın alma hakkı zaif bir hak değildir. 
Belki bütün hakların üstünde gelen bir haktır. Onun için hararetli münakaşalar esnasında 
tasavvur ettiğimiz manalardan daha ileri gelen sözlerin mübalağa edilmemesini bu 
münasebetle mevzubahs etmek isterim. Kezalik şirketler hakkında burada birçok 
sözler söylenmiştir. Şirketle şöyle yaptık, böyle yapacağız, dendi. Arkadaşlar hepimiz 
size karşı mesul mevkideyiz, hepimizin vaziyeti, Hükümetin vaziyeti, şirketlerin vaziyeti 
kanunlarla ve hükümlerle bağlıdır. Bizim bu mevzuda söylediklerimiz kanunların 
Devlete verdiği hakkı hulus ile takib edeceğimizden ibarettir. Bu vazifemizdir. O 
şirketlerden de mukavele ile bağlı oldukları vazifelerini yapmalarını takib edeceğiz. 
Yani biz ve onlar umumî ve hususi hükümlerle bağlıyız. Ali Çetinkaya arkadaşımızın 
şirketler hakkındaki siyasetimize aid olan sözlerinden fazla bin mana Çıkarmamanızı 
rica ederim (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Hepimiz mukavelelerin ahkâmı dairesindeyiz. Bütün bu münakaşalar 1937 
mukavelesinin Meclisin tasdikine arzolunması münasebetile geliyor.

Nasıl 1929 mukavelesinin münakaşası bir gün Büyük Millet Meclisini ve efkâr-ı 
umumiyeyi işgal etti ise 1937 mukavelesinin de bir gün Büyük Millet Meclisinde birçok 
zevkli ve hararetli münakaşalara mevzu olması mümkündür.

Gerek Receb Peker’in ve gerek Ali Çetinkaya’nın vücude getirdikleri işlerin iyi 
tarafları arkadaşlarım indir, amma mesul taraflarına iştirak ederim ve Onlardan daha 
evvel gelirim (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar) (Bravo	sesleri)

Size 1937 mukavelesinde, bizi ileride nasıl tenkid edeceklerini görmüyor olmadığımı 
ayrıca arzetmek isterim. 1937 mukavelesini pahalı alıyoruz.

Bunu istikbal bize söyleyecektir. 1937 mukavelesini, bunca senelik tecrübemize 
gerekse diğer hatlara nisbetle sıkı bir surette mukayese edecek müstakbel hesabçı, bu 
hattı bizim pahalı aldığımızı söyleyecektir.

Arkadaşlar, sermayeye, faize, malî hususlara, mesalâ % 7 yerine % 5 faiz gibi bir 
takım notlar vardır ki bir münekkid, bu kadar tecrübelerden sonra, bunu İsmet İnönü 
Hükümeti nasıl yapmış diye söyleyecektir.

Bu gün arkadaşımın verdiği izahattan da gördünüz ki 1937 mukavelesi uzun bir 
maziden gelmektedir.

İstikbalin tenkid edeceği bir nokta da şudur; İki vekil arasındaki münakaşalardan 
1937 mukavelesinin her iki vekil tarafından aynı şekilde ve iyi bir surette anlaşılmış 
olduğu efkâr-ı umumiye nazarından müphel, şüpheli kalmıştır, her ikisinin anlamadığı 
bir takım yerler var ve tamamile anlamadıkları halde o mukaveleye istinaden yine 
müzakere idare olunmuştur. Bu şartlar altında tam ve en iyi neticelerin alındığı daima 
münakaşa götürür. İstikbalin bu suallerine cevab vereyim.

Biz 1937 mukavelesini her şeklinde, satın alma hakkı vardır, yoktur, frank altındır 
veya kâğıddır, tarafını bilerek takib ettik, bütün mütaleaları kıymetleri derecesinde göz 
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önüne aldık, netice olarak vardığımız kadar Şark şimendifer hattının size teklif ettiğimiz 
anlaşma neticesinde satın alınmasının faydası vardır. Devlet, bunca sene teahhur etmiş 
olan ve bu memleket için lüzumlu ve faydalı olan bu hattı satın almalıdır. İki, üç sene 
daha beklemekten hattın üzerinde vücude gelecek tahribatla daha fazla zararlı olacağı 
neticesine vardık. Çünkü Şirket gideceğim diye buraya fazla para sarfetmemiştir. Ve 
etmeyecektir. Bu beşerî ve tabiî bir hadisedir.

Bir gün eline geçek olan bir malı Devletin bir an evvel alması onun daha ziyade tahrib 
olunmaması için faydalıdır. Demek ki bunun satın alınmasında malî nokta-i nazardan da 
faydamız vardır.

Arkadaşlar, Avrupa hududundan da Türkiye’nin öteki hududuna kadar giden 
şimendiferlerin satın alma meselesi tesadüfen Bay Ali Çetinkaya’nın, Bay İnönü’nün, 
Bay Peker’in kendi marifeti olarak yapılabilmiş bir eser olmaktan çok daha büyük bir 
şeydir (Bravo	sesleri)

Anadolu hattı için Devletler Türkiye’nin eline geçmesin diye hayli siyasî tedbirler 
almışlar ve Adana mıntıkasında bulunan bütün hattı satın aldığımız zaman bunu 
elde etmek için pek çok zorluklar çıkmıştır. Parayı ödediğimiz halde bunu fiilen işgal 
edebilmek için büyük güçlüklerle karşılaştık.

Nihayet Şark hattı kalmıştı; Cumhuriyetin 13, 14’üncü senelerinde büyük 
münakaşalardan sonra bunu da tahakkuk ettirmiş bulunuyoruz.

Demek ki, başdan nihayete kadar büyük bir ana damar tamamile Devletin eline 
geçmesi, Cumhuriyetin ilk yılından beri takib olunan siyasetin Büyük Millet Meclisi 
ve onun icra kuvvetlerinin şuurla ve sebatla takib ettikleri ana prensibin hem iktisadî 
sahada, hem siyaset sahasında tamamile tasdik ve teslim edilmesi neticesinde alınmıştır.

Şimdi bu son hattın, uçsuz kalan Şark demiryollarının da bir an evvel Devletin 
eline geçmesi teahhuru caiz olmayan bir vazifedir. Bunu ele almaktaki fayda, diğer 
bütün mülahazaların üstündedir. Bu hat askerî ve siyasî nokta-i nazardan da hususi 
bir ehemmiyeti haizdir. Bu sözleri bizi istikbalde -Bizi dediğim zaman sırf kendimi 
kasdediyorum- yapılan bu mukavelenin zayıf tarafları için tenkid lutfunda bulunacak 
nesillere cevab olmak üzere söyliyorum, Kendilerinin hatırına gelebilecek daha iyi 
ve daha etraflı neler varsa bunların hepsini görmeye çalıştık ve eski mukavelelerde 
bana taalluk eden notlarda anlaşılıyor ki, vazife haricinde bulunduğumuz yerlerde 
de arkadaşlarımızın hizmetine daima hazır bulunduk. Bütün bu şerait bir araya 
getirildikten sonra hulus ile sıdk ile nasıl 1929 mukavelesinin çıkmasını Büyük Meclise 
teklif etmişsek 1937 mukavelesinin tasdik olunmasını Şark şimendifer hattının Devlet 
eline geçmesini bu memleketin menfaatine muvafık iyi bir iş addediyoruz. Muvaffakiyet 
B.M. Meclisinin olacaktır. Bunu tasvib buyurmanızı rica ederim arkadaşlar.

Ümid ederim ki, bütün bu münakaşalar efkâr-ı umumiyede, meselenin etraflı tetkik 
olunarak B.M. Meclisinde huzurla karar verildiği hakkında yeni bir teminat neşesi 
husule getirsin ve Büyük Meclisin hafızasında bütün bu münakaşadan eğlenceli bir 
hatıra kalsın.58	(Bravo	sesleri, şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

58  TBMM Zabıt Ceridesi. Devre V Cilt 17, İçtima 51, Sayfa 111 - 113
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12 Haziran 1937 Cumartesi 
Reisicumhur Atatürk’ün, Tasarruflarında Bulunan Çiftliklerini Hazineye 
İhda Buyurduklarına Dair Başvekâlet Tezkeresi Dolayısıyla Yaptığı 
Konuşma

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Reisicumhur Atatürk, tasarruflarında bulunan çiftliklerini Hazineye ihda 
buyurduklarını, melf uf tezkere ile tebliğ buyurmuşlardır. Devletin ziraat politikasında 
ve memleketin ziraî inkişafında mühim amil olacak kıymet ve ehemmiyette olan bu 
alicenabane hareketi şükran ile Yüksek Meclisin ıttılaına arzederim.

12.VI.1937
Başvekil İsmet İnönü (Atatürk’ün	bu	konuda	Başbakanlığa	yazdığı	iki	sayfalık	yazı	okundu.	

Bu	yazı,	konuşmanın	sonunda	sunulmuştur)

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ – Muhterem arkadaşlar; şimdi büyük sevinç ve heyecanla 
dinlediğimiz Atatürk’ün teberrüü yüksek kıymeti üzerinde ehemmiyetle durulacak çok 
mühim bir hadisedir. Yüksek heyetinizin ve bütün memleketin dikkatini celbedecektir 
ki Hazineye intikal etmekte olan bu çiftlikler değeri milyonlar ifade eden bir sercet 
halindedir. Bu çiftlikleri Atatürk senelerden beri şahsî tasarrufu ve bilhassa şahsî 
emeğile vücude getirmiştir.

Anadolu ortasında herkesin buradan nasıl bir mamure çıkacağına bedbin bir nazarla 
baktığı bir sırada bütün memleket gibi Anadolu ortasında da ilimle ve çalışma ile büyük 
mamure ve vatandaşlar için büyük servet temin olunabileceğine şahsen misal vermek 
hevesi senelerden beri kendisini işgal etmekte idi. Çiftliklerin maddeten olan yüksek 
kıymetleri ancak bu kanaatile ve şahsî çalışma ile temin edilmiştir. Bu eserler meydana 
çıktıktan ve yüksek değerde oldukları anlaşıldıktan sonra Atatürk bunların maddî 
kıymetlerini bir lahza bakmaksızın onları kâmilen Devletin istifadesine terketmesi, 
bütün vatandaşların bu nokta üzerinde dikkat ve şükranlarını Celbetmeğe layik 
görülecektir	(Şiddetli	alkışlar,	yaşasın sesleri)

Atatürk her türlü şahsî menfaatlerin, kendi şahsına teveccüh edecek hertü r lü 
faydaların daima üstünde kalmış ve daima üstünde kalacak olan m ill î Varllktir	(Bravo	
sesleri	şiddetli	alkışlar)

Bu anlayışıma Yüksek Meclisin ve bütün memleketin iştirak edeceğinde asla 
tereddüd etmiyorum	(Alkışlar)

Arkadaşlar; Atatürk’ün, bu eserleri vücude getirdikten sonra bunları Hazineye hiç 
bir bedelsiz ve karşılıksız terketmesinde esaslı, büyük ve siyasî bir ideali vardır. Millî 
mücadelenin ilk gününden beri bu memleketin kudretini ve servetini köylülerimizin 
kalkınmasında, zengin ve müreffeh olmalarında gördü	(Alkışlar)

Memleketin vesait ve menabii gayet dar olduğu zamanlarda köylüyü; milletimizin 
içtimaî kütleleri içinde bilhassa dikkate alınacak, onun işlerile bilhassa uğraşılacak bir 
mevzu olarak millete ifade etti. İlk günden beri Atatürk bu istikamette yürütmektedir. 
Dikkat buyurursanız bu gün köylülerimizin ve çiftçilerimizin vergi vermek hususunda 
bulundukları vaziyet, diğer bütün içtimaî kütlelerden daha müsaid bir haldedir. En ağır 
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vergiler içinde bulunan köylü ilk günden beri en ağırından başlayarak bu güne kadar 
mütemadiyen külfetini azaltmaktadır.

Bu, hâl Hükümet üzerinde Atatürk’ün hiç şaşmayan siyasî bir istikamet gibi mütemadi 
çalışmasının ve tesir etmesinin bin neticesidir. Bu istikamette yürüyoruz. Bu gün de 
Atatürk’ün kani olduğu esaslı bir siyaset itikadı şudur. Bu memleketin kudretinin ve 
servetinin artması için köylünün vaziyetinin ve iktisadî varlığının yükselmesi lazımdır. 
Tevessül ettiğimiz bütün içtimaî ve endüstriyel tedbirlerin en yüksek sermayelerini 
vermesi memleketin köylüsünde ve ziraatında elde edeceğimiz neticelere bağlıdır.

Bunun için bir kaç seneden beri köylünün bu günkü çalışmasında daha çok semere 
elde etmesi için, köylünün daha çok kıymetli ve daha yeni vasıtalarla istihsalatını 
kuvvetlendirmesi ve genişletilebilmesi için Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Hükümetleri tedbir aramakta, kabili tatbik olacak vasıta ve tedbirleri köylüye yaymak 
işini takib etmektedirler. Atatürk bu mücadelenin başındadır. Onu takib etmekte çok 
dikkatliyiz. Atatürk, siyasetin memleket için büyük faydalar getireceğine kati olarak 
kanidir.

Düşündü ki, bu çiftlikler Hükümetin yeni ziraatı köylüye öğretmesi için çok kıymetli 
saha ve vasıta olacaklardır. Hakikat budur. Memleketimizin mehtelif iklimlerinde, çetin 
ve verimsiz şartlar altında iyi neticeler ve iyi mahsuller alınamayacağı fikrine karşı 
Atatürk bunları vücude getirmiştir.

Hepimiz bunların her vesile ile görüyoruz. Bunlar, Ziraat Vekâletinin, gerek ziraatta 
ve gerek ziraatın endüstrisinde ve bu türlü terbiye ve yetiştirme sahalarında girişeceği 
tecrübeler için kuvvetli mesned olacaktır. Hükümet huzurunuzda ve millet huzurunda 
bu çiftliklerin bedelsiz ve her türlü şartsız Hazineye terk olunmasındaki yüksek kıymeti 
tebarüz ettirmekte, hakikî bir sevinç duymaktadır. Hükümet çiftlikleri alırken bunların 
iyi halde muhafazasını, daha ziyade inkişafının temin edilmesini ve memlekete gerek 
tecrübeleri yaymakta ve gerek esaslı ve faideli unsur olmasında çok dikkatli bulunacaktır.

Atatürk’ün çiftçilerimizin refahında ve ziraatin inkişafında şimdiye kadar takib 
ettiği, şimdiye kadar ibzal ettiği alakayı bundan sonra da muhafaza edeceğine kani 
oluşumuz bizim muvaffakiyete itimadımız vardır. Biz Ziraat Vekâletinde takib olunacak 
yeni usulün ve yeni faaliyetlerin ana hatlarını izah ettik. Ziraat Vekâleti tabirlerini 
daha etraflı bir surette hazırlayarak bir program halinde Atatürk’ün yüksek tasvibine 
arzedilmek ve tensibile tatbik etmeğe çalışacaktır.

Bu çiftlikleri Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkasının malı olarak saklıyordu.
Şimdi Hazineye terketmesi, bir defa çiftliklerin köylüler için bir mekteb, teşvik edici 

bir vasıta halinde kullanması Devlet elinde ameli nokta-i nazardan daha kolay ve daha 
mümkün olacağını ümid etmesindendir.

İkincisi; Cumhuriyet Halk fırkasının bu gün memlekette faaliyeti Hükümetten ayrı 
bir siyasî teşekkül olmaktan çıkmış, Hükümetle mümteziç milletin ve Devletin müşterek 
bir müessesesi haline girmiş olmasındadır.

Bununla Atatürk devleti, fırkasını fark etmiyerek fırkaya aid olan, fırkaya, fırkaya aid 
olması düşünülmüş olan malların Hazineye ihdasında ayrıca bir âli cenaplık göstermiştir 
ki, bu da, mensub olmakla müftehir olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisinin bütün efradı 
için ancak haz, şeref, sevinç verecektir. (Alkışlar)	Atatürk bize bir defa daha kendi huzur 
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ve rahatının, vatandaşlarının refahında olduğunu söylüyor. Atatürk bize bir defa daha 
kendi şanü şerefinin, vatanının san ve şerefinde ve kudretinde olduğunu gösteriyor.

Arkadaşlar; milletin karşısında sizin Yüksek hissiyatınıza tercüman olarak biz de 
söylüyoruz ki, Atatürk bizim en kıymetli hazinemizdir, onun şan ve şerefini biz vatanın 
kudreti ve şerefini biz vatanın ve şanü şerefi sayıyoruz	(Bravo	sesleri	sürekli	alkışlar)

Atatürk’ün tasarruflarında bulunan bütün arazi, mal ve eşyalarını Hazine’ye armağan 
ettiğine ilişkin Başbakanlığa gönderdiği yazı; T.C Riyaseti Başvekâlete Malum olduğu 
üzere, ziraat ve ziraî iktisad sahasında fenni ve amelî tecrübeler yapmak maksadile 
muhtelif zamanlarda, memleketin muhtelif mıntakalarında müteaddid çiftlikler tesis 
etmiştim.

13 sene devam eden çetin çalışmaları esnasında faaliyetlerini; bulundukları iklimin 
yetiştirdiği her çeşid mahsulattan başka her nevi ziraat sanatlerine de teşmil eden 
bu müesseseler; ilk senelerde başlayan bütün kazançlarını inkişaflarına sarfederek 
büyük, küçük müteaddid fabrika ve imalathaneler tesis etmişler, bütün ziraat makine 
ve aletlerini yerinde ve faydalı şekilde kullanarak bunların hepsini tamir ve mühim bir 
kısmını yeniden imal edecek tesisat vücude getirmişlerdir.

Yerli ve yabancı birçok hayvan ırkları üzerinde çift ve mahsul bakımından yaptıkları 
tetkikler neticesinde bunların muhite en elverişli ve verimli olanlarını tespit etmişler, 
kooperatif teşkili suretile veya aynı mahiyette başka suretlerle civar köylerle beraber 
faydalı şekilde çalışmışlar, bir taraftan da iç ve dış piyasalarla daimî ve sıkı temaslar 
bulunmak suretile faaliyetlerini ve istihsallerini bunların isteklerine uydurmuşlar ve bu 
gün her bakımdan verimli, olgun ve çok kıymetli birer varlık haline gelmişlerdir.

Çiftliklerin, yerine göre, arazi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, 
halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhî yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri 
temin eylemek, bazı yerlerde ihtikârla filî ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi 
hizmetleri de zikre şayandır.

Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma 
ve ticarî esaslar dahilînde idare edildikleri ve memleketin diğer mıntıkalarında 
da mümasilleri tesis edildiği takdirde tecrübelerini müsbet iş sahasından alan bu 
müesseselerin; ziraat usullerini düzeltme, istihsalatı arttırma ve köyleri kalkındırma 
yolunda Devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihab ve inkişafına çok 
müsaid birer amil ve mesned olacaklarına kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufum 
altındaki bu çiftlikleri, bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşlarile beraber Hazineye 
hediye ediyorum.

Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaşlarını mücmel olarak gösteren bir liste 
ilişiktir.

Muktazi kanunî muamelesinin yapılmasını dilerim.

 K. ATATÜRK

Orman Çiftliği Ankara’da, Orman Yağmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, 
Etimesut, Çakırlar çiftliklerinden vücud bulmuş Orman çiftliği.
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Yalova, Millet ve Baltacı çiftlikleri, Silifke’de, Tekir ve Şövalye Çiftlikleri.
Dörtyol’da, Portakal bahçesi ile Karabasamak çiftliği.
Tarsus’ta, Piloğlu çiftliği.

I)  Bunlarda mevcud arazi;
A)  582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri.
B)  700 dönüm fidanlıklar	(Buralarda	meyveli	ve	meyvesiz	muhtelif	yaşlarda	ve	çeşitlerde	

650.000	fidan	vardır)
C)  400 dönüm Amerika asma fidanlığı; (Burada	560.000	kök	bağ	çubuğu	vardır)
D)  220 dönüm bağ, (Burada	88.000	aded	bağ	omcası	vardır) ve 375 dönüm çeşitli sebze 

yetiştirmeğe elverişli bahçe.
F)  220 dönüm 6600 ağaçlı zeytinlik.
H)  17 dönüm 1654 ağaçlı portakallık.
I)  15 dönüm Kuşkonmazlık.
K)  100 Dönüm Park ve bahçe.
L)  2.650 dönüm çayır ve yoncalık.
M)  1.450 dönüm yeni tesis edilmiş orman.
N)  148.000 dönüm kabili ziraat arazi ve meralar.
O)  154.729 dönüm arazi.

II)  Bina ve Tesisat;

A)  45 aded büyük ve küçük idare binası ve ikâmetgah bütün mefruşat ve demirbaşlarile 
beraber.

B)  7 aded 15.000 baş koyunluk ağıl.
C)  6 aded Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandıralar.
D)  8 aded at ve sığırlara mahsus ahır.
E)  7 aded umumî ambar.
F)  4 aded samanlık ve otluk.
H)  6 aded hangar ve sundurma.
İ)  4 aded lokanta, gazino ve eğlence yerleri, Lunapark.
K)  2 aded çeşitli imalat yapan furun.
L)  2 aded çiçek ve tezyinet nebatı yetiştirmeğe mahsus ser.
51  Yekûn bina.
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III) Fabrika ve İmalathaneler;

A) Bira fabrikası; Senede 7.000 hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette, bütün 
müstemilatile ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber.

B)  Malt fabrikası; Senede 7.000 hekto litre biraya kâfi gelebilecek mikdarda mal imaline 
kabiliyetli, bütün müştemilatı ve işletme levazımile beraber.

C)  Buz Fabrikası; Günde 4 ton buz yapma kabiliyetinde, bütün müştemilatı ve işletme 
levazımile beraber.

D)  Soda ve Gazoz Fabrikası; Günde 3.000 şişe soda ve gazoz yapmak kabiliyetinde, 
bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetlerile beraber.

E)  Deri Fabrikası; Senede 14.000 bin çeşitli deri imaline elverişli, bütün müştemilat ve 
mütedavil kıymetlerile beraber.

F)  Ziraat aletleri ve demir fabrikası;
H)  Biri Ankara’da, diğeri Yalova’da olmak üzere iki modern süt fabrikası.

Her İkisi günde ayrı ayrı 15.000 litre pastörize süt ve 1.000 kilo tereyağ işlemek 
kabiliyetindedir. Bunlar da bütün müştemilat ve işletme levazımı ve mütedavil 
kıymetlerile beraber.
I)  Biri Ankara’da, diğeri Yalova’da iki vasi yoğurt imalathanesi.
K)  Şarab imalathanesi; Yılda 80.000 litre şarab imaline elverişli bütün müştemilat ve 

mütedavil kıymetlerile beraber.
L)  İki taşlı, elektrikle işler bir değirmen, bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetlerile 

beraber.
M) İstanbul’da bulunan bir çeltik fabrikasının % 40 hissesi.
N)  Biri Orman çiftliğinin, biri Tekir çiftliğinin olmak üzere her biri 15.000’ner kilo kaşar, 

1.000 teneke beyaz peynir, 600 teneke tuzlu yağ yapmağa elverişli iki imalathane, 
bütün işletme levazımatile beraber.

IV) Umumî Tesisat;

A)  Biri Ankara’da, diğeri Yalova’da kurulu iki tavuk çiftliği, B) YalovaMaki çiftliklerde iki 
hususî iskele ve liman tesisatı.

C)  Üçü Ankara’da ve ikisi İstanbul’da beş satış mağazasının bütün tesisat ve 
demirbaşları.

D)  Orman Çiftliğinde; Hususî sulama tesisatı, kanalizasyon, telefon tesisatı, elektrik 
tesisatı, küçük beton köprüler, hususî yollar, içme su tevziat şubesi.
Yalova Çiftliğinde; Hususi su tesisatı, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton 

köprüler ve yollar.
Hususî sulama tesisatı, beton köprüler.
Silifke Tekir Çiftliğinde;

E)  Orman çiftliğinde kurulu çiftlik müzesi ve ufak mikyasta hayvanat bahçesi tesisatı. 
Bunların işletme levazımı ve bütün demirbaşları.
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V)  Canlı Umumî Demirbaş;
A)  13.100 baş. Koyun (Kıvırcık,	Merinos,	Karagül,	Karaman	ırklarile	bunların	melezleri)
B) 443 baş. Sığır (Simental,	 Hollanda,	 Kırım	 Jersey,	 Görensey,	 Halep,	 yerli	 ırklar	 ile	

bunların	melezleri,	yani	üretilen	Orman	ve	Tekir	cinsleri)
C)  69 baş. İngiliz, Arab, Macar, Yerli ve bunların melezleri koşum ve binek atları.58 

çoban merkebi.
D)  2.450 baş. Tavuk (Legorn,	Rodayland	ve	yerli	ırklar)

VI)  Umumî Cansız Demirbaş;
A)  16 aded. Traktör, 13 harman ve biçer döver makinesi ve bilcümle ziraat işlerini 

görmekte bulunan ziraî alât ve edevatın tamamı.
B)  35 tonluk bir aded deniz motoru (Yalova çiftliğinde)
C)  5 aded çiftliklerin nakliye işlerinde çalıştırılan kamyon ve kamyonet.
D)  2 aded çiftliklerin umumî servislerinde çalıştırılan binek otomobili.
E)  19 aded çiftliklerin umumî servislerinde çalıştırılan binek ve yük arabası.59

59  TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 5, Cilt 19, İçtima 75, Sayfa 266 - 269
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12 Haziran 1937 Cumartesi 
Atatürk’ün Trabzon Gezisi Hakkında Gönderdiği Telgraf Dolayısıyla 
Yaptığı Konuşma

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Atatürk’ün son seyahatlerine aid intibaları 
hakkında bu gün kendisinden bir telgraf aldım. Bu telgrafın maali Yüksek Heyetinize 
sevinç verecek mahiyettedir. Müsaade ederseniz kâtibe verelim okusun. Bu suretle 
Büyük Meclis malûmat alsın	(Hay	hay sesleri)

(Atatürk’ten gelen telgraf okundu)

Başvekil	 İsmet	 İnönü’ye	 “Üçüncü	Umumî	Müfettiş	 Tahsin	Uzer’in	 vuku	 bulmuş	 olan	
daveti	üzerine	şark	vilâyetlerini	görmek	üzere	haziranın	sekizinci	salı	günü	İstanbul’dan	
Trabzona	hareket	ettim.

Trabzon	-	Erzurum	yolu	üzerinde,	bu	yolu	daha	mükemmel	bir	hale	ifrağ	maksadile	
başlamış	olan	yer	yer	inşatin	henüz	ikmal	edilmemiş	olduğunu	gören	ve	bu	mâni	sebebile	
bütün	 müfettişlik	 mıntıkasında	 seyahatimin	 müşkülatını	 takdir	 eden	 Umumî	 Müfettiş	
Tahsin	Üzer,	benim	bu	 seyahatimde	yolunun	üstünde	bulunduğu	yerlerin	askerî,	mülki,	
mahallî	parti	ve	kültür	mümessillerini	dolgun	heyetler	halinde	Trabzon’a	toplayabilmek	
zekâ	 ve	 inceliğini	 göstermiş	 bulundu.	 Perşembe	 günü	 Polathane	 karşısında	 o	 civarın	
enerjik	 ve	 temiz	 halkı	 tarafından	 bir	 filotilla	 ile	 karşılaştık,	 selamlaştık,	 onu	müteakib	
Trabzon’dan	 karşımıza	 çıkan	 bir	 filotilla,	 başta	 Umumî	 Müfettiş	 Tahsin	 Üzer	 ve	 ordu	
müfettişi	kıymetli	Kazım	Orbay	ve	her	ikisinin	arkadaşları	bulunduğu	halde	beni	karşıladı	
ve	birleştik.

Trabzon’a	gelişim	bundan	evvelki	iki	gelişime	nisbetle	müstesna	bir	tertib	ve	intizam	
gösteriyordu.	Rıhtımda	evvelâ	bütün	umumî	müfettişlik	içindeki	yukarıda	işaret	ettiğim	
bütün	 valiler	 ve	 yakın	 vilâyetlerin	 kaymakamları	 ve	 her	 vilâyet	 merkezinin	 belediye	
reisleri	ve	halk	mümessileri	ile	karşılaştım.

Bütün	bunlar,	 şark	 vilâyetleri	halkımızın	gönülden	gelen	 selâm,	 sevgi	 ve	 saygılarını	
bana	sunarken	ne	kadar	mütehassis	olduğumu	ifade	için	kelime	bulamadığımdan	bunu	
ifade	 etmeksizin	 geçiyorum.	 Ondan	 sonra	 kahraman	 ordumuzun	 vatan	 ve	milletin	 her	
emrine	her	an	amade	gayet	çevik,	cesur	ve	iyi	bakımlı	bir	kuvveti	tarafından	selâmlandım.

Bundan	duyduğum	zevki	 ayrıca	 kayid	 etmeliyim.	Askerimizin	 oldukça	uzun	 cephesi	
önünden	 geçtikten	 sonra	 ancak	 büyük	 kumandanının	 iltizamı	 üzerine	 otomobilime	
binebildim,	 ondan	 sonra	 Trabzon,	 yalnız	 benim	 geçeceğim	 yol	 üzerinde	 değil,	 o	 yola	
kavuşan	bütün	yollar	görûnebildikleri	uzunluklarınca	halk	tarafından	kadın	erkek	dolu	
bir	manzara	ve	heyecan	ve	alkış	tufanı	halinde	görülmekte	 idi.	Bu	kadar	saygı	ve	sevgi	
ve	bağlılık	 ifade	eden	milli	heyecan	karşısında	bir	naçiz	kalbin	durmaması	yine	o	millî	
heyecanın	verdiği	kuvvet	sayesinde	ancak	mümkün	olabilmiştir.	Trabzon	hususi	idaresinin	
bana	kıymetli	bir	hediyesi	olan	köşküme	geldim.	Orada	da	beni	yalnız	bırakmadılar.	Her	
türlü	 yüksek	misafirperverlik	 timsali	 ile	 karşılaştım.	 Çok	 rahat	 ve	 huzur	 içinde	 geceyi	
geçirdim.	 Bu	 günkü	 cuma	 günü	 Umumî	 Müfettiş	 Tahsin	 Üzer’in	 tertib	 ettiği	 muvafık	
programı	 takib	 ettim.	 Vilâyet	 makamını.	 Cumhuriyet	 Halk	 Partisi	 Merkezini,	 Umumî	
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müfettişlik	 makamını,	 Halkevini,	 belediyeyi,	 kumandanlık	 makamını,	 askeri	 garnizonu	
ziyaret	ettim.	Bu	makamların	her	birinde	karşılaştığım	heyetler	bana,	sana.	Cumhuriyet	
Hükümetine	ve	bütün	Türk	milletine	 ister	 istemez	gurur	 ve	azamet,	 kuvvet	 ve	heyecan	
verecek	 yüksek	 kıymette	 ve	 fazilette	 idiler.	 Belediye	 dairesinde,	 kendi	 mühabbetkâr	
arzularile	halk	içine	girmiş	olan	devletler	konsolosları	da	bulunuyordu.	Onları	da	görmekle	
ayrıca	memnun	olduğumu	zikretmeliyim.

Beni	tekrar	bir	daha	heyecana	düşüren	şey	kumandanlık	dairesinden	ayrılırken	halkın	
heyecan	ve	tezahürünün	oradan	sonra	gittiğim	yere	kadar	devam	edişidir.

Son	ziyaretgâhım	Trabzon’un	askerî	garnizonu	oldu.	Garnizonda	kıymetli	kumandanlar	
tarafından	bana	takdim	edilen	Trabzon	askerî	kuvvetlerimizle	açık	alanda	karşı	karşıya	
bulunduğumuz	 dakikada	 duyduğum	 zevki	 tarif	 edemem.	 O	 kadar	 ki	 derhal	 askerlik	
duygularım,	uyandı	ve	onlara	bulundukları	dar	alanda	benim	ve	benimle	beraber	bulunan	
zatlerin	memnuniyetlerini	mucib	olacak	gösteren	ufacık	bir	tatbikat	yapmaktan	kendimi	
alamadım.	 Orada	 gördüklerimden	 çok	 memnun	 oldum.	 Kumandanları	 tebrik	 ettim.	
İstanbul’daki	görüşümde	bildirmiştim.	Onun	gibi,	 şarkın	bu	önemli	 ve	geniş	bölgesinde	
yüksek	kumandayı	elinde	tutan	kıymetli	Orgeneral	Kâzım	Orbay’dan	ve	kendisi	ile	beraber	
burada	bulunan	Korgeneral	Muzaffer	Ergüder’den	ve	kendisine	 filen	tatbikat	yaptırmış	
olduğum	Albay	Nuri	Berkûz’den	ve	bütün	şark	ordusu	komutan,	subay	ve	eratından	çok	
memnun	 kaldığımı	Maraşala	 bildirmenizi	 ve	Maraşalın	 da	 kendilerini	 tebrik	 ve	 takdir	
etmelerini	arzu	ettiğimi	bildiririm.

Şimdi	bu	dakikada	Trabzon	Atatürk	köşkünde	bulunurken	bütün	Şark	vilâyetleri	Türk	
mümessilleri	heyetleri	ile	beraber	geçirmekte	olduğumuz	samimi	hayatın	Devlet,	Hükümet	
ve	millet	iştirakinin	en	yüksek	enmuzecini	görmekte	olduğumu	söylersem	buna	ne	kadar	
sevineceğinizi	ve	benim	bu	derin	sevincimi	bütün	memleket	ve	millete	senin	ağzından	ne	
kadar	iyi	söylenebileceğini	takdir	ederek	gözlerinden	muhabbetle	öperim.

Kemal Atatürk

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — (Alkışlar	arasında	kürsüye	gelerek) 
Atatürk’ün okuduğumuz telgrafı hepimizi sevindirecek ve müftehir edecek iyi 

havadisle doludur. Atatürk’ün her seyahati memleket için hayır ve fayda kaynağıdır. 
Hükümet için istifadelerle doludur. Atatürk’ün etrafında Trabzon muhitinde toplanan 
bütün Şark vilâyetleri halkımızın gösterdiği muhabbet, beraber çalışma ve azmü kudret 
manzarası Trabzon’dan bütün memlekete huzurunuzda aksetmiş bulunuyor. Atatürk’ün 
seyahat buyurdukları yerde hizmetinden memnun oldukları âmir ve memurlarımıza 
ve bilhassa kumanda heyetimiz ve subaylarımıza gösterdiği muhabbet ve takdiri 
ferah ve iftiharla telâkki ettiğimizi söylerken bu sözlerimin huzurunuzda ve memleket 
muvacehesinde kendilerine samimî tebrik hislerimize tercüman olmasını isterim.

Atatürk, bilhassa bulunduğu cemiyet içinde bedbinlik hislerini derhal yıkayan 
ve memlekette çalışmak için, kudretli, ileri ve bahtiyar olmak için lâzım olan neşe ve 
kudreti derhalomuhite telkin eden bir varlıktır ki bu hassası cemiyet için ve millet için 
kurucu yaratıcı ve öğretici olarak kendisine başlı başına ayrı bir kudret vermektedir.
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Bütün vatandaşlarımın işitmesini isterim ki Türk milletine bu kuvveti veren âmillerin 
başında Türk milletinin gösterdiği samimî beraberlik gelir. Türk milletinin, Atatürk’ün 
etrafında bir tek vücud gibi her hareket için hazır bulunması hakikat ve dünyaya verilen 
bu kanaattir ki onun başlıca kudretini teşkil etmektedir	(Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

Atatürk’e karşı gösterdiği sevgi ve bağlılıkla Türk milleti yekpare vücud halinde 
mütemadiyen ilerleyeceğine ve hariçte en kuvvetli, en temiz sulh ve medeniyet unsuru 
olduğu kadar, en çetin mücadelelere göğsünü muvaffakiyetle... (Bravo	 sesleri, şiddetli	 ve	
sürekli	 alkışlar) karşı koyacağına yürekten emin olduğunu göstermiş oluyor, (Şiddetli	
alkışlar)

Arkadaşlar, Büyük Şefimiz ve milletimiz beraber olarak bir vücud gibi sevgide ve 
bağlılıkta beraberlik göstermekten bu memleketin kazandığı kudret, bütün kudretlerin 
başında gelen ve birçok milletlerin hasretle, hayranlıkla gıbta ettikleri bir Varlıktır.60 
(Bravo	sesleri, şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

60   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre V, Cilt 19, İçtima 75, Sayfa 275, 276.
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14 Haziran 1937 Pazartesi 
Hükümetin Dahilî ve Harici Siyaseti Hakkındaki Beyanatı

Muhterem arkadaşlar; çok feyizli çalışmanıza ara vermek üzere bulunduğunuz 
bu günde, Hükümetin dahilî ve haricî siyaseti hakkında Yüksek huzurunuzda ufak bir 
hülâsasını yapmağı vazife sayarak bu hülâsadan sonra, eğer yüksek tasvib ve teşvikinize 
bizi lâyik görürseniz sizden itimad reyi isteyeceğim, (Sürekli	alkışlar)

Evvela haricî siyaset üzerinde bütün münasebetlerimizi mümkün olduğu kadar açık 
yürekle ve hiç bir noktasını saklamayarak olduğu gibi söylemiye çalışacağım. Harici 
münasebetlerimiz üzerinde komşularımızla münasebatımızı birer, birer saydıktan 
sonra, umumî siyaset esaslarımızı izah edeceğim.

Sovyet ittihadı ile münasebetimiz dostane ve samimanedir. Hatta son zamanlarda bu 
dostluk yeni bir samimiyetle canlanmıştır (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Son zamanlarda Sovyetlerle aramızda bilâkis soğukluk bulunduğunu düşünenler 
ve farzedenler için bu kadar açık bir surette söylemem belki hayreti mucib olacaktır. 
Bu sefer gerek mösyö Litvinofla yakından konuşuşumda ve gerek yeni Sovyet Büyük 
Elçisinin Ankaraya gelişinde temaslarımız iki memleket arasındaki dostluk rabıtalarının 
her iki tarafça hakiki kıymeti ile takdir edilmekte olduğunu nazarımızda bir kat daha 
tecelli ettirmiştir (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Arkadaşlar, aramızda soğukluk geçdiğini farzedenler, şimdiye kadar olan tecrübelere 
kâfi derecede dikkat etmemiş olanlardır ve bizim siyasetimizin hususiyetini iyice 
kavramamış olanlardır.

Politikamızın istiklâli, siyasî ve coğrafî vaziyetimizin hususiyetleri bize kendimize 
mahsus bir takım faaliyetler göstermektedir ve daima gösterecektir.

Bu hususiyet bizim taahhütlerimizle, müesses dostluklarımızla ve ilk gündenberi 
yakın bir dostlukla biribirimizi takdir ettiğimiz Sovyetlerle münasebatımızla asla taaruz 
etmemiş ve taaruz etmiyecektir (Bravo	sesleri,	alkışlar) Mösyö Litvinof’la mutabık olarak 
müşahede ettik ki Türk-Sovyet dostluğu her iki memleketin siyasetinde devamlı unsur 
olarak payidar kalacaktır. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bu sözlerim iki memleketin iyi münasebetleri ve samimî dostlukları hakkında hatıra 
getirilmiş olan ve getirilecek olan bütün şüpheleri tamamile izale eder sanırım. Dünyanın 
bugünkü hali iki memleket arasındaki dostluğu sağlam esaslar üzerinde devam ettirmek, 
beynelmilel menfaatler için, sulh esasları için faydalı olur, kanaatındayım (Bravo	sesleri,	
alkışlar)

Arkadaşım Dr. Aras yüksek teveccüh ve itimadınızla bugün ehliyet ve salâhiyeti bir 
kat daha tebarüz etmiş olarak yakında Bağdadi, Tahranı ve Moskovayı ziyaret edecektir 
(Alkışlar)

Irakla münasebetimiz, samimiyet ve dostluk mahiyetinde gösterdiği iyi tecelliyi her 
fırsatta bu memleketin efkâr-ı umumiyesi tebarüz ettirmiştir.

Irak’ın inkişafı ve terakkisi ve bizimle iyi münasebetler beslemek hususundaki azim 
ve dirayetini bu memleket kemalile takdir etmektedir ve daima da edecektir.
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İranla esaslı, köklü bir surette mevcud dostluk münasebetlerimiz ve emniyetli 
hislerimiz Meclis-i Âlide son günlerde tasdik olunan ehemmiyetli muahedelerle 
bir kat daha sağlamlık peyda etmiştir. İranın terakki yolunda attığı büyük adımlar, 
Türkiye halkının hayranlığını ve takdirini daima mucib olduğu gibi İran Türkiye 
münasebetlerinin yakın kardeşlik rabıtaları hissiyatı içinde inkişafın bu memleket 
daima takdir ve muhabbet hislerile karşılamıştır. Ve karşılayacaktır	(Alkışlar)

Arkadaşım Dr. Aras’ın bu seyahati esnasında Kâbile kadar gitmesini ve bizim orada 
da dostluk hislerimizi yakından ifade etmesini isterdim.

Maddî imkânsızlık bu sefer onun seyahatinin Kabile kadar uzamasına imkân 
bırakmıyor. Fakat bu sözlerim büyük Meclisin Afgan milletine karşı olan dostane 
hissiyatını tebarüz ettirmek için iyi bir vesile oldu ise bahtiyarım	(Alkışlar) Şüphe yoktur 
ki Hariciye vekilimiz Kabilde Afganlı dostlarımızı ziyaret etmek için eline geçecek ilk 
fırsattan istifade edecektir.

Irak, İran, Afgan ile bizim aramızda son zamanlarda çok sözü geçen şark paktı, 
ademitecavüz ve müşavere esasındadır.

Şimdilik üç Devlet arasında parafe edilmiş bulunuyor. Bu pakt hakkında işbu 
Devletlerin bitişik komşusu olan Sovyet ittihadı ve İngiltere’nin malûmatı olduğu 
gibi, onların hüsnü telakkilerini farz ettirecek sebeblere de malikiz. İlave etmeliyim 
ki Türkiye’nin pakta iştirak eden Devletlerle rabıtası ve yakın münasebetleri ayrı ayrı 
aramızda mevcud olan muahedelerle zaten müemmendir. Doktor Aras’in seyahati bu 
pakt mevzuundan ayrı ve müstakil bir şeydir.

İngiltere ile münasebetlerimizin hakikî bir dostluk ve emniyet hislerine müştenid 
olduğunu söylemek benim için bahtiyarlıktır. İngiltere’de bulunduğum zamanda İngiliz 
milletinin en salâhiyettar ricalinde memleketim hakkında samimî dostluk hisleri 
müşahede ettim ve en salâhiyettar rical İngilterenin Türkiye hakkında beslediği samimî 
ve ciddî dostluk hissiyatını memleketime getirmemden memnun olacaklarını bana 
izhar etmişlerdir	(Alkışlar)

Yalnız resmî mahafillerde değil hususî mahallilerde de memleketimiz hakkında 
itimad ve sempati gösterilmektedir. Sulh davasında İngiltere’nin takib ettiği hatt-ı 
hareketi, zihniyetimize uygun bulmaktayız. Memleketlerimiz arasındaki itimad hisleri, 
aradaki münasebetlerin inkişafı için ve beynelmilel sulh davasında ve emniyet davasında 
kıymetli bir âmil olarak müessir olmak için çok faydalı olacaktır.

İtalya ile siyasî münasebetlerimiz çok iyi haldedir. İktisadî münasebetlerimiz 
inkişaf etmektedir. İtalya ile münasebetlerimizin en iyi halde bulunması bizim ciddî 
emelimizdir. Akdenizde bütün Devletler arasında suitefehhümlerin izale edilmesi, 
ihtilâf sebeblerinin ortadan kalkması ve Akdeniz’de iyi münasebat havasının bütün 
politikalara hâkim olması bizim ciddî arzumuzdur.

Arkadaşlar, memleket bildiği gibi, bütün dünyada bilir ki, Akdeniz’de emniyet ve 
İstikrar bizim için çok kıymetli bir mevzudur (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Akdeniz’de emniyet ve istikrarı tevlid ve temin edecek her türlü tedbirleri bu 
memleket iyi kabul ile karşılayacaktır.
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Fransa ile münasebetlerimizin hayırlı ve mesud inkişafı hakkında Hariciye vekili 
arkadaşımız ve hatibler bundan evvelki mevzuda söz söylemek için fırsat buldular. 
Fransa siyasetini idare etmekten birinci derecede mesul olan zatlerle yakinden Türkiye 
ve Fransa arasındaki esaslı emniyet ve büyük politika mevzularını açık bir surette 
görüştüm. Arkadaşlarım, Fransa’nın mesul ricalinde ve Fransa Büyük Meclisinde 
ve Fransa’nın efkâr-ı umumiyesinde şahsiyet sahibi olan yüksek kıymeti haiz bütün 
ricalinde Türkiye’ye karşı dostluk beslemek ve Türkiye’ye karşı iyi münasebet beslemek 
hususunda ciddî bir arzu ve kanaat gördüğümü söylemekle bahtiyarım	(Alkışlar)

Fransa ile aramızda son zamanda çıkan Hatay meselesi vardı ve hudud emniyeti 
üzerinde bir takım hadiseler çıktı. Hatay meselesi Milletler Cemiyeti konseyi kararile 
ve bu gün tasdik buyurduğunuz muahedelerle katî neticesini almıştır. Benim zannımca 
Hatayda vardığımız neticenin asıl kıymeti bu meselenin iyi bir surette hitam bulduğu 
hakkında zihinlerimizde hâsıl olan kanaattir. Beynelmilel meselelerin halli hususundaki 
muahedelerde yapılan tasfiyelerin yalnız kâğıd üzerinde değil, bilhassa zihinlerde kabul 
olunmasile kıymet hâsıl olur. Onun için Türkiye, Hatay meselesinde varılan neticeleri 
kati bir tasfiye addetmektedir. Hatibler, Hükümeti muahedelerin şurasından, burasından 
tenkid etmek için fırsat buldular.

Fakat Yüksek heyetiniz gibi bütün millet ve bütün âlem dikkat etmiştir ki nihayet 
bütün hatiblerin, üzerinde birleştikleri nokta, kâğıd üzerine koyduğumuz esasların sıdk 
ile hulûs ile tatbik olunması üzerindedir. Demek ki, şimdi bu hissi hulâsa ederek ben de 
söyleyeyim ki, Cemiyet-i Akvamda varılmış olan neticelerin hakkile ve hulus ile tatbik 
olunmasından başka hiç bir şey istemiyoruz	(Alkışlar)

Arkadaşlar, muahedelerin hulûs ile tatbik olunması, her şeyden evvel imza edenlerin 
hüsnü niyetlerine bağlıdır. Size biraz evvel Fransa ile Türkiye arasındaki sıcak havayı ve 
Fransa’nın mesul ricalindeki hulûsu ifade ettim. Bu halde bu Hatay üzerinde vardığımız 
anlaşmaların hulûs ile tatbik olunması için ne kadar unsur tasavvur olunabilirse 
bu anda o unsurların hepsi elimizdedir. Bir takım -mümkün olduğu kadar hafif tâbir 
kullanmağa ve aramağa çalışacağım- vaziyetten haberdar olmayan ve nihayet vaziyeti 
bulandırmakta türlü türlü saike kapılmış olan siyasetçilerin Cemiyet-i Akvamda 
verilen karardan sonra sükûnette olmadıklarını ve bu sükûneti bozmağa çalıştıklarını 
görüyoruz. Hatiblerin bu husustaki endişeleri yalnız Büyük Meclisten değil, memleket 
muhitinden de bize aksetmektedir.

Burada müsterih olmak için bazı noktaları göz önünde bulundurmak faydalıdır 
zannederim. Kabul olunan muahedelerin tatbiki vazifesi bu gün için Fransa’ya düşüyor. 
Bu gün taahhüd ettiğimiz muahede ile Hatayın tamamiyetinin her vasıta ile mahfuziyeti 
Türkiye ve Fransa’ya düşüyor. Nihayet bu esaslar Cemiyet-i Akvamın müzahereti ve 
iştigal sahasıdır. Hatta eğer hukukçular tabiri caiz görürlerse mesuliyeti altındadır. 
Demek ki biz, alâkadar olanların kuvvet ve hüsnüniyetlerile bu muahedelerin tatbik 
olunacağından emin olacağız ve nihayet bütün vasıtalar çaresiz kalırsa ve hakikaten 
siyaset tahribcileri bütün bu beynelmilel akidleri hiçe sayacak kadar tecavüz fikirleri 
gösterirlerse, en nihayet Cemiyet-i Akvama iltica etmekten de geri kalmayacağız.

Bu gün oradaki vaziyet, Cemiyet-i Akvamın kabul ettiği, tesbit ettiği esaslar 
dahilînde emniyetin hüsnü tatbiki, Cemiyet-i Akvamı teşkil eden bu kadar milletin 
müşterek kefaleti ve taahhüdü altındadır. Sükûnetle söylediğim bu sözlerin içinde Hatay 
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için yapılan anlaşmanın behemehal ve hulûsle tatbik olunması için kâfi müeyyideler 
mevcuddur ümidindeyim.

Esasen hatipler gibi milletimiz de Suriye halkına karşı hakikî teveccüh ve muhabbetle 
mahmuldür. Ben bu vadide Suriye halkına karşı Türklerin hassasiyetini göstermek için 
kıymetli fırsatlardan istifade ettim. Şimdi o mevzuda tekrar hararetle söz söylemek için 
ahval ve şeraitten kâfi derecede teşvik gördüğümü söyleyemem. Amma kanaatim odur 
ki milletler hakikî menfaatlerini nihayet siyaset adamlarına ibram ve icbar edeceklerdir 
(Bravo	sesleri,	alkışlar)

Hudud üzerinde, Türkiye-Suriye hududu üzerinde çıkan hadiseler bir takım 
muhabereleri intaç etti ve onlar dahi ilk temaslardan sonra iyi bir yola girdi. Ümidimiz 
zaten esasta dost iki memleketin hududu üzerinde emniyetin mevcud olması prensibinde 
hiç bir ihtilaf yoktur. Mesele bunun iyi tatbikidir. Mesele bunu iyi tatbiktir. İyi tatbiki için 
Fransa ricali ile biz ayni kanaat ve ciddiyetle bu işi takib etmek kararındayız.

Hülasa arkadaşlarım; Fransa ile münasebatımızda hususî meseleler bahtiyar bir 
surette tatbik edildikten sonra yeni bir inkişaf devrinin, büyük bir emniyet havasının 
hüküm süreceğini ümid etmek ve ümidimizi huzurunuzda söylemek bize hususî bir haz 
vermektedir.

Balkan Devletlerile münasebetlerimizin bütün millet tarafından malûm olmayan 
hemen hiç bir safhası yoktur.

Dört Devlet aramızda açık muahede ve onun hükümlerile bir sulh davası için bağlıyız. 
Yakın bir zamanda ben ve Dr. Aras Balkan müttefiklerimizin payitahtlarını beraber veya 
ayrı ayrı görmek bahtiyarlığına nail olduk.

Memleketimize karşı müttefiklerimiz tarafından gösterilen teveccüh ve muhabbet 
bütün dünyanın dikkatini celbedecek sıcaklıkta idi. Bu memleket Yugoslavya’dan, 
Yunanistan’dan ve Romanyadan gördüğü sıcak tezahüratı ayni hareketle karşıladı 
(Alkışlar)

Arkadaşlarım, dört Balkanlı Devletin ayrı, ayrı cephelerinden dolayı vakit, vakit 
görülen hususî politikaları onların Balkan antantı taahhüdleri üzerinde vaziyetlerinin 
hafif veya zayif olduğunu zannettirecek propagandalara sebebiyet vermektedir. Bunu 
görüyoruz, amma buna inanmayın.

En yakın temaslarımızla anlıyoruz ki dört Balkan Devleti kendilerini birleştiren Sulh 
İdealinde Samimî ve Sabittirler (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bulgaristan komşumuzun, evvelce de bir iki münasebetle huzurunuzda arzettiğim 
Balkanda sulhu muhafaza etmek ve diğer komşularile iyi münasebetlerini arttırmak 
için gösterdiği hüsnü niyetleri biz yakından ve en salahiyetli ağızlardan işittik. 
Bulgaristan bizimle hususî bir muahede ile bağlı olduğu gibi, Yugoslavya ile de hususî 
bir muahede ile bağlıdır. Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya ile münasebetlerini de 
bu hale getirmek kararında olduğunu söylemiştir. Bu arzularını Türkiye yalnız teşvik 
eder ve elinden geldiği kadar teshil eder. Şüphe yokki Balkanlarda Bulgaristan’la diğer 
komşuları arasında sıcak dostluk havasının teessüs etmesi ve bütün Balkan Devletlerinin 
söyledikleri gibi ciddî ve iyi niyetli bir dostluk yoluna girmesi hepimiz için sevinçli bir 
emel ve Avrupa sulhu için bir mesnettir.
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Bulgaristan’la aramızda, şimdi teferruata girmek istemiyorum, milletimizin hassas 
olduğu mevzular malûmdur. Aramızdaki münasebetlerde yekdiğerimizin hassas 
noktalarına dikkat etmekte ve iyi olduğu inkişaf ettirmekte menfaatlerimiz olduğunu 
müşahede ettik. Görüyorsunuz ki bütün esaslar, Devletler arasında söz olarak katedilen 
bütün mesafeler hayırlı ve ileridir. Bunun iyi bir surette tatbikinde her iki memleketin 
menfaati olduğunu takdir ediyor ve takib ediyoruz.

Arkadaşlar; size Cemiyet-i Akvam üzerinde görüşlerimizi de söylemek isterim.
Bu müessesenin kuvveti ve zâfı son zamanda mübalâğa edilmiştir.
Kuvvetine inananlar büyük davaların ve büyük meselelerin kolaylıkla fiilî ve katî bir 

surette halledilebilmesini beklemişlerdir. Bu lüzumundan fazla bir hayalperestliktir. 
Zafını ileri sürenler onun hiç bir faydası olmadığını ve milletlere hiç bir teminat 
vermediğini zannetmektedirler.

Bunu böyle zannetmekte hakikati, asla kendi hakikî ölçüsü dahilînde görmemektir.
Cemiyet-i Akvam bu gün onun hukuken ve filen haricinde bulunan Devletlerin 

faaliyetinden mahrum bulunmakla büyük bir mahrumiyet ve zaiflik içindedir. Buna 
şüphe yok. Haricinde bulunan Devletlerin kıymetli ve beraber müşterek çalışmalarını 
Cemiyet-i Akvamda birleştirmeleri bu müessesenin beynelmilel sulh ideali için haiz 
olduğu yüksek otoriteyi çok kuvvetlendirecek, ideal bir şekle sokacaktır. Buna şüphe 
yoktur. Bunu temenni ederim. Ancak bu günkü hali ile de Cemiyet-i Akvam az bir 
kıymette değildir. Büyük bir ehemmiyet ve büyük bir kıymettedir. Milletlerin, şu kadar 
çok milletin muayyen sulh hedeflerinde birleşmiş olduklarını söylemeleri, dünya için 
beşeriyet için esaslı bir mesned teşkil eder	(Alkışlar)

Ondan sonra bu kadar milletin mesul ricalinin vakit, vakit buluşarak birbirlerini 
görüp anlamaları az görülecek bir fayda değildir ve nihayet bazı kıymetli tecrübeler 
göstermiştir ki Cemiyet-i Akvam beynelmilel meseleleri mütalea ve bazı ahvalde iyi 
çareler bulmak için kıymetli bir vasıtadır ve nihayet Cemiyet-i Akvamın beynelmilel 
sulh için çizmiş olduğu ideal herkesin tahakkukuna yardım etmesi temenni olunan bir 
idealdir. Bununla Türkiye, biz, Cemiyet-i Akvamın lehinde ve aleyhinde ileri sürülen 
bütün noktaları düşünerek onun faydalı bir müessese olduğuna, onun esasları dahilînde 
siyaset takib etmek istediğimize hulûs ile ve şuur ile kani olduğumuzu göstermiş 
oluyoruz.

Arkadaşlar, başında söylediğim gibi siyasî münasebetlerimizden bahsederken 
komşularımızla münasebetleri ayrı ayrı mevzubahs ettim. Komşu olmadığımız 
Devletlerle de münasebetlerimiz çok iyi ve dostanedir ve hiç bir memleketle esaslı hiç bir 
ihtilâfımız yoktur. Bunu memnuniyetle kaydettikten sonra bugün bütün dünyanın sulh 
davası ile meşgul olduğunu, milletlerin beynelmilel sulhun idaresini sağlam esaslara 
istinad ettirmek için ne gibi tedbirler bulmak lazım geldiğini aradıklarını söyledim.

Beynelmilel sulhun devamı ve sağlam esaslar üzerinde bulunması çareleri aranıyor. 
Henüz bulunmuş değildir. Memleketimizin sulh için çok ciddî arzulu olduğunu bilmekle 
beraber, onun, beynelmilel sulhun sarsılmaz bir takım esaslara bağlanmamış olduğunu 
daima düşünmesinde ve bilmesinde zaruret ve lüzum görmekteyiz. Bu sözleri onun için 
söylüyorum (Bravo	sesleri)
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Biz sulh davasında hakikî ve samimî bir hadim vaziyetindeyiz. Kendi vesaitimizin, 
faaliyet sahamızın dahilînde beynelmilel sulhun muhafazasına çalışırız ve Türkiye’nin 
hayır ve menfaatini sulhta bularak onun daima muhafaza edilmesi temennisindeyiz.

Arkadaşlar, bu noktanın siyasî zihniyetimiz olarak anlaşılmasını isterim.
Biz, beynelmilel sulhun Türkiye’den uzak ve bizim hududlarımızdan çok ayrı yerlerde 

de bozulmasını kendi menfaatimize ve hayrımıza muvafık görmeyiz (Bravo	sesleri)
Biz, memleketimizin emniyet ve siyasetini, her hangi iki memleket arasındaki nifak 

ve ihtilâftan beklemiyoruz (Bravo	sesleri) Bu esaslı bir noktadır.
Biz kendi memleketimizin emniyetini diğer memleketler arasında iyi münasebetler 

ve emniyetli münasebetler bulunmasile pekalâ telif olunacak, temin olunacak 
itikadındayız	(Alkışlar) Onun içindir ki, diğer iki memleket arasındaki her hangi bir nifak, 
iftiraka karışmayız. Onun düzelmesini isteriz ve her hangi iki memleket arasında nifak 
ve iftirak husulünü asla istemeyiz, bilâkis elimizden geldiği kadar memleketler arasında 
bu kabil uzaklıkların ve müsademelerin ortadan kalkmasını temenni ederiz. Milletler 
arasında mühim bir uzuv ve kuvvetli bir millet olarak çalışırken bizim siyasetimize delil 
olan, saik olan esaslı fikirler ve manevî sebebler, âmiller bu söylediğim sebeblerdir.

Arkadaşlar; haricî münasebetlerimizden geçerek şimdi dahilî siyasetimiz üzerinde 
de bir iki malûmat arzedeceğim.

Dahilî siyasetimiz üzerinde tek mesele olarak eskiden Dersim dediğimiz Tunceli 
vilâyeti hâdiselerinin esasını ve bu günkü vaziyetini huzurunuzda efkâr-ı umumiyeye 
açıkça bildirmek isterim. Büyük Meclisin malûmudur ki, Hükümet iki seneden beri 
Tunceli mıntakasında hususî ıslahat programı takib etmektedir. Bu program, bu 
mıntakayı medenileştirmek için bütün vasıtalarla ve hususî hükümler dahilînde orada 
geniş bir çalışma teferruatını ihtiva etmektedir. Bunu şimdiye kadar orada kanuna 
muhalefetten kuvvet ve zevk almış olan bazı reisler iyi karşılamadılar. Islahat programına 
mukavemet ve muhalefet etmek istediler. Bu bizi tarihini tam söyleyemiyorum, mart 
nihayeti - nisan bidayetlerinde hususî askerî tedbirler almağı icab ettirdi. Orada 
şunu düşündük; mukavemet eden ve Hükümetin ıslahat programına muhalefet eden 
mmtakada ne yapmalıyız? Şimdiye kadar olan Dersim tecrübeleri, orada Hükümetin 
bir emrine karşı muhalefet olunca mühim bir kuvvet toplayarakomıntakada ciddî 
tedibat yapmak ve bırakmak. Biz buna “Sel seferleri” dedik. Memleketin bir tarafında 
bir hadise çıkınca onu kuvvetli bir surette ve sel halinde gelib geçmekten bir fayda hâsıl 
olmayacağı kanaatinde bulunduk. Biz muhalefet edenlerin mukavemetlerini bertaraf 
ettikten sonra kendi programımızın hiç bir şey olmamış gibi takib olunmasını esaslı 
vazifemizden saydık.

Bu günkü vaziyet şudur; Orada jandarma ve Hükümet kuvveti tamamile teessüs 
etmiştir. Tuncelinde ıslahat programı olarak düşündüğümüz tedbirler fasıla görmeksizin 
devam etmektedir. Yol yapıyoruz, mekteb yapıyoruz, karakol yapıyoruz. Bir iki ay 
müddetle bu işlere fasıla gelmiş olan yerlerde tekrar bu işlere başladık. Şimdiye kadar bu 
harekât ve faaliyet esnasında orada ciddî müsademeler olduğunu ve arada büyük zayiat 
geçtiğini zannettiklerini işittim. Onun için size şimdiye kadarki, yani üç aylık harekâtı, üç 
ay zarfında uğradığımız hakikî zayiatı olduğu gibi söylemek isterim. 14 Haziran, bugün 
aldığım rapora göre şimdiye kadar olan zayiat jandarma, asker ve muhafız korucusu 
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olmak üzere, 13 şehid, 18 yaralıdır. Bunların içinde bir tanesi subaydır, teğmendir. Bu 
zayiatın bize elem verdiğini ve Büyük Millet Meclisinin hissiyatında çok acı yaptığını 
müşahede ediyoruz. Fakat hâdisenin ehemmiyeti, bilhassa mübalağalı neşriyata karşı 
yapılan iş karşısında fedakârlığın fazla olmadığı noktasına nazarı dikkatinizi celbetmek 
isterim. Bugünkü vaziyette arkadaşlar tekrar ettiğim gibi jandarma, Hükümet vaziyete 
tamamen hâkimdir.

Kâfi derecede askerî kuvvet orada hazırdır. İslahat programı takib olunmaktadır. 
Huzurunuzda söylerken bütün memleketin ve mahallinde bulunan vatandaşların 
işitmesini isterim ki, Cumhuriyet Hükümeti oraya İslahat programını süs olarak, heves 
olarak götürmedi (Bravo	sesleri) Ne kadar müşkülâta uğrasa, ne kadar çok sene sürse yaz 
ve kış bu programı biz orada tatbik edeceğiz	(Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

Her hangi bir meseleyi Büyük Millet Meclisi kabul ettikten sonra şimdiye kadar 
nasıl ufak tefek muhalefet ve müşkülat karşısında vaz geçmek bizim şiarımızda ve 
iktidarımızda olmadısa, bu sefer de programımızı ve Büyük Millet Meclisinin kararını 
tatbikten geri kalmayacağız	(Bravo	sesleri	alkışlar)

Bunun bu suretle ve kanaatle bilinmesi, zannederim ki bizim işlerimizi kolaylaştırdığı 
kadar henüz aklı başında olmayan reisleri biran evvel Hükümetin kudretli olduğu kadar 
adaletli ve şefkatli kucağında selamet aramalarının yegâne çıkar yol olduğuna, ikna 
edecektir.

Arkadaşlarım; görüyorsunuz ki bütün meseleleri size açık olarak söyledim.

Bundan sonra Hükümetin umumî faaliyeti üzerinde söz söylemek için bu gün Büyük 
Meclisin ruznamesinde bulunan meseleler ayrı, ayrı ve canlı birer misal vermektedir.

İmar politikasını takib ediyoruz. Vergileri tenzil etmek için her fırsattan istifade 
ediyoruz. Malî politika olarak bir kaç senedenberi takib ettiğimiz indirme tedbirleri 
şimdiye kadar müsbet netice verdi. İndirdiğimiz vergilerden bir iki senede azalan 
nisbeti telafi edecek miktarda karşılık aldık.

Bu gün yaptığımız petrol indirmesinde de ve diğer vergi indirmesinden de 
memlekette yeni bir inkişaf göreceğimizi ümid ediyoruz.

Vergi ıslahında, imkân bulduğumuz her mevzuda, indirmek siyasetine şaşmadan 
devam edeceğiz	(Alkışlar)

Maliye vekili arkadaşımız Büyük Mecliste bütçe müzakeresini yaparken yeni seneye 
10 milyon lira kadar bir Hazine vaziyeti devredebileceğini ümid ettiğini söylemişti. 
Haziran bidayetindeki ilk hesablar bize maliye vekilimizin tahmin ettiği iyi vaziyetin 
fazlası ile tahakkuk ettiğini göstermiştir.

O huzurunuzda 10.000.000 söylemişti. Bana verilen malûmatta haziran nihayetinde 
vaziyetimizin 11.500.000 lira fazlası ile intikal ettiğidir (Bravo	sesleri,	alkışlar)

İyi ve sağlam bir bütçe memleketimizin bütün faaliyeti için çok itimad veren bir 
esastır. Yeni bütçenin ne kadar sağlam mevzular üzerinde kurulduğunu söylemek için 
size söyliyeyim ki, yeni bütçeyi Büyük Meclis 231 milyon küsur üzerinden kabul etti. 
Bizim 1936 da tahsil ettiğimiz miktar; muvakkat olan, son, sene, nihayeti hesablarına 
göre 241.000.000 liradır. (Alkışlar)
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Görüyorsunuz ki, kabul ettiğiniz bütçenin fazlasını geçen senede fiilen tahakkuk 
ettirmiş bulunuyoruz. Bu, memleketin iktisadî hayatında tutulan yolların iyi semere 
verdiğini ve memleketin mütemadiyen inkişaf yolunda yürüdüğüne maddî bir misal 
olarak telakki edilir ümidindeyim.

Arkadaşlar, kısa ve münferid noktalarla siyasetimizin haricî, dahilî ve umumî 
hatlarına işaret etmek istedim. Tafsilatını ve teferruatını bütçe müzakeresinde etrafîle 
bildiğiniz bu esaslı siyaset hatlarını kanaatla takib etmek fikrindeyiz. Bizi bu hususta 
tasvib ve teşvik ettiğinizi yüksek reylerinizle göstermenizi arzu ederiz, (sürekli	ve	şiddetli	
alkışlar)

GÜVEN OYLAMASI

BAŞKAN — Kutular öne konacaktır. Esamile çağırıldığı vakit arkadaşlar lütfen 
sağdan gelsinler.

(Ordu intihab dairesinden reyler verilmeğe başlandı)

BAŞKAN — İsmi okunmayan ve rey vermeyen arkadaş var mı?

Rey toplama muamelesi bitmiştir.

Hükümetin taleb ettiği itimad reyine iştirak eden, rey veren arkadaşların adedi (329) 
dur. Hepsi müttefikan Hükümete itimad beyan etmişlerdir. (Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

(Başvekil	İsmet	İnönü	sürekli	ve	şiddetli	alkışlar	arasında	tekrar	kürsüye	geldi)

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ — Arkadaşlar; yüksek itimadınız bizi yeni bir kuvvetle 
teçhiz etmektedir. Türkiye’nin bütün kuvvetlerini kudretli elinde toplayan B. M. Meclisi, 
emanet ettiği icra kudretini bütün kabiliyetimizle iyi bir yolda takib etmeğe, tatbik 
etmeğe çalışacağımızdan emin olabilir.61 (Şiddetli	alkışlar)

61   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre V, Cilt 19, İnikad 76, Sayfa 311-316.
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11 Teşrinisani 1938 Cuma 
Reisi Cumhur Seçilmesi Nedeniyle, And İçmesi ve Teşekkür Konuşması 

BAŞKAN — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 34’üncü maddesi mucibince Reisicumhur 
intihabına başlıyoruz. Kura çekeceğiz. (Ordu intihab dairesinden itibaren reyler 
toplandı)

Rey vermiyen arkadaşlar var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Nizamnamei dahilîmiz mucibince kura ile dokuz arkadaş seçeceğiz. Tasnifi âra da, 

yine nizamnamemiz mucibince, burada alenî olarak yapılacaktır.
İsmail Mehmed Uğur (Sivas), Mebrure Gönenç (Afyon Karahisar), Faik Soylu (Niğde), 

Huriye Öniz (Diyarbakır), Yahya Galib Kargı (Ankara), İsmail Hakkı Veral (Sinob), Numan 
Aksoy (Antalya), Nuri Göktepe (Aydın), İsmet Eker (Çorum)

Bu arkadaşlar lütfen burada reyleri tasnif etsinler.
(Umumî heyet salonunda reyler tasnif edildi)
BAŞKAN — Neticei arayı arzediyorum. Reisicumhur intihabı için 348 arkadaş iştirak 

etmiştir. 348 reyle ve müttefikan Malatya mebusu İsmet İnönü Reisicumhur intihab 
edilmiştir. (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Kendilerine haber vermek ve burada yemine davet etmek üzere celseyi 20 dakika 
tatil ediyorum.

AND İÇME

(Reisicumhur	 İsmet	 İnönü	 Meclisin	 coşkun	 tezahüratı,	 sürekli	 ve	 şiddetli	 alkışları	 arasında	
Başkanlık	kürsüsüne	geldiler)

REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ — Reisicumhur sıfatile Cumhuriyetin kanunlarına 
ve hâkimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine 
sadıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi 
kemali şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye ve ilâya ve deruhde ettiğim 
vazifenin icabatına hasrınefis etmekten ayrılmıyacağıma namusum üzerine söz veririm. 
(Allah	muvaffak	etsin	sesleri,	şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ — Büyük Türk Milletinin Muhterem Vekilleri,
Arkadaşlığınızla müftehir olan, şerefli vazifenizde kendi nefsi için bahtiyarlık bulan 

bu arkadaşınıza Devletin en yüksek vazifesini tevdi etmek teveccühünü gösterdiniz. 
Sizlere şimdiden çok samimî şükranımı takdim ederim.

Omuzlarımda hissetiğim ağır vazifeyi ifa ederken, tek istinadım, Büyük
Türk Milletinin itimadı ve bunun, sizin yardımınızla ve sizin dilinizden
İfadesi Olacaktır. (Alkışlar,	Allah	muvaffak	etsin	sesleri)
Bu anda Atatürkün hatırası teselli bulmaz acılarla dolu olan kalbimizin aziz 

timsalidir. Atatürkün fevkalade hizmetlerini bu günkü Türk Devletinin bünyesinde 
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tam ve temiz eserler olarak tecessüm etmiş görüyoruz. (Alkışlar)	Kadir bilen ve büyük 
evlâd yetiştiren milletimizin yüreğinde, (Kemal Atatürk) adı, sevgi ve hürmet içinde 
ebedî olarak yaşıyacaktır. (Şiddetli	alkışlar) Şükran ve tazim hislerimi söylemeğe çalışan 
sözlerimin sizin muhabbet ve takdir duygularımızı da aksettirdiğine kaniim. (Alkışlar)

Muhterem arkadaşlar; Devlet ve milletimizin insaniyet ve medeniyetin asil 
hedeflerine doğru durmadan ilerleyip yükseleceğine kâfi inancım vardır. (Bravo	sesleri,	
sürekli	alkışlar)

Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz: Türk vatanının bölünmez, 
hiç bir tecavüze tahammül etmez, hiç bir zor karşısında millî haklarından vazgeçmez 
mahiyeti, her zamandan ziyade taze ve canlıdır. (Alkışlar,	bravo	sesleri)

Türk milleti Devlet kurmak, vatan korumak kudretinde, kendi cevherindeki kıymet 
ve faziletlere istinad eden yapıcı ve yaratıcı bir millettir, (Alkışlar)

Sulh ve terakki yoluna bütün gayretlerini asil bir surette vakfetmiş olan milletimiz 
mecbur olursa, kendisi ve şanlı ordusu geçmiş kahramanların hayranlığını celbedecek 
yeni kahramanlarla dolu olan fedakâr göğsünü en parlak zaferlerle süslemeye hazırdır. 
(Her	zaman	sesleri,	şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine yükseltmiş, Türk milletine 
en kısa yoldan temiz cemiyet hayatını, feyizli terakki yollarını açmış olan inkılâblar, kalb 
ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır. (Alkışlar)

Arkadaşlarım.
Millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa olunmasını emel edinmek başlıca kaygımızdır. 

Sükûn, istikrar ve emniyet içinde çalışmaktan başka arzusu olmayan milletimizi 
anarşiden ve cebirden uzak, bütün vatandaşlar için müsavi bir emniyet havası içinde 
bulundurmağı, Cumhuriyetin en kıymetli nimeti biliyoruz. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Vatandaşlar arasında muhabbeti genişletmek ve derinleştirmeği, en şerefli vazife 
sayıyoruz. (Alkışlar)

Arkadaşlar,
Türk milletinin en feyizli hazinesi; Büyük Millet Meclisidir. Geçmişte büyük zorlukları 

yenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, gelecekte de büyük saadetlerin, zafer ve 
muvaffakiyetlerin başlıca kaynağı olacaktır.62 (AIlah	seni	var	etsin	sesleri,	şiddetli	ve	sürekli	
alkışlar)

62   TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 27, İnikad 3, Sayfa 17, 18.
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27 Kasım 1961 Pazartesi 
26. Cumhuriyet Hükümetinin (VIII. İnönü Hükümeti) Programını Millet 
Meclisi Genel Kuruluna Sunuş Konuşması

Başbakan	İsmet	İnönü	tarafından	teşkil	olunan	Bakanlar	Kurulunun	Programı

BAŞKAN — Söz Sayın Başbakanındır.

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Millet Meclisinin Sayın Üyeleri,

Hükümet programını arz etmek için yüce huzurunuzda bulunmakla şeref duyuyorum. 
Başkanı bulunduğum karma Hükümet siyâsi hayatımızda geçmiş misâli olmayan yeni bir 
teşekküldür. Uzun bir ayrılık devri içinde bir araya gelmeleri ve bir dilden konuşmaları 
imkânsız sanılan siyâsi partiler, anlaşarak bir Hükümet kurabilmişlerdir.

Bu netice, milletimizin siyâsi olgunluğunun ve her güçlüğü yenme hususundaki 
denenmiş kudretinin yeni bir örneğidir.

Yüksek huzurunuzda bulunan Hükümetin üyeleri, kısa çalışmalar süresinde, 
düşünüşte ve siyâsi anlayışta ahenk ve mutabakat içinde bulunduklarını görmüşlerdir.

Cumhuriyet Hükümeti, bütün üyeleriyle, Atatürk ıslahatının ilkeleri üzerinde 
kararlıdır. (Alkışlar) Anayasa’nın mutlak hâkimiyetini temin etmek her siyasetin üstünde 
hedefimizdir. (Alkışlar)

Hükümet teşkili esnasında muhalefette ve iktidarda bulunan siyâsi partilerimizin 
başkanları ile temas ve münasebetimi muhafaza ettim. Karşılıklı olarak demokratik 
rejimin temel prensipleri üzerinde görüş birliğinde olduğumuzu bir defa daha tespit 
etmiş bulunuyorum.

Hülâsa olarak söyleyebilirim ki, karma Hükümet memlekette demokratik rejimin 
tam manasıyla bir vasıtası olarak işleyecek durumda ve kudrettedir. (Alkışlar)

Sayın Milletvekilleri,

Memleketin iç politikasında karşımızda bulunan mesele, vatandaşlar arasında 
huzuru ve iyi münâsebeti sağlamaktır. Siyâsi mücadelelerin yarattığı uzaklık ve 
çekişmenin karma Hükümet zamanında huzura çevrilmesi için bütün imkânlar 
mevcuttur. (Alkışlar) Siyâsi ayrılık esas itibariyle, siyasetin yukarı kademesini işgal 
eden idareciler ve hususiyle iktidarda bulunanlar tarafından beslenir. Millet Meclisi 
kesin bir karar ile temin ederiz ki, memleket idaresinde vatandaşın münâsebetleri ve 
hakları, siyâsi kanâat ayrılığından dolayı hiçbir fark göstermeyecektir. (Bravo	 sesleri, 
alkışlar) Jandarma karakolundan ve köy muhtarlarından yüksek idare makamına ve 
banka kredilerine kadar hiçbir yerde, vatandaş, hiçbir sebeple eşit olmayan muamele 
görmeyecektir. (Bravo	 sesleri	 ve alkışlar) Umumiyetle sade olan bu karar ve hükmün, 
tatbikatta tam yerleşmesi için zaman geçmesi ihtimali olduğunu biliyoruz. Bu, ancak 
idari ve adli, büyük küçük mercilerin devamlı takipleriyle sağlanabilir. Biz bu neticeyi 
elde edebileceğimize güveniyoruz. Bu siyâsetimizin haksız talepler için istismar vasıtası 
olması ihtimalini de gözönüne alıyoruz. Bütün bu güçlüklerin içinden çıkacağız, Devlet 
kapısında ve amme müessesesinde partizanlığı imkânsız hale getireceğiz. (Bravo	
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sesleri	ve alkışlar) Vatandaşlar arasında ahenk ve huzuru temin etmek için bu hastalığın 
tedavisine başlıca ehemmiyet veriyoruz.

Sayın Milletvekilleri,
İç politikada acele olan bir ihtiyacımız, asayiş kuvvetlerinin kanun içinde başarılı 

bir suretle çalışacak bir hale getirilmeleridir. Geçmiş olayların tesiri altında, asker 
çekildikten sonra, en ehemmiyetli mesele, polis ve jandarmanın kıymetini ve manevi 
itibarını vatandaş gözünde sağlamaktadır. (Alkışlar) Vatandaşın itibarı yanında asayiş 
kuvvetlerinin nefsine güveni ve vazifesine bağlılığı kuvvetlenecektir. Bu neticeyi elde 
etmek hem idare makamlarımızın, hem vatandaşlarımızın salim anlayışı ile mümkün 
olabilir.

Yüksek meclise, siyasi huzurun temini için ilk yapılmış ve yapılacak vazifeleri, ilk 
temin edilmiş ve edilecek unsurları arz etmiş olduğumu sanıyorum. Bu unsurlar, 
siyasetin yüksek kademesinde bir karma Hükümetin kurulabilmesi, memleketin bütün 
resmi hayatında partizanlığın kaldırılıp eşitliğin temini ve asayiş kuvvetlerinin itibarlı 
ve işler hale getirilmesi suretinde hülasa edilebilir.

Sayın Milletvekilleri,
Hükümet programının hedefi, hürriyet nizamı içinde hızlı bir kalkınmanın 

sağlanmasıdır. Bunun ameli çaresi, Devlet ve özel teşebbüs olarak, mümkün olan en 
geniş ölçüde yatırım yapılmasıdır. (Alkışlar)

Devlet sektörü yatırımlarının verimli olabilmesi için, her şeyden önce siyasi iktidarın 
planlı kalkınma fikrine yatkın olması, yatırımların isabetli bir plana dayanması ve mali 
kaynakların sıhhatli yollardan sağlanması şarttır.

Memleketimizin umumiyetle bilinmekte olan çeşitli ihtiyaçlarını süratle giderecek 
usul ve tedbirleri seçerken, Devlet Planlama Teşkilâtının çalışmalarından ciddi olarak 
faydalanmak kararındayız.

Bu yıldan başlayarak, bütçelerimizi güvenilir bir plana istinat ettirebileceğimize 
inanıyoruz. 1962 bütçesiyle, geçmiş yıllara nazaran daha geniş bir yatırım hacmine 
ulaşacağımızı ümit ediyoruz.

Bilhassa tarım, sanayi ve eğitim alanlarında göze çarpacak olan bu yatırımlar, 
Devletin bütün hizmet kollarına makul nispetlerle yayılacaktır.

Amme sektörü yatırımlarındaki artış, Devletten her türlü teşvik ve kolaylığı görecek 
olan hususi sektör yatırımlarına da hız verecektir.

Kalkınma siyâseti şudur; her sene umumi gelişmemizde mutlaka bir ilerleme 
sağlamalıdır. Nüfusumuzun hızla artmakta oluşu da hesaba katılmalıdır. Milli 
gelirimizdeki yıllık yükselme nispeti öyle bir seviyeye varmalıdır ki, nüfus artış payı 
karşılandıktan başka, ileri memleketlerle aramızdaki mesafenin görünür bir gelecekte 
kapanması da sağlanabilsin.

Büyük Meclisin Sayın Üyeleri,
Hızlı kalkınmanın istediği yatırımı yapabilmek için milletçe mutlaka israftan 

uzak bir hayata girip gerekli yatırım payını sağlamak mecburiyetindeyiz. Geleceğini 
düşünmeyen veyahut hesabını bilmeyen bir millet halinde kalmamak bugünkü ve 
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yarınki hükümetlerin değişmez kararları olmak lazımdır. Siyâsi partilerin birbirinin 
halefi durumunda hep bu istikamette birbirlerini uyarmaları ve tamamlamaları icap 
ettiği inancındayız. (Bravo	sesleri, alkışlar)

Sayın Milletvekilleri,
Şimdi muhtelif bakanlıkların ayrı çalışmaları hakkında Hükümetimizin düşüncelerini 

arz etmeğe çalışacağım.
Bakanlıkların ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırımların kaynaklarını bulmak zorunda 

olan Maliyemiz, her şeyden önce istikrar içinde hızlı gelişme ilkesine bağlı kalacaktır.
Hükümet olarak, enflasyon tehlikesine düşmeden, ekonomimizi durgunluktan 

kurtaracak tedbirleri süratle alacağız. Hızlı gelişme ile birlikte yüksek istihdam 
seviyesini, fiyat istikrarını ve adil gelir tevziini gözönünde tutacağız.

Bu maksada ulaşmak için, vergi sistemimizi toplu bir halde dikkate alarak lüzumlu 
ıslahat tedbirlerini huzurunuza getireceğiz. Devlet gelirlerinde azalmaya ve yatırım 
imkânlarımızda daralmaya meydan vermeden, zirâat arazisinden arazi vergisini ve 
dar işçi kazançlarından tasarruf bonosunu kaldırmak gibi kolaylıkları gerçekleştirmek 
azmindeyiz. (Alkışlar)

Adalet Bakanlığımız, bağımsız adaletin ihtiyaçlarını sağlamak, idari ve kanuni 
müesseselerini vücuda getirmek için çalışacaktır. Anayasa Mahkemesi, Yüksek 
Hakimler Kurulu gibi Anayasamızın mühletlere bağladığı temel kuruluş kanunları 
süratle hazırlanarak Yüksek Meclise takdim edilecektir.

Gelecekte ihtiyacımız olan hâkimlerin, belli bir program içinde, yetiştirilmesi 
konusunda ciddi tedbirler alınacaktır.

Adaletin sürat ve emniyet içinde tahakkuku için memleket ihtiyacına cevap vermeyen 
kanunlar, bu arada şikâyet konusu olan İcra İflas Kanunu düzeltilecek, Anayasa ile 
mutabakat arz etmeyen kanunların bir an önce değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi 
için başlamış olan çalışmalar en kısa zamanda neticelendirilecektir.

İnfaz sistemini ıslah etmek ve cezasını çekmiş mahkûmların cemiyete intibaklarını 
kolaylaştırmak yolunda çalışmalara devam edilecektir.

Memleketin bünyesinde ve Devletin bütün teşkilâtında devamlı huzurun temin 
edilmesiyle birlikte, vatandaş münâsebetlerinde geçmiş siyasi mücadelelerin yaralarını 
tamamıyla tedavi etmek, dikkat ve ehemmiyetle göz önünde bulunduracağımız ve 
üzerinde çalışmaya başlayacağımız bir husus olacaktır. (Alkışlar,	bravo	sesleri)

Nüfusunun büyük çoğunluğunu köylü ve çiftçi teşkil eden, milli gelirinin ve 
ihracatının en büyük kısmını toprak mahsullerinden sağlayan memleketimizde, tarım 
sahasında kalkınmayı temel dava saymaktayız. (Bravo	sesleri)

Memleketimiz ekilebilir topraklarının sınırına varmıştır. Bundan sonra, zirai istihsâli 
artırmanın yolu dekar başına verimi yükseltmek olacaktır. Bunun için sulama, toprağı 
besleme ve koruma, tohumluk ihtiyacını tam olarak karşılama, hastalık ve haşerelerle 
mücadele konuları azimle takip olunacaktır.

Müstahsile ihtiyacını karşılayacak miktarda zirai krediyi elverişli şartlarla sağlamak 
hedefimizdir.
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Toprak reformunu, Anayasamızın ruhuna, ekonomik ve zirai bünyemize uygun ve 
dengeli şekilde gerçekleştirecek kanuni tedbirler dikkatle hazırlanacaktır.

Hayvancılığımızın gelişmesi ve hayvan ürünlerimizin değerlendirilmesi için gerekli 
tedbirler başlanacaktır.

Gerçekleştirilmesi uzun zamana bağlı güç bir konu olan zirai sigorta alanında ilk 
hazırlıklara başlanacaktır.

Orman davamızın esasını, Anayasaya uygun olarak orman varlığımızın titizlikle 
korunması teşkil edecektir.

Bu arada, insan ve orman münâsebeti düzenlenecek, orman bölgelerinde yaşayan 
halkımızın geçim ve çalışma imkânları üzerinde önemle durulacaktır.

Bayındırlık alanı, esas itibariyle, kalkınmamızın önemli yükünü taşımaktadır.
Bayındırlık politikamız, Hükümetin diğer sahalardaki çalışmalarına muvazi olarak 

yürütülecek, özellikle, zirai kalkınmada başlıca amil olan küçük ve büyük sulama işlerine 
önem verilecektir. Bu maksatla yeraltı sularından da geniş ölçüde faydalanılacaktır.

İçme suyundan yoksun köylerimizin bir an önce suya kavuşturulması, taşkınların 
önlenmesi, bataklıkların kurutulması, iktisâdi ölçü ve sosyal adaletin gerektirdiği 
önceliklere göre gerçekleştirilecektir.

Hidroelektrik santrallerin iktisâdi verimlilik esaslarına göre kurulması, barajların 
sulama ve enerji istihsâli maksatlarına uygun tesislerle tamamlanması tamamlanan 
her tesisin bir an evvel işletmeye açılması suretiyle istihsâlin çoğaltılması başlıca 
hedeflerimizdendir.

Karayollarımızın inşaatına program dâhilinde devam edilecek, özellikle, köy ve il 
yollarının yapım ve bakımlarına teknik eleman ve vasıta noktasından yapılan yardımlar 
artırılacaktır. Karayolları konusunda yol şebekesinin devamlı bakımının bu şebekenin 
genişletilmesi kadar önem taşıdığına inanmaktayız.

Demiryolları inşaatının trafik kesafetinin gerektiği ve Milli Savunmamızın zaruri 
kıldığı sahalara hasretmek, bu meyanda iktisâdi gelişmemize göre, iltisak hatlarını ve 
şube hatlarını inşa eylemek ve inşa halindeki hatları tamamlayarak noksanlıklarını 
gidermek kararındayız.

Hava meydanları, limanları ve iskeleler bakımından ele alınması gereken işler 
arasında özellikle ulaştırma hizmetlerini kolaylaştırıcı tesislerin tamamlanmasını 
lüzumlu buluyoruz.

Hükümet bayındırlık alanında özel sektörün de yardımcısı olmayı vazife bilecektir.
Ulaştırma hizmetlerimizin, sosyal ve ekonomik olarak verimli bir şekilde yürütülmesi 

için tedbirler alınacaktır. Mülhak bütçeli müesseseler İktisâdi Devlet Teşekkülleri ve 
anonim şirketler gibi birbirinden farklı kanun ve esaslara bağlı hükmi şahsiyetlerin 
idaresi için yeni müeyyidelere ihtiyaç vardır.

Tarife sistemi ulaştırma bünyesinde bütün memleketi alâkadar eden kuvvetli bir 
unsurdur. Bu bakımdan tarifeler üzerinde ehemmiyetle çalışılacaktır.

Demiryolları idaremiz, ulaştırma şebekesi olarak taşıdığı iktisâdi ve stratejik 
ehemmiyet yanında, atölye ve fabrikaları ile de büyük bir sınai teşekkül olarak 
gözönünde bulundurulacaktır.
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Posta, telefon, telgraf ihtiyaçlarımız ikmale muhtaçtır. Denizcilik Bankası, Devlet 
ve özel teşebbüs elindeki deniz ticaret filosu ve deniz nakliyatı, Hükümetin hususiyle 
ehemmiyet vereceği konulardır.

Ticaret politikamızda, alenilik ve umumilik esaslarına dikkat edilecektir. Ticaret 
hayatımızda, huzur ve güvenin hakim olması mutlaka sağlanacaktır.

İç piyasanın tanziminde, verimsiz neticeleri çok denenmiş suni ve zecri usuller 
yerine normal iktisâdi tedbirler esas tutulacaktır.

Mahsullerimizin dış piyasalarda sürümü ve değerlendirilmesi hususuna önem 
verilecektir. Kredi imkânlarının bilhassa ve ihracatı teşvike yöneltilmesi ve her alanda 
kooperatifçiliğin geliştirilmesi dikkat edeceğimiz hususlardandır.

Esnaf ve küçük sanatkârlarımızın mesleki davaları ve ihtiyaçları ihtimamla 
gözönünde bulundurulacaktır.

Milli ekonomimizin gelişmesinde, yabancı sermaye, teknik ve teşebbüs kabiliyetinden 
de, iktisâdi ölçülerle, faydalanmak kararındayız.

Gümrüklerle ilgili mevzuatımızı bugünün icaplarına uygun hale getirmek için 
başlamış olan çalışmalar kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.

Tekel işlerimiz, yalnız Devlete gelir sağlamak yönünden değil, aynı zamanda 
ekonomik gelişme kaynağı olarak da değerlendirilecektir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, kredi faaliyet alanında, birçok yeni çay fabrikalarının 
kurulması da dahil olmak üzere, zirai ve sınai kalkınmamıza hizmet edecektir.

Sanayi alanında problemlerimiz çoktur ve çeşitlidir. Hulasa olarak, şu ihtiyaçları 
belirtmek isteriz. Gerek Devlet sektöründe, gerek hususi sektörde mevcut teşekkülleri 
tam kapasite ile çalıştıramıyoruz. Evvela bunu temin etmek lazımdır.

İktisâdi gelişmemizde, Devlet sektöründe vücuda getireceğimiz eserlerin, gerek 
yeni tesis, gerek gelişme şeklinde olsun, mutlaka plana bağlı olmasına itina edeceğiz. 
Kurulmuş iktisâdi müesseseleri kendi kendilerine gelişebilen müesseseler haline 
getirmek icabeder. Hususi sektörde sınaî gayretleri emniyette bulundurmak ve 
kredi, vergi, gümrük politikamızla teşvik etmek lüzumuna inanıyoruz. Genel olarak, 
sanayimizde kaliteyi ıslah etmek, istihsâl maliyetlerini düşürmek hedefimiz olacaktır.

Yeraltı servetlerimizin kıymetlendirilebilmesinde hususi bir dikkatle çalışacağız.

Enerji kaynaklarımızdan azami ölçüde ve verimli tarzda faydalanmayı mümkün 
kılacak teknik ve idari tedbirler ihtiyaçtır.

İktisâdi Devlet Teşekküllerinin politika mülahazalarından masun bir ehliyet 
kadrosuna ve idaresine kavuşturulması başlıca ihtiyaçtır.

Küçük sanayi ve el sanatları konusu ile bilhassa meşgul olacağız.

İktisâdi kalkınma, özellikle sınaî gelişme sırasında işçi haklarının korunması, 
hükümetin ehemmiyetli meselesidir. İktisâdi kalkınmanın nimetleriyle külfetlerinin 
yurttaşlar arasında adil bir şekilde dağıtılmasını temin edecek tedbirler alınacaktır. Bu 
arada asgari ücret tespit mekanizması islah edilecektir.
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İşçinin refahı her şeyden önce yeni iş alanlarının açılmasına bağlıdır. İşsizliğin çaresi 
de esas itibariyle budur.

İşçinin evinde ve işinde, huzur, sağlık ve güvenliğin korunmasını, verim artışının şartı 
sayıyoruz. Çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetleri ahenkli bir halde muhafaza 
için Hükümet dikkatle vazife görecektir. İşçilerin siyasi inanış veya parti ayrılıklarına göre 
farklı muamele görmeleri kesin olarak önlenecektir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Anayasamızın iktisâdi haklar ve ödevler arasında önemle belirttiği sosyal güvenlik 
tedbirlerini sağlamak için mevzuat ve müesseseler üzerinde çalışılacaktır. İşçilerin 
iktisâdi ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla kullanacakları toplu 
sözleşme ve grev hakkını düzenleyici kanunlar Yüksek Meclise sunulacaktır. (Alkışlar)

Çırakların yetiştirilmesi ve hukuki statülerinin düzenlenmesi için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır.

Teftiş ve murakabe işlerinin ve işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının 
düzeltilmesine önem verilecektir.

İmar ve İskân Bakanlığı, Hükümet içinde yeni bir zihniyetin ve geniş ihtiyacın 
unsuru olarak faaliyet gösterecek ve teşkilâtlanacaktır. Şehir planlamalarını, memleket 
ihtiyaçlarına dayanan doğru, sağlam verilere ve modern şehirciliğin prensiplerine göre 
ele alacağız.

Mesken ihtiyacı memleketin büyük meselesidir. Vatandaş ve toplum yararına bir 
mesken politikası takip edilecektir. Şehirde ve köyde vatandaşlara mesken teminine 
devletin kılavuz, örnek ve yardımcı olarak vazifeleri olduğuna inanıyoruz.

Gecekondu davasının halli büyük emelimizdir. Mevcutları ıslah etmek, gecekonduyu 
doğuran ihtiyacı bir düzen içinde ve daha geniş ölçüde köyden şehre doğru akının 
ortaya çıkardığı çetin meseleler üzerine eğilmek lüzumuna inanıyoruz. Mesken ve 
toprak davasında, muhtelif bakanlıkların yani Tarım, Bayındırlık, Milli Eğitim, Sağlık, 
Sanayi ve Çalışma Bakanlıkları ile İmar ve İskân Bakanlığının işbirliği temin edilecektir.

Bölge planlaması çalışmalarının önemine inanıyoruz. Yurdumuzun geri kalmış 
bölgelerinin kalkınması için, bütün imkânlarımızı kullanacağız. (Alkışlar)

Geniş halk kitlelerinin her türlü sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden 
faydalanmasını temin etmek, sağlık hizmetlerini köylünün ayağına kadar götürmek 
sağlık politikamızın hedefini teşkil edecektir.

Devlet Planlama Teşkilâtının çalışmalarına dayanılarak, sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi konusunda denemelere girişilmesini lüzumlu sayıyoruz.

Sağlık hizmetlerinde vazife göreceklerin yetiştirilmesi ve sayıca artırılması 
maksadıyla eğitim müesseselerinin kurulması ve geliştirilmesinin sağlık davasının 
halinde, temel başarı şartı teşkil edeceğine kaniyiz.

Hükümet olarak, memleket sağlığı bakımından koruyucu hekimlik hizmetlerinin 
gelişmesine özel bir önem vereceğiz.

Hükümet, yerli ilaç sanayinin ve özel hastanelerin kuruluşlarını teşvik edici tedbirler 
almayı vazife bilecektir.

Basın-Yayın ve Turizm işlerimizle meşgul olan Bakanlık, gelişme halindedir. Bu 
konuda sağlam prensiplere dayanıyoruz. Teşkilât Kanunu Meclise sevk edilecektir. 
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Bu kanunla turizm mevzuuna inkişaf vermeğe çalışacağız. Turizm endüstrisi bizim 
memlekette öteden beri hepimizin bilir göründüğümüz ve hepimizin şikâyet ettiğimiz 
bir konudur. Tecrübe göstermiştir ki, bu konuda başarı temin etmek sanıldığı kadar 
sade ve kolay olmayacaktır. Biz bu konuyu en sade vatandaştan en yüksek kültür ve 
teknik müesseselerine kadar anlatmağa ve teşkilatlandırmağa çalışacağız.

Basın-Yayın politikamızın esasını, basın ve yayının Anayasa ile temin edilen haklarına 
riayet teşkil edecektir. Basın-Yayın aleminde sosyal ihtiyaçların sağlanması hedefimizdir.

Muhtar bir idare haline getirilecek olan radyoların işlemesinde, siyâsi tarafsızlık esas 
tutulacaktır. (Bravo	 sesleri, alkışlar) Yapılmakta olan bölge radyolarının ikmal edilmesi 
için gayret sarf edeceğiz.

Milli Eğitim, sadece genç nesilleri yetiştirmenin bir vasıtası değil, aynı zamanda 
özellikle milli kalkınmayı hızlandıracak ve gerçekleştirecek verimli bir yatırım 
olarak öne alınmıştır. Bütün faaliyetimizi, uzun vadeli ve esaslı bir plana bağlamak 
amacındayız. İlköğretim on yıllık bir süre içinde sağlanmak tertibine bağlanmıştır. 
İlkokulu bitiren ve çeşitli sebeplerle orta öğretime devam imkânı bulamayan çocuklar 
ve yetişkinler için kısa süreli yetiştirme programları hazırlanacaktır. Bu arada tarım 
ve el sanatları alanında mesleki ve teknik öğretim kursları ve okuma yazma öğretimi 
çalışmaları temin olunacaktır. Orta ve yükseköğretim kurumlarımız iyi yetiştirme 
esasına göre düzenlenecektir. Devlet Planlama Teşkilâtının lüzumlu gördüğü sektörlerin 
ihtiyaç ve gelişmeleri dikkate alınacaktır. Teknik öğretim ve mesleki öğretim kalkınma 
mukadderatımıza sıkı sıkıya bağlıdır. Bu alana daha çok öğrenci sevkine çalışacağız.

Büyük meselemiz, her konuda ehliyetli ve yeter sayıda öğretmen bulunmamasıdır.
Kültür ve sanat fâaliyetlerimiz, mahdut zümrelere değil, en geniş halk kütlelerine 

hitap edecektir.
Güzel sanatlar, müzeler, kütüphaneler ve yayın gibi alanlarda her çeşit kültür 

hareketlerinin yurt ölçüsünde yayılmasına çalışılacaktır.
Halk eğitimine önem vereceğiz. Türlü iş alanlarında ehil işçilerin yetiştirilmesine 

gayret sarf edilecektir.
Eğitim müesseselerinden bahsederken özel müesseseleri de beraber düşünüyoruz.
Maddi imkândan yoksun kabiliyetlerin yetiştirilmesi hedefimizdir.
Memleketin ihtiyacı olan alanlarda yüksek vasıflı ilim ve fen adamları ve araştırıcılar 

yetiştirmek için tedbirler alacağız.
İlim, teknik ve güzel sanatlar alanlarında yapılan araştırmalar ve meydana getirilen 

eserler desteklenecektir.
Başbakanlığa bağlı olan müessesler arasında, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

için mütehassısların eliyle takip edilen programın tatbikine çalışacağız. İstatistik 
çalışmalarına önem vereceğiz.

Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyaçları ehemmiyetli ve kıymetli tutularak görevlerini 
yeterlikle başaracak imkânlara kavuşturulacaktır.

Vatandaşın vicdan, dini inanç kanaat hürriyeti, Anayasa’nın hükümlerine göre 
dikkatle korunacaktır.
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Maddi varlığı bir milyarın üstünde olan vakıfların tesis hikmeti bulunan sosyal 
adalet ve hayır işlerini eldeki imkânlarla temin etmeye gayret edeceğiz. Bütün iktisâdi 
müesseseler gibi vakıfların da mali durumu dikkatle düzenlemeye ve verimli hale 
getirilmeye muhtaçtır.

Bakanlıkların, gerek iç bünyelerinde gerekse bakanlıklara bağlı müesseselerin 
yönetim ve denetiminde, koordinasyonu ve verimliliği sağlamak için, beliren ihtiyaçlar 
gözönünde tutularak kuruluş ve yetki kanunları ele alınacak ve bu konulardaki boşluklar 
giderilecektir.

Dış politikamızın temelini, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi teşkil etmektedir. 
(Alkışlar)

Birleşmiş Milletler Yasasına uygun olarak, bütün milletler için barış, hürriyet adalet 
ve hak eşitliği esaslarına dayanan devamlı bir dünya nizamının kurulması, başlıca 
hedefimizdir. (Alkışlar)

Her şeyin üstünde tuttuğumuz bağımsızlığımızın bütün milli menfaatlerimizin, 
ancak böyle bir nizam içinde en iyi şekilde korunabileceğine inanıyoruz.

Bu ana hedefleri geliştirme yolunda Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan beri, 
Milletlerarası İşbirliğine, ortak güvenlik prensibine, taahhütlerimizin sadakatle yerine 
getirilmesine ve ihtilâfların barışçı yollarla halli usulüne önem vermiştir.

Hükümetimiz, Milletlerarası alanda aynı esaslar dairesinde ve faal bir şekilde 
çalışmaya devam edecektir.

Bu çalışmalarımızda NATO ve CENTO ittifaklarının hususi ve önemli bir yeri vardır. 
(Alkışlar)

NATO, hür ve bağımsız yaşamak, Batı medeniyetinin prensiplerini yaymak, 
Demokratik müesseseleri korumak ve teşvik etmek azminde bulunan memleketlerin, 
Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak kurdukları bir savunma teşkilâtıdır.

Atatürk devrimleri neticesinde yalnız siyâsi alanda değil her alanda kendileriyle 
kuvvetli bağlar kurmuş olduğumuz NATO müttefik ve dostlarımızla münâsebetlerimizi 
eşitlik ve egemenlik esasları dairesinde yürütmek ve daha da geliştirmek için 
tarafımızdan her türlü gayret sarf edilecektir. (Alkışlar)

NATO ittifakı dâhilindeki bağlarımıza ilâveten, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 
üye devletler ile iki taraflı olarak da samimi ve ileri dostluk münâsebetlerimiz mevcuttur.

Yine Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak kurulmuş bir savunma teşkilatı olan 
CENTO’ya da samimiyetle bağlı bulunmaktayız. Bu teşkilâtın diğer bölge üyeleri İran 
ve Pakistan ile son derece yakın münâsebetler idame etmekteyiz. CENTO’nun bütün 
üyeleri arasında çeşitli alanlarda gelişen işbirliğinin kuvvetlendirilmesi yolunda yeni 
gayretler sarf edilmesi lüzumuna kaniyiz.

Müşterek batı medeniyetinin gelişmesi ve milletlerin birbirlerine yaklaşması 
idealine hizmet eden Avrupa Konseyinin bir üyesi olarak, batı camiası içindeki şerefli 
yerimiz ile mütenâsip yapıcı faaliyetlerde bulunmaktan geri kalmayacağız.

Avrupa entegrasyonu hareketinin bugün iktisâdi sahada varmış olduğu en ileri 
merhaleyi temsil eden ve dış ticaret bağları bakımından memleketimize en yakın 
olan Avrupa İktisâdi Camiasına katılmayı samimiyetle arzu etmekteyiz. Bu husustaki 
teşebbüslerin, camia ile memleketimizin karşılıklı menfaatleri bakımından mesut 
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bir neticeye, ulaşması, şüphesiz ki, ortak pazar üyesi olan dost ve müttefiklerimizin 
gösterecekleri anlayışa bağlıdır.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Yunanistan ve İngiltere arasındaki özel bağlar 
malumdur. Samimi dileğimiz, Kıbrıs Cumhuriyetinin mevcut anlaşmalar dairesinde 
sükûn ve ahenk içinde bütün vatandaşlarını refah ve saadete ulaştırmasıdır. Kıbrıs’ın 
bu gayretlerini ve bölgemizin barış ve istikrarına yararlı faaliyetlerini yakın bir ilgi ile 
takip edeceğiz. (Alkışlar)

Komşumuz Yunanistan ile, Kıbrıs meselesinin halinden sonra dostluk ve ittifak 
bağlarımıza ve uygun olarak gelişen münasebetlerimizin daha da kuvvet bulmasına 
önem vermekteyiz.

Mensup bulunduğumuz ittifaklar manzumesi dışında kalan bütün memleketlerle 
münâsebetlerimizi, Birleşmiş Milletler prensipleri dairesinde geliştirmek emelimizdir.

Bu arada komşu memleketlerle, hususiyle büyük kuzey komşumuz Sovyetler 
Birliğiyle münâsebetlerimizi, mevcut Milletlerarası taahhütlerimize uygun olarak, 
karşılıklı saygı esasına dayanan iyi komşuluk münâsebetleri çerçevesinde geliştirmeyi 
samimiyetle arzu etmekteyiz.

Bütün Orta ve Yakındoğu memleketlerine karşı ilgi ve yakınlık duymaktayız. 
Özellikle, uzun bir müşterek mazinin sonucu olan samimi dostluk hisleriyle, Arap 
memleketlerinin hürriyet ve bağımsızlık içinde refah yolunda ilerlemeye devam 
etmelerini candan temenni etmekteyiz.

Sınır komşularımız Irak ve Suriye ile aramızda mevcut dostluk bağlarının daha da 
kuvvetlenmesi hususunda, karşılıklı anlayış içinde bulunduğumuzu görmekten büyük 
memnuniyet duymaktayız.

Afganistan ile mevcut anânevi dostluk münâsebetlerimizin gelişmesine hususi bir 
önem veriyoruz.

Dost Yugoslavya ile karşılıklı münasebetlerimizin müşterek menfâatlerimize uygun 
olarak gelişmesini arzu etmekteyiz.

Milletlerarası alanda önemli rol ve mevkileri olan Latin Amerika memleketleriyle 
münasebetlerimizin, mevcut dostluk havası içinde geliştirilmesine çalışılacaktır.

Başta Japonya olmak üzere, hür dünyanın müşterek ideallerini paylaştığımız 
Uzakdoğu memleketleriyle münasebetlerimiz karşılıklı dostluk çerçevesinde 
yürütülecek ve geliştirilecektir.

Dünyada adil ve devamlı bir barışın gerçekleşmesi, şüphe yok ki, Milletlerarası alanda 
gerginliğin giderilmesi ve emniyet ve istikrarın kurulması yolunda bütün milletler 
tarafından sarf edilecek müşterek gayretlerin semere vermesiyle mümkün olacaktır. 
Hâlihazır dünya durumu, bu yoldaki iyi niyetli gayretlerin arzu ettiğimiz neticeyi pek 
yakın bir gelecekte sağlayabileceği hususunda mâalesef ümit verici değildir.

Her an vahim bir safhaya intikâl etmesi mümkün olan Almanya ve Berlin 
meselelerinden mütevellit ciddi durumu dikkatle izliyoruz. NATO’nun samimi bir üyesi 
sıfatıyla müttefiklerimizle birlikte durumun gerektirdiği istişarelere devam edeceğiz. Diğer 
taraftan, bu buhranın barış ve müzakere yoluyla hallini yürekten temenni etmekteyiz.

Dünyada gerçek güvenlik ve barışın kurulması bakımından büyük önem taşıyan bir 
konu da, milletlerarası müessir bir kontrol altında, klasik ve nükleer silahların hepsine 
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şamil olmak ve kademeli bir şekilde tatbik edilmek suretiyle, genel ve muvazeneli bir 
silahsızlanmanın gerçekleştirilmesidir.

Mevcut ve gelecek nesillerin sağlığını tehdit eden nükleer denemelere son verecek 
bir anlaşmaya bir an önce varılmasının, beşeriyetin selameti bakımından zaruri olduğu 
kanaatindeyiz. (Alkışlar)

Son yıllarda birçok memleketlerin bağımsızlığa kavuşarak Birleşmiş Milletler 
Camiasına katılmalarını büyük memnuniyetle karşılamaktayız. Bu milletlerin meşru 
haklarını elde etmeleri ve refah ve saadet yolunda ilerlemeleri, halis dileğimizdir.

Bu yeni memleketlere ve umumiyetle az gelişmiş milletlere iktisâdi yardım meselesi, 
dünyada huzur ve istikrarın gerçek anlamda vücut bulması bakımından büyük önem 
arz etmektedir. Bu itibarla, insan topluluklarının muhtaç oldukları maddi ve manevi 
imkânlardan kabul olduğu kadar geniş kütlelerin faydalanmasını sağlamak için sarf 
edilen gayretleri takdirle karşılamaktayız.

Kendi bakımımızdan, batı camiasının üyeleri arasında mevcut karşılıklı 
dayanışmanın, işbirliğinin ve savunma yüklerini iktisâdi güç ile mütenâsip şekilde 
dağıtma prensibinin tabi bir sonucu olarak ekonomik kalkınmamız hususunda bu 
camia ile işbirliğimizin kuvvetlendirilmesine ve artırılmasına Hükümetimizin büyük 
önem verecektir. Bu meyanda, NATO’nun müşterek emniyet alanında vücuda getirmiş 
olduğu kuvvetli dayanışmanın, ekonomik ve kültürel alanlarda da geliştirilmesi 
için tarafımızdan yapılan teklifleri müttefiklerimizin anlayışla karşılamış olmaları 
keyfiyetini, memnuniyetle belirtmek isteriz.

Milli Savunmanın karakteri itibariyle teferruatını arz etmeme imkân yoktur. 
Ordumuz, varlığımızın başlıca teminâtı olarak milletçe aziz bildiğimiz bir müessesedir. 
(Sürekli	Alkışlar)	Bu büyük milli müessesenin her bakımdan vazifesini ifâ edecek kudretle 
olmasını Hükümet daima göz önünde bulunduracaktır. (Alkışlar)

Anayasamızın hükümlerine göre, silahlı kuvvetlerle ilgili yeni kanun tasarıları Yüksek 
Meclisin tasvibine sunulacaktır. Bu arada, ordu mensuplarının sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayacak tedbirler alınacaktır.

Ordumuz, memleket savunması ve barışın korunması için başlıca teminât olarak 
şerefli vazifesini ifaya kudretli bir halde tutulacaktır. (Sürekli	Alkışlar)

Sayın Milletvekilleri,
Muhtelif bakanlıkların işleri arasında, bütün tafsilâtı değil, sadece bizim görüşümüze 

göre esasları ve belli başlı konuları arz etmek isterim. Esas itibariyle huzurunuzda 
bulunan Karma Hükümet büyük hadiselerden sonra gelmiş bir milli huzur ve planlı 
kalkınma Hükümeti olmak amacındadır. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Hükümetin başarısı, ancak Yüksek Meclisin güvenoyu sayesinde, devamlı, kararlı bir 
varlık göstermesine bağlıdır. Yalnız sizin güveninizle kuvvet kazanacak olan Hükümet, 
muhalefet partilerinin murakabesini yardımcı bilecektir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Karar Yüce Heyetinizindir.63 (Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

63  Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Dönem I, Cilt 1, Birleşim 13, Sayfa 118-125
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27 Kasım 1961 Pazartesi 
26. Cumhuriyet Hükümetinin (VIII. İnönü Hükümeti) Programını 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna Sunuş Konuşması

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var oturumu açıyorum.

Başbakan	İsmet	İnönü’nün	teşkil	ettiği	Hükümetin	programının	okunması

BAŞKAN — Gündemimize tevfikan Hükümet programı okunacaktır. Sayın Başbakanı 
rica ediyorum. 

(Başbakan	İsmet	İnönü	kürsüye	geldi,	alkışlandı)

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosunun 
Sayın üyeleri

Program metni Millet Meclisinde de Okunduğundan tekrar alınmamıştır.64

64  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 9, Sayfa 110-112
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29 Kasım1961 Çarşamba 
26. Cumhuriyet Hükümetinin (VIII. İnönü Hükümeti) Programını 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki Görüşmeleri Sırasında Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın. Başkanım, muhterem 
arkadaşlarım; Cumhuriyet Senatosunun tenkidlerini baştan sonuna kadar dikkatle 
dinledik. Not ettik, istifade ettik. Bütün mesuliyetimiz zamanında sizin yardımımız 
gibi sizin irşatlarınız, sözleriniz bizim için kılavuz olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. 
Hükümet güç şartlar içinde kurulmuştur. Müstesna tecrübelerden sonra hükümet 
kurulamıyacak zannolunurken belki de şimdiye kadar kurulmuş olan hükümetlerin en 
kuvvetlisi meydana gelmiştir. (Alkışlar) Bir partinin ekseriyetle, çok ekseriyet kazanarak 
iktidara gelmesi halinde bugün memleketin muhtaç olduğu umumi ve derin huzuru 
temin etmek belki bu kadar kolay olmıyacaktı. Bu kadar kaydını korken yani Karma 
Hükümetin kurulması gibi işlemesinin de ümitleri tahakkuk ettireceğini kabul etmiş 
oluyorum. O şart ile bu hükümet devamlı, kudretli ve çok verimli olacaktır.

Muhterem arkadaşlarım; güç şartlardan bahsederken seçim neticesi olarak 
geldiğimiz müstesna şartlar, müstesna hallerin tesirini göz önüne aldığımız gibi, 
takibettiğimiz programla elimizde bulunan vasıtaların nispetsizliğini de dikkatinize 
arz etmek isterim. Vasıtalarımız hakikaten azdır. İçine girdikçe, teferruat arttıkça, 
çalışıldıkça geniş mikyasta tedbirlere ve yardımlara muhtaç olduğumuzu fark ediyoruz. 
Bu programın tatbikinde bize rehber olan fikir, bir defa, biz kendi milletimize, kendi 
meselelerimize hâkim ve sahibolmalıyız. Bizim elimizde bulunan imkânlar arttıkça, 
elimizde bulunan imkânları yerinde ve isabetle kullanacak bir hale getirmeliyiz. Ancak, 
ondan sonra başka tedbirler, başka yardımlar aramak için hem cesaretimiz, hem 
yollarımız açılmış olur.

Esas itibariyle iki nokta üzerinde program hulâsa edilmiştir; millî huzuru sağlıyacağız 
ve bir kalkınma yatırımı yapacağız. Ondan sonra bunu muhtelif bakanlıkların ihtiyaçları 
arasına mâkul bir nisbette yayacağız, destekleyeceğiz. Bakanlıkların ihtiyaçları 
çoktur. Ve burada arkadaşlarımın her birisi çok isabetli olarak eksikler ve ikazlar 
göstermişlerdir. Bu şartlar altında bu kadar geniş ihtiyaçlar için de Hükümet bahsolunan 
münferit herhangi bir ihtiyacı tenkid etmeye ve reddetmeye haklı değildir. Böyle bir 
şey düşünmüyoruz yalnız Hükümet bir imkân mekanizmasıdır. Bütün ihtiyaçları 
mâkul, eldeki vasıtalarla mâkul bir tertip içinde vücutlandırarak tatbike geçecektir. Her 
şeyden evvel devamlı istikrarlı bir Hükümet manzarasiyle memleket karşısına çıkmaya 
mecburuz. Huzuru tesis ve temin edecek ilk temel taşı budur. Bunun şartlarını Karma 
Hükümette temin ettiğimizi sanıyoruz. Bunun tatbikatının da memlekete ümit verici 
olacağını ümidediyoruz. İç âlem ve dış âlem; dâvasını bilen memlekette huzuru temin 
etmeye kudreti vardır, Meclisler kendisine müzahirdir, bu kanaati edinirlerse Hükümetin 
başarısı âzami nisbette olur ümidindeyim. Hükümetin bu anlattığım şekilde başarısı 
bugünkü şartlarda her Hükümet için böyledir. Fakat bugünkü şartlarda daha ziyade 
Meclislerin başarısı ve Meclislerin memleketin mukadderatına hâkim olması için, doğru 
istikâmet vermesi için, hem isabetli, hem azimli ve iradeli bir hüviyet göstermeleriyle 
mümkün olacaktır.
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Senato konuşmalarımız ilk imtihanımızdır. Bu imtihandan güvenimiz, huzurumuz 
artmış olarak, başarı ümitlerimiz artmış olarak ayrılıyoruz.

Hürmetlerimi sunarım. (Sürekli	alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Hükümet Programı üzerinde 34 arkadaşımız değerli 

görüşmeler yapmış ve yapıcı tenkid ve temennilerde bulunmuşlardır. Bu nisbet, 
senatör sayısına göre cidden ümit verici ve bundan sonraki çalışmalarımız için bir 
teminattır. Hükümetin yakın ilgisini gördüğümüz bu güzel ananenin müspet ve faydalı 
yolda devam edeceğine inanmaktayız. Yurdun geçirdiği uzun ve çetin yıllardan sonra 
bugün karşımızda, karma bir Hükümetin tam ahenk ve iş birliği içinde kurulmasını aziz 
vatanın bir talii olarak sayabiliriz. Hepiniz adına Hükümete teşekkür ederken devamlı 
muvaffakiyetler dilerim.65 (Alkışlar)

65  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 10, Sayfa 162
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30 Kasım 1961 Perşembe 
26. Cumhuriyet Hükümetinin (VIII. İnönü Hükümeti) Programını Millet 
Meclisi Genel Kurulundaki Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oturum açılmıştır.
Ekseriyet olup olmadığında tereddüt ediyoruz. Yoklama yapacağız.
(Yoklama	yapıldı)

Ekseriyet vardır. Söz Başbakanın.
(Başbakan	İsmet	İnönü	alkışlar	arasında	kürsüye	geldi)

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım; Hükümet 
programı üzerinde siyasi partilerimizin ve hatiplerin mütalâa ve tenkitlerini dikkatle 
dinledim. Umumi olarak, siyasi partilerimiz Hükümet programına karşı nazik 
davranmışlar, teşvik etmişlerdir. Mütalâalarını istifadeli kılmak için esaslı bir çalışma 
yaptıklarını göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür etmekle söze başlamayı vazife 
biliyorum. (Alkışlar)

Muhalefet partileriyle, iktidarda bulunan partiler bazı mütalâalarında tabiî olarak 
birbirinden farklıdırlar. Murakabede bulunan arkadaşlarımız müşterek tenkit noktaları 
bulmuşlardır. Fakat her şeyden evvel Hükümet programında esas olan fikirleri tekrar 
belirtmek ve bu fikirler üzerinde muhalefet partilerinin ehemmiyet vererek durdukları 
noktaları izah etmek isterim:

Umumi olarak bir millî huzur tesis etmek fikrinin Hükümet programında esaslı bir 
nokta olduğu dikkati celbetmiştir. Buna memnun oldum. Programımızın birçok maksadı 
arasında en ehemmiyetli konusu baştan bahsettiğimiz millî huzur bahsidir. Büyük 
hâdiselerden sonra vatandaşlar arasında iyi münasebeti temin etmek için ciddî olarak 
çare aramaktayız. Bu konuda muhalefet partileri teşvik edici bir vaziyet almışlardır.

Haber vereyim ki, millî huzur, vatandaşlar arası huzur ve iyi münasebet meselesi, 
her şeyden evvel Millet Meclisinde ve Senatoda siyasi partilerimiz arasındaki 
münasebetlerin şeklinden gıda alacaktır. Bizim münasebetlerimiz ne kadar yüksek 
seviyede, ne kadar medenî ölçüde ve yapıcı şekilde olursa, bunun memlekette inikası 
o kadar müspet ve verimli olacaktır. Memlekette bu suretle kuvvetlenecek olan 
unsur, Hükümet otoritesinden çok daha yüksek ve önemli olan başka bir unsurdur: 
Memlekette iç huzur ve istikrar unsuru olması, millet olarak bünyemizde salim karakter 
bulunduğunun ifadesi olacaktır.

Hatırdan çıkarmamalıyız ki, son zamanlarda geçirdiğimiz buhranlardan en mühimini 
rejim buhranı olmuştur. İhtilâlden beri rejim buhranı şu şekle girmiştir: Nispî temsil 
usulünün de verdiği alışılmamış seçim sonuçları arasında, vatandaşa şu fikir gelmiştir: 
«Acaba biz bu nispî temsil usulünden ve demokratik rejimden yapıcı, kuvvetli, devamlı 
bir Hükümet sistemi kuramayacak mıyız?» İşte biz bu imtihanı veriyoruz.

Siyasi partilerin itibarı kurtuluyor, siyasi partileri idare edenler vatandaş gözünde 
itibar kazanıyorlar. Bu suretle demokratik rejimin sağlam zeminde sağlam istikbali 
vardır ve bu da memleketimizi selâmete, saadete götürebilir. Bu kanaat, son zamanlarda 
geçirdiğimiz buhrandan sonra, bugün ufukta görülen hayırlı bir işaret olarak siyasi 
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hayatımıza girmektedir. Karma Hükümet bünyesi üzerinde muhalefet partileri de 
durmuşlardır. Karma Hükümet kolay olmamıştır; Aramalardan ve çalışmalardan sonra, 
hâdiselerin ve ihtiyaçların şevkiyle, seçimde en çok rey almış olan iki parti bir Karma 
Hükümet kurabilmişlerdir. Muhalefet partileri bu neticeyi iyi karşılamış olduklarını 
söylüyorlar. Bunu memnuniyetle kaydederiz. Yalnız Hükümet kanadını teşkil eden 
iki partinin programları arasında farklar olmasından, bu iki partinin devamlı olarak 
çalışıp çalışamayacağına dair tereddütler gösterilmiştir. Kanaatle cevap vereyim ki, 
programlarımız arasında olan bu farkların bizim verimli çalışmamız üzerinde menfi 
bir tesiri olmayacaktır. (Bravo	sesleri,	alkışlar) Hükümet Programını teşkil eden partilerin 
programları arasındaki fark zannedildiği kadar çok değildir. Hatta bizde liberal bir 
sistem takip eden yahut devletçi bir sistem takip eden partilerim bile tatbikatı vakit 
vakit hangisinin liberal hangisinin devletçi olduğu fark edilmeyecek kadar birbirine 
tedahül etmektedir.

Memlekette huzuru tesis etmek için bizim çok ehemmiyet vererek üzerinde 
durduğumuz, tarafsız idare tesis etmek ve vatandaşları kanun önünde eşit muamele 
ile tatmin etmek kararı iyi karşılanmıştır. Bunun güçlüğü takdir edilmekte, bunun 
tatbikatının ehemmiyetle takip edileceği söylenmektedir.

Güçlüğün takdir edilmesi bize yalnız memnuniyet verir. Tecrübeler göstermiştir ki, 
hakikaten bu, zamana muhtaç olan bir mevzudur. Fakat Hükümet kanadını teşkil eden 
partiler bu konuda kati kararlıdırlar. Burada kendi aralarında hâsıl olan görüş birliğini 
vatanın her köşesine nakledeceklerdir. Ve bütün bu çalışmalardan muhalefette bulunan 
partiler ve mensupları her türlü emniyeti bulacaklardır. Biz memlekette muhalefet 
partilerinin, idare makamlarından iktidar partisine mensup olan vatandaşlardan her 
hangi bir surette güçlük gördükleri şikâyetlerini işitirsek bunları ehemmiyetle dikkat 
nazarına alacağız. Yalnız, Programımızda da belirttiğimiz gibi, bu konu ister istemez 
bir siyasi istismar vesilesi olabilir. Arkadaşlarımız buna dikkat edeceklerini söylediler. 
Sayın Alican bu hususta bilhassa sarahatle tefsirde bulundu. Karşılıklı böyle bir iş 
birliği halinde bu hastalığı memlekette tedavi edebilecek miyiz? Edebileceğimizi ümit 
ediyoruz. Muhalefet partilerinde, tabiî olarak bütün bu tatbikat için bekleyici bir eda 
vardır. Esas itibariyle memnuniyetlerini söylerken, tatbikatlarını da kuracaklarını, takip 
edeceklerini soyuyorlar. Ben bu ihtirazı kayıtları tabiî olarak karşılıyorum.

Biz huzur meselesinden bahsederken, polis ve jandarmanın itibarını, kuvvetini iade 
etmek lüzumuna Programda işaret etmiştik.

Bunun mahiyeti takdir edilmiştir. C.K.M.P. bu itibarı temin etmek için geçmiş 
hâdiselerde olduğu gibi polisin ve jandarmamın bu itibarı temin edecek surette hareket 
etmesinin temin edilmesine işaret etmişlerdir. Biz, yalnız polis ve zabıta kuvvetlerine 
kalmış olan asayişin ve vatandaş emniyetinin muhafazası için polis ve jandarmanın 
başlı başına bir vasıta ve bir yardımcı olduğunu belirtmek için bunu söyledik. Bir an 
evvel kıymetini ve mânevi itibarını vatandaşın gözünde kazanmasına birinci derecede 
ehemmiyet veriyoruz.

Tabiatıyla temas ettikleri bütün tedbirleri alacağız. Yalnız ricamız şudur: Polisi 
umumi huzur ve asayiş için vatandaşın yardımcısı kılan bir müesseseyi, biz siyasi 
partiler olarak vatandaşlarımıza telkin etmeye çalışalım. Polis geçmiş hâdiselerden 
yalnız başına mesul olan bir unsur değildir. Daha ziyade umumi hâdiselerin tesiri altında 
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onlar da muhtelif müşküllere gark olmuş bir vaziyettedir. Onları itibarlandırmak ve 
kıymetlendirmek için her şeyden önce vatandaşların onları iyi gözle görmelerini temin 
etmek lâzımdır. Bu suretle onların vazifelerini de kolaylaştırmış ve onları, her şeyden 
mühim olan memleketin asayişini temin etmek yeterliğine kavuşturmuş oluruz.

Kalkınma bahsinde arkadaşlar hem kıymetli tavsiyelerde bulunmuşlar, hem de 
geniş ölçüde tenkit etmişlerdir. Hürriyet nizamı içinde kalkınmamız, hızla kalkınmamız 
lâzımdır. Ancak Garp mânasında anladığımız demokratik nizam bütün icaplarıyla 
kullanıldığı halde kalkınma mümkündür ve plânlı kalkınma tatbik edilebilir. Daha çok 
tafsilât istiyorlar, daha geniş bilgi almak istiyorlardı. Biz bugün daha çok umumi hatları 
ile bir prensip vazedip bunun tatbik imkânını söyleyebiliriz. Gözünüzden kaçmamıştır 
ki, Hükümet teşkiline çalışılırken, Hükümet daha henüz güvenoyunu almamışken, bugün 
30 Kasımda Meclise bütçeyi vermek zorundadır. Birçok hâdiselerin birbirini takip edip 
sıkıştırdığı bir devrede bizim tarafımızdan hazırlanmamış plânların teferruatı üzerinde 
daha geniş bilgi vermek mümkün olamazdı. Fakat lâzım olan mikyasta lâzım olan 
hususlarda fikirlerimizin esasını anlatacak hatları ifade ettiğimizi zannediyorum.

Hangi konular kalkınmada nasıl bir sıraya konacak ve nasıl tedbirler sağlanacak? 
Bu, merak mevzuu olmuştur. Biz bunu, son senelerin büyük bir mesele olarak meydana 
çıkardığı bir sıraya koyduğumuzu zannediyoruz. Ziraati ön plâna aldık. Ziraati ön plâna, 
çünkü son zamanlarda bu yüzden gördüğümüz sıkıntı ve eksiklikler hakikaten endişe 
verecek bir hal almıştır. Hepinizin bildiğiniz bu eksiklikleri ve ihtiyaçları söyleyerek 
üzüntünüzü artırmak istemem. Ziraat son senelerde ilk önce geniş mikyasta ele 
alınması gereken bir kalkınma mevzuu olarak belirmiştir. Ziraatte öteden beri bilinen 
eksik: Toprak eksiğidir. Güya müstahsile kâfi miktarda toprak verilirse ve pek çok 
topraklarımız boş bulunduğu için bunlar işletmeye açılırsa ziraat meselesi halledilecek 
zannı uzun müddetten beri bu memlekette cari olmuştur. Şimdi eğer varsa ekilmemiş 
topraklar tevzi edilecektir. Bu balkımdan toprak meselesi ehemmiyeti ikinci dereceye 
düşmüştür. Çünkü, bunların hemen hemen hududuna varmış durumdayız. Ziraatte 
kalkınmanın başlıca şartı, geniş ölçüde toprak tevzii değildir. Nasıl olacak bu? Cevabını 
veriyoruz. Ziraatte verimli netice almak için zirai istihsale randımanı artırmanın çaresini 
bulmak lâzımdır. Ziraatımızın derdi işte budur.

Arkadaşlarımızın söyledikleri gibi biz bunların çaresini yalnız hububat ziraatinde 
aramıyoruz. Gerçi dekardan, topraktan bahsediyoruz ama, bunları yalnız misal olarak 
zikrediyoruz.

Umumi olarak ziraat mahsullerindeki istihsalimiz eksiktir, azdır. ilerlemiş 
memleketlerin ister topraktan deyiniz, ister ağaçtan deyiniz, aldığı mahsuller bize 
nazaran iki üç misli fazladır. Bunu temin etmek kolay bir mesele, değildir arkadaşlar. Bizim 
dört, beş cümle içinde söylediğimizin her birisi bir silsile tedbiri istemektedir. Bilgi ister 
diyoruz, araç ister diyoruz, toprağın beslenmesi ister diyoruz. Toprağın beslenmeden 
uzun müddet verimini devam ettirmesi imkânsızdır. Toprağı gübrelendirmek meselesi 
hem ithalât hem de sanayi meselesidir. Ziraatten sonra sulama meselesi vardır. Bunun 
üzerinde durdular. Birinci derecede ehemmiyet vereceğimiz sulama için elimizde 
plânları hazır olan konular vardır. Ama hazır olmayanlar da vardır. Hazır elan hemen 
tatbika konulabilecek olan plânları gerçekleştirmek dahi bugün bir büyük meseledir.
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Hulâsa ziraat için, ziraatte kalkınma yapmak için çok esaslı şeyler söylediğimizi 
zannediyoruz, ön plâna alacağız, istihsali artırmayı esas tutacağız. Bu, «geniş toprak 
işlenmemiş duruyor» nazariyesinin cevabıdır ve bunun vasıtaları da 4-5 maddeden 
ibarettir ki, bunları tahakkuk ettirmek için milyarlar sarf etmek ve çok zaman geçirmek 
lâzımdır.

Şimdi sanayi kısmında söylediklerimiz yine maksuda kifayet edecek, esaslı işaret 
olacak ehemmiyettedir. En başta biz mevcut tesisleri tam kapasite ile işletemiyoruz 
dedik. En başta, biz yarım kalmış tesislerin tamamlanması ihtiyacından bahsediyoruz. 
Sadece bunları yapmak bile az bir zamanda bizim için bir ferahlık vesilesi olacaktır.

İstihsal meselesi, ithalât ve ihracat muvazenemizdeki şikâyetlerin temelidir.

Dün Senatoda bir hatip, pek isabetli olarak, «Türkiye’de bugün mevcut olan 
ehemmiyetli mesele istihsal seferberliğine girmektir» dedi. Çok doğru bir söz. Ama bu 
bir kelimeyi, bu bir cümleyi söylerken de onun tatbikindeki girift birçok tedbirler ayrı 
bir âlem tutmaktadır.

Arkadaşlarımız haklı olarak, «Bütün bu yatırımların kaynakları için ne 
düşünüyorsunuz, kaynaklar hakkında bir şey söylemiyorsunuz» diye bizi tenkit ettiler. 
Çok temenni ederdik ki, bunların kaynakları dış yardımlardan şu kadar milyon falan 
yerde emrinizde hazır durmaktadır, içerde hazinelerimiz de dolu, faydalanılmaktır, şu 
kadar servet hazırdır diyebilelim, (Alkışlar) Ama vaziyet bu değildir. Bugünkü vaziyette 
güçlüklerden imkânlar çıkarmak mecburiyetiyle karşınızda bulunan bir Hükümet vardır. 
Hatırınıza gelen ve arzu ettiğiniz kaynakların hepsinden istifade etmeye çalışacağız. 
Sizin burada şikâyetiniz ve bizi tenkit ederken yardım için Türkiye’ye kâfi derecede 
alâka gösterilmediğinden şikâyetlerinizin millî hissiyatın bir tezahürü olarak bizim 
müracaatlarımızı, aramalarımıza faydalı bir tesir yapacağını ümit eder ve bunu temenni 
ederim. Bu hususta muhalefet partileri Devlet sektörü ile hususi sektörün hudutlarını 
ve vazifelerini ayırmak için dikkat göstermişlerdir. Bu öteden beri kolayca münakaşa 
edilebilen bir konudur. Esas itibariyle bizim, Devlet elinde bulunan müesseselerimiz 
vardır. Bunun yanında özel sektör serbest bırakılmıştır. Ne denirse densin, bizde 
Devlet işletmeciliğinde, özel sektörün geniş çapta çalışmasına mâni olunmayacak, ona 
müşkülât çıkarmayacak bir usul tutulmuştur. O kadar tutulmuştur ki, yan yana çalışan 
iki endüstriden Devlet sektörü işlerken ziyan eder, onun yanında hususi sektörde 
bulunan bir teşebbüs aynı mahiyettedir. Meselâ iki dokuma fabrikasından biri, o 
gelişir bu istifade eder, birbirine mâni olmazlar. Devlet sektöründe bulunana büyük 
sermayeler yatırılmıştır, bunların gelişme tarzını henüz temin edememişiz. Sebebi 
basit, arkadaşlar: Devlet elinde bulununca, muhtelif zamanlarda hükümetler çok 
karışmışlardır, ama her şeyine karışmışlardır. Ne vakit bir yardım almak icap ederse 
onlara müracaat etmişlerdir. Kazançlarını kendi gelişmelerinde kullanamazlar. Dahası 
var; Devlet kapısına sattıkları, verdikleri kömür olsun kumaş olsun, ne olursa olsun, 
bunlar alacaklarını da alamazlar. Hangisinin alacak hesabına bakarsanız bakınız 
Devlet Demiryollarından diğer bazı iktisadi teşebbüslerin alacağı yüz milyonlarca lira 
tutmaktadır. Bunlara; hesabı kaybolmuş Devlet bütçesi ve Devlet masrafları için bedava 
bir varidat gibi öteden beri kullanılmıştır Hangi hükümetler başa geçmek istediyse 
muazzam mesele karşısında bulunmaktadır. Bunlar önümüzdeki zamanlarda da bizim 
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için en güç meselelerden olacaktır. Bunları salim bir işleyişe götürebilmek için Meclisten 
ve bütün arkadaşlardan irşat ve yardım bekleriz.

Bunu şunun için söylüyorum, nasıl bir seyir takip edileceğini, nasıl ehemmiyet 
verileceğini kâfi derecede söylemiş olduğumu zannediyorum.

Umumiyetle çok tafsilât vermeden, az tafsilâtla konuşmamızdan şikâyet etmişlerdir.
İsmail Rüştü Aksal’ın söylediği gibi, belki bir bakıma bu, programın meziyeti sayılabilir. 

Meselâ mütemadiyen millî eğitim, millî eğitim diyoruz. Biz bunu anlatırken, bu cümleyi 
canımız yanarak söylüyoruz. Millî eğitimin en büyük meselesi, her sahada ehliyetli ve 
yeter sayıda öğretmenin bulunmamasıdır demişizdir. Bir hastalık doğru teşhisle ifade 
edildikten sonra Bakanlığı tedbir istikametine sevk etmiş ve bunu sizlere karşı taahhüt 
etmiş oluyoruz. İlköğretimde hoca eksik, ortaöğretimde hoca eksik, yükseköğretimde 
hoca eksikse, nereden ve nasıl yetiştirilecek, hangi külfetlere katlanılarak yetiştirilecek, 
bu umumi olarak bellidir. Müstesna bir vaziyet almak icap ederse onu zikredebiliriz. 
Hastalıkları olduğu gibi söylemek, umumi olarak malûm olan vasıtaların teminini öne 
sürmek bunları taahhüt etmek demektir.

Sonra; yüksek maliyetten ve kalite bahsinden şikâyet olunmuştur. Biz de 
programımızda aynı esasları müdafaa ettik.

Bilhassa hususi görüşmelerimde de söylemişimdir, burada temas ettiler, Ekrem 
Alican Bey enflâsyona gitmeden biraz daha geniş para tedavülü yapılabileceği 
kanaatindedirler. Bu münasebetle de burada tekrar söylüyorlar, bu tılsımı bulabilirlerse 
Maliye Bakanı çok memnun olacaktır. Yalnız bir şey söyleyeyim ki; bu parayı temin için 
malî kısımdan enternasyonal sahada takarrür etmiş olan tedbirlere riayet etmek ve 
dikkat etmek kararındayız ve takip edeceğiz. Çalışma imkânı vardır, diyen arkadaşların 
istikrar tedbirlerini muhafaza etmek kaydı içinde daha darlıktan kurtulan bir usul 
bulmak mümkündür fikrini ileri sürdüklerini tahmin ediyorum.

Millî huzur bahsinde bütün partiler geçmiş hâdiselerin bıraktığı yaraları tedavi 
etmek için Hükümetin gösterdiği dikkate iştirak etmişlerdir. Bu husustaki fikirler 
hemen hemen aynı gibidir. Biz programımızda söylediğimizi, imkânlar içinde tahakkuk 
ettirmek ve memlekette millî huzuru tesis etmekle bütün yaraların tedavi olunacağı 
neticesine varabileceğimizi ümit ediyoruz. Bundan eminiz, bu neticeye varacağız. 
(Alkışlar)

Arkadaşlarımız, mahallî seçimler için arzu izhar etmişlerdir. Bunun kanuni hazırlıkları 
bitirilerek, yakında meclislere takdim olunacaktır. Bu arzuyu yerine getireceğim.

Biz programımızda, hemen ıslah edilmesi lâzım gelen daha birtakım konular vardır 
ki, onlardan ayrı ayrı bahsetmedik, hazırlık halindedirler, üzerinde çalışmak lâzımdır 
ve büyük meclislerde tam ölçüsünü bulmak için münakaşalar cereyan edecektir; 
bunlardan bahsetmedik.

Hukuki sahalar ve adalet sahaları mevzuunda muhtelif kanunlar için gösterilen 
arzulara, eğer müzakere devam edecekse, arkadaşlarımız cevap vereceklerdir.

Bütün partiler iki noktada mutabakat göstermişlerdir, bu, milletimizin kuvvetli 
tarafıdır: Ordumuzun kıymetini takdir etmekte, onu bu zamanın ihtiyaçlarına göre 
vazifelerini ifa edebilecek maddi ve mânevi kudrette bulundurmakta bütün partilerimiz 
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aynı arzudadırlar, samimi karardadırlar. Bu hedefi hep birlikte tatbik etmekteyiz, tatbik 
edeceğiz.

Dış politikada bizim partilerimiz arasında bir ayrılık olmadığı bu müzakerelerle 
de bir defa daha meydana çıkmaktadır. Dış politikamıza istikrar ve kuvvet verilecektir, 
bunu memnuniyetle kaydediyoruz. Temenni olarak zikredilen, ortaya sürülen konularda 
cevap vermediklerimi, sırası gelirse, Dışişleri Bakanı arkadaşımız cevap verecek ve 
anlatacaklardır. Cevap vermediğim nazarı dikkate almadığımızdan değil, bugün cevap 
vermeyi doğru bulmadığımızdandır.

Her iki muhalefet partisinin mülâhazalarını ayrı ayrı dikkatle dinledim. Her birisine 
ayrı ayrı cevap vermeye çalıştığımı zannediyorum. Anayasanın mutlak hâkimiyetini 
temin etmek kaydıyla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin bir başka yönden kullandıkları 
ifade dikkatimi celbetti. Bir tatbikat karşısında, Anayasa hâkimiyetini temin etmekten 
kastedilen mâna hakkında tafsilât istiyorlar gibi bir mâna çıkardım. Eğer böyle değilse, 
maksadı tasrih edeyim: Anayasa bu son zamanlarda başlıca mesele olmuştur. Belki 
beş on seneden beri hepimiz Anayasa dâvası, Anayasa esasları üzerinde mücadele 
etmekteyiz. Anayasaya uygun olmalıdır, Anayasaya aykırı olmamalıdır demek suretiyle 
muhalefette bulunduğumuz zaman mücadelesini ettiğimiz gibi, İhtilâl devri esnasında 
da yine Anayasa meselesi muvakkat seldi ile hazırlanmakla ve her çeşit tatbikatı ile 
bizim daimî siyasi bir mevzuumuz olmuştur. Bunların teferruatına girmeksizin umumi 
olarak söylediğimiz şudur ki, milletin reyine iktiran etmiş bir Anayasamız mevcuttur. 
Bu Anayasa bütün milletçe kabul edilmiş ve riayeti mecburi hale gelmiştir. Hükümet 
bu mecburiyetin mesul bir bekçisi olarak meclisler karşısında mevzuu daima siyasi 
hedeflerin en önünde tutacaktır. Bu fikri ifade etmek Programımıza mevzu olmuştur. 
(Alkışlar)

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Adalet Partisi ile C.H.P. nin programları arasındaki 
esaslı farklara rağmen beraber nasıl çalışabileceklerini merak etmektedirler. Ben 
zannediyorum birlikte ve gruplarımızı da iyi telif ettiğimiz bir ahenk içinde bulundurarak 
çalıştığımızı germekten memnun olacaklardır. (Alkışlar)

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi yatırım ve kaynaklar için çok dikkatlidir ve 
bunları öğrenmek ister. Bu mevzuda daha evvel söylediğim gibi; daha geniş bilgiler elde 
ettiğimiz zaman hususi ve resmî olarak kendilerini haberdar edeceğimizi vadediyorum.

Zirai; kredi sistemi murakabe edilen bir konu olmuştur. Bu münasebetle şunu 
açıklayayım ki, bizim zirai kredimiz hemen hemen donmuş gibidir. Her sene yüz 
milyonları bulan zirai krediler yapıldığından bahsolunur. Bunun pek büyük kısmı 
sadece bir senet yenilemesinden ibaret hale gelmiştir. Bu haklı olarak ibaret edildiği 
gibi, zirai kredilerin bir istihlâk membaı olarak kullanılmasından ileri gelmiştir. Bugüne 
bunun verimli ve iktisadi sahada kullanılmasının lüzum ve ehemmiyeti dikkatimizi 
celbetmektedir.

Bütçede zirai kredilerin artırılması için hususî olarak tedbirler derpiş edilmiştir. 
Meselâ, Ziraat Bankasına 15-20 seneden beri verilmemiş olan hakları ve hisseleri, 
bu seneki bütçeden verilmeye çalışılacaktır. Fakat bunun hangi hususlar dâhilinde 
muvaffak olacağını söyleyecek durumda değilim. Ama Hükümet olarak bu konuyu 
ehemmiyetle nazarı dikkate aldık.
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Eksik; kısımlar çok... İstimlâkten bahsedilmemiştir denilmekle ve Emekli Sandığının 
durumu, ulaştırma ve bunların yanında orman meselesinin nasıl hallolunabileceği 
sorulmaktadır.

Şimdi; orman meselesi, ilk ormanların zirai bünyede işletmecilikte, Devlet 
İşletmeciliği ile bir nizama bağlanması mevzubahis olduğu zaman, buraya gelen 
mütehassıslar, hatırlarım, çok partili hayata girmeden, belki 15 sene evvel, ilk söz olarak; 
«Siz bu orman meselesini, işletmeciliği, bütün tedbirleri ile ele almak istiyorsunuz; 
bunun siyasi bir istismar vasıtası olmasına nasıl mâni olacaksınız?» diye sorarlardı.

Bu sözlerin ehemmiyetini vaktiyle gereği kadar kavrayamazdım. Çok partili hayata 
girip siyasi partilerin elinde orman meselesinin nasıl ve kuvvetli propaganda ve istismar 
vasıtası olduğunu gördükten sonra bütün eskileri hatırladım. Orman meselesi büyük, 
zararlı devrelerden geçtikten sonra bir defa tahribatın durdurulması için Anayasada 
başlı başına bir kaide mevzuu olmuştur. Anayasaya hâkim olan fikir bu mevzuu bir 
siyasi parti mevzuu olmaktan çıkarmak ve bütün partilerin üstünde bir konu haline 
getirmektir. Ancak bu tahribat ve fena istismar karşısında sadece koruyucu bir ibaredir.

Devlet işletmeciliği yanında, hususi orman işletmeciliği vardır. Ve bütün bu işletmeler 
içinde ormanda yaşayan insanlar ve hayvanlar vardır. Bunların geçimleri, bunların 
Devlet tarafından nasıl kolaylaştırıcı tedbirlere mazhar olacakları uzun bir tetkik 
mevzuudur. Bundan daha ziyade geniş imkân ve yardım mevzuudur. Orman ve insan 
münasebetlerinin tanzimi gibi bir işaretle bu mevzuu geçirmemiz, meselenin büyük 
ehemmiyetini belirtmek için ve ona göre geniş tetkikler ve tedbirlerle işe girişileceğine 
işaret etmek için konulmuştur. Büyük bir mevzuumuz olduğuna şüphe yoktur.

Vergi ıslahatı toplu olarak tetkik edilecek ve huzurunuza getirilecektir) diyoruz. Bu 
da Hükümet için çok ehemmiyetli ve çok muğlâk konulardan birisidir. Şimdi biz bütçeyi 
verirken hemen hemen hiçbir vergi teklifi hazırlamış değiliz. Ama arkadaşlar, ihtiyaç 
mütemadiyen artar ve yatırım ihtiyacı kendisini gösterirken Bu adaletli vergi meselesi 
ile bunun icabı olan memleket hizmetlerinin telif edilmesi çok karışık bir dâvadır. 
Vatandaşların er geç fedakârlığı meselesidir. Vergi verme meselesi memleketimizde 
vatandaşlarımızın imkânlarıyla sınırlı olmakla beraber acaba biz millî gelirimize nispetle 
her memlekette alınan ölçüde vergileri tam olarak alıyor muyuz? Bu ehemmiyetli bir 
meseledir. Asıl konu gelirin adaletli taksim edilmemiş olması yüzünden vergi tarh 
etmekte güçlüğe mâruz kalmamızdır. Bunu, uzun tedbirlerle iktisadi bir mevzu olarak 
ele almaya mecbur olacağız.

Adalet Partisi sözcüsü ehemmiyetli bir mevzuu Meclisin huzurunda belirtmiştir. 
«A.P. ile C.H.P. nin meydana getirdiği karma Hükümet devamlı ve kuvvetli bir Hükümet 
olacaktır» kaydını koymakla Adalet Partisi ciddî bir hizmet ifa etmiştir. (Alkışlar)

Henüz Meclisten katî güvenoyu almadığımız, teşekkül halinde bulunduğumuz için; 
Hükümet kanaatlerini teşkil eden her iki partiye aynı derecede iktidarda bulunan 
her iki partiye henüz alışamamışlardır. Adalet Partisinin Hükümetin kurulmasında 
gösterdiği yakın alâkayı her bakımdan iyi bir işaret sayıyorum. Adalet Partisi hâkimlerin 
statüsünde ve muhtelif kanunlarda bir takım yeni mevzular beklemektedir. Bunları 
fırsat verirseniz, Adalet Bakanı arkadaşımız, cevaplandıracaktır.
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Hemen getirmediğimiz mevzular arasında, yine Adalet Partisinin bahsettiği, 147’ler 
dediğimiz hocalar meselesi vardır. (Alkışlar) Umumi olarak hepinizin bu meseleyi 
bildiğinizi biliyorum. Ama bunun gibi bir takım mevzular vardır ki, tetkik edilerek 
etraflı bir surette Meclisçe nazarı dikkate alınması için hazırlanacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisinin tenkitleri; ehemmiyetli olarak, memleketin iç huzuruna 
ve Karma Hükümetin kuvvetine işaret ettikten sonra gelirin adaletle tevzi edilmesi 
ve iyi plânların tatbik edilmesi üzerinde durmuştur. Fakat iktidar partilerinin Meclis 
huzurunda dikkatle tebarüz ettirdikleri, belirttikleri nokta, Hükümete güvenoyu 
vereceklerini söylemeleri yanında, Hükümeti ciddi bir surette murakabe edecekleri ve 
söylediklerini yapmadıklarını görürlerse hakkından gelecekleri hususudur. (Gülüşmeler,	
alkışlar)

Hükümet olarak ne yapacağımızı, nereye sığınacağımızı henüz bilmiyoruz. 
(Gülüşmeler,	alkışlar)

Sevgili arkadaşlarım; bütün bu sözlerle beraber Meclisin umumi havasından kuvvet 
aldık. Muhalefet partilerinin gösterdikleri yapıcı vasıf iktidarda bulunan partilerin 
nefislerine güvenilir kuvvetli bir Hükümet kurmak hususundaki kararları, memlekete 
huzur ve istikrar getirecektir. Her şeyden evvel aradığımız hususlar memlekette 
büyük mikyasta huzurun ve emniyetin olmasıdır. Evvelce de söylediğim gibi Meclisteki 
havadan gıda alıyoruz. Bugünkü müzakerelerden başarı ile çıktığımıza ve memlekette 
bundan sonra yeni bir hayatın doğması için bütün şartların sizin elinizle hazırlanmakta 
olduğuna inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.66 (Alkışlar)

66  Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 26, Birleşim 57, Sayfa 137. 154
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25 Aralık 1961 Pazartesi 
Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça’nın, Affa Dair Olan Kanunun Ne 
Zaman Türkiye Büyük Millet Meclisine Getirileceğine ve Bu Mevzuda 
Hükümetçe Bir Çalışma Yapılıp Yapılmadığına Dair Sorusuna Cevabı 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Erzurum Milletvekili Sayın Ertuğrul 
Akça’nın sözlü soru takririne cevap arz ediyorum:

Takrirde Hükümet programının altıncı sayfasındaki cümle zikrolunurken yalnız 
ikinci kısım söylenmiştir. Cümle asılında «Memleketin bünyesinde ve Devletin bütün 
teşkilâtında devamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte» fıkrası ile başlar. Hükümetin 
gözünde cümlenin mânası tam metin olarak dikkate alınmıştır.

Adalet Partisi Grupunda benim izahat vermem esnasında af müessesesi, «Memleketin 
bünyesinde ve Devletin bütün teşkilâtında, devamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte» 
kaydı ile münasebetli olarak tetkik edilmiştir.

Takrirde, Büyük Millet Meclisinin açılmasına takaddüm eden günlerde parti 
liderlerinin imzaladıkları protokolda affa taallûk eden metin ihtisar edilmiştir. O 
metnin aslı şudur; «Af müessesesinin ortadan kaldırılması mahiyetinde istikbale muzaf 
bir taahhütte bulunmak millî hâkimiyet prensibine ve Anayasa esaslarına aykırıdır. 
Bununla beraber siyasi mülâhazalarla yersiz ve zamansız olarak af müessesesinin 
kullanılmasına da aleyhtarız. Yassıada hükümlüleri hakkında şimdilik bir Af Kanunu 
çıkarılması yolunda partilerce alınmış her hangi bir karar olmadığı gibi partilerde böyle 
bir temayül de mevcut değildir» Protokol metni budur. Sözlü soru takririnde bahsedilen 
protokolda affa taallûk eden maddeyi tam olarak arz etmiş oluyorum.

Şimdi, sözlü sora takririnin mukaddimesi üzerinde bu açıklamayı yaptıktan sonra 
sorular üzerinde teker teker cevaplara geçiyorum:

1. Yaraları sarma keyfiyetinin, daha doğrusu Hükümet programının ifadesiyle 
«Memleketin bünyesinde ve Devletin bütün teşkilâtında devamlı huzurun temin 
edilmesiyle birlikte vatandaş münasebetlerinde geçen siyasi mücadelelerin yaralarını 
tamamiyle tedavi etmek» ifadesinde göz önüne alınan bir silsile tedbirler içinde siyasi 
mahkûmlar hakkında af müessesesinin kullanılması fikri de mevcuttur.

2. Bütün parti liderlerince imza edilen müşterek protokoldeki «şimdilik» tâbiri 
içinde mündemiç ölçü tesbit edilmemiştir. Her halde sabrısızlıkla ortaya atıldığı 
gibi, Hükümet kurulmasından üç hafta sonra bu mevzuun tahakkuk ettirileceği 
kasdolunmamıştır. Mâna, zaman ve şümulünün ne şekilde tesbit edildiği «Memleketin 
bünyesinde ve Devletin bütün teşkilâtında devamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte» 
kaydı ile sağlam bir temele istinadettirilmiştir.

3. Memlekette ittifakla arzu edilen huzurun tesisi için affın bir ön mesele ve 
sebep telâkkisi göz önüne alınmamıştır. Bizce huzurun temin edilmesiyle birlikte siyasi 
mahkûmiyetlerin affedilmesi mahzunsuz ve faydalı olacağı anlayışı hâkim olmuştur.

4. Geçmiş yaraları sarmak üzere bir huzur idaresi tesis etme işine her vazifenin 
önünde bir gayretle sarıldık. Merkezde Devlet teşkilâtında ve vatanın her yerinde ve 
köşesinde iyi münasebetler kurmak, çekişmeleri kesmek, siyasi mücadelelerin birbirini 
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itham eden akımlarını durdurup bunları salim istikametlere yöneltmek için çalışıyoruz. 
Hükümet içinde tam bir dayanışma ve mutabakatımız vardır. Hangi bakan memleketin 
ne tarafına gitse, hangi partiden gelmiş olursa olsun vatandaşlara iyi geçinmelerini hem 
söylemekte, hem öğretmekte ve göstermektedir.

Umumi huzuru tesis etmek, vatandaşları bir ‘ huzur siyasetinin nimetleri içinde 
yaşatmak için ciddiyetle çalışıyoruz. Bir af müessesesini Büyük Millet Meclisinin 
huzuruna getirecek kadar zaman geçmemiş, terakki elde edilmemiştir. Affın hemen 
tahakkuk ettirilmesi için gösterilen sabırsız gayretler faydalı olmamıştır. Affın lehinde 
ve aleyhinde açılan tartışmalar meseleyi kolaylaştırmamıştır. Hükümet bütün İm 
cereyanların durmasında, bütün aklı başında aydınların ve yazarların millî huzuru 
tesis etmek için yardımcı olmalarını istemektedir. Hülâsa huzurunuzda söylediğimiz 
programa bu konuda bir kelime ekliyecek dununda değiliz. Taahhüt ettiğimiz programın 
her maddesine olduğu gibi huzur ve geçmişi tedavi etmek taahhüdüne de sadakatle 
bağlıyız.

Bugünkü tartışmalar arasında, bâzı esasları hatırlatmayı vazife sayıyorum. Büyük 
Millet Meclisi, halkoyuyla kabul olunan Anayasa hükmünce kurulmuş ve vazife başına 
geçmiştir. Anayasaya temel teşkil eden bütün inkılâpları korumak en başta Büyük Millet 
Meclisinin vazifesidir. Anayasanın mutlak hâkimiyetini temin etmek her siyasetin üstünde 
hedefimizdir. Anayasa içinde Büyük Millet Meclisinin kudreti tamdır. (Sürekli	 alkışlar) 
Devlet kuvvetleri Büyük Millet Meclisinden güvenoyu almış Hükümetin idaresindedir. 
(Sürekli	 alkışlar) vatandaşın fert olarak ve topluluk olarak hudutlu hudutsuz, kanunlu 
kanunsuz bütün arzularını salim yollara sokacak kudret. Büyük Millet Meclisinde ve 
Hükümetinde mevcuttur. (Sürekli	 alkışlar) Bir hürriyet memleketinde ve fikirlerini, 
temayüllerini serbestçe söyliyen Büyük Millet Meclisi üyelerinin bulunduğu bir ülkede 
hoşa giden ve gitmiyen teşebbüsler olabilir. Bu teşebbüslerin mâna ve tesirlerini daima 
kendi sınırları içinde mütalâa etmeye alışmalıyız. Büyük Millet Meclisi kararlarını 
memleketteki bütün cereyanları bilerek dikkat ve basiretle verir ve bunları Hükümet 
sadakatle tatbik eder.67 (Şiddetli	alkışlar)

67  Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 1, Birleşim 26, Sayfa 393-395
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28 Şubat 1962 Çarşamba 
Hükümet Programının 1962 Bütçesiyle Gerçekleştirilecek Hususları ve 
22 Şubat Olayları ile İlgili Konuşmaları

BAŞKAN — Söz, Sayın Başbakanındır.
(Başbakan	 İsmet	 İnönü,	 sürekli	 alkışlar	 arasında	 kürsüye	 geldi.	 C.H.P.	 Ve	 bir	 kısım	 A.P.	

Milletvekilleri	Başbakanı	ayakta	alkışladılar)

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Büyük Meclisin Sayın Üyeleri, 1962 bütçesi 
Yüce Senatodan sonra sizin, Sayın Milletvekillerinin incelemenizden geçti ve kesin 
oylarınızla yürürlüğe girdi. Bütçe konuşmaları, hususiyle son safhasında, memleketçe 
önemli bir buhran içinde cereyan etmiştir. Esef verici hadiselerin tafsilatını radyoda 
anlattım.

Bu hikâyeyi Millet Meclisi huzurunda bir başka açıdan dile getirmek ihtiyacındayım.
Siyasî hadiseleri hususi maksatlarına göre değerlendirmek isteyen her meslekteki 

ve her çevredeki mahdut insanlar münakaşaların düğümlendiği bir temel konuyu 
öne sürmektedirler. O konu şudur; Bizim şartlarımıza sahip bir cemiyet demokratik 
rejim ve insan hakları davası peşinde olarak huzur içinde yaşayabilir mi? Hususiyle 
ekonomik ve sosyal meselelerini çözebilir mi? Biz bu konuda tam bir kanaatle ve kâfi 
derecede uzun bir hayat tecrübesiyle müspet iddiayı temsil ediyoruz. Büyük Meclisin, 
cemiyetimizin fikren hâkim olan idealistlerin ve ordunun büyük kumandanlarıyla 
büyük çoğunluğunun fikirlerine tercüman olarak diyoruz ki, Anayasa nizamı ve insan 
hakları içinde huzurlu yaşamayı, sosyal ve ekonomik sahada kalkınmayı başarabiliriz 
ve ancak bu yolda başarabiliriz. Tedbirlerimiz, bütçelerimiz ve gelecek planlarımız hep 
bu kanaatten ve imandan feyz almaktadır (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bu esası belirttikten sonra milletvekilleri huzurunda söylemeye mecburum ki, 
bütün meşru kuvvetleri etrafımızda toplayarak yürüyeceğimiz bu istikamette başarıya 
ulaşacağımızı fiilî delilleriyle göstermeye, yani dayandığımız cemiyet ve siyaset 
prensiplerini müspet neticelerle teyidetmeye mecburuz. Ancak bu suretle içeriden ve 
dışarıdan akımlarla mütemadiyen beslenecek zehirleri tesirsiz kılabiliriz (Bravo	sesleri,	
alkışlar) bu sözlerimle, siyaset adamlarımızınne kadar önemli bir vazife karşısında 
bulunduklarını gösterdiğimi sanıyorum. Her teşekkülden evvel demokrasiye inananların 
ümitlerini daima besleyip artıracak, karşılaşılacak güçlükleri daima azaltacak başlıca 
kaynak Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır, (Şiddetli	alkışlar) Burada isabetli tedbirler 
buldukça, burada başarı yollarını iyi seçen murakabe altında hükümetler kurulabildikçe, 
burada kısır çekişmelerin üzerine çıkabildikçe biz milleti, feyizli sonuçları güvenle 
bekliyecek salim bir ruh haleti içinde, tahriklerden masun tutabiliriz (Bravo	sesleri)

Ama biz Büyük Millet Meclisi gibi muazzam bir isabet ve enerji kaynağını verimli bir 
tarzda ve istikamette işletemezsek, biz burada doğru tedbirleri bulamazsak, biz başarı 
yollarını iyi seçen murakabe altında hükümetler kuramazsak, kısır çekişmelerin üzerine 
çıkamazsak milletin başına gelecek buhranların hesabı yoktur. Bunu söylerken Büyük 
Millet Meclisinde bütün partilerin anlayışlarına oldukça isabetle tercüman olduğum 
kanaatindeyim (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Vatandaşlarımın Büyük Millet Meclisine tam bir 
güvenle bağlanmaları için bütün sebepler mevcuttur	(Alkışlar)
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Muhterem Arkadaşlarım; Esef verici son hadiselerin mahiyeti ve benimle olan 
temasları hakkında yanlış haberler çıkmıştır. Hadiseler başka şekilde manalandırılmak 
istenmiştir.

Bunları, kısaca düzeltmek isterim. Tahrikçilerin, Harp okuliyle beraber harekete 
geçtikten sonra, temaslarında Büyük Meclisin feshedilmesi gibi şartlar dermeyan 
ettiklerinden bahsedilmiştir. Sergüzeştçiler şüphesiz, esas itibariyle, geniş bir ihtilâl 
planı içindeydiler. Fakat bunlardan bana doğrudan doğruya hiç bahsetmemişlerdir. 
Hadise, vaziyetleri şüpheli görülen birtakım subayların yerlerinin değiştirilmesi 
bahanesiyle çıkarılmıştır.

Harp Okulunun ve diğer birliklerin harekete geçirilmesinden sonra, değiştirilen 
subayların dışarı gönderilmeyerek illa Ankara’da vazifelendirilmeleri ve değiştirilen 
Harp Okulu Komutanının illa yerinde bırakılması istenmiştir. Bana, Cumhuriyet 
Hükümetinin Başbakanı olarak söylenen talep bundan ibarettir. Benim verdiğim cevap 
şudur; “Hareket kanun dışıdır”.

Sabahleyin yerleri değiştirilmiş olanların şimdi Ankara’da kalmaları değil, emekliye 
ayrılıp ordudan çıkarılmaları lazımdır. Harp Okulu Komutanı da bu muameleye 
uğrayacaktır. Şimdiye kadar kardeş ve evlat kanı akmamış olmasından dolayı ve 
Başkomutanlıktan alacakları emre itaat edip normal hale gelmeleri şartiyle haklarında 
başka bir cezai takibata geçmemek mesuliyetini Büyük Millet Meclisi karşısında üzerime 
alırım. Bunun dışında bir muamele bahis konusu değildir. Kimseyi, evvelden bilmediği 
bir muamele tasarlayarak aldatmayı kabul etmem” (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Şimdi cezai takibat yapılmaması için Büyük Meclise bir kanun layihası Sevk edeceğiz 
(Alkışlar)

Muhterem Arkadaşlarım; Temaslar sadece bu esaslar üzerinde olmuş ve bilinen 
netice ve muameleler vukubulmuştur. Şahsî arzularını perdeliyerek harekete geçen 
maceracıların yarattıkları hadise esasen ordunun vatansever, Anayasaya muti büyük 
çoğunluğunun kati ret vaziyeti alması üzerine bir felâket halini almamıştır. Ordu 
dediğim zaman, adlariyle Kara, Deniz ve Hava kıtalarını hep bir arada ifade ediyorum. 
Ordunun hareketi, Anayasanın yanındaki harekettir	 (Alkışlar) Anayasanın karşısındaki 
hareketin mahiyetini ise, yukarda söyledim.

Muhterem Arkadaşlar; Oylarınızla yürürlüğe giren bütçe üzerinde her yönden 
incelemeler, tenkidler yapılmıştır. Bunu kifayetsiz bulan, daha mükemmelini isteyen 
iyi niyetli arkadaşlar her iki Mecliste de bulunmaktadır. Ben şimdi bu bütçenin hangi 
zihniyetle hazırlandığını sizin huzurunuzda memlekete anlatmaya çalışacağım.

1962 bütçesi istikrar tedbirlerine riayet esasiyle hazırlanmıştır. Bununla biz, 
enflasyona son verme azmimizi ciddiyetle muhafaza etmeye karar verdik. Bütçenin 
enflasyonist karakteri olduğu hususundaki endişeler, müzakereler sırasında, sanırım 
çok azalmıştır. Çünkü, açık kısmını kapatan yardımlar bu arada ehemmiyetli ölçüde 
tahakkuk etmiştir. Bütçenin bu vasfını muhafaza edebilmesinin bir esaslı şartı vardır. 
Bu şart, bütçe yılı içinde masraf artırıcı tekliflerin getirilmemesidir.

Bu bütçede yatırımlara mümkün olan azamî miktar ayrılmıştır. On milyarı aşan 
bütçemizin üçte biri kadar bir kısmının ilmî ve iktisadî manada yatırım sayılacak 
tabiatte olması Büyük Meclis için ehemmiyetli bir başarıdır.
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1962 bütçesi, cari harcamalar bakımından azamî derecede tasarruf bütçesidir.
Bu yolda tasarruf edilebilecek her fedakârlık cesaretle göze alınmıştır.
Bu bütçenin eksiği ve bundan sonraki bütçelerimizin başlıca ihtiyacı vergi 

mevzuatının düzeltilmesi meselesidir. Bunu bu arada temin etmek imkânımız yoktu. Bu 
sene içinde bu eksik tamamlanacaktır.

Muhterem Arkadaşlarını, Biz şimdiye kadar alışılmış olan bir telakkinin kökünden 
düzeltilmesi lazımdır. Vatandaşın kendi Devletini adil bir vergi ile beslemesi önemini 
yalnız memleket içi sebeplerden alan bir vaziyet değildir. Eğer kalkınma için dostlar 
ve müttefikler arasında yardımlaşma bir ihtiyaç ise, bu ihtiyacın temini şartları 
şunlardır. Yardım edecek dost devlet veya milletlerarası müessse evvela yardım edeceği 
memleketin kendi elinden geleni son raddeye kadar yapıp yapmadığını arar. Bu, bir, 
ondan sonra, yapılacak yardımın, hatta verilecek ödünç paranın verimli bir yere sarf 
olunacağını iyi hazırlanmış bir plan ve proje üzerinde görmek ister. Bu, ikl. Vatandaşın 
vergisiyle kapatılması gereken açıklar için, hele hesapsız kitapsız sarfiyat yapmak için 
hiçbir bankanın, hiçbir dost memleketin para vermesi mümkün değildir. Bu hakikatlerin 
bütün vatandaşlarca bilinmesini isterim.

Şurasını açıkça söyliyeyim ki, ziraî vergilerin bu sene alınmasından vazgeçilmiş 
değildir. Konu, Hazirana kadar sadece tecil olunmuştur. Haziranda. Ziraî Vergi Kanunu 
aksaklıkları giderilmiş olarak çıkacaktır. Bu konuyu bilhassa söylediğimin bir sebebi 
vardır. Bizim malî ve iktisadî bünyemizde hem siyasî, hem sosyal bakımdan bir 
önemli eksiğimiz bütün vatandaşların vergilere adil ölçüler içinde iştiraklerinin temin 
edilmemiş olmasıdır.

Ziraatle uğraşan vatandaşlarımız, büyük kısmı itibariyle zaten Gelir Vergisine iştirak 
edemeyecek en az kazanç sahibi olanlardandır. Ama bunların arkasına sığınarak büyük 
kazanç sahibi ziraatçilerimiz de vergi muafiyeti içindedirler. Adaletli vergi ve doğru 
vergi ödeme meselesini 1962’de halledeceğiz. Bunun, bir demokratik rejim içinde 
halledilemeyeceğini sananlara yanıldıklarını Büyük Mecliste göstermek mevkiindeyiz 
(Bravo	sesleri)

Muhterem Arkadaşlarım, Sizlere, bütçede yatırımlara mümkün olan azami 
miktarın ayrıldığını söyledim. Bu konuda, temel görüşümüzü açıklamak isterim. Bizim 
nazarımızda memleketin iktisadi düzeyini kuvvetlendirecek, arzularımız Türkiye’nin 
gerçekleşmesini temin edecek şey sadece yatırım değildir. Bütün iktisadî faaliyetin 
prodüktif denilen üretici harekete imkân verecek bir çerçeve içinde cereyanı lazımdır. 
Bu çerçeveyi yaratamadığımız müddetçe her yatırım sadece mahdut fayda sağlayan 
ve mevzii kalan gayretlerden ibaret olacaktır. Bizi geçmiş devirden ayıran esaslı farkı 
burada buluyoruz.

Tespit ettiğimiz ilk İhtiyaç, tarihî bir gelişme sonunda bugünkü şeklini almış olan 
İdarî mekanizmanın günümüzün ihtiyaçlarına uygun ve rasyonel Devlet bünyesi haline 
getirilmesidir. İdarî mekanizmada yetki ve sorumlulukların dağılışını tespit edecek bir 
çalışmaya başlamış bulunuyoruz. (Bravo	sesleri) 

Buna önem veriyoruz. Tespit edilecek hususlar, girişilecek uzun vadeli idarî reform 
hareketinin başlangıç noktasını teşkil edecektin Bunun yanında, iktisadî hayatımız içinde 
önemli yer tutan kamu iktisadî teşebbüsleri bu bütçe yılı içinde bir düzene sokulacaktır. 
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Görülen şudur; Bu teşebbüsler, bugünkü halleriyle kaynak yaratıcı olmaktan ziyade 
kaynak tüketici durumdadırlar. Bunların yeniden teşkilatlandırılmasına dair kanunlar 
yakında Büyük Meclise sevk edilecektir. Bu suretle mevcut işlemeyen gücün kullanılması 
imkânları belirecek, bunların istihsalleri artabilecek ve böylelikle yaratılacak kaynaklar 
memleketin kalkınması için lüzumlu yatırımlarda kullanılacaktır.

Mahallî topluluklara hizmet götüren Devlet faaliyetinin bugüne kadar koordine 
edilememesi bu hizmetlerin neticesiz gayretler halinde israfına sebebiyet vermiştir. 
Şimdi, yeni bir devrin eşiğinde bulunuyoruz. İş birliğinin sağlanması yoluyla tarım 
öğretimi, sağlık hizmeti ve eğitim gayretlerini müspet netice alacak bir program içinde 
ahenkleştirmeye kararlıyız.

Tarımı, Türkiye’de daha verimli bir faaliyet dalı haline getirmek mecburiyetindeyiz.
Bunun yolunu tarım reformunda görüyoruz. Tarım reformu dediğim zaman yalnız 

toprak dağıtmayı kasdetmiyorum. Dağıtılan toprağın verimini artırmak ve işletilmesini 
temin etmek için vatandaşı teçhiz edeceğiz	(Alkışlar)

Bahsettiğim çerçevenin, birkaç unsuru daha vardır. İthalat ve ihracat faaliyetlerimizin 
memleketimizin döviz açığını kapamaya yardım edecek bir düzen içine sokulması şarttır, 
özel sektör faaliyetlerinin çok ufak ferdî teşebbüsler şeklinde devamı yerine iktisadî 
büyüklükte işletmeleri kurabilecek tarzda şirketler halinde bir araya gelmesinin teşviki 
gerekmektedir.

Nihayet, işçi ve işveren münasebetlerinin Anayasamızın getirdiği hürriyetler, sosyal 
adalet, verimlilik esasları göz önünde tutularak düzenlenmesi ve böylelikle kalkınmamız 
için çok lüzumlu yaratıcı çalışma arzusunun beslenmesi icabetmektedir. Toplu sözleşme 
ve grev hakkı ile girilecek yeni çalışma düzeninin isterlerine uygun olarak Sendikalar 
Kanunu, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Çalışma Bakanlığı teşkilat Kanunu değiştirilecektir.

Büyük Meclisin Sayın Üyeleri, Bu çerçeveyi kurmadan girişilecek teşebbüsler kısır 
kalmaya mahkûmdur.

Bundan dolayıdır ki, önce, bu çerçevenin hazırlanmasına önem veriyoruz.
1962 bütçesine temel teşkil eden 1962 yılı geçiş programında bu hususlar üzerinde 

durulmuştur. Bunları sağlayacak çalışmaların şu anda içindeyiz.
Geçiş programı içindeki yatırımlar bir esaslı hedefe yönelmiştir. Yarım kaldığı 

için veya destekleyici tesisleri kurulmadığı için bugün kullanılmayan sermayeyi kısa 
zamanda İstihsale sokabilecek bir program tanzim edilmiştir.

Harcanacak para miktarı itibariyle de 1962 yatırım programı geniş bir yatırım 
programıdır. Ve iktisadiyatımız üzerinde yakın zamanda gözle görülebilir tesisler 
yaratacaktır. Vasıflı insan yetiştirmeye yönelmiş eğitim yatırımları, ziraatte verimi 
artırmaya yönelmiş sulama ve yayma yatırımları, sınaî verimliliği ve istihsali artıracak 
çeşitli yatırımlar bütçe ve İktisadî Devlet Teşekkülleri yatırım programları içinde önemli 
yekûnlara varmaktadır.

Bu yıl bunlar yuvarlak rakamlar olarak ziraatte 700 milyon, madencilikte 500 
milyon, enerjide 350 milyon nakliyat ve muhaberatta 1 milyar 300 milyon, turizmde 
100 milyon, eğitimde 450 milyon, sağlıkta 100 milyon, Devlet ve belediye hizmetlerinde 
350 milyon, mesken inşaatında 280 milyon ve muhtelif sanayi dallarında 600 küsur 
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milyon liralık yatırım harcamalarına baliğ olmaktadırlar. Bu harcamaların özel teşebbüs 
yatırımlarını da destekleyeceği ve canlandıracağı şüphesizdir.

Sayın Milletvekilleri, Kesin karar ile yeni çalışma devresine giriyoruz. Şimdiye kadar, 
söylenerek ve söylenmiyerek, ufukta hadiseler bekleyen şüpheli gözler aydınlanmıştır.

Sergüzeştçiler millet nazarında aşikâr bir itibarsızlık içindedirler.
Resmî ve hususi hayatında, doğru yolda vazife görmek istiyen millet çoğunluğu yarın 

ne olacağı kaygusundan kurtulmuş olarak istihsal hayatına atılacaktır. Millet, ordusuyle 
tekvücud olarak kendini emniyette ve Büyük Millet Meclisini verimli bir surette çalışma 
şartlarına kavuşmuş görmektedir.

Büyük Millet Meclisi anarşi heveslilerini kesin bir düzene koyacak, vatandaş 
hürriyetlerinin ve haçlarının vatandaş rahatı ve huzuru aleyhine kullanılması imkânını 
kaldıracaktır. Sosyal ve iktisadî ortam gayretle çalışan vatandaşın rahat yaşaması 
ve ilerlemesi için her sahada emniyet verici hale gelecektir. Yeni bütçe devresine bu 
imkânlar hazırlanmış veya hazırlanmak üzereyken giriyoruz. Bu şartların iktisadî 
hayatımızda istihsali, siyasî hayatımızda kararlılığı artırıp sağlayacağına tam güvenimiz 
vardır. Büyük Millet huzurunda bütçenin son konuşmasını yaparken çaresizlik içinde 
bulunan dürüst vatandaşa yardımcı olacak, resmî ve hususi alanda ilerlemeyi düşünen 
teşebbüs sahibine her kolaylığı gösterecek bir zihniyet içindeyiz.

Büyük Millet Meclisinin uyarmasını ve desteklemesini daima minnetle 
karşılayacağız. Elindeki tesirli vasıtayı aziz vatanımızın huzuru ve yükselmesi yolunda 
kullanmaya dikkatli olan basınımız milletçe başarılarınızın en önemli yardımcısıdır. Yeni 
nesillerimizin mesuliyetlerine hevesle ve bizden çok ileri bir ehliyetle hazırlandığını 
görmek bizi bahtiyar etmektedir.

Türkiye’nin geleceğinin en büyük teminatı yeni kuşakların içindeki bu aşktır. 
Geçirdiğimiz buhranlı günler içinde gençliğimizin bu ciddî hareketini daima farkettim. 
Onların iyi yetişmesi için eğitim sistemimizde ve bütün Devlet imkânlarında kuvvetli 
ümitler besliyoruz.

Muhterem Arkadaşlarım, Sağlam bir memleketin bünyesindeki temiz vasıfları 
kudretle değerlendirmek her vatanın önünde siyasetçilerimizin ve Büyük Millet 
Meclisinin ödevi olacaktır. Vatanseverliği tarih boyunca şerefli imtihandan geçmiş olan 
ordularımızın içerde ve dışarda vazifelerini daima kanun ve meşruiyet içinde fedakârca 
yapacaklarına, bütün Devlet cihazının Türkiye’nin kudretini artırma istikametinde 
çalışacağına güveniyoruz. Bütün Devlet hizmetlerini salahiyetli yolda işlemesi Büyük 
Millet Meclisinin daimî uyanıklığı ve yardımiyle temin edilecektir	(Alkışlar)

Sayın Milletvekilleri, 
Milletlerin hayatında ihtilal devirleri daima zor bir devirdir. Başlamasiyle, 

yürütülmesiyle, hususiyle içinden çıkılmak imkânının bulunabilmesiyle zor bir 
devir; şimdi arkamızda kalan, işte bu devirdir, önümüzde açılan devir ihtilal devrini 
normal ve sükûnetle işleyen bir Devlet ve cemiyet düzeni haline getirebilmek İhtilalin 
arzuladığı bütün hayalî başarıları bu düzen içinde gerçekleştirebilmek devridir. İddiasız 
gösterişsiz, çetin bir çalışma devri olan bu normal devrin sağlam bir zemin ve sarsılmaz 
derin temeller üzerine kurulup sütunlar halinde yükselmesi için sabırla, tükenmeyen bir 
azim ve sebatla ve her şeyin ilerisinde emniyetle, güvenle gayret göstermeye mecburuz. 
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Muvaffak olacağız. Türk milleti çetin ihtilallerden geçmesini daima bilmiştir ve en zor 
ihtilallerden sonra en verimli, en kudretli devirleri kurmuştur.

Size şimdi cesaretle haber veriyorum. Vatanımızda bugün bir devir kapanıyor ve 
açık havalı, başarılı bir devir başlıyor.

Sayın Milletvekillerine Karma Hükümetin derin saygılarını sunmaktan bahtiyarım.68 
(Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar,	bravo	sesleri)

68   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 3, Birleşim 59, Sayfa 728-732
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3 Mart 1962 Cumartesi 
A.P. Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, Y.T.P. Genel Başkanı Ekrem Alican, 
C.K.M.P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşı ile C.H.P. Genel Sekreteri İsmail 
Rüştü Aksal’ın Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve Huzuru Bozan Bazı 
Fiiller Hakkındaki Kanun Teklifleri Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem Arkadaşlarım, Karşısında 
bulunduğumuz vaziyeti kısaca arz etmek istiyorum

Dört siyasî partinin bulunduğu bir Büyük Millet Meclisi ile karşı karşıya bulunmaktan 
şeref duyuyorum. Büyük Millet Meclisi olarak bu karakterde bir Meclis şimdiye kadar 
geçmemiştir (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Bu Mecliste dört siyasî partinin değil, daha az 
siyasî partilerin ittifak ile büyük bir memleket meselesi üzerinde teklif yaptıkları da 
görülmemiştir.

Bugün dört siyasî parti liderinin T.B.M. Meclisine sundukları, ittifakı zaruri gördükleri 
bir kanun projesi önümüzde bulunuyor.

Bu kanunun tahliline girmeden evvel, onu geçmişten misal göstererek, tenkideden 
arkadaşlarımın, dokundukları bir, iki noktayı kısaca gözden geçireceğim.

“Bu kanun, bir takriri sükûn Kanunudur” denilmiştir. Bunu söyliyen arkadaşlarım, 
belki, takriri sükûn zamanında ilkokul talebesi idiler, (Gülüşmeler)

Takriri Sükûn Kanunu, memleketin yarısını vatandan ayırmak iddiası ile isyan 
edenlerin yarı vatanı eline geçirdiği bir zamanda konulmuştur.

Cumhuriyetin ikinci senesi, memleketin yarı parçası eşkıya elinde. Ben o zaman 
Hükümette değildim, beni çağırdılar “Bu meseleyi hallet”, dediler, Takriri Sükûn bu 
şartlar içinde konuldu. Seferberlik ilan olundu, kısa bir zamanda atisi karanlık görülen 
Cumhuriyet kurtuldu ve tekrar gelişme devrine girdi.

Bu konuda Takriri Sükûn Kanunu ile ilgili hiçbir şey yoktur. Bu kanun teklifi kapalı 
rejime bir başlangıç denmiştir. Bir Karma Hükümette kapalı rejim olmaz, dört siyasî 
partinin ittifak ettiği bir teklifte kapalı rejim Olmaz! (Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

Basını bütün tenkidlerinde serbest bıraktığımız halde, yalnız bazı noktalar için 
dikkati çekmekle kapalı rejim olmaz! (Bravo	sesleri)

Bu kanun teklifinin Anayasaya aykırı olduğundan bahsedilmiştir. Siyasî partiler, 
Anayasaya uygunluk meselesini bütün arkadaşların, kaygularına cevap verecek şeklide 
büyük bir dikkatle incelemişlerdir, kılı kırk yararcasına incelenmiştir. Mütehassıs ilim 
adamlarının lûtufkâr yardımlarına müracaat olunmuştur. Komisyonda, Anayasaya 
uygunluk ve aykırılık meselesi enine boyuna konuşulmuştur.

Bir Anayasa Mahkemesinin, bir ay içinde kurulacağı bir rejimde Anayasaya aykırı 
kanun yaşıyamaz (Bravo	 sesleri) Anayasamızın müeyyideleri, Anayasaya aykırı bir 
kanunun hüküm sürmesine elverişli değildir.

Bu teklif nasıl doğdu?
Bu teklif, uzun zamandan beri, parti liderlerinin, yani, hem iktidara ortak olan parti 

liderlerinin, hem de bizi murakabe eden parti liderlerinin, “memleket iyiye gitmiyor” 
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şikâyetleriyle vücut bulmuştur. Bu hususu, muhtelif vesilelerle bütün parti başkanları 
kâfi derecede söylemişlerdir. 22 Şubat hadisesinden sonra bu ihtiyaç kati bir zaruret 
halinde görülmüştür.

Biz 23 Şubat sabahı çıkarken parti liderleri bana “hadise geçti, tedbir alacak mısın?” 
diye sormuşlardır: Bugün geçti, yarın tekerrür edebilir; bu memleketin temelini sağlam 
bir zemine oturtmak lazımdır’’ diye konuşmuşlardır.

Hükümetin muvafakatini aldıktan sonra alınması faydalı olacak tedbirleri düşünmek 
üzere parti liderlerini toplantıya çağırdım. O toplantının nihayetinde yayınlanan tebliğde 
meşru nizama karşı girişilen son teşebbüs demokratik rejimin koruyucu kuvvetlerin ve 
müesseselerin müşterek anlayış ve gayretleriyle önlenmiştir. Bu netice Türk milletinin 
demokratik rejime bağlı ve layık olduğunun iftihar edilecek yeni bir delili olmuştur.

Bundan sonra, tebliğ devam ediyor: Şanlı Ordumuzun gerçekleştirdiği 27 Mayıs 
İhtilalinin meşruiyeti aleyhine girişilen açık ve kapalı her türlü tahrik ve tecavüzlerin 
ve Anayasa nizamını bertaraf etmeye matuf hareket ve davranışların kesin olarak 
önlenmesi lazımdır.

Bu maksatla partiler üstü bir prensip anlayışı içinde gerekli esasları hazırlamak 
üzere, Hükümet ve parti temsilcilerinden mürekkep bir komisyon teşkil edilmiştir.

Parti liderlerinin toplantısından sonra neşredilen müşterek tebliğ budur.
Bu kanunun hangi ihtiyaçtan doğduğunu partiler bilmektedir. Umumî efkâr 

bilmektedir. Mesele basit şekle irca edilmiştir. Memlekette iki türlü tehlike vardır. Birisi 
27 Mayıs’ın meşruiyeti üzerinde girişilen tarizler ile Ordunun her gün türlü şekilde 
tahrik ve tecavüze maruz bırakılması ve 27 Mayıs’ın kurduğu temele dayanan Anayasa 
düzeninin muallakta bırakılması; öteki, demokratik rejim, bizim memlekete gelmez, 
mutlakiyet rejim, dikta rejimi bu memleketi selâmete götürür, yolundaki tahrikler. Bu 
ikisini de önlemek lazımdır. Bunları önlemek bugün alacağınız tedbirlerle mümkün 
olacaktır.

Bu görüşte ittifak olunmuştur. Bunun üzerine. Komisyonda birtakım tedbirler 
kararlaştırılmıştır.

Şimdi, açık olalım; biz, 27 Mayıs’ın meşruiyeti üzerinde münakaşayı ve bir intikam 
havası devam ettirmek ve buna imkân vermek fikrinde miyiz? (Asla,	sesleri) Biz, bir an 
evvel Ordunun her türlü tecavüzden masun olarak ve masun olduğuna inanarak, kendi 
vazifeleriyle meşgul olmasını ve Ordunun siyasetten tamamiyle uzak kalması esasını 
istiyor muyuz? (Can	ve	gönülden	istiyoruz, sesleri) Bu iki maksadı temin etmek için, bu iki 
maksada karşı gelenlerin zararlarını izale etmek lazımdır.

Muhterem arkadaşlarım, her iki mevzuda aşırı olanlar, aşırı propagandacılar bir 
noktada birleşiyorlar. Askerî rejimi iade etmek isteyenlerle, 27 Mayıs’ın meşruiyeti 
üzerinde umumî efkârı mütemadiyen zehirlemek isteyenler bir noktada birleşiyorlar” 
Demokratik rejim ve Büyük Millet Meclisi muvaffak olmasın” Her iki uç da bu noktada 
mutabıktırlar.

Büyük Millet Meclisi demokrasiyi korumak için. Anayasayı korumak için bu kanaatte 
olan ve bu kanaatte behemehâl ifrata gitmek isteyen unsurlarla mücadele etmek 
kararındadır (Bravo	sesleri,	alkışlar)
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Eğer tedbirleri, bu kanunla korunmak istenen müesseseler ve bunlara yöneltilen 
tecavüzlerle ölçülü olarak temin edebilirsek bugün endişe eden basın, bize yardımcı 
olacaktır. Basının büyük kısmı, ne bir uçta, ne de bu taraftan, ne öteki uçtadır. Basının 
büyük kısmı, iki ifratın da aleyhindedir; benim görüşüm budur.

Elverir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, davayı ele alsın ve cesaretle mahzurları, 
zararları durduracak ve selâmet yolunu gösterecek tedbirleri temin etsin (Bravo	sesleri)

Kanuna Hükümetin manevi şahsiyetini korusun diye cezalar konmamıştır.
Bu kanunda. Hükümet üyelerini küçük düşürecek veya bunların haysiyetine 

dokunacak fiilleri men etme adı altında tenkid hürriyetini kaldıran hükümlerden hiçbiri 
yoktur. Hükümet, Hükümet Üyeleri. Meclis Üyeleri, faaliyetleri, beyanları, mütalaaları 
her türlü davranışlarından dolayı her türlü tenkide maruzdurlar. Basın hürriyetini 
muhafaza edecek bütün hükümleri mahfuz tutan bir rejim, Anayasanın verdiği hakları 
muhafaza eden bir rejimdir.

Acı şeyler söylemekten kendimi alıkoymak istiyorum. Ama bilirsiniz ki, ordunun 
siyasetle uğraşması ile münakaşaların bugünkü tutumu ile Türkiye kuvvetinden çok şey 
kaybedebilir. Büyük Millet Meclisinin bunu önlemesi lazımdır; Türkiye’ye sahip çıkması 
lazımdır	(Bravo	sesler,	şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Sükûnetle, isabetli tedbirler üzerinde ittifak ederek, hakikaten memleket meselesi 
olan, partiler üstünde bir konu olan Türkiye’nin hayatî menfaatleri ve itibarı bahsinde 
mutabakata varabilirsek ve samimî bir inançla birlikte yürütebilirsek, güçlükleri mutlaka 
yeneceğiz. Muvaffak olacağız, geniş ufuklar içinde, ilerlememize, gelişmemize müsait 
zemini yaratacağız	 (Elbette	 sesleri) Yalnız küçük münakaşalardan kendimizi kurtarıp, 
hakikî meseleler ve dertler üzerinde dikkatimizi toplamamız lazımdır arkadaşlar.

Teşekkür ederim, arkadaşlarım. Hürmetlerimle69 (Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

69   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 4, Birleşim 62, Sayfa 40-42
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8 Mayıs 1962 Salı 
Senatör Esat Çağa ve Amil Artus’un İşsizlik Üzerine Genel Görüşme 
Açılmasına Dair Önergesi Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞKAN – Genel Görüşme açılması Yüksek Senato tarafından kabul edilmiş ve 
gündeme alınmış bulunmaktadır.

Şimdi şöz istiyenlerin isimlerini okuyacağım. Grupları adına söz istiyenler; Niyazi 
Ağırnaslı, Cemal Tarlan, Vehbi Ersü.

Şahısları adına söz istiyenler;
BAŞKAN – Buyurun Sayın Başbakan.
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Üyeler, 

İşsizlik konusunda Yüce Senato, genel görüşme açmak için karar vermiştir. İçtimai ve 
iktisadî alanda memleketin büyük bir meselesi; öteden beri gelmiş, yerleşmiş büyük 
bir meselesi olan işsizlik konusunda, düşündüğümüz tedbirleri göstermeye medar 
olur düşüncesi ile Yüce Senatoyu geniş ölçüde aydınlatmaya çalışacağız. Bunun için, 
Çalışma Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Sanayi Bakanı ve Tarım Bakanı ile çalışma hazırlığı 
yapıldı. Müsaade buyurursanız, sırasıyla işsizliğe tesir edecek çalışmaları, tedbirleri, 
içinde bulunduğumuz durumda ve önümüzdeki zamanlarda, nasıl gördüğümüzü, 
takibettiğimizi anlatmış olacağız. Belki, meselenin mahiyeti itibariyle, İçişleri Bakanına 
da sorulacak, tevcih edilecek sorularınız olabilir. Maatteessüf vazife sebebiyle, İçişleri 
Bakanı bugün burada değil. Fakat, bir emriniz olursa onun adına cevaplamaya 
çalışacağız.

Buna rağmen mutlaka onun cevap vermesi lazımgelen mevzular olursa, 
müsaadenizle, kendisinin bulunduğu zamana tehir ederiz. Şimdi, eğer Yüce Başkan 
ve Yüce Senato sırayı kabul ederlerse Çalışma Bakanımızdan başlıyarak maruzatımızı 
bildirmeye başlıyacağız.70

70   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 1 Cilt 4, Birleşim 59, Sayfa 6
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22 Mayıs 1962 Salı 
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok’un İşçilerin 3 Mayıs 1962 Günü Meclis’e 
Kadar Yürümeleri ile Tezahürü Had Seviyeye Ulaşan İşsizlik Problemi 
Hakkında Genel Görüşme Açılması Önergesi Üzerinde Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem Arkadaşlar; Hatip bana temas 
ederek iki soru sordular. Birisi bugün Akşam gazetesinde çıkan bir manşet üzerine, 
bana atfolunan bir beyanı bahis konusu etti. Bugün sabahleyin Sayın Gümüşpala ile 
beraber, dünkü konuşmamıza atfen Akşam gazetesinin böyle bir haber verdiğini gördük. 
Gümüşpala’nın teşebbüsü ile gazetecilere, beraber dün benim böyle bir kanuşma 
yapmamış olduğumu bildirdik (Bravo	 sesleri) Bu konuda bir haber almamışsa, şimdi 
resmen haber alıyor demektir. Dün böyle bir konuşma benim ağzımdan geçmedi.

İkinci konu; 22 veya 23 Şubatta eğer yanlış hatırlamıyorsam- o zaman bana sual 
sormuş; memlekette Parlamentonun üzerinde bir kuvvet var mıdır diye sual tevcih 
etmiş, cevap alamamış.... İnsaf eder misiniz arkadaşlar, 22 Şubat gecesi, 23 Şubat 
günü memlekette Parlamentonun anayasa içindeki büyük yerini müdafaa etmek için 
çok uğraşmışızdır. Canımızı dişimize taktık demiyorum, ama o kadar uğraşmışızdır ki. 
Meclise geldiğim zaman belki hiçbir Devlet adamına ömründe nasibolmayacak şekilde 
bütün Parlamento beni teşvik etti, ne cevap verecektim? 23 Şubatta Parlamentonun 
büyük mevkiini, Anayasa içindeki büyük mevkiini gördünüz.

Bakınız, onun söylediği gibi, Parlamento üzerinde başka bir kuvvet yok mu, 
demiyorum.... Şunun için demiyorum: Anayasa birçok müesseseler kurmuş, bu 
müesseseler içinde Parlamentoya büyük bir mevki vermiş. Arkadaşım bilir ki, Büyük 
Meclisin ittifakla çıkan bir kanunu reddedecek bir Anayasa Mahkemesi de kurulmuştur. 
Hepimiz bir Anayasa nizamı içinde vazife yapıyoruz. Parlamentonun bu nizam içinde bir 
yeri vardır. Hükümetin yeri vardır, milletvekilinin yeri vardır.

Bugün arkadaşlarım size bir şey söyliyeyim; arkadaşım buyuruyorlar ki, bu kadar 
çok para varken bu niçin çıkmıyor? Bir büyük maliye uzmanının bana söylediği şudur; 
“% 25 tefeci faizinin alındığı bir memlekette para bolluğundan bahsolunamaz” (C.H.P.	
sıralarından,	bravo	sesleri)

Zannettiğime göre, özel teşebbüsün bugün büyük derdi bir sermaye piyasasının 
kurulabilmesidir. Hep bunun için çalışıyoruz. Sermaye piyasası demek; vatandaşın 
küçük tasarruflarını bir araya getirerek büyük sermaye kuvvetleri ihdas edebilmesi 
demektir. Bunun için çalışıyoruz. Zaman istiyor. Bizim memleketin iktisadî teşebbüsleri 
nihayet aile şirketleri haline gelebilmiştir. Bunun ileri bir merhalesi vardır.

Ondan sonra arkadaşlarım, bugün daha evvel konuşan arkadaşımız gibi, memlekette 
bu kürsüye çıkan her arkadaş bir Başvekil gibi memleketin huzurunu muhafaza etmek 
mesuliyetini yüreğinde, vicdanında hissederek hitabetmelidir (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Kritik anlar geçirimsizdir, çok kritik anlar geçirmişizdir. Bizim geçirdiğimiz devrelerin 
atisi için dalma teminat veriyoruz. Teminat veriyoruz demek, geçen hadiselerde nasıl 
cansiperane vazife ifasına çalışmışsak gelecek hadiselerde de canımızı ortaya koyarak 
Devletin hakkını, parlamentonun hakkını, Anayasanın nizamını müdafaa etmek için 
çalışacağız demektir.
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Ama bunu mütemadiyen tahrik eder ve T.B.M.M. kürsüsünü bir tahrik vasıtası olarak 
kullanan bulunursa, müşkülatın hududu, yoktur. Ve mesuliyet mevkilerinde olanlara 
müşkülat çıkarmak için bu kadar insafsızca gayret etmenin de yeri yoktur arkadaşlar…71 
(Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

71   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I Cilt 5, Birleşim 90, Sayfa 356
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2 Temmuz 1962 Pazartesi 
27. Cumhuriyet Hükümetinin (IX. İnönü Hükümeti) Programını Millet 
Meclisi Genel Kuruluna Sunuş Konuşması

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi Sayın Başbakanımız Hükümet Programını okuyacaklar.
Söz Sayın Başbakanındır. (Alkışlar)
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, Yüce 

huzurunuzda bulunmakla şeref duyan yeni Hükümetin Programını sunuyorum.
Hükümet siyasi tarihimizde yer alan karma Hükümet teşebbüslerinin bir yenisidir 

ve Büyük Mecliste temsil olunan üç siyasî partinin ve bağımsızların sorumlulukları ile 
kurulmuştur.

Türkiye’miz; sosyal ve ekonomik şartlar itibariyle gelişme halinde bir memlekettir. 
Bu gelişmenin istikrarlı ve süratli bir şekilde devam etmesi, gelişmiş ülkelerle 
aramızdaki mesafenin en kısa zamanda kapatılabilmesi için, millî hayatımızda ve Devlet 
idaresinin çeşitli dallarında sağlam esaslara dayanan ıslahat ihtiyaçları ile karşı karşıya 
bulunmaktayız.

Hükümetiniz, yüklendiği sorumluluğun bu yönlerden taşıdığı önemi kavramış olarak 
vazifeye başlamaktadır. Bu yüklü çalışmalarımız ve gayretlerimizde, Büyük Meclisin 
ciddî, samimî ve bilgili yardımları başarımızın teminatını teşkil edecektir.

Başlıca konularda takibedilecek Hükümet politikasının esasları üzerinde, 
koalisyona katılan grupların önceden açık mutabakatlara varmaları suretiyle kurulan 
Karma Hükümet, Anayasa rejimini kökleştirme ve demokratik nizam içinde kalkınmayı 
gerçekleştirme yolunda atılmış yeni bir adımdır.

Uzun yıllardan beri Türkiye’nin çok partili demokrasi hayatına hâkim olan başlıca 
konuları artık geride kalmıştır. 27 Mayıs’tan sonra kabul edilen yeni Anayasa ve bu 
Anayasaya uygun olarak seçimlerden önce ve sonra çıkarılan önemli kanunlarla, bu 
tartışma konularının çoğu, sağlam hâl şekillerine bağlanmış bulunmaktadır.

Bugün, Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen kanunlar için kazai murakabe 
yolu açılmış, Anayasa Mahkemesi kurulmuş, üyeleri seçilerek yüksek görevlerine 
başlamışlardır.

Yıllarca mücadele konusu olan adaletin bağımsızlığı, Yüksek Hâkimler Kurulu teşkili 
hakkındaki Kanunla, tam teminata kavuşturulmuştur.

Basın Hürriyeti teminat altındadır. Demokratik esaslara uygun bir toplantılar rejimi 
getirmeyi hedef tutan yeni bir tasarı Yüce Meclistedir.

Seçim sisteminde adalet ve seçimlerin güven verici, şekilde yürütülmesi davası 
halledilmiştir.

İdarenin tarafsızlığı ve haksız siyasî baskılardan masun olarak çalışması yolunda 
büyük mesafe alınmıştır.

Radyo, tek taraflı propaganda vasıtası değildir.
Üniversiteler ilim hürriyetine ve akademik teminata sahiptir.



294	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

Son 16 yılın tecrübelerine insafla bakılırsa görülecektir ki, Türkiye’de demokratik 
rejimin canlılığı ve yaşama gücü konusunda hiçbir tereddüde yer bırakmıyacak 
mesafeler alınmış; çetin imtihanlardan milletçe başariyle çıkılmış ve bugün, çok partili 
hayata girdiğimizden beri çekişme konusu olan başlıca şikâyet sebeplerinin ortadan 
kalktığı bir merhaleye ulaşılmıştır.

Sayın Milletvekilleri, Demokratik rejim içinde planlı ve hızlı kalkınmayı 
gerçekleştirme yolunda esaslı temeller atılmıştır. Karma Hükümet, Türkiye’nin iktisadî, 
sosyal ve kültürel alanlarda çetin meselelerle karşı karşıya bulunduğunu ve büyük 
hamlelere muhtaçolduğunu bilerek; bütün bu hamlelerin demokratik nizam içinde 
yapılabileceği ve Türk toplumu için başka bir yaşayış şeklinin düşünülemeyeceği inancı 
ile görevine başlamaktadır	(Ortadan	ve	sağdan,	bravo	sesleri,	alkışlar)

Aziz Milletvekilleri, Karma Hükümete katılan partiler ve bağımsızlar Devlet 
hizmetinde takibedecekleri siyaset yolları ve açık ilkeler üzerinde anlaşarak 
huzurunuza gelmişlerdir, öyle zannediyoruz ki, bu suretle, karma Hükümeti teşkil eden 
partilerin Meclis Grupları arasındaki çalışmaların ahenk ve istikrar içinde yürütülmesi 
bakımından, ileri bir netice elde edilmiş bulunmaktadır.

Koalisyona katılan siyasî partilerin bir müşterek protokol ile tespit ettikleri ve 
Hükümet programına esas teşkil eden bu ilkeleri, bir kere daha arzetmekle şeref 
duyarım	(Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri	alkışlar)

Türkiye’de rejim Atatürk devrimleri üzerine kurulmuş bir demokrasi idaresidir. 
Anayasamızda tarifini bulan Atatürk Milliyetçiliği ve laik Devlet idaresi esastır (Bravo	
sesleri,	alkışlar) Hükümetimiz aşırı sağcılık ve solculuk akımlarına karşı koyacaktır	(Bravo	
sesleri, alkışlar) Karma Hükümet, memleketin kaderini demokratik rejimin payidar 
olmasiyle sıkı sıkıya ilgili görmekte ve Anayasanın mutlak hakimiyetini sağlamayı başta 
gelen vazifesi saymaktadır	(Bravo	sesleri,	ortadan	ve	sağdan	alkışlar)

Bu görüşümüzün tabiî sonucu olarak, demokratik rejimi tehlikeye düşürecek ve 
Anayasa hâkimiyetini zedeleyecek mahiyetteki hiç bir tahrike müsamaha etmeyeceğiz 
(Ortadan	ve	sağdan,	bravo	sesleri	alkışlar)

27 Mayıs İhtilali, meşruluğunu kaybetmiş bir idareye karşı Türk Milletinin direnme 
hakkını kullanmasıdır	(Ortadan	ve	sağdan, bravo	sesleri sürekli	alkışlar)

Bu hareket amacına ulaşmış ve memlekette demokratik Cumhuriyet nizamının 
yeniden kurulmasını sağlamıştır.

Hükümetin siyaseti, 27 Mayıs Devriminin meşruluğunu gölgeliyecek her türlü 
hareketlerin karşısında bulunacaktır	(Ortadan	ve	sağdan,	bravo	sesleri,	alkışlar)

Yeni Anayasamız, Türk topluluğunun yeni dünya görüşünü ve gelişen iktisadî, 
kültürel ve sosyal emellerini sinesinde toplamıştır. Anayasanın istediği yeni müesseseleri 
tamamlamak ve işaret ettiği millî hedefleri gerçekleştirmek, başlıca vazifemiz olacaktır.

Karma hükümetlerin vatandaşlar arasında siyasî münasebetleri zararlı bir çekişme 
haline gelmekten korumak istidadında oldukları tecrübe edilmiştir.

Yeni Hükümetiniz zamanında da, memleketteki siyasî partilerimiz arasında 
münasebetlerin salim ölçülerde yürümesine önem vereceğiz	 (Ortadan	 ve	 sağdan,	 bravo	
sesleri)
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Büyük Mecliste iktidar ve muhalefet münasebetlerinin vatanda ve vatandaşta huzuru 
ve güveni sağlayacak tabiatta olması için, Hükümet elinden gelen gayreti sarf edecektir. 
Bütün siyasî partilerimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Büyük Meclisten 
memlekete güven, itibar ve kuvvet dağılmasındaki ehemmiyeti takdir ettiklerini bilen 
Hükümet, kendisine düşen vazifeyi ifada titiz bir dikkat gösterecektir	(Ortadan	ve	sağdan,	
bravo	sesleri)

Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, Demokratik nizam içinde iktisadî gelişmenin 
başarılmasını milletçe büyük davamız sayıyoruz.

İktisadî gelişme halindeki memleketlerin meseleleri ile karşı karşıya bulunan 
memleketimizin iktisadî ve sosyal davalarını süratle halletmek için gerekli bütün 
tedbirlerin, kısa vadeli ve dar parti mülahazaları dışında, memleketçi bir görüşle ele 
alınması lüzumuna inanıyoruz	(Ortadan	ve	sağdan,	bravo	sesleri)

Türk ekonomisinin, kalkınma hedefine, özel teşebbüsün ve Devlet sektörünün 
yanyana ve ahenkli şekilde çalışacağı bir ekonomik düzen içinde ulaşacağına ve özel 
teşebbüsün yaratıcı gücünden olduğu kadar, Devletin kalkınma yolundaki vazgeçilmez 
gayretlerinden de ahenkli şekilde faydalanma lüzumuna kaaniiz.

Özel mülkiyetin Anayasa himayesi altında bulunması ve özel teşebbüsün güven 
içinde çalışması, hürriyet içinde kalkınmanın şartıdır.

Kalkınmanın, plan ve program içinde ve halen yürürlükte olan (Plan hedefleri ve 
stratejisi) kararındaki esaslar dahilînde gerçekleştirilmesi lüzumuna inanıyoruz.

Bu temel kararda da açıkça belirtildiği gibi, özel teşebbüsün yatırımlarının artırılması, 
hızlı ve muvazeneli kalkınmanın gerektirdiği sahalara yöneltilmesi Devletçe teşvik 
edilecektir. Ancak, bu teşvik, kabul ettiğimiz siyasî ve iktisadî düzenle bağdaşamayacak 
olan doğrudan doğruya müdahale usulleriyle değil, maliye ve kredi politikası, sermaye 
piyasasının teşekkülü, yol gösterme, teknik bilgi sağlama gibi usullerle yapılacaktır.

Devlet, iktisadî alandaki vazifelerini yaparken, özel teşebbüsün yatırım şevkini 
veya güven ve istikrar içinde çalışma imkânlarını engelleyici, kırtasiyeci ve frenleyici 
lüzumsuz müdahalelerden uzak kalacaktır.

Devletin iktisadî politikasında açıklık ve kararlılık esas olacak, maliye, para, fîyat, 
dış ticaret ve yatırım politikaları ve bunların tatbikatı, özel teşebbüse, uzağı görme ve 
devamlı bir güven duygusu içinde çalışma imkânı sağlayacak şekilde tanzim edilecektir.

Sadece özel sektörü iktisadî ve sosyal gelişmenin vasıtası saymak davayı halle 
yetmeyeceği için, Devlete de iktisadî hayatta önemli bir mevki tanımak, memleketimizin 
gerçeklerinden doğan bir zarurettir.

Devlet eliyle yapılacak işlerde esas prensibimiz, stratejik yatırımları, uzun süreli 
gelişme için gerekli yatırımları ve özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımları 
yapmak olacaktır.

İktisaden gelişmiş memleketlerle aramızdaki büyük mesafenin gitgide genişlemesi 
yerine, daralmasını sağlayacak bir kalkınma hızını gerçekleştirerek, Türk toplumunu 
gerekli refah seviyesine ulaştırabilmek için, gayrisafî millî hâsıladan gerekli miktarın 
yatırımlara ayrılması zaruri olduğuna göre, umumî yatırım hacminin lüzumlu seviyeye 
ulaştırılması esastır.
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İktisadi kalkınma politikasının sosyal adalet ilkesini göz önünde tutması lazımdır.
Muvazeneli gelişme ve sosyal adalet cihetinden ehemmiyetli gördüğümüz konulardan 

biri de, memleketimizin çeşitli bölgeleri arasında iktisadî faaliyet hacmi ve gelir seviyesi 
bakımından mevcud olan büyük farkları ortadan kalkınmaya çalışmaktır	(Ortadan	ve	sağdan	
alkışlar) Bunun için, Plan Hedefleri ve Stratejisinde yer almış bulunan tedbirlerin ciddî 
bir şeklide tatbika konulmasını, Karma Hükümet, yurdumuzun geri kalmış bölgelerinde 
yaşayan vatandaşlara karşı önemli bir vazife olarak kabul edecektir, (Alkışlar)

Gerek beş yıllık planda, gerek yıllık programlarda ve bölge planlaması çalışmalarında, 
bu husus öncelikle göz önünde tutulacaktır	(Ortadan	ve	sağdan	alkışlar)

Türk ekonomisinin yılda ortalama % 7 civarında bir gelişme hızına kavuşabilmesi 
ve muvazeneli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için, Devlet yatırımları uzun vadeli plan 
ve programlara bağlanacaktır. % 7 gelişme hızından fedakârlık yapmamak kararındayız 
(Ortadan,	bravo	sesleri)

Hazırlanmakta olan 1963 - 1967 devresine ait ilk beş yıllık plan, bu temel prensiplerin 
ışığı altında, Hükümetçe incelenip Yüksek Meclise sunulacaktır.

Kamu harcamalarında yatırımlara öncelik verilecek, daha çok istihlak mahiyeti arz 
eden harcamaların kalkınma hızını tehlikeye düşürecek şeklide artmaması önemle göz 
önünde tutulacaktır.

Kalkınmanın, istikrarlı bir malî siyasetle mümkün olacağına inanıyoruz.
İktisadî gelişmeyi tahrik ve teşvik eden genişleyici bir iktisat politikası 

takibedebilmekle beraber, kaynakların israfına, istikrarsızlığa ve her türlü içtimai 
sarsıntıya yol açması bakımından, enflasyondan sakınılması lüzumuna inanıyoruz.

Genel olarak, mevcut vergi sistemimizin ıslahı cihetine gidilecektir. Bu ıslahatta, 
tatbikat kolaylığı, vergi adaleti ve verim artırıcı tedbirler bilhassa göz önünde 
tutulacaktır.

Ziraî kazançların ve küçük ticaret ve sanat erbabı kazançlarının vergilendirilmesi 
konusunda, haklı şikâyetlere çare bulan mevzuat değişiklikleri bir an önce 
gerçekleştirilerek yeni hükümler uygulanacaktır.

Muhasebei Umumiye, Artırma ve Eksiltme kanunları gibi ana malî kanunların, planlı 
kalkınma devresinin icaplarına göre yeniden tedvininde zaruret vardır. Bu konularda 
hazırlanacak yeni kanun tasarıları bu malî yıl içinde Yüksek Meclise sunulacaktır.

Bu arada, 1961 ve 1962 yıllarında alınmış olan servet beyannamelerinin iade 
edilmesi ve münasip bir süre içinde 1962 başlangıcı itibariyle, yeni bir beyanname 
alınması yoluna gidilecektir.

Bu suretle, esasında vergi kontrolü bakımından lüzumlu bir müessese olmakla 
beraber, psikolojik sebeplerle iş hayatına menfi tesirler İcra ettiği ileri sürülmüş olan 
servet beyannamesi konusu, prensibi muhafaza ve şikâyetleri izale eden bir hâl şekline 
bağlanmış olacaktır.

İktisadi ve malî politikanın bu esaslar içinde yürütülmesini, özel sektör ve 
amme yatırımlarının azamî şekilde artırılmasını ve kaynakların en müessir surette 
kullanılmasını, kalkınmamızın başlıca şartı olduğu kadar, dış finansman talebimizin de 
haklı ve makul izahı olarak telakki etmekteyiz.
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Bu suretle, iktisadi istikrar ve Batılı demokrasi anlayışı içinde, kalkınmamızın 
lüzumlu kıldığı dış yardım ihtiyacının, üyesi bulunduğumuz Milletlerarası teşekküller 
ile dost ve müttefik memleketlerden temin edebileceğine kaani bulunmaktayız.

Sayın Milletvekilleri, İktisadî Devlet Teşekküllerini rasyonel çalışma imkânlarına 
kavuşturmak üzere şimdiye kadar yapılmış tetkikleri ve çalışmaları değerlendirmek, bu 
teşekkülleri yeniden düzenleme işini bir an önce sonuçlandırmak kararındayız.

Bu teşekküllerin yatırım kaynağı yaratma görevini başaracak hale getirilmesi 
hedeftir”Yatırım, işletme ve ihracat kredileri mevzularında, ekonomimizin, planlı ve 
hızlı kalkınmanın icaplarına uygun, teşvik edici, ölçülü ve müessir tedbirlere muhtaçtır.

Bu İtibarla, bir taraftan sermaye piyasasının tesisi için gerekli ekonomik ve hukukî 
tedbirler süratle alınırken, diğer taraftan da kalkınma bankacılığı esaslarının tatbik 
edilmesini lüzumlu buluyoruz.

Bu hususların temini için, menkul kıymetler borsalarının faaliyetlerini tanzim etmek 
üzere hazırlanan kanun tasarısı, kısa zamanda, Yüksek Meclise sunulacaktır. Yüksek 
Meclise sunulmuş olan Kalkınma ve Yatırım Bankaları tasarısının kanunlaşması, sanayi, 
maden, turizm ve ulaştırma sektörlerinde, özel teşebbüse yatırım ve İşletme sermayesi 
finansmanını tatminkâr ve gerekli şartlar ile sağlayacaktır.

Belirtmeyi lüzumlu buluyoruz ki, özel sektörün bu mevzularda çalışacak 
müesseseleri, geçmişte misalleri görüldüğü gibi, zayıf bünyeli ve anormal ekonomik 
şartlara göre kurulmamak; aksine, sağlam bünyeli, rasyonel ve rantabl esaslara göre 
çalışacak müesseseler şeklinde tesis edilmek zaruretindedir.

Yeraltı servetlerimizin aranıp bulunması ve işletilmesi hususunda kolaylık ve sürat 
temin etmek üzere, Maden Kanununda lüzumlu tadillerin yapılması için hazırlanan 
tasarı, Yüksek Meclise kısa zamanda sunulacaktır.

Bir taraftan da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü daha geniş ve verimli faaliyet 
gösterebilecek şekilde tevsi ve ıslah edilecektir.

Sanayimizi ihracata yöneltebilmek üzere, sınai mamullerimizin vasıflarının ıslahı ile 
birlikte, istihsal masraflarını azaltacak tedbirler üzerinde durmak lüzumuna inanıyoruz.

Mevcut tesislerimizi tam gücü ile çalıştırmak için alınması lazımgelen tedbirler, bu 
alandaki çalışmalarımızda ilk hedefi teşkil etmektedir.

Enerji kaynaklarımızın en verimli tarzda ve ahenkli olarak kullanılması için 
gerekli idarî ve teknik ıslahat süratle tamamlanacak; enerji politikamız, sanayiin belli 
merkezlerde toplanmasından ziyade memleket sathına yayılmasını hedef tutacaktır.

Küçük sanayi ve el sanatları özellikle üzerine eğilmeye kararlı olduğumuz bir konudur. 
Bu alanda çalışanları desteklemek, eğitimleri ile meşgul olmak ve teşkilatlandırmak için 
gerekli tedbirleri almak ve lüzumlu müesseseleri kurmak kararındayız.

Sayın Arkadaşlarım, İktisadi ve sosyal kalkınmamızda, millî ekonomimizin temeli 
olan tarıma büyük önem vermekteyiz. Tarım alanında sağlanacak gelişme, nüfusumuzun 
üçte ikisinin yaşama şartlarını iyileştirecek ve aynı zamanda diğer sektörlerdeki 
gelişmelere kaynak ve dayanak teşkil edecektir.

Ziraî istihsalin artırılmasında, kolay olan, saha genişlemesi imkânlarının sınırına 
gelindiği için, birim başına verimi yükseltmek suretiyle istihsal artışını sağlamak 
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zorundayız. Hazırlanmakta olan tarım planı, bu amaca ulaşmak için gerekli bütün 
tedbirleri göz önünde tutmaktadır. Planda da derpiş edildiği gibi, verimi ve dolayısıyla 
istihsali artırıcı tedbirlerin başlıcaları olan sulama, iyi tohumluk, damızlık, fidan ve 
gübrelerin daha fazla miktarlarda kullanılması, nebati ve hayvanî hastalık ve zararlarla 
mücadele, hayvanların daha iyi beslenmesi ve bakımı işlerine önem verilecektir.

Ziraî kalkınmamızda ve ziraî istihsalin artışında çok önemli rolü bulunan ziraî 
kredi rejiminin daha tesirli bir hale getirilmesini, Hükümet, önemli bir konu olarak 
görmektedir.

Ziraî ekonomi bakımından lüzumlu, fakat o nispette güç bir konu olan ziraî sigorta 
alanında temel çalışmalara devam olunacaktır.

Toprak, orman ve mer’a gibi tabiî kaynaklarımızın korunmasında ve istihsal 
güçlerinin artırılmasında. Anayasamızın koyduğu prensipler bütün çalışmalarımıza 
rehber olacaktır, özellikle, orman yetiştirme hizmetleri hızlandırılacak ve hazırlanan 
uzun vadeli planlar gereğince yürütülecektir Orman konusunun önemli bir veçhesi de, 
insan ve orman münasebetlerinin millî menfaatlere uygun bir şekilde düzenlenmesi ve 
ormancı bölgeler halkının geçim ve çalışma durumlarının ıslahı olacaktır.

Sayın Milletvekilleri, Yurdumuzda ziraî kalkınmayı gerçekleştirmek için sosyal ve 
ekonomik bünyede bazı reformlar yapılmasının zaruretine inanıyoruz.

Bunların başında, Anayasa hükümlerine, yurt gerçeklerine ve ziraî kalkınma 
davamızın icaplarına uygun bir toprak reformu gelmektedir. Bu maksatla hazırlanmış 
olan ön proje, Hükümetçe dikkat ve titizlikle incelenip nihaî şeklini aldıktan sonra en 
kısa zamanda Yüksek Meclisin tetkik ve tasvibine sunulacaktır	(Ortadan	ve	sağdan	bravo	
sesleri)

Tarım teşkilatının, müstahsılla çok sıkı işbirliği yapmak suretiyle, tarım politikamızın 
uygulanmasında daha müessir hale getirilmesi, üzerinde önemle duracağımız bir 
konudur.

Sayın Arkadaşlar, Ticaret politikamızın yürütülmesinde, istikrar, açıklık, umumilik 
ve eşitlik temel prensiplerimiz Olacaktır	(Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri)

İş hayatımızı sıkan lüzumsuz formalite ve kayıtların kaldırılmasına ve 
sadeleştirilmesine gayret edeceğiz. İş hayatının tanziminde, verimsiz neticeleri 
çok denenmiş sunî ve zecri tedbirler yerine, normal ve iktisadi tedbir ve yollar esas 
alınacaktır.

İktisadi davalarımızın çözümünde iş hayatımızın salahiyetli meslek teşekkülleriyle 
istişareye bilhassa önem vermekteyiz. İktisadî kalkınmamızda, iktisadi ölçüler içinde 
gelecek yabancı sermaye, teknik bilgi ve teşebbüs kabiliyetinden faydalanmaya kıymet 
vermekteyiz. Bu konuda, tecrübelerin ilham ettiği tedbirleri alacağız.

Ticaret politikamız ve tediye muvazenemiz bakımından, ihracatımızın geliştirilmesi 
hayatî önem taşıyan bir davadır. Bu davanın halli için, ilgili Bakanlıkların birlikte 
çalışmaları yolu ile gerekli bütün tedbirleri almak başlıca hedeflerimizden biri olacaktır.

Bütün gelişme halindeki ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’mizde küçük müstahsılların 
çalışmalarını desteklemek ve daha verimli kılabilmek maksadıyla, başta ziraî saha 
gelmek üzere, kooperatifçiliği geliştirmeyi lüzumlu görüyoruz.
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Aziz Milletvekilleri, Bayındırlık işleri, planlı ve hızlı kalkınma içinde önemli yer 
tutmaktadır. Karayolları, Devlet su işleri, demiryolu ve liman inşaatı, hava meydanları 
ve akaryakıt tesisleri. Devlet yapı işleri alanlarında, 1962 yılına ait bütün işler sağlam 
programlara bağlanmıştır.

Bu yatırımların zamanında ve intizamla gerçekleşmesi için gerekli takip dikkatle 
yapılacaktır. Karayolları şebekemizin, hazırlanan program gereğince ve imkânlarımızın 
en iyi kullanılması suretiyle tamamlanması hedefimizdir.

Mevcut yolların bakım ve idamesine de yeni inşaat kadar önem verilecektir.
Devlet yollarından ayrı olarak, il ve köy yolları bakımından karşı karşıya 

bulunduğumuz pek büyük ihtiyaçların makul bir süre içinde karşılanabilmesi, 
vatandaşlarımızın geniş çapta müzaheretini icabettirecek mahiyettedir.

Köy yollarının yapılmasında ve bakımında gönüllü olarak yardımcı olacak köylere, 
Hükümetçe öncelik tanımak suretiyle her türlü imkân sağlanacaktır (Ortadan	ve	sağdan	
bravo	sesleri	alkışlar)

Su işleri; ziraî sulama, enerji istihsali ve taşkından koruma amaçlarına göre ve 
program dairesinde faaliyetlerine devam edecektir. Toplum kalkınmasında önemli 
yeri olan küçük sulama işleri, Devletle vatandaşın elele çalışacağı verimli sahalardan 
biridir. Bu alanda vatandaş gayretlerini değerlendirmek ve tamamlamak suretiyle, ziraî 
istihsali artırma yolunda büyük sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz.

Köylerimize içme suyu getirme davası da, planlı şeklide, ekonomik ölçüler ve sosyal 
öncelikler göz önünde tutularak azimle yürütülecektir.

Devlet yapılarında, israfil gösteriş yerine, gayeye uygunluk ve sağlamlık esasında 
ısrar edeceğiz.

Bayındırlık işlerinde, tesirli kontrol usulleri tesisine çalışacağız.
Aziz Arkadaşlar, Ulaştırma hizmetlerinin, kalkınma planına uygun olarak 

geliştirilmesi esastır. Bu alandaki İktisadî Devlet Teşebbüslerinin verimli çalışma 
usullerine kavuşturulması, tarife sisteminin iktisadî ölçülerle düzenlenmesi yolunda 
çalışmalara devam edilecektir. Ulaştırma şebekesi olarak iktisadi ve stratejik yönden 
önemli olduğu kadar, sınaî teşekkül olarak da ekonomimizde büyük yeri olan 
Demiryollarımızın ihtiyaçları göz önünde tutulacaktır.

Deniz ticaret filomuzun, Devlet gayreti ve özel teşebbüsün teşviki suretiyle 
geliştirilmesi amacımızdır.

Devletin ulaştırma alanındaki çalışmaları ile özel teşebbüsün faaliyetleri arasında 
bir ahenk kurmaya çalışacağız.

Sayın Arkadaşlar, Milletlerarası ekonomik ve sosyal münasebetlerin gelişmekte 
olması dolayısıyla gümrüklerimizin ehemmiyeti günden güne artmaktadır.

Bu itibarla, Milletlerarası teşekküllerle olan irtibatımız da nazara alınarak mer’i 
Gümrük Kanunumuzun bu faaliyet ve münasebetlere muvazi ve günün icap ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesine çalışılacaktır.

Geniş ve çeşitli ekonomik ve sosyal faaliyetleri bulunan Tekel Genel Müdürlüğünün, 
çalışma alanında tütün en mühim yeri işgal etmektedir.
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Umumî ihracatımızda ehemmiyetli bir yeri olan tütünün, dış piyasalarda mevklini 
muhafaza ve sürümünü artırmak yolundaki gayretlerimize devam edilecektir.

Geçen seneden beri tütünlerimize arız olan mavi küf hastalığı ile mücadelede Tarım 
Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği yapılmaktadır.

Günden güne artan istihsal seviyesine muvazi olarak mevcut çay fabrika ve 
atölyelerimize, yatırım planımız çerçevesi dahilînde, yenileri ilave edilecektir.

İmar ve İskân Bakanlığı sosyal bünyemizde yeni ve önemli hizmetler başarmak 
vazifesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Özellikle, yıldan yıla ileri nisbette artan 
nüfusumuzun şehircilik ve mesken ihtiyacı konularında ortaya çıkardığı meselelere hâl 
çareleri arayıp bulmak ödevi, bu bakanlığımızı yakından ilgilendirmektedir. Şehir ve 
bölge planlaması konularının her gün biraz daha ehemmiyet kazanan durumunu göz 
önünde tutarak gerekli dikkat ve titizliği göstereceğiz.

Mesken kredisi konusunda dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını ön planda tutan sosyal 
mesken politikası güdülecektir. Gecekondu davasının da böyle bir politika ile ve Devletin 
kılavuz, örnek ve yardımcı olması suretiyle halledilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Topraklandırma ve iskân alanlarındaki çalışmalar, ilgili bakanlıklarla sıkı iş birliği 
yapmak suretiyle, verimli bir hale getirilecektir.

Yapı malzemesinin standart hale getirilmesi için kurulmuş bulunan Arastırma 
Enstitüsü çalışmalarını titizlikle takibedeceğiz.

Sağlık politikamızın hedefi, sağlık hizmetlerini, yurdun her köşesine, bilhassa geri 
kalmış bölgelerine de yönelterek, hizmetlerin dağılışında, sosyal adalet prensiplerini 
gerçekleştirmektir.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi alanındaki tecrübe dikkatle ve önemle 
takibettiğimiz bir konudur.

Memleket gerçeklerini göz önünde bulundurarak, bir taraftan tedavi edici 
müesseselerin ihtiyaca yeter bir seviyeye çıkarılmasına çalışılırken, diğer taraftan 
koruyucu hekimlik çalışmaları da hızlandırılacaktır.

Sağlık merkezlerinin yeterli malzeme ve elemanlarla donatılması hedefimizdir.
Sağlık personelinin mahrumiyet bölgelerinde istekle çalışmaları için gerekli 

imkânlar, genel personel rejimi ıslahatı içinde göz önünde bulundurulacaktır.
Sağlık personeli yetiştiren kurumlar çoğaltılacak ve geliştirilecektir.
Sosyal hizmetler sistemli bir şeklide inkişaf ettirilecektir, özel teşebbüse ait sağlık 

müesseselerinin çoğalma ve büyümeleri ve ilaç sanayiimizin gelişmesi için, teşvik edici 
tedbirler alınacaktır.

Aziz Milletvekilleri, işçi ve işveren münasebetlerini Anayasaya uygun olarak 
düzenlemek, işverenin ve işçinin karşılıklı güven içinde çalışmalarını sağlamak 
hedefimizdir.

Sosyal adalete ve sosyal güvenliğe bu suretle ulaşılabileceği inancındayız.
İşçinin refahını sağlamanın ve işsizliği yenmenin esas tedbiri, iş sahalarını ve 

iş verimini artırmak; istihsali geliştirmek, mevcut tesisleri tam güç ile çalışır hale 
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getirmektir. Kalkınma planında, atıl iş gücünü değerlendirme unsuruna büyük önem 
verilmesi fikrindeyiz.

Çalışma hayatımızı ileri demokratik ülkelerdeki verimli ve ahenkli düzene 
kavuşturmak üzere hazırlanan toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunu tasarısı, 
Hükümetin Büyük Millet Meclisine kısa zamanda sunacağı tasarılardan biri olacaktır 
(Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri)

Günün ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiş bulunan İş Kanunu da, kısa 
zamanda, yeni bir metin halinde Büyük Millet Meclisi huzuruna getirilecektir.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltabilmek için gerekli önleyici tedbir 
ve kontrolları daha tesirli bir şeklide yürütme imkânını Çalışma Bakanlığına ve İşçi 
Sigortaları Kurumuna sağlayacak bir kanun tasarısı da, yakında Büyük Millet Meclisine 
sunulacaktır.

Çalışma Bakanlığı ve İşçi Sigortaları Kurumu Teşkilatı, artmakta olan ve yeni 
kanunlarla daha da artacak olan ödevlerini gereği gibi yapabilecek şeklide ıslah 
edilecektir.

Bir kısım işçi ücretlerinin ödenmesindeki gecikmeleri kesin olarak önleyici tedbirler 
alınacaktır. Devlet sektöründe, işçilere ödenen ikramiyeler ücretlere eklenecektir.

Tarım işçilerinin haklarını koruyucu tedbirler üzerindeki çalışmalar hızlandırılacaktır.
Hür sendikacılığın gelişmesi için gerekli bütün imkânlar sağlanacaktır.
Sosyal ve ekonomik meselelerin çözümünde, sendikalar, Devlete yardımcı 

müesseseler olarak itibar göreceklerdir.
Âmme sektöründeki işletmelerin yönetiminde, işçilerin tecrübe ve görüşlerinden 

faydalanmayı sağlayıcı bir danışma ve dayanışma düzeni kurulacak; işçiyi verim artışına 
ve maliyet düşüşüne yapacağı hizmetin karşılığını elde edebilme imkânına kavuşturma 
çareleri üzerinde önemle durulacaktır.

İş ve İşçi Bulma Kurumunu daha sağlam gelir kaynaklarına kavuşturma imkânları 
aranacaktır. İşçilerin eğitimine önem verilecektir.

Türk işçisinin emeğinin karşılığını almak yolundaki samimî ve dürüst gayretlerini, 
millî menfaatlere aykırı, yıkıcı maksatlar için sömürmek isteyecek teşebbüslere karşı 
koyacağız	 (Orta	ve	sağ	sıralardan	bravo	sesleri	alkışlar) Bu davranışla, hem vatansever ve 
milliyetçi Türk işçisini, hem de yurdun yüksek menfaatlerini korumuş olacağımıza 
inanıyoruz	(Ortadan	bravo	sesleri)

Aziz Milletvekilleri, Adaletin sürat, emniyet ve huzur içinde gerçekleşmesini 
sağlamak amaciyle, usul kanunları dahil, ana kanunlarda gerekli değişiklikleri yapmak 
üzere girişilen hazırlıklar tamamlanacaktır.

Bu arada, yürürlükteki mevzuatın yeni Anayasaya uygunluğunu sağlama yolundaki 
çalışmalara hızla devam edilecektir.

Hâkimler Kanunu, Yargıtay ve mahkemeler teşkilatı kanunları, Adalet Bakanlığı 
Merkez Teşkilatı Kanunu, kabul buyurulan Yüksek Hâkimler Kurulu Teşkili hakkındaki 
Kanuna paralel olarak değiştirilecektir.
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İcra ve İflas Kanununun, toplumun sosyal ve iktisadi bünyesine uygunluğunu temin 
konusundaki çalışmalar sonuçlanmıştır. Hazırlanan tasarı kısa zamanda Yüksek Meclise 
sunulacaktır.

İnfaz sistemimizi ıslah etmek ve mükerrerliğini önliyecek usulleri geliştirmek, 
cezasını çekmiş suçluların cemiyete yeniden intibaklarını kolaylaştırmak; suçluluğun 
önlenmesinde büyük önemi olan çocuk suçluluğu ile mücadele etmek yolundaki 
çalışmalara hız vermektir.

Danıştayın, yeni Anayasaya uygun şekilde yeniden teşkilatlanması ve ağır iş yükünü 
karşılayacak hale getirilmesi lüzumuna kaaniiz.

Son bir sene zarfında memleketin siyasî huzurunu zedelemiş olan siyasî af 
konusunun, sarih hudutlar içinde halledilmesi kararlaştırılmıştır.

Kararlaştırılan esaslar. Hükümete katılan siyasî partiler ve bağımsızlar tarafından 
müştereken hazırlanmış bulunan Koalisyon Protokolünde yer almıştır. Bu konuda 
ehemmiyetli olan husus, vatandaşı huzurdan ve çalışmaktan alıkoyan siyasî istismarın 
durdurulmasıdır	(Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri)

Büyük Meclisin Sayın Üyeleri, İdarede tarafsızlığı, vatandaşa eşit muameleyi, halk 
işlerinde sürat ve kolaylığı sağlamak amacımızdır. Partizan idare acısını milletimize 
çektirmemeye azimliyiz	(Ortadan	alkışlar)

Yurtta emniyet ve asayişin sağlanması, kanun ve nizamların vatandaşlara eşit olarak 
tatbiki ile mükellef olan emniyet ve jandarma, günün şartlarına uygun olarak, halk 
hizmetinde daha süratle ve daha müessir çalışan bir kuvvet haline getirilecektir.

Millî güvenliğin bir dalı olan sivil savunmayı yurt savunmasının tamamlayıcısı olarak 
kabul ediyoruz.

Mahallî idarelerimizin; Anayasasının ışığı altında bünyelerine uygun seçimlerinin 
bir an evvel yapılması; gelirlerinin hizmetleri karşılar hale getirilmesi; teşkilat, görev 
ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili mevzuatı en kısa zamanda tasvibinize 
sunacağız.

Âmme idaremizin her alanda daha verimli çalışmasını sağlayacak bir idarî reformu, 
iktisadî kalkınmanın da zarurî şartı sayıyoruz. Bu konuda başlamış olan çalışmaların 
süratle tamamlanmasa önem veriyoruz.

Aziz Arkadaşlar, Devlet Personel İdaresini düzenleyen mevzuatı planlı bir çalışma ile 
ıslah yolundayız. Devlet personel politikasında ilk prensibimiz, memurun, kanunların 
emrinde ve milletin hizmetinde vazife ve sorumluluk duygusu içinde çalışmasını 
sağlamak olacaktır. Kifayetli ve verimli bir personel sistemi kurmak hususunda 
kararlıyız. Anayasamızın kamu hizmetlerine alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden 
başka hiçbir ayrım gözetilmeyeceği esasına uyularak, bütün demokratik rejimlerde 
tatbik edilen açık müsabaka imtihanlarını geniş ölçüde uygulamak ve teşkilatlandırmak 
hususunda.

Devlet Personel Dairemiz çalışmaya başlamış bulunmaktadır.

Sayın Milletvekilleri,
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Millî eğitimde amacımız, her yaştaki yurttaşlarımızı eşit eğitim imkânları içinde, 
istidat ve kabiliyetlerine göre üstün seviyede yetiştirmek; milletimize ve insanlığa yararlı, 
iyi ve verimli yurttaşlar haline getirmek; sosyal ve ekonomik kalkınma programlarının 
uygulanması için gereken çeşitli vasıftaki insan gücünü hazırlamaktır.

Böylece, millî eğitimi sadece gençlerimizi yetiştirmenin ve halkımızı aydınlatmanın 
bir vasıtası değil, aynı zamanda ve özellikle memleketimizin sosyal ve ekonomik 
gelişmesini gerçekleştirecek ve hızlandıracak verimli bir yatırım olarak telakki 
etmekteyiz.

Bu temel ilkelere dayanmak suretiyle, Türk eğitim sisteminin toptan gözden 
geçirilmesi ve millî eğitim gelişmesinin uzun süreli bir plana bağlanması hususunda 
girişilmiş bulunan çalışmalara, bilhassa aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak devam 
olunacaktır.

İlk öğretimde, 1970 yılına kadar, okuma çağında bulunan bütün çocuklar okul içine 
alınacaktır.

İlkokuldan sonra öğrenime devam imkânını bulamayan çocuklar ve yetişkinler için, 
okuma-yazma öğretimi ile birlikte, çevrenin ekonomik ve sosyal şartları göz önünde 
tutulmak suretiyle tarım ve el sanatları alanında, devamlı bir programa bağlanmış, 
tamamlayıcı ve yetiştirici müesseseler açılacaktır.

Her derece ve tipteki genel ve meslekî teknik öğretim kurumlarımızın, Devlet 
planlamasına paralel bir anlayış ve düzen içinde, belli bir plana göre gelişip yayılmaları 
sağlanacaktır.

Ota ve yüksek seviyede genel ve meslekî öğretim kurumlarımızın açılmasında, Devlet 
Planlama teşkilatımızca belirtilen sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınacak; böylece 
genel ve meslekî öğretim arasında memleket ihtiyaçlarına cevap verecek bir dengenin 
kurulmasına çalışılacaktır. Orta ve yüksek seviyede öğretim kurumlarımızda, azamî 
verimi sağlayıcı tedbirler süratle alınacak ve yeni öğretim kurumları, vazifelerini en iyi 
şeklide yapmalarını mümkün kılan bütün şartlar hazırlanmak suretiyle, açılacaktır.

Her kademe ve tipteki öğretim kurumlarımızın öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması 
konusuna öncelik verilecektir. Öğretmen yetiştirmek için yapılan büyük yatırımların 
ve harcanan emeklerin arzu edilen sonuca ulaşması için, öğretmenlik mesleğini cazip 
kılacak tedbirlerin alınması zaruretine inanmaktayız	(Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri)

Özel öğretim kurumlarının, resmî öğretim kurumlarının seviyesine uygun şekilde 
gelişip yayılması için teşvik edici ve destekleyici tedbirler alınacaktır.

Maddî imkânlardan yoksul öğrencilerimizin kabiliyetleri yönünde ve ölçüsünde 
öğrenim görebilmeleri için alınmış tedbirler genişletilecektir.

Sosyal ve ekonomik kalkınmamızın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda, 
yüksek seviyede ilim ve fen adamı araştırıcılar yetiştirmek işi bir plana bağlanacaktır. Bu 
arada, tasarısı Meclise sunulmuş olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
bir an önce faaliyete geçmesine çalışılacaktır.

Planlı kalkınma içinde, yurttaşlarımızın çalışma gücünü artırmak, yaşayış seviyesini 
yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için, okul eğitimi dışında ve yanında 
halk eğitimi çalışmalarına önem verilecektir.
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Eğitim politikamızda, memleketimizin az gelişmiş bölgeleriyle diğer bölgeleri 
arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıcı tedbirler ehemmiyetle dikkate alınacaktır 
(Ortadan	ve	sağdan	alkışlar)

Aziz Milletvekilleri, Anayasamızın teminatı altında bulunan vicdan, dinî inanç ve 
kanaat hürriyetini korumayı vazife sayıyoruz	(Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri,	alkışlar)

Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını halkımızın bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını 
karşılayacak yeterliğe ve verimli bir gelişmeye kavuşturabilmek, aydın din adamları 
yetiştirmek ve bunları layık oldukları refah seviyesine ulaştırmak için gerekli tedbirler 
alınacaktır	(Alkışlar)

Ecdadımızın sosyal hizmet ve hayır sahasındaki örnek tarihî müessesesi olan 
vakıfların canlılığını muhafaza etmek, verimini ve faydasını artırarak devam ettirmek 
ve dünya çapında tarihî değer taşıyan eski eser ve abidelerimizin gelecek nesillere 
intikalini sağlamak amacımızdır.

Bu suretle, vakıflar idaresi, planlı bir çalışma ve ilerleme hayatına girerek, milletçe 
kalkınma ve yatırım politikamızda kendine düşen vazifeyi başaracaktır.

Tapu ve kadastro hizmetlerinin daha süratli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için 
gerekli tedbirler alınacaktır. Bu cümleden olarak, ihtiyaçlara göre yeniden hazırlanan 
ve Yüksek Meclise sunulan tapulama kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşmasına 
ve Teşkilat kanununun ihtiyaçlara uygun hale getirilmesine çalışılacaktır. Kadastro 
işlerinin hızlandırılması için gerekli vasıta ve malzeme sağlanacaktır.

Büyük Meclis tarafından kabul buyurulan yeni Kuruluş, görev ve yetki Kanunu ile 
hamleli çalışma imkânlarına kavuşturulmuş olan İstatistik teşkilatımızı, maddî imkânlar 
ve yeterli personel bakımından takviye etmek kararındayız.

Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı gelişme yolundadır.
Yüksek Meclise sunulmuş olan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu” nun müspet 

sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.
Radyolarımızın aydınlatıcı, istifadeli ve iç siyaset yönünden tarafsız çalışmasını 

sağlam teminata bağlayacak kanun tasarısı yakında Yüksek Meclise sevk olunacaktır 
(Bravo	sesleri)

Turizm mevzuu üzerinde layık olduğu önemle durmak kararındayız.
Bu konuyu, memleketin ekonomik meselelerinin hallinde de yardımcı olabilecek ve 

gelişme ümitlerine sahip bir saha olarak görüyoruz. Turizmin yürütülmesinde, yabancı 
sermaye ve teknik imkânlarından faydalanmayı lüzumlu saymaktayız.

Sayın Milletvekilleri, Dış politikamız, esasları Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasî 
partilerce benimsenmiş, millî politika hüviyetini muhafaza edecektir	(Ortadan	ve	sağdan	
bravo	sesleri	ve	alkışlar)

Bilindiği gibi, dış politikamızın başlıca hedefi, Birleşmiş Milletler Yasasına uygun 
olarak, bütün milletler için barış, hürriyet, adalet ve hak eşitliği esaslarına dayanan 
devamlı bir dünya nizamının kurulmasıdır.

Geçen devredeki milletlerarası durumda, arzuladığımız dünya nizamının kurulması 
yolunda ümit verici yeni gelişmeler vukubulmadığını esefle müşahade ediyoruz. Berlin, 
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Doğu-Batı münasebetleri, kontrollü silahsızlanma, ilgililer arasında varılacak bir 
anlaşma dairesinde atom denemelerine son verilmesi gibi dünya barış ve güvenliğine 
birinci derecede müessir meselelerde müspet ve müşahhas terakkiler elde edilmemiştir.

Bu durum ve genel güvensizliğin tahrik ettiği silahlanma yüzünden milletlerarası 
münasebetler nezaketini muhafaza etmektedir. Bağımsızlık ve bütünlüklerine önem 
veren memleketler için bu durumun ortaya koyduğu gerçek, teyakkuz ve basiret ile 
hareket zaruretinin bir an dahi göz önünden uzak tutulamayacağıdır.

Türkiye Hükümeti adil ve devamlı bir barış nizamının gerçekleşmesi uğrunda 
milletlerarası iş birliğinin kuvvetlendirilmesi ve ihtilafların barışçı yollarla halledilmesi 
için, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da, elinden gelen gayreti esirgemeyecektir 
(Bravo	sesleri) Böyle bir nizamın ancak milletlerarası gerginliğin giderilmesi ve güvenlik 
ve istikrarın kurulması yolunda bütün milletler tarafından aynı samimilik ve aynı iyi 
niyetle sarf edilecek müşterek gayretler sayesinde gerçekleşebileceğine şüphe yoktur.

Biz bu sahada uhdemize düşen vazifeleri yaparken, diğer taraftan da öteden beri 
bağlı olduğumuz ortak güvenlik prensibine uygun olarak, dahil bulunduğumuz ittifaklar 
içerisinde, barış ve güvenliğin korunması ve hür dünyanın savunmasının takviyesi 
maksadıyla çalışma ve gayretlerimize devam edeceğiz.	(Ortadan	ve	sağdan	alkışlar)

Memleketimizin üyesi bulunduğu NATO ve CENTO’nun son mutat toplantılarında 
yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, gerek üye memleketlerin savunmaları, gerek 
barışın korunması bakımlarından müspet sonuçlar sağlamıştır.	(Sağdan bravo	sesleri)

Dünya barışının muhafazasında ve hür milletler camiasının müdafaasında makus 
ihtimallere meydan bırakmıyacak en kuvvetli teminatı teşkil eden NATO ittifakının bu 
kudretini daha da artırmakta olduğunu müşahade etmekten büyük bir memnunluk 
duymaktayız	(Ortadan	ve	sağdan	alkışlar)

Türkiye, Birleşmiş Milletler Yasasına uygun olarak kurulmuş savunma teşekkülleri 
ve üyelerinin refah yolunda gelişmesi amacını güden iktisadî milletlerarası kurullar 
çerçevesinde Batı ile ideal ve kader ortağıdır.

Son NATO toplantısında alınmış olan ve memleketimiz ile Yunanistan’ın iktisadî 
kalkınmalarını süratlendirebilmelerini hedeftutan kararla bir kere daha sabit olduğu 
veçhile bu ideal ve kader birliğine diğer Batı devletleri de memleketimiz derecesinde 
kıymet ve ehemmiyet atfetmektedirler.

Hür Batı ideallerini paylaşan memleketler arasındaki bu yeni dayanışma gösterisi 
her bakımdan güven vericidir.

NATO ittifakı içindeki bağlarımıza ilave olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Federal 
Almanya Cumhuriyeti. İngiltere, Fransa, İtalya ve diğer bütün üye devletlerle iki taraflı 
münasebetlerimiz samimî ve ileri dostluk seviyesinde gelişmeye devam etmektedir 
(Alkışlar)

CENTO’nun da kendisine ideal edindiği barış, güvenlik ve refah hedeflerinde başarılı 
olması için gayretlerimize devam edeceğiz.

CENTO Teşkilatının bölge üyeleri İran ve Pakistan ile karşılıklı münasebetlerimiz 
mesut inkişaflar kaydetmektedirler. Bu dostluk, Dışişleri Bakanımızın, vaki nazik davete 
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icabet ederek, komşumuz ve müttefikimiz İran’ın başşehrine pek yakında yapacağı 
resmî seyahat ile daha da artacaktır.

Kendisi ile özel bağlarımız malum olan Kıbrıs Cumhuriyetinde, devamlı huzurun, 
gerek Kıbrıs Cumhuriyetinin iç gelişmesi, gerek kendisi ile özel bağları olan Türkiye, 
Yunanistan ve İngiltere ile münasebetleri bakımından önemi açıktır. Biz, Kıbrıs’ın, bir 
bütün teşkil eden mevcut andlaşmalar dairesinde bütün vatandaşlarını refah ve saadete 
ulaştırmasını ve bölgemizin barış istikrarına yararlı olmasını samimiyetle temenni 
etmekteyiz	(Alkışlar)

Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile münasebetlerimizdeki son gelişmeler 
arzu edilen seviyeye yönelme müjdesini taşımaktadır. Mevcut pürüzlerin giderilerek, 
münasebetlerimizin müşterek menfaatlerimize ve dostluk ve ittifak bağlarımıza uygun 
bir seviyeye getirilmesi hususunda duyduğumuz samimî ve kuvvetli arzunun yunan 
Hükümetince de aynı tarzda paylaşıldığını görmekle çok bahtiyarız (Bravo	 sesleri) Bu 
yolda devam etmekte olan müşterek gayret ve çalışmalarımızın hem iki memleket, hem 
de mensubolduğumuz ittifak camiası menfaatleri bakımından çok verimli olacağına 
inanmaktayız.

Mensubolduğumuz ittifaklar manzumesi dışında kalan bütün memleketlerle, 
Birleşmiş Milletler prensipleri dairesinde münasebetlerimizi geliştirmeyi arzuladığımız 
malumdur.

Kendilerine karşı özel bir yakınlık duyduğumuz bütün Orta ve Yakındoğu 
memleketlerinin hürriyet ve bağımsızlık içinde daha ileri bir refah seviyesine ulaşmaları 
samimî temennimizdir.

Afganistan ile ananevi dostluk münasebetlerimizin gelişmesine hususi bir İtina 
gösterilmektedir.

Hindistan ile mevcut dostça münasebetlere devam olunacaktır.
Yeni bağımsızlığına kavuşarak, Birleşmiş Milletler Camiasına katılmakta olan 

milletlerin meşru haklarını elde etmelerinden büyük memnunluk duymakta ve bu 
milletlerin refah ve saadet yolunda ilerlemelerini gönülden dilemekteyiz (Bravo	
sesleri,	 alkışlar) Son yıllar zarfında bu suretle Birleşmiş Milletlere katılmış olan genç 
Afrika memleketlerine duyduğumuz yakın ilgiyi belirtmek ve çeşitli ticaret ve kültür 
münasebetleri kurmak veya geliştirmek maksadiyle, bu memleketlere gönderilen İyi 
Niyet Heyetleri vazifelerini başarı ile yerine getirerek avdet etmişlerdir. Temaslarımızdan 
memnunuz. Bu münasebetlerin karşılıklı olarak geliştirilmesine çalışacağız.

1 Temmuz referandumu ile mukadderatını bizzat tayin etmiş olan Cezayir halkına 
karşı müşterek bir mazinin mahsulü olarak beslediğimiz samimî dostluk hisleri 
malumdur (Bravo	sesleri,	alkışlar) Bu münasebetle, Türk milletinin ve Hükümetinin kardeş 
Cezayir milletine kalbî tebrik ve en iyi temennilerini ifade etmek isteriz (Bravo	sesleri,	
alkışlar) Referandumun gerçekleşmesinde büyük ve cesur bir rol oynayan muhterem 
Fransız Devlet Başkanı General De Gaulle’ün üstün gayretlerini bu vesile ile takdirle 
anıyoruz. (Bravo	sesleri,	alkışlar) 

Uzun seneler büyük ıstıraplara sebebolan hadiselerin. Fransız ve Cezayirli liderlerin 
basiretli tutumları sayesinde mutlu bir sonuca bağlanmış olmasından fevkalade 
bahtiyarız.
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Büyük Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizi, mevcut 
milletlerarası taahhütlerimizle ahenkli olmak ve karşılıklı saygı esasına dayanmak 
üzere, iyi komşuluk münasebetleri çerçevesi içinde geliştirmek arzumuzdur.

Yugoslavya ile münasebetlerimizin müşterek menfaatlerimize uygun olarak 
gelişmesine önem vermekteyiz. Bağımsız benliğini muhafazaya azimli bulunduğunu 
gördüğümüz bu dost memleket ile karşılıklı münasebetlerimizin daimî gelişmeler 
kaydetmesi samimî temennimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti diğer bütün komşu memleketlerle barış ve dostluk 
münasebetleri yürütmeyi arzu etmektedir. Bulgar Hükümetince aynı yolda izhar 
edilmiş olan arzuya uygun olarak, 1961 Eylül ayında, bu memleket ile karşılıklı 
münasebetlerimizi geliştirmeye faydalı olacağını düşündüğümüz bazı telkin ve 
tekliflerde bulunmuştuk. Bu tekliflere bir karşılık alınamamıştır. Buna mukabil, Bulgar 
basını ve Bulgar idarecileri son zamanlarda memleketimizin aleyhinde bir propaganda 
kampanyasına girişmişlerdir.

Hür dünya ideallerini paylaşmak yönünden kendilerine özel bir yakınlık 
duyduğumuz Japonya ve diğer  Uzakdoğu memleketleri ile dostluk münasebetlerimizin 
geliştirilmesine önem vermekteyiz.

Kendileri ile dostane münasebetler idame ettiğimiz Latin Amerika memleketleri ile 
de bu münasebetlerin kuvvetlendirilmesine çalışılacaktır.

Avrupa entegrasyon hareketlerinin, özellikle ekonomik alandakilerin gelişmesinde 
en önemli rolü ifa eden Avrupa İktisadî Camiasının üye adedinin çoğalması sonucunu 
verecek teşebbüsler gittikçe kesafet peyda etmektedir.

Bu camia çerçevesinde yürütülmekte olan siyasî entegrasyonla ilgili temaslar da 
artmakta ve her iki amaçla en yüksek seviyede görüşmeler yapılmaktadır.

Biz, Avrupa İktisadî Camiası (Müşterek Pazar) memleketleri ile Türkiye’nin iktisadî 
gerçeklerini ve Batı alemi ile kader birliğini göz önünde tutan bir ortaklık anlaşması 
akdini lüzumlu saymaktayız.

Avrupa İktisadî Camiasına ortak üye olarak katılmak üzere tarafımızdan yapılmış 
olan teşebbüsler neticesinde Müşterek Pazar Konseyi memleketimizle bu konuda 
müzakerelere girmeyi kabul etmiştir. Halen Camia ile aramızda müzakereler cereyan 
etmektedir. Müzakerelerin, ümidettiğimiz gibi tarafların menfaatlerini telif edecek bir 
anlaşma ile sonuçlanmasını temenni etmekteyiz.

Kurulduğu günden beri içinde bulunduğumuz Avrupa Konseyinin çalışmalarına 
yakın bir ilgi ile katılmaktayız.

Sayın Milletvekilleri, Silahlı Kuvvetlerimiz, vatanımızın ve milletimizin maruz 
kalacağı tehlikelere karşı millî varlığımızı idame ettirecek en büyük güven kaynağımızdır. 
(Umumi	alkışlar	ve	bravo, sesleri)

Türk Silahlı Kuvvetleri, modern harb ihtiyaçlarına göre teçhiz ve teslih edilmeye 
devam edilerek, NATO Müşterek Savunma sisteminde, kendisine düşen görevleri en iyi 
şeklide yapacak hale getirilecektir.

Anayasanın Silahlı Kuvvetlerle ilgili olarak getirdiği yenilikler üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. Bu meyanda Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 
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Teşkilat ve Görev Kanunu tasarısı, Askerî Yargı Teşkilatı ile ilgili kanun tasarıları, Askerî 
Ceza ve örfi idare kanunlarında yapılması gerekli değişikliklere ait kanun tasarıları 
vardır. Bu tasarılar kısa zamanda Meclise sunulacaktır. Millî Güvenlik Kurulunu yeni 
Anayasamıza uygun olarak teşkilatlandıran bir tasarı, Yüksek Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır.

Ayrıca Subay Terfi Kanunu tasarısı, Silahlı Kuvvetler İaşe Kanunu tasarısı. İç Hizmet 
Kanununa göre Silahlı Kuvvetler mensupları ile emeklilerinin faydalanmakta oldukları 
sağlık tesislerinden bunların dul ve yetimlerinin de faydalanmaları hususunda 
çalışmalar yapılmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimizin garnizon, lojman ihtiyaçlarıyla çeşitli 
sosyal problemleri üzerinde planlı çalışmalara devam olunacaktır.

Sayın Milletvekilleri, Milletimizin en kıymetli vasıtalarla silahlandırıp teçhiz ettiği, 
eğitimi ve yetiştirilmesi için hiçbir fedakârlıktan sakınmadığı Silahlı Kuvvetlerimizin, 
bütün sınıfları ile yüksek vazife şuuru içinde, kendisine teveccüh edecek vazifeleri 
yerine getirecek maddî ve manevî kuvvette olduğuna Büyük Meclis emin olabilir	(Bravo	
sesleri,	sürekli	alkışlar)

Sayın Milletvekilleri, Hükümetimizin çeşitli memleket meseleleri hakkında Yüce 
Meclise, program olarak sunduğu esaslar burada sona ermektedir.

Yüce Meclisin güvenine mazhar olduğumuz takdirde, programımızı hulus ile tatbik 
ederek, bu güvene layık olmaya çalışacağız. Çalışmalarımızda muhalefet partilerinin 
murakebelerini de değerli bir yardım sayacağız. (Alkışlar)

Karar Büyük Meclisindir.72	(Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

72   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 6, Birleşim 78, Sayfa 150-161
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4 Temmuz 1962 Çarşamba 
27. Cumhuriyet Hükümetinin (IX. İnönü Hükümeti) Programını 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna Sunuş Konuşması

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Senato 
Üyeleri, Hükümet Programı üzerinde. Yüce Senato üyelerinin lütfettikleri tenkidler 
Hükümetçe çok dikkatle dinlenmiştir. Senato üyelerimiz, genel olarak, Hükümete ilham 
verici ve istifade sağlayıcı açıklamalarda bulunmuşlardır.

Sayın Senato Üyeleri; Hükümet Programının genel hatlarını iki üç esasta hulasa 
etmek mümkündür.

Bunların başında, uzunca süren bir buhrandan sonra sağlam bir Hükümetin 
kurulmuş olduğu kanaatidir. Bundan sonra memleketin siyasî idaresinde ve iktisadî 
durumunda iyilik vücuda getirmek için. birtakım ana prensiplerdir.

Evvelâ, siyasî bakımdan vaziyet mütalâa edilirse, en mühim unsur siyasî istikrarın 
mevcudolmasıdır. Her türlü asayişsizlik, gevşeklik umumî siyasi istikrarın bulunmadığı 
zehabından doğar. Arkadaşlarımın asayiş hususunda, muhtelif bölgeler için yaptıkları 
şikâyetler büyük ölçüde siyasî buhranın devam edeceğine ve siyasî istikrarın kurulup 
kurulmayacağına bağlanabilir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Muhterem 
Senato üyeleri emin olabilirler ki, memleketimizde asayişi en uzak köylere, en ücre 
noktalara, dağbaşına kadar götürme kudretini temin etmeye muktedir.	(Soldan alkışlar) 

Gelip geçici vakaların ve henüz adelete teslim edilmemiş olan hadiselerin akıbetlerini 
kanun içinde temin etmek çok yakın bir olay olacaktır. (Alkışlar)

Siyasî istikrar konusu, biraz da yeni alışmaya çalıştığımız siyasî düzenimizin 
tabiatından geliyor. Evvelce ikili bir koalisyon yapmıştık. Vücuda getirilen eserin 
kıymeti az gibi görüldü, güçlükler, yapılan münakaşalar biraz da mübalağaya uğradı 
ve neticede ümitsizlik havası yayıldı. Zaman gösterecektir ki geçen Koalisyonda tarihî 
tekâmülümüzde kıymeti olan bir devir idi, başarısız geçmemiştir. Demokratik siyasî 
hayatımızda, geniş ölçüde ve lüzumlu derecede istikrar ve ilerleme getirmiştir.

İkinci Koalisyona gitmeye mecbur olduğumuz zaman siyaset adamlarımız tekrar 
birleştiler. Bu Karma Hükümeti kurmak için iyi niyetle tedbirler aramaya çalıştılar. 
Şüphesiz ki bu İkinci Karma Hükümetin hazırlanmasında ilk Karma Hükümetin 
tecrübelerinden istifade edilerek daha sağlam zeminler aranmış ve bir dereceye kadar 
bulunmuştur.

Bir defa; Koalisyona katılan partiler, liderleri ile beraber, mesuliyete iştirak 
etmişlerdir.

Ümidediyoruz ki, bu suretle Koalisyona katılan partilerin, merkezî teşkilatları 
ve Hükümete katılanları ile hep beraber elele çalışmak imkânı birçok güçlükleri 
önleyecektir.

Hükümet programı ilk bakışta biraz fazla görülebilecek tafsilatla başlamaktadır; 
demokratik rejimi, 27 Mayıs İnkılabı ve ondan sonraki işleri saymaktadır.

Her cemiyette yapılıp bitirilmiş olan iş kolay unutulur. Ve başka türlü neticelenmesi 
esasen mümkün olmayan sade işler zannedilir. Hakikatte, yapılmış olan işler, -Anayasa 
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Mahkemesinin kurulması, adaletin bağımsızlığının temin edilmesi, idarede alışılmış 
amansız partizanlığın büyük ölçüde yenilmesi- büyük başarılardır. Bunu hatırlatmakla 
biz lüzumsuz bir şey söylemiş olmuyoruz. Bizim memleketimizde demokratik rejimin 
yürütülmesi için lazım olan zemin, müessese ve müeyyidelerin mevcudolmadığını, hatta 
olamayacağını zannederek az çok karamsarlık içinde bulunanları ikna edici, bunlara 
sükûnet getirici birtakım deliller üzerinde düşünülmesini istiyoruz.

İdarenin tarafsız olması, vatandaşların Devlet kapılarında haklarını temin etmek 
için köy muhtarından banka kredilerine kadar her sahada eşit muamele görmeleri 
hususunda her Hükümet azası ve Hükümete iştirak eden partiler, esaslı olarak 
kararlıdırlar. Bunu tatbik etmek için her türlü gayreti göstereceklerdir.

Muhterem bir arkadaşımızın, İktisadî Devlet Teşekküllerinde, muhtelif müesseselerde 
baskı yapılmasın, eşit muamele yürütülsün tarzındaki temennileri bizim de kararımızdır 
ve ümidederiz ki kolaylıkla tatbik olunacak ve kendilerini üzüntüden kurtaracaktır.

Siyasî bahisler içinde, siyasî af meselesine de temas edilmiştir.
Sayın Arkadaşlarım, 
Genel olarak, arkadaşlarımızın bu mevzuu, ölçüsünde ve kararında gördükleri 

intibaını aldık. Bunu minnetle kaydediyoruz. Bütün partiler, bu mevzuun bir siyasî 
istismar konusu olmaması üzerinde, uzun ve acı tecrübelerden sonra, müşterek karara 
varmış görünüyorlar. Her meselenin halli için, onun üzerinde insafla, itidalle bir karara 
varılması başlangıçta esaslı bir tedbirdir. Bu münasebetle Koalisyona iştirak eden 
partilerin, diğer konular üzerinde vardıkları mutabakatı da muhterem meclislere sevk 
edilecek kanunlarla tahakkuk ettirmek kesin kararımızdır.

Sayın Arkadaşlarım, Zannediyorum ki; siyasî kısımla ilgili başlıca esaslarda yüce 
senatörleri aydınlatabildim. Bundan sonra arkadaşlarım, memleketin büyük bir 
meselesi olan iktisadî kalkınma konusuna geçiyorum. Hükümet programında, bu 
konudaki görüşlerimizi etraflı şeklide açıklamaya çalıştık.

Memleket davalarımızın büyüğü, özü, “iktisadi kalkınma” halinde hulasa 
edilmiştir. Türlü hadiselerden sonra, iktisadi kalkınma konusunda, umumî efkârda 
haklı bir sabırsızlık hâsıl olmuştur. Devlet idaresinde, iktisadi kalkınma mevzuunda, 
vatandaşlarımızın ümitlerini kuvvetlendirecek, istikbale emniyetle bakmalarını 
hazırlıyacak ve kolaylaştıracak tedbirleri süratle tatbik etmeye ehemmiyet veriyoruz. 
Amelî olarak bu konuda ne kadar başarı elde edilebilirse, memlekete her yönden fayda, 
huzur ve istikrar gelmiş olacaktır. Arkadaşlarım, kendilerinin Hükümete söyleyecekleri 
sözleri benim tekrar etmemi garip bulsalar da, memleketin büyük meselelerini 
anlamakta ve bunları tahakkuk ettirmekte Hükümetle Sayın meclisler ne kadar 
mutabakat gösterirlerse neticenin alınmasınınokadar kolay olacağını zannediyorum.

İktisadi kalkınmada görüşümüz birkaç esaslı prensibe bağlanıyor. Bunlardan 
biri plan fikridir. Plan fikri, denilebilir ki, 27 Mayıs İnkılabiyle beraber öteden beri 
hissedilen bir ihtiyacın, birinci derecede ehemmiyetli olarak ön plana geçmiş olması ile 
müesseselerimiz arasına girmiştir. Plan fikri, iktisadî sahada millî eğitimden turizme 
kadar her sahada yapılacak iş ve teşebbüslerin temeli olan bir unsur kıymetini almıştır. 
Bunu geripsememelidir.
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Bugünkü medeniyetin esaslı ihtiyaçlarından ve kudretlerinden birisi de budur. 
Hangi mesele halledilmek isteniyorsa, evvela onun nasıl halledileceğinin, mahiyetinin 
ne olduğunun araştırılıp birtakım planlara, tedbirlere bağlanmasının lazım geldiği 
kabul edilmiştir. Bu bir felsefe, bir prensip, bir hayat tarzıdır. Plan fikrine kavuşmuş olan 
memleketler, başından sonuna kadar, küçük-büyük Devlet İşlerinde planlı çalışmaya 
dikkat ederler.

Hakikatte vazife sahipleri, mesul olan hükümetlerdir. Bu vazifeleri ahenk içinde 
tutacak, onların hudutlarını tayin edecek olan siyasî heyetlerdir.

İşlerin hangi yollardan ifa ve idare edeceğini, teşkil edilecek hükümetler ve 
memleketteki seçimlerle, millet ve meclisleri tayin edeceklerdir.

Siyasî tercih ve mesuliyet kısmı bir tarfa kalkınma gayretinin verimli olması için 
mutlaka araştırmalar yapılmasına ve plana bağlanmasına bağlıdır.

Şimdi programda, bu fikri birinci derecede önde ve ilerde bulacaksınız.
Plan fikri birçok arkadaşlarımızın; “Hükümetin çok vaatleri vardır, bunların hepsi 

aynı zamanda olamaz, nasıl halledilecektir?” Tarzındaki endişelerine cevap vermektedir. 
Planla bütün bu ihtiyaçlar araştırılarak sıraya girecek, plan içinde yerini alacak; teknik 
ve malî imkânlar ayrı ayrı tahlil edilecek ve tatbik etmek imkânı temin edilecektir. 
Büyük Meclislere arz edilmesi için dikkat gösterildiği şeklinde telakki buyurulmalıdır. 
Bunların tatbiki ve netice alınması için takibedilecek sıralar, yine murakabeniz altında, 
feyizli ve verimli bir yola, plan sayesinde girecektir.

Program, günün meselesi olan başlıca ıslahat esaslarına da dokunmaktadır.
İktisadî sahada bu ıslahat tarımda toprak reformu şeklinde, maliyede malî ıslahat 

şeklinde görülüyor. Her bakanlıkla ilgili olarak, kendisine göre esaslı bir ıslahat zemini, 
Büyük Meclisin dikkatine arz edilmiştir.

Tarımdaki toprak reformu projesi, bir ön proje olarak hazırlanmıştır.
Geçen Hükümette tetkik edilmesi için vakit bulunamamıştır. Yeni Hükümet de toprak 

reformu meselesini esaslı bir Devlet işi olarak ilk günden ele almaya çalışacak ve kısa 
zamanda Büyük Meclise arz edecektir.

Burada, gerek toprağın tevzi edilmesi ve gerek ziraî meselelerin hangi esaslar içinde 
halledilmesi gerektiği hususunda ileri sürülen birçok konular yer alacaktır. Tasarı, bir 
tedbirler silsilesi olarak huzurunuza getirilecektir.

O zaman etraflı olarak, enine-boyuna tetkik buyuracaksınız.
Vergi ıslahatı da mühim bir konudur. Bir cümle ile programda buna da temas 

ettik. Muhterem meclisler vergi ıslahatının ne kadar etraflı olduğunu ve bu yüzden 
vatandaşların türlü şeklide mustarib olduklarını bilirler.

Yine vergi ıslahatı, Ziraî Gelir Vergisi ve Küçük ticaret ve sanat erbabı vergilerinden 
maruz kalınan dertler ve ortaya çıkan şikâyetler sebebiyle bunların süratle ıslahını 
tazammun etmektedir. Bunları da yakında huzurunuza acil meselelerimiz olarak, 
takdim edeceğiz.

Elimde bulunan notlarda arkadaşlarımın temas ettikleri bazı suallere kısaca cevap 
vermek istiyorum. Asayiş meselesine temas eden arkadaşlarıma ve Devlet dairelerinde 
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eşit muamele görülmesine dair temennilerde bulunan arkadaşlarıma cevap verdiğimi 
zannediyorum.

Eski emeklilerle yeni emeklilerin maaşları arasındaki fark meselesi, cemiyetimizin 
daimî bir meselesidir. Hükümetler bununüzerinde mütemadiyen çalışırlar, uğraşırlar ve 
zaman zaman, radikal bir çare bulamasalar bile ıstırabı hafifletici çarelerin bulunmasına 
çalışmaktadırlar.

Rahmetli Refik Saydam zamanında, idarenin A’dan Z’ye kadar ıslahata muhtaç 
olduğundan bahsedilmesi, samimî bir şikâyetin İfadesi olarak büyük yankılar yapmıştı. 
Görülüyor ki hatırası hâlâ canlı olarak yaşamaktadır.

Benim bildiğime göre milletler daha binlerce sene kendi işlerinin A’dan Z’ye kadar 
düzelmeye muhtaç olduğunu iddia edeceklerdir.

Bir arkadaşımız da turizmden vukufla ve heyecanla bahsetmiştir. Turizm meselesi, 
hepimizin her gün şikâyet ettiğimiz ve memlekette hepimizin bildiğimiz bir ihtiyaçtır. 
Kristof Kolomb’un yumurtası gibi basit görünen, fakat bugüne kadar çok sözü edildiği 
halde büyük neticeler elde edilemeyen bir sahadır. Bu sözlerimle meseleyi hafif 
gördüğümü değil bilakis her gün bunun üzerinde, herkesle birlikte hükümetlerin de 
zihin yorduklarını belirtmek istiyorum.

Şimdi vaziyet daha ümitli olduğundan bahsediliyor. Son zamanlarda memleketimize 
birçok uzmanlar gelmişlerdir. Muhtelif meseleleri dairelerimizde görüşürler ve veda 
etmek için bana geldikleri zaman bir usulüm vardır. Dört beş gün dairelerde çok 
dolgun dosyalar içinde çalışıp işini bitirdikten sonra en büyük mütehassısa sorarım: 
“Şimdi gidiyorsunuz; burada çalıştıklarınızın hepsini daireler bana anlatacaklardır ve 
bunları öğreneceğim, çalışacağım. Şimdi, bu beş dakikalık görüşmem esnasında, siz 
bu işin mütehassısı olarak, benim hatırımda kalmasını faydalı göreceğiniz bir cümle 
söyleyebilir misiniz? Onu söyleyin, sizin yadigârınız olarak hatırımda kalsın, derim. 
Çoğu, bu beş dakikalık görüşme içinde, 10 dakika bu cümleyi bulmak için uğraşırlar. 
Fakat, size söyleyeyim ki, son zamanlarda muhtelif vesilelerle bu çeşit kendilerinden 
akıl istediğim uzmanlar bir iki mesele üzerinde durdularsa, bunlardan birisi turizmdir. 
Her memleket bundan fevkalade istifade ediyor. Türkiye’nin Hazinesi geniştir, istifade 
edebilirsiniz, bunun çaresini bulunuz” derler.

Şimdi bu hikâyelerden sonra, size arz edeyim ki. Turizm bakanlığına müracaatlar 
vardır. Yabancı sermaye iştirak etmek istiyor. Biz, her türlü kolaylığı göstermek içindeyiz. 
İyi neticeler alabileceğimizi ümidediyoruz.

Hükümet olarak turizmin gelişmesi için aklımızın erdiği ve imkân bulduğumuz her 
çare ve vasıtayı tatbik etmek kararındayız.

Bir arkadaşımız sanat okullarının halinden şikâyet etti. Sonra kendisi ile konuştuğum 
vakit anladım ki, yüksek bir sanat eğitimi mütehassıslarındandır. Teknik öğretim için, 
millî eğitim mevzuunda, programımızda söyledik. Arkadaşlarımız bunun her dalına 
geniş ölçüde temas ettiler.

Bir arkadaşımız, teknik öğretimden ayrıca bahsettiler. Cevap olsun diye söylüyorum. 
Teknik öğretimde şikâyet konusu olan hususları bir an evvel temin etmek ciddî 
arzumuzdur. Bunların vasıtalarını bu istikamette toplamaya çalışacağız.
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Sanayi kalkınmada, ilerleme her şeyden evvel teknik öğretimin geniş ölçüde 
yerleşmesine bağlıdır. Müsterih olabilirler.

Yine öğretmen olan bir arkadaşımız, kadroların eksik olmasından dolayı birçok 
öğretmenlerin terfi edemediklerinden bahsettiler, öğrendiğimize göre, yakında 
meclislerden çıkmış olan bir kanun bu hususta oldukça bir imkân ve genişlemeyi temin 
etmiştir.

Aşırı sağ ve aşırı solculuk meselesi üzerinde arkadaşlarım vukuf ile duruyorlar. Bu 
memleketimizin bir meselesi halindedir.

Muhterem arkadaşlarım; muhtelif inkılaplar geçirmiş olan memleketlerde bu 
inkılapların aleyhtarları vardır, tik günlerde mukavemet ederler.

Ondan sonra, pasif bir kuvvet olarak, inkılap aleyhtarı bir grup halinde kalır ve 
azalırlar. Fakat bunların büsbütün günahlarına girmek de doğru değildir.

Bir defa böyle bir zan altına girmiş olan ve aslında inkılap aleyhtarı olmayan birçok 
zavallılar, sonuna kadar inkılap leyhtarı gibi kalırlar. İnkılap aleyhtarlığı ile mücadele 
aslında inkılap memleketlerinde, üzerinde hassasiyetle durulacak bir meseledir. Bir 
inkılap, büyük ıslahat ilan edildiği gün, tamamiyle her türlü rüzgârdan masun hale 
gelmiş değildir. Bir inkılap cemiyetin ihtiyacı olarak kabul edilir. Cemiyetin ihtiyacı 
olarak kabul edilen bu inkılabın cemiyetin büyük kütlesine ne kadar yerleşmiş olduğu 
bir tek miyarla anlaşılır: Zamanla...

Atatürk inkılapları bu memlekette yerleşmiş midir, yerleşmemiş midir?
Benim kanaatimce demokratik rejim gelinceye kadar Atatürk inkılaplarının 

yerleşmiş olup olmadığı konusunda şüpheler devam etti.
Demokratik inkılap oldu, herkesin dili açıldı, her parti konuşmaya başladı, inkılap 

aleyhtarı bulunmuş olanlar da ne söyliyebildilerse, söylediler.
Meydana çıkan hakikat şudur ki, Atatürk inkılapları bu memlekette geniş ölçüde 

yerleşmiştir	(Umumi	şiddetli	alkışlar	ve	bravo	sesleri) Cemiyet, bu inkılapları savunmaktadır.
Bir daha kadını zorla çarşafa sokmak, kadını cemiyetlerden, üniversitelerden, 

mekteplerden, iş yerlerinden çıkarıp atmak mümkün değildir.
Demek ki, köşede, bucakta gördüğümüz kadın hürriyeti aleyhindeki manzara 

ürkütücü olmamalıdır. Anlayış içinde bunun kalıntıları giderilibilir.
Harf inkılabı da böyle. Ciddî olarak söylüyorum, en çok korkutuğum inkılap, harf 

inkılabı idi. Bunun yerleşmesi için zamandan başka bir miyar düşünülemezdi. Şimdi 
birçok milletvekilleri eski harfi bilmiyor. Şimdi bu meclislerde eski harfleri bilenler 
azınlıktayız. Ben varım, benim yaşımda 10-15 kişi varız. Yeni harf nesli Millet Meclisine 
kadar gelmiştir. Bunu artık geriye çevirmek mümkün değildir. Her inkılap bir ihtiyaçtan 
doğar.

Cemiyetin ciddî bir ihtiyacına mukabele ediyorsa, çoğunluk tarafından benimsenir.
Aleyhtarlarına karşı uzun müddet müdafaa olunur. İnkılap aleyhtarı nasıl çalışır? 

Son zamanın modası şudur; Arkadaşlarım isabetle teşhis etmişlerdir: Bir inkılapla 
mücadele etmenin, ona aleyhtar olmanın kolay geçen modası, o inkılap prensiplerini 
kendisi aleyhine kullanmaktır.
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Atatürk İnkılabı aleyhinde bulunan, 27 Mayıs İnkılabı aleyhinde bulunan, her hangi 
bir inkılap aleyhinde bulunan insan, bu inkılap prensiplerini esas olarak alır. O inkilabı 
koruyormuş gibi, ondan bahsediyormuş gibi yıkıcı faaliyette bulunur, yıkıcı işler yapar. 
Ama bunlar, alışılmış olan usul ve metotlardır. Cemiyet bunlara karşı makul ölçülerde 
kendisini müdafaa edecek anlayıştadır, kudrettedir. İnkılapların muhafazasında 
müşkülatımız onun prensiplerini istediği gibi kullanarak, hakikatte onun aleyhinde 
bulunan marifetlilerin usullerini anlamaktadır. Bunu anlıyabildiğimiz nisbette, 
inkılapların korunması kolay olacaktır.

Cemiyet içinde yapılmış olan ıslahatı sevmemiş ve benimsememiş olan köşeler, 
kütleler ve insanlar varsa, bunların siyasî teveccühünü kazanmak için, anlayış olarak 
yahut siyasî İstismar olarak gayret gösterecekler bulunabilir.

Siyasî bünyemizin hastalıklarından birisi budur. Ama bu istismar gittikçe kuvvetini 
kaybetmektedir ve zamanla ehemmiyetleri kalmayacaktır.

Aydın din adamlarının yetişmesini temenni etmekte, Hükümet samimidir.
Elinden gelen tedbirleri alacaktır.
Din adamlarımızın geçimlerini, vazife görmelerini kolaylaştıracak tedbirleri almakta 

kusur etmeyeceğiz.
Arkadaşlarım, programda sıklet merkezlerini tayin etmediğimizi öne sürerek şikâyet 

etmişlerdir. Dikkat buyururlarsa, sıklet merkezi 2-3 ana mevzu üzerinde toplanmıştır.
Servet beyannamesi üzerinde birçok sözler söylendi. Hükümeti teşkil eden partiler 

bu mevzuu etraflı olarak tetkik etti, Şikâyetleri makul ölçüde tedavi etmeye çalışarak, 
servet beyannamesinin esasını muhafaza etmeye çalıştık.

Burada iki ayrı nokta vardır. Birisi, beyanname alma prensibidir. İkincisi, bu servet 
beyannamesinin verilmesinin bir an evvel başlamasıdır. Servet beyannamesi kontrol 
vazifesini, seneler biriktikçe, yapacak hale gelir.

1961’de başlayan servet beyannamesi 1961-1962’de iki defa verilmiştir, önümüzdeki 
1963 senesinde de verilecektir 1961 yılına ait beyanname ile 1962 beyannamesi geri 
verilecek; 1961 yılındaki tekrar istenmeyecektir.

1962 senesi başlangıç olarak muhafaza edilecektir. Böylece, faydası zamanla 
anlaşılacak bir müessese kuruluyor. Bizim memleketimizin bünyesine göre, bu 
müesseseyi yerleştirmek için bidayette çıkan anlaşmazlıkları tabiî görmeyi, Büyük 
Meclislerden bilhassa istirham edeceğim. Ben, Gelir Vergisinin konulduğu zamanı 
hatırlarım. Çok şikâyet vardı. Bizim bünyemize uymayacağından bahsediliyordu. Bu 
şikâyetler senelerce devam etti.

Fakat bazı eksikliklerle bir Gelir Vergisi sistemi bünyemize girdi. Ama 8-10 senelik 
bir zaman içinde ne kadar tekâmül ettiğini ve memleketimizin malî bünyesinde çok 
sağlam bir direk olduğunu her gün görmekteyiz.

Tabiî eksikleri zamanla tamamlanmıştır, ıslah edilmiştir ve edilecektir.
Şimdi arkadaşlarım, bu vergi meselesi, yalnız bir iç meselemiz de değildir.
Aynı zamanda Devletimizin medeni alemle iş birliği içinde beraber çalışması, bir 

davaya iştirak etmesi bakımlarından milletler birbirlerinin idareleriyle ve medenî 
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tedbirleriyle yakından alakalı hale gelmişlerdir. Başka milletlerden kalkınma için 
yardım beklerken, kendi kaynağımızla temin etmeye mecbur olduğumuz ihtiyaçlar 
için kendimize düşeni yapmamayı başkalarına izah edemeyiz. Onun için, vergilerimiz, 
mükellefiyetlerimiz, usullerimiz, bağlı olduğumuz garp camiasının usulleri içinde 
tekâmül etmek mecburiyetindedir.

Kalkınma nasıl olacak?
İki üç basit esası belirteyim. 1963’te beş senelik plan başlıyacaktır. Kalkınma planını 

Türkiye’ye yılda ortalama % 7 gelişme temin edebilecek ölçüde tatbik edebilmeliyiz. 
Bu hıza ulaşmanın tedbirlerini almalıyız. Bunu yaparsak, derhal göz kamaştırıcı tesiri 
olmasa bile ati bakımından büyük ufuk açacak bir kıymet taşıyacaktır.

Başka bir suale geçiyorum: 27 Mayıs’ın hedefine ulaştığı meselesinde Hükümetin 
görüşü ile büyük çoğunluğun mutabık olduğunu görmek bizi bahtiyar etmiştir. 
Ekonomik ve sosyal meselelerin halli, bu alandaki hedeflere varılması uzun bir çalışma 
işidir. Bu meseleler daha birçok hükümetleri bu vadide etraflı olarak çalışmaya sevk 
edecek vüsattedir. Ama demokratik idare mevzuundaki hedefler temin edilmiştir. 
Memleketimiz yeni bir demokratik çığır üzerinde ilerlemektedir.

Bu programda halletmeye çalıştığımız bir konu da, Devletçilik ve özel teşebbüs 
arasındaki münakaşaya vuzuh vermektir. Bizim Devletçiliğimiz zaruretten doğmuştur. 
Sermayesi olmayan, harap olmuş bir memlekette en iptidaî ihtiyacı temin edecek 
insan ve sermaye olarak mahrumiyet içerisinde bulunduğumuz bir devirde devletin 
müdahalesinden başka, Devletin işe başlamasından başka çare olmadığı için bu yola 
girilmiştir. Esasında özel teşebbüs daima emniyet altında tutulmuştur. Fakat tatbikat ve 
zaman bu ikisi arasında birtakım sürçmeler olduğu zannını vermiştir. Bütün şikâyetler, 
şurada burada tatbikattan doğan yanlış anlamalar üzerinde toplanmaktadır. Esasında 
özel teşebbüsle bizim devletiçiliğimiz arasında hiçbir tartışma ve çelişme yoktur. 
Bununla beraber, ifadelerimizde, özel teşebbüsün emniyette bulunduğu hususunu, özel 
teşebbüsün memleketin kalkınmasında önemli bir rolü olduğunu belirtmek için emek 
sarfetmekten geri kalmadık, özel teşebbüsler umumî olarak siyasî istikrar ister, siyasî 
emniyet ister ve iktisadî emniyet ister. Bunları temin etmeye çalışıyoruz.

Siyasî istikrarın temini yalnız Hükümetin elinde olmaz. Meclisler de bu mesele 
üzerinde durur, bu meseleyi memleketin başlıca meselelerden biri olarak görürlerse, 
meselenin halli kolaylaşır. Onun için, Hükümet programında. Büyük Millet Meclisi 
kürsülerinden memlekete güven, itibar, emniyet dağılacağını bütün milletvekillerimizin, 
senatörlerimizin ve bütün partilerimizin bilmekte olduklarını belirtmekten kuvvet 
aldık. Bu konuda minnetle ifade ederim ki. Senatodaki arkadaşlarımızın konuşmaları, 
iktidarda ve muhalefette bulunan partilerin umumiyetle ifade tarzları, memlekete geniş 
ölçüde huzur verecek istidattadır.

Arkadaşlarım, Bazı arkadaşlarım Hükümetin teşekkül ediş tarzına göre yeter 
ve dayanağı olmadığına işaret ettiler. Benim kanaatimce Hükümet, bir koalisyon 
hükümetinde bulunması lazım olan kuvvetin en üstününe sahiptir. (Alkışlar)

Koalisyon hükümetleri, onu teşkil eden partilerin nazari kuvvetleri yekûnuna göre 
hesaplanır. Bir koalisyon Hükümetinin 600 kişilik B.M.M.’nde 560 kişiye istinat etmesi 
beklenemez. Nisbi temsildeyiz, koalisyon Hükümeti kuruyoruz. Koalisyon hükümetleri, 
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Mecliste 15 kişilik çoğunluk toplamışlarsa kuvvetlidirler. Bir şartla ki, bu çoğunluk 
istikrarlı olsun.

Bugün var, yarın var olup olmadığı belli olmazsa o zaman istikrarsızlık ve o zaman 
zayıflık vardır. Böyle bir hale düşmemek için, bu Hükümeti teşkil eden partiler, 
bağımsızlar uzun boylu görüşmeler ve aralarında yakın bir ihtilaf çıkmaması için 
çalışmışlardır. Akıllarının erebildiği bütün tedbirleri almışlardır. Bunun yanında, dün 
koalisyonda beraber bulunduğumuz ve ayrıldığımız ve bugün muhalefette olan partinin 
bizi teveccühle karşılayıp destekler, teşvik eder, başarı diler sözleri bize ayrıca cesaret 
ve kuvvet vermiştir	(Soldan alkışlar)

Sevgili arkadaşlarım, Büyük Mecliste bulunan partilerin hepsi, Milletvekillerinin 
ve Sayın Senatörlerin hepsi, Türkiye’nin siyasî tekâmül hayatında büyük bir davanın 
peşindedirler. Türkiye’yi medeni, Garp’lı usûllerle demokratik rejim içinde yürütmek, 
ilerletmek, kalkındırmak ve selamette bulundurmak iddiasındadırlar. Büyük Millet 
Meclisi üyelerine, siyasî partilerimize bu davalarında muvaffak olmaları, başarıya 
ulaşmaları için Hükümet olarak her türlü hizmeti yapmaya ve emirlerinde bulunmaya 
çalışacağız.

Hükümetin icraatında sizlerin daima irşatlarınıza, ikazlarınıza ve murakabenize 
muhtacız.73 (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

73   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 76, Sayfa 405-411
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5 Temmuz 1962 Perşembe 
27. Cumhuriyet Hükümetinin (IX. İnönü Hükümeti) Programının Millet 
Meclisi Genel Kurulunda Yapılan Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem Arkadaşlarım, Hükümet 
programı üzerinde, hatipler birbirinden daha kıymetli daha istifadeli sözler söylediler. 
Hepsini yakın bir ilgi ile takibettim. Evvela Sayın muhalefet partilerinin bahis konusu 
ettikleri mevzulara temas etmek istiyorum.

Millet Partisi adına konuşan Sayın Bölükbaşı, Birinci Koalisyon Hükümetinin 
çalışmasını teşrih ettikten sonra, İkinci Koalisyon Hükümetine aynı gözle bakarak onu 
da zayıf bulduğunu belirtmek istedi. Birinci Koalisyon Hükümetin Yüce Senatoda bahsini 
ettiğim zaman onun hakkında biraz malumat vermiştim. Ben çalıştığım müesseselerin ve 
temasta bulunduğum insanların daima müspet taraflarını ön planda hatırımda tutmayı 
ve dile getirmeyi severim. Onun için. Birinci Koalisyon Hükümetinde, ortak partiden 
bahsettiğim zaman başarılı işlerin yapıldığını söylemişimdir. Benim bu tarzda Birinci 
Koalisyon Hükümetinin başarılı işler yaptığı hakkındaki sözlerim samimidir. Garip bir 
tecellidir ki, muhalefet partilerinden yalnız Sayın Osman Bölükbaşı değil, bizzat Sayın 
A.P. Başkanı, 1’inci Koalisyon Hükümetini başarısız bir Hükümet olarak burada tavsif 
etmişlerdir.

Bu sözlerimde ısrar ediyorum.

Evvelâ Sayın Osman Bölükbaşı’ya cevap vereyim.

1’inci Koalisyon Hükümetinin kurulduğunda şartların çok güç olduğunu 
hatırlıyacaklardır. 1’inci Koalisyon Hükümetinin kurulması adeta imkânsız sanılıyordu. 
Senatoda da söylediğim gibi, orada bir talihsizliğimiz; A.P. Sayın Genel Başkanının, 
seçmenlerine söz vermiş olduğunu ileriye sürerek, Hükümete iştirak etmemeleridir. 
Bu suretle o zamanki Hükümetle ortak A.P. Merkez Teşkilatı arasında daima bir ayrılık 
olmuş, ayrı bir Hükümeti kontrol eder gibi davranmışlardır.

Sayın Bölükbaşı 1’inci Hükümette gördüğü müsamahaların 2’nci Hükümette 
görülmemesini temenni ediyor. Biz yeni Hükümette vazifeleri ciddî, bir ortaklık yapmaya 
kararlıyız. Partiler arasındaki münasebetleri ise geniş yürekli ve müsamahalı olmasına 
ehemmiyet vererek yürüteceğiz.

Ordunun siyasete karışmasından Bölükbaşı, Ordu ve siyasetten şikâyet ettiler. 
Ordunun siyasete karıştırılması gibi bir hareket, Birinci Hükümette de, şimdi de vaki 
olmamıştır. Ordunun bizzat yüksek seviyeli idaresi siyasetten uzak, vazifesine bütün 
gücü ile girişmeye, onun içinde kalmaya ciddî olarak kararlı bir durumdadır. Bölükbaşı; 
misal olarak bir gazetede benden, “Ordu İnönü’yü İstiyor” sözünü zikretmiştir. Bunune 
benim ne ordu mensuplarının tekzip etmemiş olmasını kusur addetmektedir, kusurum 
bu ise, kusurumu bağışlamasını temenni ederim. Bu mevzuda, “Ordu İnönü’yü istiyor” 
sözüne karşı, tekzip tarzında, izah tarzında bir cevap vermek, hakikaten güçtür. 
Tekzibetmek için “Ordu İnönü’yü istemiyor” mu demek lazım, “Ordu böyle bir şeyle 
alakadar değildir” demek mi lazım, bunu tayin etmekte güçlük vardır.
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Benim hakkımda türlü şekilde muhtelif gazetelerde her gün yazılmakta olan sözlere 
çok bağlı olarak, vesvese ile cevap yetiştirmek adetinde değilim. Kusurum belki bundadır 
(Bravo	sesleri,	alkışlar)

Siyasî af konusunda bizim aradığımız; bu konu, siyasî istismara zemin teşkil 
etmemelidir.

Millet Partisi Sayın Genel Başkanı; evvelce bu konuda takdir edilecek bir ölçüde çok 
hassas bulunuyorlardı. Ümidederim, bundan sonra da af konusunun siyasî istismar 
sebebi olarak kalmaması hususunu takibedecektir.

Arkadaşlarım, 
Her iki muhalefet lideri ile Hükümet teşkilinden sonra da görüştüğümüz zaman, 

gerek Sayın Bölükbaşı ile gerek A.P. Genel Başkanı Sayın Gümüşpala ile Meclisteki 
münasebetlerimizin vatandaşa huzur telkin edecek bir istikamette olması için gayret 
göstereceğimizi vadettik.

Arkadaşlarım, bugünkü müzakerelere Bölükbaşı daha sert olmak üzere tartışmalı 
bir mizaçla başladılar. Kendilerini bu yolda takibetmek niyetinde değilim (Bravo	
sesleri,	alkışlar) Ümidediyorum ki, iyi münasebetler kurmak için bize düşen. Hükümete 
düşen vazifeleri sabırla ve kendi teveccühlerimi celbetmeye gayret ederek yürütmeye 
çalışacağım (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Sayın Gümüşpala beyanatında muhtelif konulara temas etmektedir.
Kendi partisinin de iştiraki ile kurulan Hükümet, tamamen gönüllü olarak kendi 

işlerine yardım etmek isteyen köylere Hükümetin de öncelikle yardıma koşması 
hakkında bir karar vermişti.

Sayın Gümüşpala, o zaman olduğu gibi, şimdiki beyanatında da bunun yanlış 
tatbikata müncer olmasından endişe etmektedir. Hiçbir zaman bu tarzda yardımların ve 
köylülerin çalışmalarını kolaylaştırmanın, bir angaryaya ve vatandaşlarımızın rızaları, 
arzuları hilafında bir teşebbüse mahal vermiyeceğini kendilerine temin ederim.

İşçiler meselesinde de çok hassasiyet gösteriyorlar. İşçiler mevzuu, bugünkü 
Hükümet tarafından önemli bir konu olarak ciddî ilgi ile ele alınmaktadır.

Evvelce, işçiler grev hakkının adından dahi serbestçe bahsedemezdi.
Şimdi bu konu her gün konuşuluyor ve toplu sözleşme, grev hakkı gibi konularla 

İlgili kanunlar yakında Meclise takdim edilecek durumdadır.
Sendikalar, türlü baskılar altında, türlü vesilelerle idari kararlarla kapatılmamakta; 

itibarlı müesseseler olarak her gün Hükümetle karşılıklı, iyi münasebetler halinde 
temaslarına devam etmektedirler.

Eskiden işçi teşekkülleri, hiçbir suretle beynelmilel teşeklüllerle temas 
edemezlerdi. Şimdi İse, serbestçe, milletlerarası alemde Türk işçileri, mevcudiyetlerini 
hissettirmektedirler. İşçi mevzuu, Hükümetçe, sosyal bünyemize uygun, millî ihtiyaçlara 
uygun ve işçi vatandaşlarımıza geniş itibar ve güven besleyen bir zihniyet içinde ele 
alınmıştır. İşveren ve işçi münasebetlerinin karşılıklı salim ölçüler içinde işlemesini, 
Hükümet, ciddî olarak, iktisadî ve karşılıklı sosyal gelişmemizin unsuru saymaktadır.

Umumî olarak tenkidler, siyasî konularda ve iktisadî konularda toplanmaktadır.
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Siyasî konularda başlıca meselelerimiz bellidir: Partizanlık olmasın, eşit muamele 
yapılsın, vatandaşlar arasında iyi münasebetler olsun...

Bunlar, yeni programımızın da siyasî bakımdan esasını teşkil etmektedir.
Cemiyetimizde esefle kaydedilecek partizanlık hareketlerini, memur olarak ve 

vatandaş olarak düzeltmek için, seçimden sonra kurulan birinci Hükümet gibi şimdiki 
Hükümet de ciddî gayretler sarf edecektir. Bunda bütün Hükümet erkânı kararlıdır.

Akşamdan sabaha, bir cemiyetin bu konudaki bütün şikâyetlerden kurtulacağını 
tahmin etmek kolay değildir. Ama zamanla, ısrarla, demokratik bünyemize arız olan 
bu gibi hadiseleri, olayları vatandaşın hoş görmediği bir kusur haline getireceğiz; bu 
zihniyeti yerleştirmeye çalışacağız, hastalığı yeneceğiz.

İmam-Hatip okullarının orta sınıflarının kaldırılacağına dair çıkan haber, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından kesinlikle asılsız olarak vasıflandırılmıştır.

Sınıfların lağvedilmesi şöyle dursun, bilakis genel kültürlerinin genişletilmesi ve 
bunların daha aydın yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri almak kararındayız.

Mahallî seçimler ile ilgili kanun vaktinde yetiştirilerek bu sene seçimlere gidilecektir.
Anayasa nizamının bekçisi olmayı ve Anayasanın, vatandaşa hakikaten huzur ve 

emniyet verecek sağlam bir zemin üzerinde işlemesini temin etmeyi Meclisle beraber, 
Hükümet de kendi asli vazifelerinden saymaktadır.

İktisadî vaziyet hakkında programda geniş ölçüde tafsilat verilmiştir. Özel teşebbüsle 
Devlet sektöründeki çalışmaların ahenkli bir surette memleket kalkınmasına hizmet 
etmesini temin etmeye, çalışıyoruz. Esaslı hazırlanmış bir plan üzerinde iktisadî 
kalkınmanın tanzim edilmesini, yürütülmesini Hükümet, programının temeli olarak ele 
almıştır.

Şayet Meclis güven gösterir ve Hükümet programına oy verirse, uzunca bir müddet, 
Hükümet kalkınma planının tetkiki ve bunun Büyük Meclise sunulacak bir hale 
getirilmesi için çalışacağız. Bu uzun ve yorucu bir dikkatle yapılması lazım olan bir iştir. 
Ondan sonra Büyük Meclis planı münakaşa edecek; Mecliste kabul edildikten sonra 
kesin şeklini almış olacaktır.

Bu sene 1962 programını teferruatiyle tanzim eden vesikalar, planlar vardır. 
Bunların malî imkânları da temin edilmiştir. Bütçemizdeki açıktan memleket idaresini 
müteessir etmeyecek surette karşılıklar bulunacak Hazinenin kudreti sağlanmıştır. 
Onun için, yatırımları elinde ne kadarı bulunuyorsa, değerlendirebilmek için. Hükümet 
bütün kuvvetiyle çalışacak, 1962 programındaki işleri takibedecektir.

Muhterem Arkadaşlarım; Siyasî af konusunda fikirler muhtelif şekilde.... Bildiğimiz 
fikirlerde bir değişiklik görülmüyor. Yalnız bu meselenin bir siyasî istismar konusu 
olmaması için mutabakat halinde bulunanlar, şimdi çoğunluğu teşkil etmektedirler.

Ümidediyorum ki, sağduyu herkese hâkim olacak ve siyasî af, tayin ettiğimiz sarih 
hudutlar içinde, bu Sonbaharda tatbik edilecektir.

Bir muhterem arkadaşımız, 1954 yılında, Manisa’da verdiğim bir nutukta, “Biz 
iktidara gelince muhalefete, muhaliflerimize iyi muamele yapacağız, söz haklarına 



320	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

hürmet edeceğiz” dediğimi, galiba benim bugün yaptıklarımı beğendiğini göstermek 
için zikretmiştir	(Bravo	sesleri	ve	alkışlar)

Söylediklerimi fazlasiyle tuttuğumu ve takibettiğimi zannediyorum.
Ümidederim ki, bundan sonra biraz daha dikkat sarf ederse, benden daha çok 

memnun olacaktır.
Muhterem Arkadaşlarım, Basınımız her zamandan ziyade, memleketin siyasî 

kaderine tesir edecek ve iyi yollar gösterecek bir iktidarda ve vazifededir.
Hükümet olarak, bilhassa şahıslarımız olarak, muhtelif cereyanların karşısında 

olduğumuz için, bizim için yapılanları ve memleket meseleleri için söylenen birbirine 
zıt fikirleri serinkanlılıkla takibediyoruz. Ancak, memleketin huzuru, selameti ve 
iyi yollardan gelişme hamlelerinde müspet neticeler alması için, basınımıza büyük 
hizmetler düştüğünü her gün bir defa daha tecrübe etmekteyiz.

Basındaki cereyanlar, basın mensuplarımızın hususi dikkatlerini celbedecek kadar 
ehemmiyetli bir hâl almaktadır. Bilhassa ordu ile çok teklifsiz şeklide ve ordu erkânını 
müteessir eden bir genişlikte meşgul olma temayülü vardır.

Bir memleketin ordusunu, bütün ricali ile o memleketin kıymetli varlığı, desteği ve 
Hazinesi addetmek, her millet için bir gelenektir. Türk milleti için ise bu, eski bir maziye 
dayanan çok kıymetli bir gelenektir.

Bugün, bazı gazetelerde “ifsat” namı altında birçok şeyler yazılmaktadır ki, bunların 
devam etmesinden memleket yalnız zarar görecektir. Basınımızın, ordu meseleleriyle 
iştigal ederken, kendi vazifelerinin icabettirdiği doğru ölçülerle hareket etmesini; tahrik 
edici ve kırıcı usulleri salim usullerden ayırmakta dikkatli olmalarını, bilhassa sizin 
huzurlarınızda, rica etmek istiyorum.

Ordudan siyaseti kaldırmak ve birçok hadiselere zarurî olarak karışmış olan 
ordumuzu siyasetten tamamen sıyırıp, vazifesi içinde kalmasını kolaylaştırmak, hepimiz 
için bir vazife olsa gerektir	(Bravo	paşam	sesleri)

Bu maksatla, bu siyasî olaylara bir set çekip, bir sınır çekip, bundan sonra ordunun 
tamamiyle kendi vazifesi içinde çalışmasını kolaylaştırmak maksadiyle çıkardığımız 
afların, tamamiyle aksi bir hareket için teşvik manasını taşır gibi bir hâl göstermesinden 
cidden müteessir oluyorum. Arkadaşlar dikkat ederlerse ve hep beraber bu mesele ile 
alakadar olursak, bu tarz taşkınlıkları önleyecek tesirler bulabileceğimizi ümidederim.

Muhterem Arkadaşlar, Hükümet Programı ve muhtelif meseleler hakkında fikirlerimi 
arz ettim.

Bundan sonra, muhterem milletvekilleri güvenoyu için oy vermeye davet 
olunacaklardır.

Vereceğiniz karar ne olursa olsun, bizim için mehteremdir. Oldan sonra 
münasebetlerimizde de, daima bu Büyük Meclis kürsüsünden memlekete kuvvet, itibar 
ve güven sağlamayı, birlik ve beraberlikle, iktidar ve muhalefet olarak, temin etmeye 
çalışacağız.

Derin saygılarımla şimdilik huzurunuzdan ayrılıyorum.74 (Şiddetli	alkışlar)

74   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 6, Birleşim 109, Sayfa 243-245
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7 Temmuz 1962 Cumartesi 
27. Cumhuriyet Hükümetinin (IX. İnönü Hükümeti) Programının Millet 
Meclisinda Yapılan Güvenoylaması Sırasında Yaptığı Konuşma 

BAŞKAN — Başbakan söz istiyorlar mı, efendim?...
Buyurun, Başvekil İsmet İnönü. (Başvekil	İsmet	İnönü	orta	sıralardan	ve	sağdan	alkışlar	ve	

bravo	sesleri	arasında	kürsüye	geldi)

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem Arkadaşlar, Hükümeti güvenoyu 
ile teyidettiniz. Verdiğiniz oylar Hükümet için çok kıymetlidir, çalışmasında başlıca 
desteği ve başarı mesnedi olacaktır. Hükümet Büyük Meclisin güvenoyuna layık olmak 
için bütün gücünü sarf edecektir. Daima irşadınıza, yardımızına muhtacız.

Pek Muhterem Milletvekilleri, Belki yakında Meclis çalışmalarına bir aralık vermeği 
düşüneceksiniz.

Memleketin huzuru ve rejim istikrarı, emniyeti bakımından Büyük Meclisin şimdiye 
kadar çalışmasının mühim başarılarla geçmiş olduğu şüphesizdir.

Bu devrin büyük olayları askerî bir İhtilalden demokratik rejime bütün icabları 
ve fedekârlığı ile geçiş ameliyesinin tatbiki ve bunun tabiatından olan tezahürleridir. 
Millet olarak büyük bir imtihan vermişizdir. Mesele, askerî idarenin kendi rızasıyla, 
ihtilalcilerin her türlü rizikoları fedakârlıkla üzerlerine alarak demokratik rejime 
geçip geçmeyeceklerinin meçhul olması idi. İlk günden beri İhtilal İdaresi bir an önce 
demokratik rejime geçeceğini ilan etmişti. Bu asil düşünce tatbik olununcaya kadar 
içerde tereddüt vardı, dışarda büyük ölçüde şüphe hüküm sürüyordu. Türlü güçlükler 
atlatılarak, sivil ve asker arasında endişeler ve tereddütler yenilerek 25 Ekim’de Büyük 
Meclisin toplanması tahakkuk ettirilmiştir	(Alkışlar)

Buna rağmen, ondan sonra da demokratik rejimin Türkiye’ye uygun olmayacağı ve 
Hükümet kurulmayacağı İddia olunmuştur. Bu iddiayı bazı mahdut çevreler beslemeğe 
çalışmışlardır. Ordu içinde bir avuç demokratik nizam aleyhtarı 22 Şubat’ta vahim bir 
tecrübeye teşebbüs etmişlerdir.

Ordunun kendisi, hemen bütünlüğü ile sergüzeştçileri reddetmiştir.
Kesin olarak sabit olmuştur ki, ordu memleketin idaresini ve selametini demokratik 

rejimde ve Anayasa nizamında görmektedir	(Alkışlar) Sergüzeştçilerin hareketleri millet 
nazarında ve ordu içinde tam bir tatbike uğramıştır.

Büyük Millet Meclisi rejimi o kadar kuvvetli görmüştür ki, orduya olan güvenin delili 
olarak ve ordunun siyasetten kurtulmak için gösterdiği gayreti kolaylaştırmak üzere 
ağır suçluları affetmeyi bile düşünmüştür.

İhtilalden bugüne kadar Riyasetin türlü hadiselerinden geçmiş bir ordunun, milletle 
bu kadar yakın bir beraberlik içinde siyasetten uzaklaşmaya çalışması tarihte emsali 
güç bulunan büyük vasıflardandır (Bravo	sesleri)

Memleketin selameti Anayasa nizamının işlemesinde, Büyük Millet Meclisinin 
mutlak itibarında ve hâkimiyetinde ve Büyük Millet Meclisinin ordusuna güveninin, 
sevgisinin tamamiyle bilinmesindedir	(Şiddetti	alkışlar)
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Bu mukaddemeden sonra dikkatinizi soğukkanlılıkla bugünkü bazı hadiseler 
üzerine çekmek istiyorum. Memlekete hesapsız zararlar vermiş olan 22-23 Şubat 
itaatsizliği şimdi ordu içinde bir nifak yaratmak ve Büyük Millet Meclisinin orduya 
olan güvenini sarsmak için bir vesile olarak istismar edilmek isteniyor. Buna alet 
olanlar iyi niyetten mahrum olanlardır. Vesika, diye neşrolunan yazılar, Büyük Millet 
Meclisinin bildiği, tahmin ettiği ve nihayet bir ihtilal rejiminin demokratik rejime 
intikali esnasında tedavi tedbirlerine bağladığı hadiselerdir	 (Alkışlar) Büyük Meclisin 
açılıp açılmayacağının münakaşa edildiği günlerde ordu ile bütün siyasî partiler 
arasında vukubulan temaslar, neticeleri ve demokratik rejimin nihayet kurulmasının 
başlangıç devresi Yüksek Heyetinizin meçhulü değildir. Bugün vesika, diye neşrolunan 
yazılar dikkatle okunursa ordunun emir ve kumandasını elinde bulunduran geniş sevki 
idare kadrosunun ordunun siyasete karışmasının bütün mahzurlarına nihayet vererek 
memleketi demokratik rejime kavuşturmak için ne kadar büyük güçlükleri yenmeye 
çalıştığını isafla göreceklerdir	(Alkışlar)

Millet ve Büyük Meclis ile onun aziz evladı olan ordusu arasında bir itimatsızlık 
yaratmak maksadı asla muvaffak olamayacaklardır, (Şiddetli	alkışlar)

Asil hissiyatınıza tercüman olduğumu bilerek söylüyorum ki, T.B.M.M. ve onun 
mesul Hükümeti ordunun şerefine ve itibarına ve en yüksek kumandanından erine 
kadar bu ordu mensuplarının millet nazarındaki yüksek kıymetlerine asla toz 
kondurmayacaktır	(Şiddetli	alkışlar) Ordu aleyhine olan bütün tezvirleri ve fesatları kesin 
olarak menedecektir. Bu mülahazaları şunun için söylüyorum.

Hiç kimse, ordu ile Büyük Meclis arasında ayrılık yaratmaya muvaffak olamayacaktır 
(Şiddetti	alkışlar)

Aksine, şimdiye kadar itaatsizlik ve memleketi anarşiye götürmek teşebbüslerine 
girişenler nasıl perişan olarak çıkmışlarsa, bundan sonra orduya dil uzatmak 
teşebbüslerinden daha da pişman olarak çıkacaklardır. (Sürekli alkışlar)

Hürmetlerimle75	(Şiddetti	alkışlar)

75   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 6, Birleşim 110, Sayfa 257-258
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3 Ekim 1962 Çarşamba 
2 Ekim Salı Günü Ankara’da Meydana Gelen Olaylar Hakkında Yaptığı 
Konuşma 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, dün, 2 Ekim 
günü Ankara’da nümayişler olmuş ve bu nümayişler neticesinde esef verici hâdiseler 
vukubulmuştur.

Nümayişlere evvelâ Hükümet aleyhinde yaftalarla bir hareket yapmak istiyen 
mahdut insanlar tarafından başlanılmıştır. Bunların ne maksatla harekete kalktıkları ve 
ne tertip içinde bulundukları henüz anlaşılamamıştır. lkhkikat devam ediyor. Mesele, 
tahkik safhasından adalete intikal edecektir. Sebeplerinin ve mahiyetinin yakında 
anlaşılacağını ümidediyoruz.

Bu nümayiş teşebbüsü karşısında derhal bir tepki olmuş; kendiliğinden bir halk 
hareketi halinde, bu nümayişi önlemek için mukabil hareket yapılmıştır. Galeyan içinde 
ilk nümayişçilerin hayatlarının tehlikeye girdiği görülmüş. İlk nümayişçiler dükkânlara 
iltica etmişler, halk kapıda bekliyormuş, polis yetişmiş ve bunların hayatlarını kurtarmış 
ve sonra onları Emniyete nakletmiştir. Bundan sonra, yeni nümayişler vakit vakit, 
artan-eksilen dalgalarla muhtelif İstikametlere akmış; bu arada Hükümet aleyhinde 
bulundukları bilinen gazetelere ve Büyük Mecliste başlıca muhalefeti temsil eden Adalet 
Partisinin Merkezine tecavüz edilmiştir.

Muhterem arkadaşlarım, demokratik rejimde Hükümetin şerefi ve ilk vazifesi, 
muhalefette bulunan partinin her türlü emniyetini temin etmektir, (sürekli	alkışlar) Bu 
beyanımdan sonra. Mecliste muhalefette bulunan arkadaşlarımın, bu hâdisede Adalet 
Partisinin uğradığı tecavüzlerden şahsen ve Hükümet adına duyduğumuz derin teessürü 
samimîyetle anlıyacaklarını ümid ederim (Bravo	sesleri)

Şimdiye kadar bu mevzu üzerinde, siyasi partilerin münasebetleri üzerinde bu 
kürsüden çok söz söylenmiştir. Ve ben daima şunu düstur ittihaz ettim ki, demokratik 
rejimin emniyet içinde işlemesi için, geniş müsamaha ve sükûnet vazifesi, muhalefetten 
evvel iktidara teveccüh eder. Ben bu usulü takibetmeye çalıştım. Bu usulü nihayete 
kadar takibetmeye çalışacağım.

Arkadaşlarım, Büyük Meclis teslim eder ki bir taraflı olarak; gerek iktidar olsun 
ve gerekse muhalefet olsun bir taraflı olarak rejimi korumaya ve mahzurları yanlış 
hareketlerin mahzurlarını önlemeye imkân yoktur.

Biz demokratik rejim içinde mutlaka iktidar ve muhalefet olarak medenî münasebet 
çarelerini bulmaya mecburuz. Bunlar birçok defa söylenmiştir.

Bu, bir cümle ile ifade edilen bir düsturdur ki; 20 seneden beri bu düsturu tahakkuk 
ettirmeye çalışıyoruz. Daha ne kadar uğraşacağımız da belli değil. Fakat sebatla bu ortamı 
gerçekleştireceğiz. Her türlü selâmetin yolu, partiler arası medenî münasebeti gerçekle 
açıklayacaktır. Bu suretle hürriyet nizamı içinde medenî ve siyasi bir demokratik rejimi 
Türkiye’nin tatbik kabiliyetinde olduğunu amelî ve kesin örneği verilmiş olacaktır.

Şimdi arkadaşlar, dünkü hâdiselerden iki üç ders alıyoruz. Tahkikatın neticeleri 
hakkında, şimdiden bir tahmin yapmak istemiyorum. Ümidederim ki muhalefet partisi 
erkânı da acele bir hüküm vermekten sakınacaktır.
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İkincisi, intizamsızlıklara karşı, anarşi ve tecavüzlere karşı vatandaşın emniyetini 
korumakla mükellef olan kuvvetlerin daha tesirli bir surette işlemesi lâzımgeldiği 
hususu üzerinde duruyoruz, duracağız	 (Alkışlar) Alınacak tedbirler ve ıslah edilecek 
eksikler varsa bunları da sağlamaya çalışacağız.

Üçüncüsü, ileride vukubulacak böyle hâdiselere karşı. Hükümetin tutumu ne 
olacaktır? Bunun hakkında da Büyük Meclisi aydınlatmak isterim.

Can ve mal emniyetini; sözümün başında da söylediğim gibl. muhalefette bulunan 
partinin can ve mal emniyetini daha evvel temin etmeyi Hükümet bir vazife sayacaktır 
(Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Bu bir.... Nihayet iktidar bizdedir, biz mesuliyet taşıyoruz. 
Bütün vatandaşların emniyetini korumak, bize teveccüh etmektedir. Vazifemizi ifa 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu vazife duygusu sarsılmaz bir surette yüreklerimizde 
yaşamaktadır ve kendimiz de bu emniyeti temin edebileceğimize güveniyoruz.

Şimdi burada bütün vatandaşlarıma ilân ediyorum: Bu kabil tecavüzlerin, hareketlerin 
hiçbir faydası yoktur. Hükümet hiçbir suretle bunları desteklemiyor, desteklemeyecektir. 
Bunların karşısındadır. Devletin bütün kuvvetleriyle bu gibi tecavüzlere mâni olmıya 
çalışacaktır	 (Umumi	 alkışlar, bravo	 sesleri) İnzibat kuvvetleriyle, ordusu ile ve bunların 
bütün vasıtalariyle tecavüzleri; vatandaşın emniyetine vukubulacak tecavüzleri 
menetmeye mecbur olduğumuzu bilerek vazife yapacağız. Bunu temin edeceğimize 
güveniyorum.

Gördüğünüz kusurlar, bugünkü Hükümetin mesuliyeti altındadır.
Fakat bu kusurlar, bugünkü Hükümetin icraatının eseri değildir. Geçirdiğimiz birçok 

fırtınalı devirlerin inzibat kuvvetlerinde, Devlet teşkilâtında vücuda getirmiş olduğu 
sarsıntıların bir neticesidir	(Alkışlar)

Ama bunları biz her sahada, kısa zamanda tamir etmeye ve telâfi etmeye çalışacağız.
Muhterem arkadaşlarım, tecavüze uğramış olan arkadaşların teessürlerini 

anlıyorum, şikâyetlerini anlıyorum. Bu kürsüden bunların söylenebilmesi ve Hükümetin 
bunları derin esefle olduğu kadar dikkatle ve tedbirlerini düşünerek dinlemiş olması her 
halde Meclisin Tutanaklarında iyi bir işaret olarak görülecektir. Muhalefet partisinin bu 
münasebetle emniyet hususunda serdettiği talepleri tamamen yerinde buluyoruz. Bu 
talepleri yerine getirmek için Hükümet bütün vasıta ve kudretiyle dikkatli olduğunu 
gösterecektir	(Alkışlar)

ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Bir sual var.
BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir sual var, 
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Efendim, Başbakan olarak verdiğiniz izahattan 

dolayı müteşekkiriz. Ancak, aynı zamanda C.H.P.’nin Sayın Genel Başkanı sıfatiyle bir 
sorumuz var.

Zatıâlilerinden evvel parti adına konuşan grup başkanvekili Suphi Baykam hâdiseleri 
tasvibeder görünmüştür. Eğer böyle değilse lütfeder parti başkanı olarak bunu izah 
ederseniz müteşekkir kalacağım. Veya kendileri tasrih etsinler...

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Efendim, söylediklerim zabıtlara geçmiştir orada 
bulunmaktadır	 (Soldan	 şiddetli	 gürültüler) Hâdise hakkında beyanda bulunduğum 
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hususlarda nümayişin şu şu sebeplerle çıkabileceğini ifade ettim. Arkadaşım beni 
dinlememiş.

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — İktidar Partisi Grup Başkanvekilinin, dün 
vukubulan tecavüzleri tasvibetmesine imkân yoktur. Şimdiki beyanından da anlıyoruz 
ki, vukubulan hâdiselerin sebeplerini, tarihçesini etrafîyle tahlil ettiği zaman bu 
tecavüzlerin hiçbir suretle tecviz edilemiyeceğini tasrih etmiştir. Bugün mühim olan 
sebepler şunlardır. Henüz tahkikat bitmemiştir. Ne şekilde biteceğini de bilmiyorum, 
neden neşet etti, neden sirayet etti, sirayet ettikten sonra kimler tarafından ne surette 
sevk olundu. Bunları bilmiyoruz. Bunların muhakemesini geniş zamanda yaparız.

Bence mühim olan muhalefet partisi olarak tecavüze uğramış olan Adalet Partisinin 
teessürlerinin benim için anlaşılmasıdır ve bunu esefle kaydediyorum.

Başkanlığı ile şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinin de benimle beraber bu 
teessüre ve teessüfe iştirak ettiğini size temin ederim.76	(Alkışlar)

76   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 7, Birleşim 124, Sayfa 293, 294



326	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

4 Ekim 1962 Perşembe 
Son Günlerde Ankara’da Meydana Gelen Bazı Olaylar Hakkında Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Senatonun yüce 
üyeleri, Ankara sokaklarında vukubulan nümayişler sebebiyle iki günden beri efkâr-ı 
umumiyemiz bu mesele ile meşgul bulunmaktadır. Dün Millet Meclisinde bu mevzuda 
uzun müzakereler cereyan etti, Hükümetin görüşlerini arz ettim. Bugün yüce Senatoda 
görüşülenler farklı olmakla beraber, aynı esasa ve sebebe dayanıyor ve başka yönden 
istikâmetlere dalıyor. Bu başka yönden meselesi evvelki günkü ilk nümayişlerden sonra 
dün de bu gösterilerin devam etmesi ve hâdisenin tahlilinde, sebeplerin mahiyetine 
dair daha geniş tafsilât verilmesidir.

Muhterem arkadaşlar, iç siyasi hayatımızın medeni bir şekilde, demokratik esaslar 
içinde yürümesi ve mukadder olan tekâmülü, feyizli yolu bulması için senelerden beri 
gayret sarf etmekteyiz.

Müsellem olan hakikat şudur ki, belki 20 seneye yakın son demokrasi mücadele 
tarihimizde iktidar-muhalefet arasındaki münasebetleri normal yollardan yürütmek 
çaresini aramaktayız.

Benim kanaatimce; bunca zamandan beri geçirdiği pekçok güçlüklere rağmen Türk 
Milletinin hayatında demokrasi yolunda büyük mesafeler alınmıştır.

Bizden evvelki nesillerde demokrasi tecrübeleri, normal idaresi ve ihtilâlleri ile 
beraber 3-5 aydan fazla sürememiştir. Hâlbuki, yalnız 1955 senesinden beri olan 
demokratik hayat tecrübesini hesap edersek, aşağı-yukarı 17 seneyi tamamiyle 
doldurmuş bulunuyoruz. Dün Büyük Meclisde söylediğim hudutlar içinde bulunmayı 
tercih ediyorum. İktidar ve muhalefet münasebetlerinin düzenlenmesi ve memleketteki 
muhtelif siyasi münakaşaların hiç olmasa evvelâ zihinlerimizde tasfiye edilmesi için 
nasıl çareler bulunacağının aranması bugünkü mevzuumuzun dışında kalacaktır 
zannediyorum.

Büyük Mecliste açılan ve burada devam eden görüşmelerin sebebini son defa yapılan 
nümayişler dolayısiyle Adalet Partisine ve bâzı gazetelere vukubulan tecavüzler teşkil 
etmektedir. Bu sebep üzerinde Hükümet, görüşlerini bugün hulâsa eder ve fikirlerini 
söylerse, şu zamanın ihtiyacına ve sualine cevap vermiş olur, sanıyorum.

Evvelki gün ellerinde yazılar yazılmış yaftalarla 10-15 kişi Ankara’nın büyük 
caddesinde bir nümayiş teşebbüsüne girmişlerdir. Yazılar ve nümayişçiler kısa bir 
hareketten sonra halk tarafından mukavemete uğramışlardır.

Şimdiye kadar toplanan deliller ve kuvvetli tahminler, nümayişçilerin, böyle dövizle 
meydana çıkmaları ve siyasi cereyanın moda istikâmetlerine göre muhtelif tahrik 
yazıları ile meydana atılmış olmaları bu, insanların, tahkikat neticesinde bu düşünceyi 
hazırlıyacak insanlar değil, bir tertip neticesi kendilerini meydana çıkarmış olan 
insanların âletleri ve vasıtaları halinde görülmeleridir (Bravo	sesleri)

Bu tertip nedir? Bunu emniyet, 2 günden beri tahkik etmektedir. Mesele adalete 
intikal etmek üzeredir.



327Mustafa	İsmet	İnönü	/	IX.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

Bundan sonra, bu nümayişlere karşı halk tarafından mukabil hareket olmuş, taarruz 
edilmiş; yaftalar indirilmiş, kâğıtlar yırtılmış, bunlara tecavüz edilmiş, bunlar canlarını 
kurtarmaya çalışmış ve nihayet polis yetişmiş, bunların hayatını emniyete almıştır.

İlk nümayişin bir tertip olduğu aşikârdır.
Şimdilik görülen budur. Bunlara karşı hareketin, ilk anda halkın kendiliğinden 

harekete gelmesi şeklinde tezahür etmesi ihtimali kuvvetli görülüyor.
İlk nümayişi yapanlar ve ondan sonra derhal cevap verenler ve nümayişleri devam 

ettirenler, hepsinin aynı tertip içinde bulunmaları ihtimali çok zayıftır (Bravo	 sesleri) 
Mesele, bu nümayişlerin, tecavüzlere müncer olması ve bu tecavüzlerin, Hükümet 
aleyhinde bulundukları malûm olan gazetelere; Büyük Mecliste muhalefeti temsil 
eden Adalet Partisinin merkezlerine yönelmesi şeklidir. Bizim bu tezahürlere karşı 
hissettiğimiz teessür derindir. Hükümet aleyhine nümayiş olmuş, Hükümet lehine tepki 
gösterilmiştir.

Vatandaşlar muhtelif prensipleri müdafaa etmek için nümayiş yaparlar, miting 
yaparlar. Ama vatandaşın canına, malına tecavüz etmek için hiç kimseye, hiçbir topluluğa 
zerre kadar hak vermek tasavvur edilemez.

Hükümet her türlü tecavüzü önlemeye mecburdur. Bundan mesuldür, bu onun 
vazifesidir, şerefidir. Devletimizin itibarıdır. Büyük Mecliste muhalefet olarak temsil 
edilen partinin emniyet içinde çalışmasını temin etmek, her vatandaş gibi, muhalefet 
partisinin de tecavüzden masun olmasını Devletin bütün kuvvetleriyle teminat altında 
bulundurmak lâzımdır. Bunu, dün Mecliste söylediğim gibi bugün de Yüce Senato 
huzurunda başlıca vazife olarak söylüyorum.

Muhterem arkadaşlar, dünkü nümayiş hareketi, hiçbir tarafa tecavüz şeklinde 
olmamıştır. Bundan sonra da yürüyüşler, mitingler olması ihtimali vardır.

Yeni şeklide, Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu henüz Meclislerden çıkmamıştır. 
27 Mayıs’tan evvelki Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu ise manen mahkûm olmuş 
bir şeklide, işlemez durumdadır. Bunun yerine, 27 Mayıs’tan sonra demokratik ruha, 
yeni Anayasanın hükümlerine uygun olarak yapılacak Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanunu, esef ederiz ki, şimdiye kadar çıkarılamamıştır. Bu kanun çıktıktan sonra, 
mitingler, gösteri ve toplantıların yeni Anayasanın hükümleri dahilînde bir intizam 
altına alınacağını ümidediyoruz.

İç politika üzerinde muhtelif vesile ile beyanat verdik. Bugün, teessür ve esef 
mevzuu olan tecavüzlerin üzerinde Hükümet olarak mâruzâtımızı arz etmek için gelmiş 
bulunuyorum. İç politikamızın emniyetli bir istikbale emin bir yolda yürüyebilmesi için 
siyasi partilere büyük vazifeler düşmektedir.

Biz Hükümet olarak, münakaşalarda, Hükümet aleyhine olan tarizlerde geniş yürekli, 
sabırlı ve tahammüllü olmak siyasetini takibediyoruz.

Millet Meclisinde de arz ettiğim gibi, siyasi hayatı intizama koymak için bir taraflı 
gayret hiçbir zaman kâfi gelmiyecektir. İktidar ve muhalefet olarak münasebetleri, 
medeni bir yolda Mecliste, teşkilâtta, memlekette yürütmenin çaresini bulmalıyız. İdeal 
sahibi vatandaşlara, gazetelere, gençlik cereyanlarına Millet Meclisindeki hayatımızın, 
partiler arasındaki münasebetlerimizin iyi örnekler ve istifadeli yollar göstermesini 
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dileriz. Bâzı hâdiseler karşısında daha geniş müzakereler açılırsa bunları enine boyuna 
tahlil ederiz.

Bugün Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımızın söylediği gibi, Adalet Partisinin 
isteklerinden ve tecavüzler karşısında serd ettikleri tahlillerden teessür kısmını 
alıyorum, cevaplandırıyorum. Diğer noktalara girmeyi bugün doğru bulmuyorum 
(Bravo sesleri)Günün ihtiyacı olarak, nümayişlerdeki taşkınlıkları, tecavüzleri terviç 
etmediğimizi, vatandaşın canına, malına hiçbir surette tecavüzün tecviz edilmediğini; 
Mecliste muhalefeti temsil eden partinin emniyet içinde çalışmasının Devletimizin ve 
Hükümetimizin vazifesi, şeref ve itibarı olduğunu tebarüz ettirmek istiyorum. Bugünkü 
mâruzâtım bundan ibarettir.77	(Alkışlar)

77   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 1 Cilt 5, Birleşim 89, Sayfa 362-364
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12 Ekim 1962 Cuma 
Anayasa’yı İhlal Suçundan Mahkum Edilenlerin Cezalarının Kısmen Affı 
Hakkındaki Tasarı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda’nın Bazı Suç ve 
Cezalarının Affı Hakkındaki Teklifi Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, bugün mühim 
bir eseri vücuda getirdiniz.

Memleketin huzuru ve sükûnu için çok takdir ve tebrik edilecek bir adım atılmıştır. 
Bunun için Yüksek Meclis her türlü takdir ve tebrike lâyıktır.

Sayın Arkadaşlarım, kanunun lüzumu, faydaları ve ölçüsü, gerekçesinde etrafîyle 
gösterilmiştir. Bugünkü şartlar içinde bir siyasi af tasarısının doğru ve isabetli ölçüsü, 
kanunun ifadesinde çerçevelenmiştir.

Müzakere esnasında bazı arkadaşlar, benim radyoda konuştuğum imkân ve şartların 
neler olduğunu bilmek istediler. Lüzum varsa gizli celsede bu bilinmiyen imkân ve 
şartların açıklanmasını istediler.

Arkadaşlarımı temin ederim ki, bilinmiyen gizli hiçbir şart ve sebep yoktur. 
Hükümetin bahsettiği imkân ve şartlar, herkesin gözü önünde ve milletin her ferdi 
tarafından bilinen sebep ve ölçülerdir.

Bu kanun af meselesini umumi ve külli mânada istiyen ve bu uğurda mücadele 
eden zihniyetle bu siyasi affa bugün hiç lüzum olmadığını söyliyen zihniyet arasında 
itidal içinde insafla bulunmuş bir ölçüdür (Bravo	sesleri,	alkışlar) Onun için bu kanunun 
memlekete huzur getireceğini kuvvetle ümidediyoruz. Memlekete huzur getirmenin, 
bu kanunun vücuda gelmesinin başlıca hazırlayıcısı; kanunun gerekçesinde 27 Mayıs’a 
verilen mâna, açıkça ifade edilen fikirler, Mecliste yapılan münakaşalar ve siyasi 
partilerimizin memlekete huzur getirmek için, bütün ihtilâfların üstüne çıkmak için 
gösterdikleri yüksek anlayış olmuştur.

Yüksek Mecliste büyük münakaşa ve ihtilâf konularının her türlü parti mülâhazaları 
üstüne çıkılarak hâl yoluna konulabilmesi ve halletme imkânlarının aranması bir âdet 
olarak yerleşirse, içinden çıkamıyacağımız güçlük ve yenemiyeceğimiz huzursuzluk 
olmıyacaktır	(Bravo,	sesleri)

Bundan sonraki durum siyasi af konusunun bir istismar konusu olmamasına, 
huzursuzluk getirmemesine ve vatandaşlar arasında kısır çekişmelere sebeb 
olmamasına, siyasi partilerimizin mümkün olduğu kadar, ellerinden geldiği kadar, dikkat 
etmeleri olacaktır. Böyle bir yolda ne kadar muvaffak olursak ve ihtilâflar ciddiyet peyda 
ettikçe bir araya gelip çare bulmakta ne kadar anlayışlı ve birbirimize yakın olursak, 
gelecek müşkülleri de o kadar kolaylıkla yenebileceğiz.

Cümlenize ve bütün Yüksek Meclise samimî tebrik duygularımızı ve hürmetlerimizi 
sunarız.78	(Şiddetli	alkışlar)

78   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I Cilt 8, Birleşim 129, Sayfa 30-31
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24 Ekim 1962 Çarşamba 
Küba Olaylarının Neden Olduğu Milletlerarası Durum ve Türkiye’nin 
Siyasi Tutumu Hakkında Meclis’te Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım; bildiğiniz gibi 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, kendi aleyhine taarruz hazırlıkları yapıldığı 
endişesi ile Kübaya karşı abluka ilân etmiştir. Gerek açık beyanatında ve gerek bize 
gönderdiği bilgide Amerika, emniyetine karşı duyduğu tehlikeyi anlatmakta ve tehdit 
unsurlarının ortadan kalkması için barış yolu ile mümkün olan gayreti göstereceğini 
söylemektedir.

Birleşik Amerika Milletinin sulh içinde yaşamayı samimiyetle arzu eden büyük bir 
millet olarak ihtilâfların sulh yolu ile halledilmesine çalışmakta iyi niyet sahibi olduğuna 
emniyetimiz vardır.

Bütün temennimiz ve ümidimiz dünya ölçüsündeki ihtilâfın barış vasıtasiyle 
halledilmesidir. Ancak hâdiseler tamamı ile bizim kontrolümüz haricinde husule 
gelmiştir ve o şeklide cereyan etmektedir. Buhranın ne neticeye müncer olacağını 
kestirmek mümkün değildir. Bütün milletlerin yardımı ile barışçı bir hâl şekli muhtemel 
olduğu gibi, soğuk harbin yeni ve şiddetli bir uzun devrine her memleketin girmesi 
ihtimali de mevcuttur.

En fena ihtimal hâdiselerin insanları ve devletleri sürüklemesi önlenemiyerek hiç 
kimsenin arzu etmediğini söylediği bir genel harb şekline girmesidir.

Dünden beri Küba ablukasının dünyadaki akisleri ile biz de yakından ilgiliyiz. 
Güvenlik Konseyine Amerika Birleşik Devletleri başvurmuştur. Aynı şeklide Küba ve 
Sovyet Rusya’nın da başvurdukları haber verilmektedir.

Birleşmiş Milletlerde büyük ölçüde endişe ve araya girme arzusu görülüyor.
Müzakereler ne kadar şiddetli sözler içinde cereyan etse bu hal, gene barış yolu 

içinde bir çare aramak teşebbüsüdür. Ablukanın iki tarafta göreceği tatbikat şekli bugün 
ihtilâfı artıracak bir tehlike gibi görülüyor.

Bu akşamdan itibaren bir iki gün zarfında enternasyonal durumun istikameti daha 
açık görülebilecektir.

Türkiye’nin durumu şudur; Barış içinde yaşamak istiyen bir milletiz. Milletlerarası 
ihtilâfların barış yolu ile hallini candan arzu ediyoruz. Vahim tehlikelere mâruz kalmış 
bir millet olarak aynı kaderde bulunan milletlerle tamamiyle tedafüi ittifaklarımız 
vardır. Biz tehlike karşısında bulunduğumuz vakit, müttefiklerimizden tesanüt 
vazifelerini yapmalarını istiyeceğimiz gibi, müttefiklerimizden biri vazifemizi ifa 
etmemizi talebettiği vakit, biz de mükellefiyetimizi elbet yerine getireceğiz. (Bravo	sesleri	
ve	şiddetli	alkışlar)

Bugünkü vaziyette Birleşik Amerikanın şikâyetini ve ciddî endişesini şadım bir 
müttefik olarak ehemmiyetle göz önünde bulunduruyoruz. Bu nazik zamanlarda umumi 
buhrana yeni unsurlar katılmasına sebebolmıyacak bir sükûn ve itidal havası içinde 
vaziyeti takibediyoruz. Böyle zamanlarda her yerde türlü haberler sızabilir. Bunları 
dürüst, hareketine emin olan insanların soğukkanlılığı ile karşılayacağız. Memleket 
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içinde sabotaj hareketleri ile vaziyetimizi karıştırmak ve zayıflatmak teşebbüsleri 
olabilir.

Kaynağı tabiatı ile dışarda olacak bu gibi teşebbüsleri kuvvetle ve metanetle 
karşılayacağız	 (Alkışlar) Büyük buhran günlerinde haklı, kararlı ve vecibelerine sadık 
barışçı bir milletin yolunda yürüyeceğiz.

Mâruzâtım bugün bundan ibarettir. Vaziyet inkişaf ettikçe Dışişleri Bakanımızla 
beraber Büyük Meclise daha geniş maruzatta bulunacağız. Sizi hürmetle selâmlarım.79 
(Şiddetli	alkışlar)

79   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 8, Birleşim 129, Sayfa 246-247
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24 Ekim 1962 Çarşamba 
Küba Olaylarının Neden Olduğu Milletlerarası Siyasi Durum ve Türk 
Hükümetinin Tutumu Hakkında Cumhuriyet Senatosunda Yaptığı 
Konuşma 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın 
Arkadaşlar; bildiğiniz gibi müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri kendi aleyhine 
taarruz hazırlıkları yapıldığı endişesi ile Küba’ya karşı abluka ilân etmiştir. Gerek 
açık beyanatında ve gerek bize gönderdiği bilgide Amerika emniyetine karşı duyduğu 
tehlikeyi anlatmakta ve tehdit unsurlarının ortadan kalkması için barış yolu ile mümkün 
olan gayreti gösterdiğini söylemektedir.

Birleşik Amerika Milletinin sulh içinde yaşamayı samimiyetle arzu eden büyük 
millet olarak, ihtilâfların sulh yolu ile halledilmesine çalışmakta, iyi niyet sahibi 
olduğuna emniyetimiz vardır. Bütün temennimiz ve ümidimiz dünya ölçüsündeki 
ihtilâfın barış yolu ile halledilmesidir. Ancak, hâdiseler tamamı ile bizim kontrolümüz 
haricinde husule gelmiştir ve o şekilde devam etmektedir. Buhranın ne neticeye müncer 
olacağını kestirmek bizim için mümkün değildir. Bütün milletlerin yardımı ile barışçı 
bir hâl şekli muhtemel olduğu gibi, soğuk harbin yeni ve şiddetli bir uzun devrine her 
memleketin girmesi ihtimali de mevcuttur. En fena ihtimal hâdiselerin insanları ve 
devletleri sürüklemesi önlenemiyerek hiç kimsenin arzu etmediğini söylediği bir genel 
harb şekline girmesidir.

Dünden beri Küba ablukasının dünyadaki akisleri ile biz de yakından ilgiliyiz. 
Güvenlik Konseyine Amerika Birleşik Devletleri başvurmuştur. Aynı şeklide Küba ve 
Sovyet Rusya’nın başvurduğu haber verilmektedir. Birleşmiş Milletlerde büyük ölçüde 
endişe ve araya girme arzusu görülüyor.

Müzakereler ne kadar şiddetli sözler içinde cereyan etse, gene barış yolu içinde 
bir çare aramak teşebbüsüdür. Ablukanın iki tarafta göreceği tatbikat şekli bugün 
ihtilâfı artıracak bir tehlike gibi görülüyor. Bu akşamdan itibaren bir iki gün zarfında 
enternasyonal durumun istikameti daha açık görülebilecektir.

Türkiye’nin durumu şudur; Barış içinde yaşamak istiyen bir milletiz.
Milletlerarası ihtilâfların barış yolu ile hallini candan arzu ediyoruz. Vahîm tehlikelere 

mâruz kalmış bir millet olarak aynı kaderde bulunan milletlerle tamamiyle tedafüi 
ittifaklarımız vardır. Biz, tehlike karşısında bulunduğumuz vakit, müttefiklerimizden 
tesanüt vazifelerini yapmalarını istiyebileceğimiz gibi, müttefiklerimizden biri vazifemizi 
ifa etmemizi talebettiği vakit, biz de mükellefiyetimizi elbette yerine getireceğiz.

Bugünkü vaziyette Birleşik Amerika’nın şikâyetini ve ciddî endişesini sadık bir 
müttefik olarak ehemmiyetle göz önünde bulunduruyoruz. Bu nazik zamanlarda 
umumi buhrana yeni unsurlar katılmasına sebebolmıyacak bir sükûn ve itidal havası 
içinde vaziyeti takibediyoruz. Böyle zamanlarda dünyanın her tarafında bâzı havadis 
ve haberler sızar. Bunları dürüst, hareketine emin olan insanların soğukkanlılığı ile 
karşılayacağız.

Memleket içinde sabotaj hareketleri ile vaziyetimizi karıştırmak ve zayıflatmak 
teşebbüsleri olacağı sezilmektedir. Kaynağı itibariyle dışarda olacak bu gibi teşebbüsleri 
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kuvvetle ve metanetle karşılayacağız	(Alkışlar) Büyük buhran günlerinde haklı, kararlı ve 
vecibelerine sadık, barışçı bir milletin yolunda yürüyeceğiz.

Mâruzâtım bugün bundan ibarettir. Hâdiseler inkişaf ettikçe Dışişleri Bakanımız 
Büyük Meclise daha geniş mâruzâtta bulunacaktır. Sizi hürmetle selâmlarım.80	(Alkışlar)

80   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 95, Sayfa 650 - 651
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10 Kasım 1962 Cumartesi 
Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) Nedeniyle Cumhuriyet 
Senatosunda Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın Üyeleri.

Birinci 5 yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma plânının Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi tamamlanmış bulunuyor.

1963 yılı başından itibaren plânlı kalkınma devresine girmek hedefimizin 
gerçekleşmesi yolunda, bu merhaleye gelmiş olmamızdan büyük memnunluk 
duyduğumuzu ifade etmek isterim.

Cumhuriyet Senatosundaki plân görüşmelerini Hükümet olarak önemle ve dikkatle 
izledik. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanıp. Hükümetçe bâzı değişikliklerle 
kabul edilen ve Meclise sunulan plân, Plân Karma Komisyonunun müsbet raporuyle 
huzurunuza gelmişti. Cumhuriyet Senatosu da aynı titiz dikkatle plânı en küçük 
teferruatına kadar incelemiş, söz alan Sayın Senatörler çok dikkate değer fikirler ileri 
sürmüşlerdir.

Bütün bu yapıcı tenkit ve temenniler, plânın uygulanmasında, yıllık programların 
hazırlanmasında, Hükümetinize ışık tutacaktır.

Plânlı kalkınma, gelişme yolundaki, memleketlerin demokratik düzen içinde, 
kaynaklarını en uygun ve dengeli şekilde kullanarak ve bu arada sosyal adaletin 
gerçekleşmesini de göz önünde tutarak, gelişmiş memleketler ile aralarındaki 
farkı, zaman içinde kapatabilmelerinin tek yoludur, özellikle plânsız ve programsız 
davranışların acı sonuçlarını görmüş olan memleketimiz için plânlı kalkınma fikri, 
milletçe benimsenen bir fikir olmuş ve parlamenter demokrasimizin temeli olan 
Anayasada da ifadesini bulmuştur. Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı bu ihtiyacın, bu 
gerçeğin ilk tatbikatı olarak huzurunuza getirilmiştir.

Cumhuriyet Senatosundaki görüşmeler sırasında söz alan istisnasız bütün 
hatiplerin, plânlı kalkınma fikrini benimsiyen konuşmaları, plânlı kalkınma fikrinin 
milletçe benimsendiğini belirtmesi bakımından çok önemli ve uygulama yıllarında 
Hükümetinize ve daha sonra iş başına gelebilecek başka hükümetlere salim yolu 
gösterecek bir davranış olmuştur.

Sayın Senatörler, Plânın hazırlanmasında, Plânlama Teşkilâtına yol gösteren vesika 
Millî Birlik Hükümeti tarafından kabul edilerek 5 Temmuz 1961 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan ve sonradan Birinci ve İkinci Karma Hükümetlerce de aynen benimsenen 
“Plân hedefleri ve stratejisi” dir.

Bu vesikanın tesbit ettiği temel hedefler, “demokrasi içinde, sosyal adalete 
uygun, hızlı ve dengeli kalkınma” şeklinde özetlenebilir. Vesikanın ard arda gelen ve 
memleketimizin bellibaşlı partilerinden kurulan Karma hükümetler tarafından en ufak 
bir değişiklik yapılmadan aynen benimsenmiş olması da göstermektedir ki; hedefler 
memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun şeklide tesbit edilmiştir.
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Senatodaki görüşmeler sırasında da, plâna hâkim olan bu temel hedeflerin genel 
olarak benimsendiği tezahür etmiş bulunmaktadır.

Plânın başarıya ulaşmasında vazgeçilmez bir faktör olan, plânın milletçe 
benimsenmesi noktasından, bu hususun, ne kadar müspet ve önemli olduğunu 
belirtmek isterim.

Senatodaki plân görüşmeleri sırasında üzerinde önemle durulan iki Bunların 
birincisi, “Plân özel sektörü kayıtlayıp, Devlet sektörünü haksız şekilde himaye ediyor 
mu?” konusudur.

“Plân hedefleri ve stratejisi” vesikası ve ona uygun olarak plân, memleketimizin 
ekonomik realitelerini göz önünde tutarak, Türkiye’nin kalkınması için faydalı sistemin 
karma ekonomi olduğu belirtilmiş ve kalkınmayı gerçekleştirecek yatırımların 
tahakkukunda bu düzenin özelliklerine uygun yolu tâyin etmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri memleketin sanaileşmesinde önemli mesuliyetler 
taşımış, yıllar içinde gelişen tecrübeleri, kurulu tesisleri, yetişkin personeli ile 
geniş imkânlara sahip bulunan İktisadi Devlet Teşebbüsleri, kalkınma plânının 
gerçekleşmesinde de büyük görev alacaklardır.

Ancak bunun yanında gittikçe gelişen ve organize olan özel teşebbüsün de plânın 
başarıya ulaşmasında çok önemli rolü olacaktır. Plânda özel sektör ve Devlet sektörünün, 
birbirinin karşısında ve menfaatleri çelişen iki ayrı bölüm olarak değil, bir bütünün 
birbirini gözeten ve memleket kalkınmasını iş birliğiyle gerçekleştirecek iki parçası 
olarak ele alınmıştır.

Bu bakımdan, özel sektörün ihmal edildiği, Devlet sektörü lehine kayıtlandığı 
şeklindeki tereddütlere asla yer olmamak lâzımdır. Tam tersine olarak plân, iktisadi 
hayattaki istikrarı temin eden bir vesika olarak özel sektöre serbest piyasa şartları 
içinde, en verimli yatırımları, ileriyi görerek yapmak imkânını verecektir.

Bunun gibi, Devlet sektörünün özel sektör karşısında ikinci plânda bırakıldığı 
şekiindeki tereddüt ve iddialar da yersizdir. Plânda, özel sektörün faaliyette bulunması 
ve gelişmesi için lüzumlu olan saha onun İstifadesine konurken, Devlet Sektörüne ait 
ödevler de yerli yerinde değerlendirilmiştir.

Bundan sonra, finansman meselesi üzerinde de önemle durulmuştur.
Hükümetiniz plânın gerektirdiği munzam finansmanı, nisbeti ne olursa olsun 

enflâsyona yol açmıyacak şekilde, sağlam kaynaklarla ve sosyal adalet ilkesini de 
gözeterek gerçekleştirmek azim ve kararındadır.

Bu konudaki çalışmalar Hükümet seviyesinde tekemmül etmek üzeredir.
Vergi reformunu gerçekleştirmek ve finansman ihtiyacını karşılamak maksadiyle 

hazırlanan Gelir, Kurumlar, Gider Vergileri, Vergi Usul Kanunu tasarıları Yüksek Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır ve Hükümetiniz bu konuda, Karma Komisyon ve Senatoda 
Sayın Üyeler tarafından belirtilen fikirlerin ışığı altında, tasarıların kanunlaşması 
hususunda Yüce Meclisin anlayış ve müzaheretini beklemektedir. Aynı müzaheretin 
plânın başarıya ulaşması için lüzumlu olan ve Yüksek Meclise sunulmuş bulunan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu, Devlet Yatırım Bankası ile ilgili kanunlarla, 
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kısa zamanda hazırlıklarımızı bitirmeye çalıştığımız, toprak reformu ve İdari reform 
konularında da esirgenmiyeceğini umuyoruz.

Kalkınma Plânının Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi biterken kısaca işaret 
etmek istediğim hususlar bunlardır.

Senatonun Muhterem üyeleri; Plânın hazırlanması ve Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilmesiyle temel bina kurulmuş oluyor. Bu binanın 5 yılın sonuna kadar plân esasları 
içinde işletilmesi, devamlı dikkat ve çabayı gerektiren bir büyük meseledir.

Burada millet ve Hükümetin el ele, verimli bir surette ödevlerini değerlendirmek icap 
eder. Tesadüf edilecek eksikliklerin giderilmesi ve beklenen neticelerin elde edilmesi, 
önümüzdeki 5 yıl sonuna kadar bütün bu Devlet ve millet çapındaki mekanizmanın 
doğru dürüst işlemesine bağlıdır.

Bu devrede Büyük Meclislerce millete tutulacak ışık, Hükümete gösterilecek destek 
başarının baş unsuru olacaktır.

Bu hazırlık devresinde büyük kemal ve anlayış göstermiş olan değerli Meclislerimizin 
gelecek 5 sene için her türlü güven şartlarını sağlamış olduklarını arz edebilirim.

Bu inançla. Yüce Senatoya şükranlarımızı arz eder ve Sayın Üyeleri saygılarla 
selâmlarım.81	(Sürekli alkışlar)

81   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 2, Cilt 6, Birleşim 7, Sayfa 299-301
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21 Kasım 1962 Çarşamba 
Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
Kabul Edilen Değiştirgelere Dair Plân Karma Komisyonu Raporu 
Münasebetiyle

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Yüksek Meclisin Sayın Üyeleri; Plân, Yüce 
Meclisin tasvibine sunulmuştur. Aldığımız karar, memleketin 5 yıllık geleceğine yön 
veren tarihî bir karar olacaktır. Bu kararınız aynı zamanda, iktisadi ve sosyal hayatımızın 
düzenlenmesinde Hükümetçe teklif edilen tutumun tasvibini ortaya koyacaktır.

Plân üzerinde 24 Ekimden beri Plân Karma Komisyonunda, Cumhuriyet 
Senatosunda ve Yüce Meclisinizde yapılan etraflı görüşme ve tartışmalar memleketin 
geleceğine güvenle bakabileceğimizi göstermiştir. Türk toplumunun çetin iktisadi ve 
sosyal meseleleri vardır; fakat, bu meselelerin demokrasi düzeni içinde çözülemiyecegJ 
şeklindeki görüşlerin milletçe kabul edilmediği artık anlaşılmıştır	(Birlikte	alkışlar)

Türk Milleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat 
altına almayı mümkün kılacak bir demokratik düzeni kesin olarak seçmiştir. Türk 
Milleti, iktisadi ve sosyal hayatın, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenmesi 
arzusunda ve azmindedir. Türk milleti, hürriyet içinde kalkınacaktır.

Kalkınmanın plânlı veya plânsız gerçekleştirilmesi üzerinde uzun tartışmalar 
yapılmıştır. İlim ve politika çevrelerinde hemen bütün dünyada yapılan bu tartışmalar 
plânlı kalkınma görüşünün zaferi ile sonuçlanmıştır.

Zamanımızda temel mesele haline gelmiş olan kalkınma ve iktisadi büyüme için 
plân, başvurulması gerekli bir vasıta olarak görülmektedir.

Yüz yıllarca devam etmiş olan durgunluk devresi 19’uncu yüzyılda meydana gelen 
sanayi inkılâbından sonra yavaş da olsa yerini iktisadi gelişmeye terk etmiştir. Bu 
gelişmenin sonuçları sanayileşen toplumların ilerlemesine ve fertlerin hayat şartlarının 
geniş ölçüde yükselmesine imkân vermiştir. Bugün teknik ilerleme sayesinde ikinci bir 
inkılâba şahit oluyoruz.

Bu inkılâbın başlıca vasfı iktisadi ve sosyal alanlarda gelişmenin süratlenmiş 
olmasıdır. Bugün gelişme sonunda meydana gelen değişmeler bir insan ömrü içinde 
görülecek kadar hızlanmıştır.

Hızlı gelişme mümkün olunca, geri kalmış memleketler için hızlı kalkınma bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bugün ileri ve geri kalmış bütün ülkeler daha ileri gitme ve 
kalkınma çabası içindedirler.

Türk toplumu dünya milletleri arasındaki bu yarışmada plânsız davranışların acı 
sonuçlarını görmüş ve plânlı kalkınmayı başarıya götüren bir yol olarak seçmiştir.

Buraya kadar açıkladığım temel görüşler ve şartlar içinde hazırlanmış olan kalkınma 
plânımızı gözden düşürmeyi hedef tutan başlıca iki cereyan vardır. Birincisi, plânı 
sosyal adalet bakımından zayıf bulmakta özel teşebbüse geniş haklar tanındığını ileri 
sürmektedir. İkincisi Devletçiliğe imtiyazlar tanındığını, özel teşebbüsün ihmal edilerek 
kısır bırakıldığını iddia etmektedir. Biribirİnin zıddı bu İki cereyan plânın karşısındadır. 
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Kökleri aşırı felsefi görüşlere dayanan bu iki cereyanın plânın karşısına dikilmiş olması 
plânımızın Türkiye gerçeklerine uygun, doğru yolda bulunduğunu gösteren kuvvetli bir 
delildir. Bununla beraber bu durum plânın bütünlüğünü muhafaza etmek, tahripkâr 
hareketlere karşı milletçe uyanık bulunmak zorunda olduğumuzu da göstermektedir.

Milletlerarası yarışmada bir memleketin yeri o memleketteki istihsal artışı 
nisbeti ile ölçülmektedir. Geçmiş yıllarda kalkınma hızımız ortalama olarak % 5,2’nin 
üstüne çıkamamıştır. Nüfusumuzun her yıl % 3 kadar artması sebebiyle fert başına 
yılda ortalama ancak % 2,2 kadar artış sağlanabilmiştir. Bu durum geçmişte % 3’ten 
fazla artış sağlıyan mensubu bulunduğumuz Batı Avrupa camiası ile ve hattâ yakın 
komşularımızla aramızdaki mesafenin gittikçe açılmasına imkân vermiştir. Kalkınma 
plânımızda gelecek beş yıl için kalkınma hızı % 7 ölçüsünde tesbit edilmiştir.

Bu ölçüyü az bulanlar tabiî, beşerî ve malî kaynaklarımızın sınırlarını 
düşünmemişlerdir, öte yandan % 7 kalkınma hızını, gerçekleştirilmesi imkânsız bir 
ölçü sayanlar da çıkmıştır. Yüksek Meclislerdeki tartışmalar % 7 hızının doğruluğunu 
göstermiştir. Kalkınmamızın gelecek beş yılda % 7’nin altına düşmesini hiçbir yurtsever 
Türk arzu etmez; % 7’nin üstünde bir kalkınma, bugün için, imkân ve kaynaklarımızın 
ötesinde görülmektedir.

Plânda tesbit edilen kalkınma hızı iktisadi ve sosyal hayatımızda bizi adalete, 
tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlaması amacına yöneltecektir. Bununla beraber bu amaçların plân devresi içinde tam 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu bakımdan plânda daha uzun bir devre, 15 yıllık bir 
gelecek nazara alınmıştır.

Nüfusumuzu her yıl % 3 nisbetinde artmaktadır. Her yıl bu ölçüde nüfus toplumun 
çalışmıyan, faal olmıyan nüfusuna eklenmektedir, öbür yandan köyden şehirlere akın 
devam etmekte, şehirlere gelen nüfus iş sahaları aramaktadır. Bugünkü durumda gizli 
ve açık işsizlik toplum için düşündürücü bir mesele halindedir. Yaşayış tarzı bakımından 
köyler ile büyük şehirlerarasında derin farklar vardır. Nüfusun hızlı artışı sonunda toplum 
yapımızdaki devamlı değişme istidadı karşısında kıt kaynaklarımızı ilim ve akıl yoliyle 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek 
zorundayız. Plân bu yolda bize bir yandan muhtemel buhranlara, işsizliğin artmasına, 
enflâsyona düşmemizi önlerken, öbür yandan kalkınmada adaleti sağlıyacaktır. Böylece 
Türk toplumunun bugün karşı karşıya bulunduğu iktisadi ve sosyal meseleler çözüm 
yoluna bağlanacak ve ileride doğabilecek meseleler bugünden kestirilip önlenebilecektir.

Kalkınma için gerekli yatırımların hacmi, bunları yapmak için gerekli zaman 
düşünülecek olursa ileriyi görmiyen, geleceği önceden kestirmiyen ve imkânlarını buna 
göre kullanmasını bilrniyen toplumların dünya gidişine ayak uydurmaları mümkün 
değildir. Âdil, dengeli ve hızlı bir kalkınma içinde yalnız ileriyi görmek ve çeşitli 
tahminler yapmak da kâfi değildir.

Bu tahmin ve hesapların, amaçları gerçekleştirecek şeklide birbirleriyle tutarlı 
olması gerektir. Böyle olmazsa, iktisadi ve sosyal buhranlar baş gösterir ve kalkınmadan 
umulan gerçekleşemez.

Toplumca kabul edilen bir geleceğe yönetebilmek için milletçe çabalarımızı 
benimsenen amaçlara güvenle yöneltmek zorundayız. Türk toplumu ilim ve akılla 
iktisadi ve sosyal meselelerinin çözülebileceğine inanmıştır.
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Devlet bu meselelerin çözülmesinde gösterilecek çabaların ve faaliyetlerin 
düzenlenmesinde, milletin seçtiği yolun açıklanmasında ve ileri hamlelerin 
başarılmasında bir mihrak noktasıdır. Bu anlayış içinde plân Yüksek Meclisinizin 
kabulünden sonra, millet iradesi ile geleceğin ve kalkınmanın güvenilir bir vasıtası 
değerini kazanacaktır.

Bu noktada plânın Devlet sektörü ve özel teşebbüs için uygulama bakımından vasfı 
üzerinde durmak isterim. Plânın özel teşebbüsü ihmal ettiği ve kısır bıraktığı iddiası 
yersiz olduğu gibi, özel teşebbüse uyulması mecburi hedefler ve tahditler getirdiği 
iddiası da asılsızdır. Plân özel teşebbüsün faaliyet kolları itibariyle gerçekleştirebileceği 
yatırım miktarlarını tahmin etmektedir. Plânda, bâzılarının zannettiği gibi, özel teşebbüs 
işletmeleri için hedefler yoktur. Tahmin edilen yatırımların altında kalınması veya 
üstüne çıkılması mümkündür, özel teşebbüsün bu miktarları aşan yatırımlar yapması 
kalkınmanın emniyet altına alınması ve düşünülenden daha hızlı gerçekleşmesi 
bakımından arzu edilecek ve sevinilecek bir şeydir. Plânda özel teşebbüsü bu yönde 
teşvik edici tedbirlere önem verilmiştir. Plân hedeflerine yönelen özel teşebbüs 
yatırımları kredi imkânlarından, döviz tahsisinde kolaylıklardan ve vergi indirimi gibi 
teşviklerinden faydalanacaktır.

Bundan başka plân kamu yatırımlarının belirtilmesi, iktisadi ve ticari politikalarla 
açıklık ve kararlılık getirmesiyle özel teşebbüs faaliyetleri için güven ortamı yaratacaktır. 
Ayrıca plân istihsal için en elverişli sürüm sahalarını göstermesi bakımından özel 
teşebbüse rehberlik edecektir.

Kamu yatırım hedeflerinin tespitinde özel teşebbüsün gelişme imkânları göz önünde 
tutulmuştur, özel teşebbüsün gelişmiş olduğu veya gelişme istidadı gösterdiği yerlerde 
kamu yatırımlarından dikkatle sakınılmıştır.

Plân özel teşebbüse ekonomik zaruretler dışında idari veya siyasi tehditler 
tanımamaktadır.

Plânda ön görülen ekonomik zaruretler, malî istikrar ve dış ödeme dengesinin 
sağlanması hedefine yönelmiştir. Plânın enflâsyona gitmeden finanse edilerek para 
kıymetinde ve genel fiyat seviyesinde dalgalanmaların önlenmesi temel şart olarak 
alınmıştır. Dış ödeme dengesinin devamlı açıklardan kurtarılıp ekonomimizi dış 
yardımlara muhtaç olmadan gelişecek duruma getirmek plânın başlıca amaçlarından 
biridir. Geri kalmış veya gelişmekte olan bir memleket için bunlar kalkınmanın vazgeçilmez 
şartlarıdır. Bu şartlar iktisadi ve sosyal istikrarın temel unsurlarıdır. İleri memleketlerde 
bile ekonominin ve sosyal yapının korunması için bu gibi dolaylı kontrol vasıtalarına 
başvurulduğu görülmektedir. Bu sebeple Türkiye’de bunların mevcudiyeti ileri sürülerek 
Devletin özel teşebbüse müdahale ettiği, onun gelişmesini önlediği iddiası ileri sürülemez.

Devlet yatırımlarının plânda özel teşebbüs yatırımlarından miktar itibariyle daha 
çok olması tenkid konusu yapılmıştır. Devletin yatırımlara ayırabileceği fonlar kredi 
ve hattâ hibe şeklinde özel sektöre vermesinin daha faydalı olacağı ileri sürülmüştür. 
Bu görüşü savunanlar Türkiye’de yol, liman, sulama tesisleri, okul, hastane, içme suyu 
gibi hayati ihtiyaçların Devlet yatırımlarını beklediğini bilmez görünmektedirler. Onlar 
aynı zamanda özel teşebbüsün kâr ve kazanç peşinde gitmekten vazgeçip tasarruflarını 
yurdun geri kalmış bölgelerindeki ihtiyaç sahalarına yatırabileceklerini sanmaktadırlar. 
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Türkiye’de kamu yatırımları ile özel teşebbüs yatırımları tabiatlarına uygun çalışarak 
birbirini tamamlıyacaktır.

Plân bir yandan topyekûn kalkınmaya, bir yandan da geri kalmış bölgelerin hızla 
gelişmesine imkân verecek tedbirleri ön görmüştür. Geri kalmış bölgelerin gelişmesi 
için, Devletçe yapılacak yatırımlar yanında özel teşebbüs yatırımlarının bu bölgelere 
yönelmesi için gerekli teşvik tedbirleri alınmıştır.

Plânın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonunda, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda ve Yüce Meclisinizde görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
fikirleri Hükümet dikkatle takip etmiştir. Bu fikir ve görüşler geniş ölçüde faydalı ve 
verimli olmuştur. Konuşan Sayın Üyeler arasında plân fikrinin hemen hemen genel 
olarak açık veya kapalı şekilde benimsenmiş olması, plânın uygulanmasında ve 
halkça kendine mal edilmesine Hükümetin en büyük desteği olacaktır. Bu görüşmeler 
plânın birer uygulama vasıtası olan yıllık programların ve bütçelerin hazırlanmasında 
Hükümete ışık tutacaktır.

Burada plânın hazırlanması ile ilgili bir noktaya da temas etmeme müsaadenizi rica 
ederim. Plân ileri plânlama usullerine göre hazırlanmıştır.

Kullanılan bilgilerin güvenilir olmasına, ilmî verilere dayanmasına itina edilmiştir. 
İstatistikî bilgilerin kıt veya güvenilir olmaması plân yapılmasını önliyen unsurlar 
değildir. Çünkü plân ilmî plânlama usulleri sayesinde devamlı tekâmül içinde bulunan 
canlı bir varlık gibidir. Plânın bu hayatiyeti bu konudaki endişelere yer vermiyecek 
mahiyettedir. Türk plânlama sisteminde yıllık programların mevcudiyeti bu hayatiyetin 
devamlılığını sağlıyan başlıca özelliktir.

Plân iki yıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman içinde hazırlanmıştır. Bu zaman içinde bir 
yandan çalışmaları koordine eden Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluşu tamamlanmış, 
bir yandan da plân çalışmaları yürütülmüştür.

Bu çalışmalar kapalı duvarlar içinde değil, demokratik plânlama vetiresine uygun 
olarak özel teşebbüs temsilcilerinin, ilim adamlarının, uzmanların katıldıkları özel 
ihtisas komisyonlarında yapılmıştır. Her safhada üniversite, idare, özel teşebbüs ve 
meslekî teşekküller temsilcilerinden kurulu danışma kurullarının fikirleri alınmıştır. 
Çalışmaların çerçevesini ve direktiflerini teşkil eden plân hedefleri ve stratejisi de 
aynı usule göre mümkün olduğu kadar geniş istişarelerden sonra Hükümetçe tesbit 
edilmiştir.

Millî Birlik Hükümeti zamanında hazırlanmış olan bu vesika bugüne kadar iş başına 
gelen iki karma Hükümet tarafından da aynen kabul edilmiştir.

Nihayet plân üzerinde geçen uzun bir ilgi ve tartışma devri milletimizde geniş bir 
ilgi uyandırmıştır. Yüksek Millet Meclisinin tasvibine mazhar olan şekliyle bu plân Türk 
milletinin arzu ve iradesinin bir ifadesi olacaktır. (Alkışlar)

Hükümetiniz plânın uygulanması için üzerine düşeni yapmaya kararlı ve azimlidir. 
Plânın gerçekleşmesi yalnız iktisadi ve sosyal kalkınmamızın başarısı değil, aynı 
zamanda demokrasimizin bir zaferi olacaklır.82	(Şiddetli	alkışlar)

82   Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre I, Cilt 9, Birleşim 11, Sayfa 552-555
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12 Aralık 1962 Çarşamba 
Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi’nin Ordu Mensuplarından 
Bazılarının Tutumu Nedeniyle Başbakan Hakkında Gensoru Açılmasına 
İlişkin Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar,
Sayın Kocamemi’nin geri aldığı takririn metnine girmeden evvel teferruat üzerinde 

mâruzâtta bulunacağım.
Bu teferruat şudur; “Başbakan Kabinesini toplamış görüşmüştür” dediler. Evet, 

Bakanlar Kurulunu topladım, görüştüm bu vazifemdir ve tabiî bir muameledir.
Kendi grup arkadaşlarını toplamış, görüşmüş dediler. Kendi grubumu toplayıp bu 

meseleyi görüşmüş değilim. Yanlış malûmat almışlardır.
Birlik kumandanları ve Genel Kurmay Başkanı ile görüştüğümden bahsettiler.
Birlik kumandanları ve Genel Kurmay Başkanı ile her gün görüşmek vazifemin 

icabıdır ve bu fena mânaya alınamaz.
Şimdi, takririn metnine geliyorum: Orada takrir sahibi, gensoru açılmış olsa bile 

zaten söyliyeceklerinin hepsini söylediler, (Orta	kısımlardan	gülüşmeler)
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa nizamının bütün icapları ile tatbikinin 

korunmasını kendi yetkileri içinde temin etmek Hükümetin başlıca vazifesidir. Devletin 
bütün müesseselerinde, hususiyle Şanlı Türk Ordusu içinde Anayasa nizamına saygı ve 
sadakat sarsılmaz bir surette mevcuttur.

Son zamanlarda Hava Kuvvetleri içinde cereyan eden olaylar vazife disiplininin ve 
ahenginin ölçüsü ve hududu içinde bir ehemmiyet taşımıştır.

Mesul komutan, kendi kıtası içinde vazife intizamını sağlamıştır.
Genel Kurmay Başkanı icabeden tedbirleri ve vazife değişikliklerini tatbik etmiştir. 

Orduda, emrü kumanda nizamı düzgün bir surette yürümektedir.
Takrir sahibinin bahsettiği hâdiselerin mahiyeti budur. Hükümet mesuliyetinde, 

büyük kumanda heyetleri tarafından isabetli tedbirler alınmıştır.
Bu konuda Büyük Meclisin müsterih olmasını dilerim.
Ordu üzerinde ileri geri tartışma açılmasının âmme menfaatine uygun olmadığını 

takdir ederek, gensoru talebinin kabul edilmemesini rica ederim.83 (Ortadan	 şiddetli	
alkışlar)

83   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 10, Birleşim 16 Sayfa 45



342	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

24 Aralık 1962 Pazartesi 
Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman ve Arkadaşlarının, Anayasal Düzeni 
Kaldırmaya Yönelik Faaliyet ve Akımlar Hakkındaki Araştırma Önergesi 
Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Milletvekilleri, Hava Kuvvetlerinde 
11 subay hakkında, askerlik kurallarına uymıyan hareketleri dolayısıyle ordu içinde 
bir işlem yapıldığı herkesin bildiği bir hâdisedir. Her orduda her zaman vukubulacak 
bir vaka mahiyetindeki bu muamele umumi efkârda dikkati çektiği için siyasi çevreler 
bütün gayreti göstermişlerdir, önce hâdisenin mahiyetini gerçek ölçüsü içinde Büyük 
Meclise arz etmek isterim.

Hava Kuvvetleri içinde bir kısım subaylar toplanarak kendi komutanlarını tenkid 
ederler. Geçmiş hâdiselerde kendi hizmetlerini üstün görürler.

Bunların kendi komutanlarından şimdi memnun olmadıkları aşikârdır.
Bu subaylar ihtilâl idaresi sırasında ve 22 Şubat hâdiselerinde komutanlariyle birlikte 

yakın vazife teması halinde başariyle çalışmışlardır. Son tutumları her bakımdan askerî 
usullere ve disipline aykırıdır. Bu subayların kendi memnuniyetsizliklerinin bütün Hava 
Kuvvetlerinde olduğunu veya sirayet ettirebileceklerini de zannettiklerini farz etmek 
mümkündür.

Hava Kuvvetleri Komutanı bu cereyanı hisseder ve öğrenir. Disipline aykırı 
hareketlere müsaade etmemek ve bunu önlemek vazifesi icabı olduğundan muktedir ve 
iradeli bir komutan nasıl davranırsa öyle davranır.

Tahkikat yapar hakikati meydana çıkarır ve bu subayların Hava Kuvvetleri 
içinde çalışmaya devam etmelerinin mümkün olmadığına hükmeder. 11 subayın 
memnuniyetsizlikleri kendilerine mahsustur. Ve Hava Kuvvetleri, bir bütün olarak emri 
kumanda zincirine bağlıdır. Saygılıdır	(Ortalarda, bravo	sesleri)

Genel Kurmay Başkanı hâdiseden haberdar olur. Bütün Silâhlı Kuvvetlerin muntazam 
işlemesini temin etmek ve küçük büyük bütün subayların haklarını ordu disiplini ile 
beraber korumak vazifesi icabı olduğundan meseleye bir hâl şekli bulur. O hâl şekli 
ilk kademede şu idi: Hava Kuvvetlerini, sorumlu olan komutanının sevki idaresinde 
muntazam işler hale getirmek ve şikâyet konusu olan subayları yerlerinden başka yere 
nakletmek. Ondan sonra yapılacak muameleyi tâyin etmek, yine yetkisi dahilindedir.

Mesele bu tarzda ordu içinde ilk hâl şekline bağlanmış idi.
Sayın Milletvekilleri, İhtilâlden çıkmış bir ordunun yeni ihtilâl teşebbüslerini 

reddederek onlara karşı koyarak Anyasa nizamı içinde kendi aslî vazifesine bütün 
gayretlerini bağlamak yolunda ve kararında olduğu bir devre geçirmekteyiz.

Bu devrin merhalelerini takdir etmek durumunda olan iyi niyetli insanların 
hassasiyeti yanında orduyu her şeklide tartışma konusu yapmaya hevesli siyasi 
çevrelerin gayreti ile mesele umumi efkârda bir polemik ve endişe konusu olmuştur.

Bu sırada, Hava Kuvvetleri Komutanından bir beyanat İntişar etti. Bu beyanat gerek 
Millet Partisinin ve gerek Adalet Partisinin tetkik ve iddialarına mesnet yapılmıştır. Bu 
beyanatta komutanın “Bu subaylardan birkaçı Senatör Mucip Ataklı’dan emir alırlar, 
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askerliklerini kaybetmişlerdir. Hava Kuvvetleri ve Silâhlı Kuvvetler için tehlikeli olmıya 
başlamışlardır, kendilerini bu yüzden istemiyorum, istifalarını talebettim” dediği ve bâzı 
isimler saydığı yazılmıştır. Bu 3 Aralık’ta oluyor, 4 Aralık’ta Genel Kurmay Başkanı bir 
bildiri yayınlamıştır. 11 hava subayının görevlerinden alınmalarının siyasi düşüncelerle 
ilgili olmadığını, demokrasiye bağlı bulunduklarını ifade ederek hâdisenin bir vazife 
anlaşmazlığı olduğunu belirtmiştir. Genel Kurmay Başkanı bütün Silâhlı Kuvvetlerin 
âmiri olarak meseleyi halletmiş, münakaşaları kesmiştir.

Arkadaşlar, Disiplini yerinde ve kuralları muntazam işliyen bir orduda bâzı hâdiseler 
olabilir. İhtiyarda olmıyarak gazetelere ve umumi efkâra şikâyetlerin şu tefsiri veya bu 
tefsiri aksedebilir. Fakat büyük âmirin müdahalesi ve vaziyet, almasıyla ordu içinde ses 
kesilir. Silâhlı Kuvvetler bakımından, vaziyet budur. Şimdi hâdiselere ismi karışan ve 
karışmıyan bütün ordu mensuplarının teessürleri önünde meselenin umumi efkârda 
siyasi olarak istismarı safhalarını yaşıyoruz. Tabiî muhalefet partileri ve basını Hükümeti 
zaıf, idare-i maslahat ve taviz politikasıyla itham etmek vazifelerini ifa etmekten zevk 
almaktadırlar	(Ortalardan bravo	sesleri)

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sen zevk alıyorsun, arkadaşlarının başını yemek 
için.

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Millet Partisi Hükümetin açık rejim 
iddialarına rağmen Başbakanın her şeyi örtbas etmek siyasetini öne sürmektedir.

Son vaziyet olarak Genelkurmay Başkanı adı karışanları kendi istekleri üzerine 
emekliye sevk etmiştir. Ordu içinde bu meselenin disiplin bakımından geniş neticeleri 
olacağı faraziyeleri tahakkuk etmemiştir. Ordunun salim bünyesi kuvvetini göstermiştir. 
Büyük komuta heyetinin ordunun kudretini ve muntazam işlemesini bugün için ve 
yarın için temin edecek otoriteye malik bulunduğu anlaşılmıştır. Kesin temayülünü belli 
etmiş ordumuzun. Büyük Milletimizin aziz varlığı olarak görevine her suretle ehliyetli 
olduğu meydana çıkmıştır. Bunlar kıymetli kazançlardır. Takrirlerde bu münasebetle 
demokratik rejimin yaşayıp yaşamıyacağının içte ve dışta bir endişe olmakta devam 
edildiğinden bahsolunuyor. Arkadaşlar gerçek bunun tam aksidir. Askerî ihtilâlden 
çıkmış bir memleketin bir buçuk yıl sonra serbest seçimle demokratik nizama girdiği ve 
onunla bir seneden beri siyasi cereyanlarımızın kast ile veya saflıkla bütün tahrip edici 
tesirlerine mukavemet ettiği sık görülen bir tarihi hâdise değildir	(Sürekli	alkışlar)

Türkiye rejimi için içte ve dışta endişe olmak şöyle dursun doğru yolda tekâmülün 
her gün gözle görülen safhaları emniyetli ve takdiri celbetmektedir.

İçerde açılan iş hayatı ve dışarda dostlarımızdan gördüğümüz anlayış bunun inkâr 
edilmez delilleridir. Ama bahis konusu endişelerin hiçbir yürekte bulunmadığını iddia 
edecek değilim. Bunları boş yere duyanlar bunların tesirlerini de mutlaka hepimize 
hissettirmek hevesinden kendilerini kurtarabilseler, işlerimiz içerde ve dışarda daha da 
kolaylaşacaktır. (Orta	sıralardan bravo	sesleri)

Ordu, vazifesi içindedir. Vazife hissi içinde kalıp siyasetten uzak bulunmak 
istemektedir. Ordu, kendisinin siyaset cereyanlarının tasallutundan kurtarılmasından 
başka bir arzu göstermemektedir. Ordu mensupları ellerinde olmıyan hâdiselerden 
veya bâzılarının beşerî hatalara sebeb olduklarından dolayı bir kısım siyasî çevrelerin 
ve onların yayınlarının kendileriyle ardı arkası kesilmiyen bir şekilde uğraştıklarını 
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görmekten haklı olarak ıstırap içindedirler. Bu vesile ile bana akseden bu çeşit samimi 
yakınmaları ifadeye fırsat bulmakla vazife yapmış oluyorum.

Sayın Milletvekilleri, Şimdi 11 subay hâdisesini vesile sayarak Ordu üzerinde 
tartışma açanlar ve beslemek istiyenler arasında türlü tefsirler vardır. Bu subaylar ihtilâl 
içinde ve ihtilâlden sonra son olarak da 22 Şubat hâdiselerini yapmış olan maceracılara 
karşı demokratik nizamın savunulmasında ehemmiyetli vazifelerde bulunmuşlardır. 
Bu sebeple onların behemahal ceza görmelerinde macereacılar ve onları yiğit gözü 
ile görenler gayretlidirler, (Orta	 sıralardan,	 alkışlar) Yakından bütün Hükümetin, siyasi 
partilerin gördüğü veçhile 22 Şubat hâdisesinde Genel Kurmay Başkanı ve diğer 
kuvvet kumandanları gibi en ziyade temayüz eden büyük kumandanlardan birisi de 
bugünkü Hava Kuvvetleri Kumandanıdır. Maceracılar nazarında komutan da tabiî hiç 
arzu olunmıyan bir kimsedir. Ordudan her halde bir karışıklık üzerine hesap kuranlar 
da komutanla maiyeti arasına girerek siyasi bir istismar gayretine kapılmışlardır. Bu 
arada bir senatörün isminin karışmış olması senatörün lehinde ve aleyhinde olanları da 
harekete getirmiştir.

Hükümet olarak kesin şeklide şunları Büyük Meclise arz etmek isterim. Milletvekili 
ve senatör veya Meclis dışında siyasi hayatta bulunan bir kimsenin ordu içinde tahrikler 
yapmasını hiçbir suretle tasvibetmeyiz. Senatör ve millevtekilinin ordu yüksek 
kademeleri hakkında takdir yetkisini hiçbir suretle kabul etmeyiz. Ordunun sevk ve 
idaresi kendi kanunları içinde siyasi heveslerin ve garazların tesirinin üstünde olacaktır. 
Sayın Milletvekilleri, siyasi hayatımızda 11 subay meselesi diye anılacak olan hâdisenin 
her tarafını anlattım. Münakaşalara bir mesnedolmak üzere muhalefet partilerinin 
takrirleri C.H.P. içindeki Kurultay münakaşalarının ve orada benim şikâyetlerimi ve 
İddialarımı da bahis konusu ediyor. Partilerin birbiri içindeki münakaşalarla ilgili 
olmaları, beliren manzaralardan ölçüsüne göre zevk almaları, alıştığınız şeylerdir	(Orta	
sıralardan	bravo	sesleri	ve	gülüşmeler)

Ama ordu üzerinde bir tartışma açmak için karşı partinin iç aleminden delil aramaya 
kalkmak hâzin bir teşebbüstür. Üstelik böyle bir delilin bulunmadığını da şimdi lütfen 
göreceksiniz.

Ben C.H.P. içinde bâzı insanların tutumlarından kurultaya şikâyet ettim bir nispi 
seçimden bir askeri ihtilal ve inkılaptan sonra karma hükümetle memleketi idare 
ederken karşısında bulunduğumuz güçlükleri partimiz içinde bizim görüşümüze göre 
isabetle takdir edilmemesinin mahzurlarını belirttim siyaset ayrılıklarından dolayı 
parti şevki idaresiyle muarızları arasında seçmek kararı verilmesinde İsrar ettim 
bu bir politikanın bir nizam görüşünün seçilmesi içindir ve meselenin ruhu budur. 
Kurultay bir tarafı haklı ve bir tarafı yanlış yolda gördü parti çalışmasına istikamet verdi 
demokratik rejimin yürümiyeceği yürümemesi lâzım geldiği inancında olup partiyi o 
çeşit düşünenogayretin içinde bulunan kimselerin, çevrelerin emrine vermek istiyenleri 
reddetti. İki tarafta söylenen hatalar ve ithamlar bir parti bünyesinin kendi programına 
ve kurallarına göre halledebileceği konulardır. Bunlar Adalet önünde halledilmesi 
lâzımgelen meseleler olsaydı sorumlu hükümet adamı olarak vazifemizi yapmak tabiî 
olurdu. Ne vakit böyle bir ihtiyaç zuhur ederse tereddüt göstermeden yaparız. Zaten 
Adalet önünde halledilmesi lâzım bir mesele için adalet müessesemiz bizim arzularımızı 
ve ihtiyarımızı da beklemez. Savcı ve hâkim müstakil olarak doğrudan doğruya takibata 
geçer. Zannederim ki Adalet Partisindeki Sayın idareciler bu hakikati pek iyi bilirler. Bu 
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kısa mâruzâtımla C.H.P. Kurultayında geçen konuşmaları, ordu meselelerine karıştırmak 
gayretinin yersiz lüzumsuz hattâ zararlı olduğu meydana çıkmış bulunuyor.

A.P. nin takririnde bir de Sayın Gümüşpala Başkanlığında (Adalet	Partisi aralarından	
gürültüler,	bu	konuşma	konusu	olamaz,	sesleri)

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar, ayrı olarak mütalâa ediyorlar. Oradan da bir pasaj 
veriyorlar.

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bir heyetin bana müracaat ettiğinden ve 
tatmin edilmediğinden bahsedilmiştir. Sayın Gümüşpala Başkanlığındaki bir heyetin 
Mecliste Y.T.P. ne izahat vereceğim gün saat 15’e çeyrek kala kabul ettim. Heyet saat 
16’da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul buyurulacaktı. Bu hava subayları meselesi 
hakkında benden bilgi istediler. Cevap verdim. O zaman Genelkurmay emrine alınmış 
durumda olan hava subaylarının emekliye ayrılmamış olmasından büyük bir ordu 
meselesi gibi mübalâğalı bir hareketle şikâyet ediyorladı. Sözümüz bitmeden Büyük 
Meclisten benim beyanatım için vazife sırasının geldiğini haber verdiler. Ayrıldık. 
Ondan sonra bir daha şereflendirmediler. Büyük komuta mevkiinde bulunmuş olan 
A.P. Sayın Başkanına ifade etmiş olduğum Genelkurmay Başkanlığı ve diğer komutanlık 
görevlerini bugün ifa etmekte olan eski silâh arkadaşlarının yetkilerinin neler olduğunu 
ben izah edecek değilim.

Aziz arkadaşlarım; Takrirlerin müşterek teması olan Ordunun siyasetten uzak 
tutulmasının önemi ve usulü üzerinde bir iki kelime söylemek isterim. Bizim büyük 
gayemiz budur. Bugün ordumuzun siyasetten uzak kalmak ve kendi asli vazifesi içinde 
çalışmak mecburiyeti sağlam temel üzerindedir. Millet bunu ciddî olarak istemektedir. 
Ve en kuvvetli müeyyide budur. Ordunun yüksek sevki idaresi ve ordu kadrosunun 
büyük kısmı samimî kanaatinde kesin kararlıdır. Geride ordu dışında ve millet arzusuna 
tamamiyle aykırı hevesler ve tesirlerle uğraşmak kalıyor. Evvelâ şunu söyliyelim ki, bu 
bir sene içinde Anayasa nizamını silâh kuvveti ile bertaraf etmek istiyen maceracılar 
çıkmıştır. Siyaset adamları ve basın mensupları içinde her uçta kendine göre bir gerçek 
demokrasi tarifi tutturmuş olanlar bulunduğunu hepimiz görüyoruz. Dışardan görünür 
görünmez vasıtalarla ordunun siyasetten kurtulmamasını arzu edenler mevcuttur. Yeni 
Anayasayı vücuda getirmiş olan 27 Mayıs hareketi sebebiyle orduya karşı intikam hissi 
besliyenler ve her vesileyle kötüleyici tahrik yapanlar türlü yaldız altında sezilmektedir.

Biz milletle ordu münasebetlerini sağlam zemin üzerinde yürütmeye bu şartlar 
içinde çalışıyoruz. Saydığım menfî tesirlere karşı çare nedir?

Bir defa, en başta tedbir, ordunun siyasetten uzak ve kendi vazifesi içinde kalmak 
hususundaki ciddî arzusunu beslemek kuvvetlendirmek, her halde sarsmamaktır. Ordu, 
millet efkârında ve siyaset alanlarında emniyet gördükçe, kendi içine girmek istiyecek 
tahripçi maceracılara kolaylıkla mukavemet edecek bir ruh haleti kazanır. Her vesile 
ile kötülemek istenen bir silâhlı kuvvetin maceracı telkinlere daha açık bulunacağı 
aşikârdır.

Onun için, ordu üzerindeki görüşmelerin milletin orduya güvenini, artıracak bir 
istikamette bütün siyasî partileri toplaması lâzımdır.

İkinci çare, ordu içinde askerî emir ve kumandanın bütün faydaları ile işletilmesi, 
büyük kumanda kadrolarının adalet ve emniyet bakımından dürüst olarak vazife 
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görmesidir. Siyasî hayatımızın her idare tabakasında zararlı olan garazkârlık ve haksız 
kayırma hareketlerinin mahzurları silâhlı kuvvetler içinde katmerlidirler. Bir noktaya 
dikkati çekerim, 27 Mayıs’ın kansız ve kolay olması her sergüzeşçiyi sivil ve asker 
heveslendirmiştir.

22 Şubat ispat etmiştir ki, haksız heveslerin neticesi olan teşebbüsler kansız 
olmıyacaktır. Ve şerefli bir ordu, kan dökerek iktidara gelmek istiyenlere iki kat azimle 
karşı koyacaktır.

Bir orduyu siyasi iktidarın kendi arzusuna göre temizleyip kendisine tâbi bir kadroya 
bağlaması suretiyle onun üzerinde hâkimiyet temin edeceğini zanneden askerler de 
siyasetçiler de vardır. Ben bütün hayatımda, askerî idarede bu kanaatin karşısında 
hareket ettim. Daima muvaffak oldum.

Ordu içinde maksatla ve garazla insan feda etmek gayretinin hiçbir fayda vermediğini 
görmüşümdür. Cumhiriyet kurulduktan sonra, ordunun siyaset dışında kalması, böyle 
sağlanmıştır. Biz Birinci, İkinci Büyük Millet Meclisine ordu kumandanlığı sıfatını ve 
vazifesini muhafaza ederek girdik. Adım adım, orduyu siyasetten ayıracak tedbirleri 
tekemmül ettirdik.

İktidarı bıraktığımız zaman hattâ Genel Kurmay Başkanı Sivil Savunma Bakanının 
emrine verilmişti. 1950 den sonraki iktidar, ordunun her memleketteki mânevi kurallarını 
gözden uzak tutmuştur. Ordunun temel kurallarına riayet etmiyerek kendisine ram 
olacak bir ordu vücuda getirmek gayreti sivil idarenin ordu ile münasebetini ruhunda 
birleşmez bir hale getirmiştir.

Biz bunun tamirine çalışıyoruz. Biz orduyu ruhunda ve temelinde Anayasa 
nizamının vücuda getirdiği sivil İdarenin itibarını ve güvenini hissedecek hale getirmek 
gayesindeyiz. En çok bunun içindir ki intikam heveslilerinin yaşadığını hissettiren 
siyaset cereyanlarını durdurmak lâzımdır.

Tahrif ve intikam maksatlarının her çeşitten hınç çıkarma gayretlerini kelimelere 
sarılıp saklanması mümkün değildir	 (Ortadan	 bravo sesleri) İnsanoğlunun en ziyade 
isabetle keşfettiği sır, kendi emniyetine tevcih olunan kasıttır.

Ordu gibi bir büyük müessesenin çok daha geniş ve derin anlayışta olduğunu bilmek 
lâzımdır.

Aziz arkadaşlarım, Şimdi hülâsa ediyorum. Ordumuz içinde bir fesat hareketi 
Anayasa nizamına karşı bir heves yoktur. Aksine ordu bunları bir anda ezmeye muktedir 
ve Hükümetin yanındadır. Onun kuvvetini teşkil etmektedir.

Böyle teşebbüse girenler daima hicab içinde kalacaklardır. Böyle teşebbüsleri yiğitlik 
diye siyasî alanda istismar etmek istiyenler, daima utanacaklardır. (Ortadan	bravo	sesleri	
alkışlar)

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Önde sen...
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Nihayet dışarıda tahrikler ve gayretler 

fiklr ve telkin halinden çıkıp fiil yoluna girdiklerinde, vahametleri ölçüsünde Büyük 
Millet Meclisinin ve adaletin müeyyidelerini karşılarına dikilmiş bulacaklardır.

11 subay hâdisesinin yukarda anlattığımız gibi, böyle bir ölçüye giren hiçbir vasfı 
önemi ve şümulü yoktur. Hâdise komutanların tabiî yetkileri içinde halledilmiştir.
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Sayın Milletvekilleri, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı vazifelerini 
ifa etmişlerdir.

Onların arasında olduğu gibi, bütün ordu içinde emir ve kumanda, askerlik 
usullerinde işlemektedir. Büyük Meclis her surette ordunun kudretinden ve inzibatından 
emin olabilir.

Büyük Meclisin ordunun her vesile ve sebeple dile düşürmesinin zararlı olacağını 
takdir ettiği kadar her hali ile dışardaki siyaset ve yayın alemine örnek olmasını çok 
önemli sayarım. Verilen takrirlerde, Meclis tahkikatı ve genel görüşme açılması 
istenmektedir. Meclis tahkikatı ve genel görüşme ile ordu içine girip ordunun kumanda 
ve disiplin meseleleri ihtilâl zamanının türlü hâdiselerden geçmiş çekişme konuları 
üzerinde dağdağalı vaziyetler alınmasını memleketin temel menfaatlerine kesin olarak 
aykırı gördüm. Büyük Meclisten izahatının kâfi görülerek, her iki takririn ret olunmasını 
isterim.84	(Orta	sıralardan, alkışlar)

84   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I Cilt 10, Birleşim 21, Sayfa 409-413
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24 Aralık 1962 Pazartesi 
A.P. Grup Başkanvekili Cihat Bilgehan’ın Hava Kuvvetleri Komutanının 
Teklifi Üzerine Görevlerinden Alınan 11 Subayla İlgili Genel Görüşme 
Açılması Önergesi Üzerine Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, iki takrir 
münasaebetiyle saatlerce basit bir konu üzerinde (Gülüşmeler) ve orduyu teşmil eden bir 
hava içinde konuşuyoruz.

Meselenin ordu içinde bir disiplin-disiplinsizlik hâdisesi olduğunu etrafîyle arz 
ettim. Hâdisenin yakınında bulunan, doğrudan, doğruya kumanda eden komutanla, 
hepsinin başında bulunan büyük kumandanın beyanları arasında tezat olduğu konusu 
İşletilmek isteniyor. Tezat yoktur. İlk kumandanın tepkisi odur. Bütün hâdiselere hâkim 
olan kumandanın kanaati ve tedbiri ikinci beyandır. Söz kesilmiştir, mesele bitmiştir.... 
Bitmiyor mesele.

Faydası nedir?... Faydası nedir? Genel görüşme açılsa ne söylenecek idi ki, şimdi 
onun söylenmesinden mahrum olacağız. Bunlar konuşulmasın diye gizli oturum 
talep edeyim. Ve Meclis kabul ederse etrafa yayümaksızın gizli oturum içinde her şeyi 
konuşalım mülâhazasını düşündüm. Kulaktan kulağa bir şey gizli kalmıyacaktı, kulaktan 
kulağa yayılan sözlerin tepkileri, tesirleri zararları daha çok olacaktı. Açık, kapalı rejim 
güttüğümüzden bahsediyorlar, insaf ediniz. Hangi açık rejim dünyada bundan daha açık 
olabilir? (C.H.P.	sıralarından bravo	sesleri,	alkışlar)

Şimdi cevap vereyim, Sayın milletvekili, Meclis mi Orduya dayanır, Ordu mu Meclise 
dayanır. Bununla bir karşılıklı mesele bulunduğunu zannediyor.

Böyle bir mesele yoktur. Ordu Genelkurmay Başkanının emrü kumandası altındadır. 
Genelkurmay Başkanı, Büyük Millet Meclisinden güvenoyu almış olan meşru Hükümetin 
Başbakanının emrindedir. Vaziyet budur.

Genelkurmay Başkanı, ordunun her hangi bir kademesi ne senatörden ne de Gökhan 
Evliyaoğlu’ndan emir almaz	(Orta	sıralardan bravo	sesleri,	alkışlar)

Orduyu siyasi münakaşaların dışında tutmak için ne kadar gayret sarfedersek 
meseleye, hepimizin mutabık olduğumuzu iddia ettiğimiz hedefe o kadar hizmet etmiş 
oluruz. Sayın Gümüşpala’nın bir heyetle beni ziyaretlerinde şikâyetlerini, ifadelerini 
kimleri nasıl mesul tuttuğunu ve nasıl tedbirler almak lâzımgeldiği hususundaki 
fikirlerini söylemiyorum. Mahrem konuşuyoruz. Her vatandaşın kendi şikâyetleri 
olduğu gibi, fikirlerini de olduğu gibi dinlemek vazifemdir. Ama herkes, benim mahrem 
konuştuğum yerde, herkes tekzibine yetişmiyeceğim türlü köşelerde bana atfedilerek 
söylenmiş sözlerde ısrar etmektedirler. Bunlar insafsızlıktır. Hiçbir fikrimi saklamam, 
herkese de olmuş münakaşaları olduğu gibi söylerim.

Şimdi arkadaşlarım, her iki takrir üzerinde, bundan evvel Mecliste etraflı ve umumi 
bir görüşme yaptım. Tartışmaya mevzu olan beyanları, hâdiseyi hepsini anlattım. Ortada 
siyasi bir hâdise yoktur, deniyor; salahiyetli kumandan söylüyor; Başbakan olarak ben 
söylüyorum. Ne istiyorsunuz, ne istiyor arkadaşlarım? Mutlaka siyasî hâdise vardır 
diye, mesele mi çıkarmak istiyoruz? Ordu, demokratik Anayasa düzeni içinde kalkınma 
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yapmak istiyen bu milletin en kıymetli varlığıdır. Orduyu her türlü tahrike, tecavüze 
karşı korunmaya kararlıyız	(Orta	sıralardan bravo	sesleri)

Ordumuz, 27 Mayıs temeline dayanan Anayasayı korumaya kararlı, azimli 
ve muktedirdir. Ordu içi disiplin konularını dile getirmekten sakınmak lâzımdır. 
Konuşulacak kadar konuşulmuştur. Bir genel görüşme açılarak -ağzımdan çiğ bir kelime 
çıkmasını istemiyorum- bu hikâyenin uzatılmasında memleket için hiçbir fayda yok; 
fakat belki bir zarar vardır.

Takririn, genel görüşme açılması takririnin red olunmasını Meclisten istirham 
ederim.85

85   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I Cilt 10, Birleşim 21, Sayfa 424–425
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7 Şubat 1963 Perşembe 
1963 Malî Yılı Bütçesinin Tümü Üzerindeki Görüşmeler Nedeniyle 
Cumhuriyet Senatosu’nda Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun pek değerli üyeleri; 1963 yılı bütçesinin Yüce Senatoda müzakeresi karara 
bağlanmıştır. Pek dikkatli ve kesif bir çalışmadan sonra Yüce Senato, Büyük Meclise 
bütçe görüşmeleri için iyi bir başlangıç vermiştir.

1963 bütçesi Yüce Senatonun bildiği gibi, 5 yıllık plânın ilk senesinin uygulamasını 
hazırlamaktadır. 1963 bütçesi plânlı kalkınmaya bir geçiş ve hazırlık devresi ifade 
ediyor. 1963 yılı bütçesi, kalkınma devrinin başlangıcı olarak enflasyonsuz bir malî 
politika ve istikrar içinde, milletin en yüksek derecede malî fedakârlıkları göze alarak 
işe başlaması ile kendini göstermektedir.

İnkılâptan beri belirli bir surette sosyal adalet konusuna milletçe vermiş olduğumuz 
büyük ehemmiyetin dikkati çeken bir ölçüde tatbika konması da, 1963 bütçesi ile 
başlıyacaktır. Bütün bu ilkeler, temeller, 1963 bütçesinin ilk tatbik senesini, milletçe çok 
ümitle ve dikkatle takibetmemizi hazırlıyacaktır.

Yüce Senato emin olabilir ki, 1963 bütçesinin tatbiki, Cumhuriyet tarihinde en 
verimli, başarılı senelerden biri sıfatını ve meziyetini kazanacaktır.

Muhterem Senatörler, bu bütçenin hazırlanmasından sonra, bunun temelini 
teşkil eden bir konu, yüksek dikkatinizi daima celbetmeye lâyık olacaktır. Bu dikkat, 
bütçenin gerektirdiği vergi kanunlarının Yüce Senatodan geçmesinde himmetinizi, 
ilginizi çekmeye matuftur. İç finansman ve dış finansman dediğimiz malî temel ve malî 
kaynakların hepsi bir plânlama devresinin başlıca unsurlarıdır. Bu unsurları, bütçeye 
sağlam karakterde temin etme kaygusu. Hükümetin zihnini işgal eden bir mesele 
olmuştur.

Hükümet, Yüce Senatoya, Tatbi ki mümkün olan, sosyal adalete uygun, plânlama 
devrinin bu esaslı ihtiyaçlarını temine matuf mahiyette görülen kaynakları getirmiştir. 
Buna özel olarak dikkat lütfetmenizi ve en iyi bir şekilde çıkmaları için yardımınızı 
Hükümet adına istirham ederim.

Yüce Senatörler, 1963 bütçesi ile memlekette bir malî yıl zarfında, büyük ölçüde 
yatırım imkânını bahşetmiş oluyorsunuz. 9 milyara yakın bir yatırımın bir senede tatbik 
edilmesi muvaffak olursa, memleketimizin ekonomik hayatında ve sosyal hayatında 
büyük bir adım atılmış olacak; memleketimiz baştan aşağı her köşesinde bu geniş 
yatırımların uyandırıcı, ilerletici tesirini kuvvetle hissettirecek durumda olacaktır.

Yüce Senatodan, bütçe geçerken olduğu gibi, hemen gelmek üzere olan vergi 
kanunları geçerken de ve bütün uygulama senesi esnasında, daima yapıcı, irşadedici, 
yol gösterici yardımlarını bekleriz.

Yüce Senatörleri saygılarla selâmlıyarak, sözlerimi bitiriyorum.86 (alkışlar)

86  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 42, Sayfa 662
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20 Şubat 1963 Çarşamba 
Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Yasa Tasarısı Nedeniyle Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, bugün konuşmakta 
olduğumuz kanun.

Karma Hükümeti teşkil ederken, imzalanan protokola dayanan bir kanundur. 6 
aydan beri protokol içindeki tarifini, tatbik şeklini, şümulünü hulûs ile tâyin etmeye 
çalıştık. Bugün huzurunuza bu emeklerin mahsulü olan bir tasarı gelmiştir.

Biliyorsunuz, Birinci Koalisyon Hükümeti siyasî af konusundaki tartışmaların 
ölçüsünü bulamamaktan dolayı dağılmıştı. O zamandan beri muhalefet partisi siyasî 
af konusunu elinden bırakmadı. Fakat Hükümet programının tespit ettiği sınırların 
içinde çalışmalarımızı devam ettirdiğimizden, bu propagandanın tesirini fiilî sahaya 
naklettirmedik. Hiç kimsenin gözünden kaçmamaktadır ki, siyasî af konusunun bu 
tarzda istismarı huzursuzluğu artırmaktadır.

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Koalisyonda siyasi af konuşulduğu zaman biz bir 
hudut tespit ettik. 4-5-6 senelikler affedilecek ve bu 6 seneliklerin istifade ettikleri 
muafiyet miktarı geride kalanlara teşmil edilecek.

O zaman bana söylemişlerdir ki, siyasî affı mutlak kâmil olarak istiyenler bizim 4, 5, 
6 senelik dediğimiz affın bir kısmı ile razı olacaklarını söylemişler, alakadarlarla temas 
ederek söylemişler. Yani o zaman 4 seneliklerle âzami olarak 5 seneliklerle iktifa etmek 
pekâlâ mümkün olacak idi. Bu ancak bizim siyasî af meselesinin haklı olan hudutlarını 
isabetle bulmak gayretimizdendir ki, 6 seneliklere de teşmiş olunmuştur. Ve ayrıca 4 
senelik bir af müddeti de buna ilâve edilmiştir. Makbule geçmedi.

Bu siyasî af meselesini istismar konusu ederek konuşan hatibi, her tarafta hattâ 
Meclis içinde bile görüyoruz. Düşünerek mi söylüyor, yoksa konuşmaya başladıktan 
sonra sözleri, düşündüklerini aşıyor mu, bunu takdir etmek mümkün değil.

“Biz buraya kin ve intikam dolu olarak geldik” diyor	(Soldan	gürültüler,	kim	diyor	sesleri) 
Böyle diyorlar ”Halk bunu istiyor” diye her yerde yazıyorsunuz.

Halka, tamamiyle “halk bu sizin istediklerinizi istiyor” havasını yaymaya 
çalışıyorsunuz	(Soldan	şiddetli	gürültüler)

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen sükûneti muhafaza ediniz. Hüseyin Bey, İçtüzük 
hükmünü tatbik ettirmeye bizi icbar etmeyin, arkadaşlarım lütfen yerinize oturunuz.

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, ya susturunuz, ya susturalım.
BAŞKAN — Necip Mirkelâmoğlu siz lütfen susunuz, karışmayınız. Buyurun. Sayın 

Başbakan, lütfen devam ediniz.
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, hiç kimseyi 

kıracak maksadı ile söylemiyorum. Mesele, sizi memleketin vaziyeti ve siyasî af 
konusundaki Hükümetin tutumu üzerinde açıkça aydınlatmaktır.

Nihayet, iktidar ve muhalefet partileri olarak birbirimizle iyi geçinmenin ve beraber 
çalışmamızın hudutlarını bulmak mecburiyetindeyiz. (Ortadan	ve	sağdan bravo	sesleri)
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Muhterem arkadaşlar, İkinci Karma Hükümet zamanında siyasî af konusuna temas 
etmedik. Bu kanun, vazife suiistimalleri ile Devlete verilen zararların kayıtları içinde 
çok dar bir mahiyette çıkacak ve geniş ölçüde bir kolaylık ve rahatlama yapmıyacak 
zihniyeti ile hazırlamaya çalıştı. Yani muztar kaldıkça genişletti, protokolde yazdığımızın 
dışına çıktı, geniş bir af tasarısı getirmeye çalıştı. O kadar geniş hudutlar içinde af 
geldi ki, bizim arkadaşlar bu sabah çalışmışlardı, bizim arzu etmediğimiz hudutları 
bulmuştur. Bizim arzu etmediğimiz hudutlar için, size kolayca anlıyacağınız bir misal 
vereyim. Şimdi biz bu kanunla 15 Şubat gününe kadar bizim hükümetlerin zamanında, 
(geçen iktidardan sonra ihtilâl devresinden sonra gelmiş olan demokratik Hükümet 
zamanında) 15 senedir Hükümet ediyoruz”Bu zaman zarfında vazife suiistimali 
yapmış olan büyük memurları affediyoruz” Şimdi buna nazarı dikkatimi celbettikleri 
zaman düşündüm ki, buna hakkımız yoktur. Zira biz Hükümet olarak 1,5 seneden beri 
mesuliyetini taşıdığımız Hükümet olarak, vazife suiistimalinin affedileceği Zihniyetiyle 
hareket etmedik ki, (Orta	sıralardan,	bravo	sesleri,	alkışlar)

Şimdi bunun için bir tashih yapalım diye teşebbüs ettiler. Ortak kanatlardan 
arkadaşlara dedik ki; “gerçi vakit çok dardır; ama anlatabilirseniz ikna edebilirseniz bu 
kaydı düzeltelim de bizim zamanımızda af vazife suiistimaline şâmil olmasın” Bizdeki 
anlayış tarzı budur. Bugünkü konuşmalarda bizim Koalisyon arkadaşımızla aramızda 
ihtilâf olduğundan bahsedildi ve bunlara karşı şöyle böyle taahhütlere girdiğimiz 
belirtildi. Hepimiz memleket karşısında konuşuyoruz ve konuştuklarımız üzerinde 
sonradan aramızda fikir teati ederiz. Ehemmiyetlisi vardır, ehemmiyetsizi vardır; 
anlaşırız ve devam ederiz. Bunlar büyütülecek şeyler değildir, her karma hükümetin 
içinde olacaktır ve meseleler mütemadi bir anlaşma havası içinde çözüme bağlanacaktır. 
Bu sözlerden siyasi affın istikbali için benim bir taahhüde girdiğim mânası çıkarılır, diye 
bugün burada bu sözü aldım. Adalet Partisi muhtırasına cevap verdim. Irak ihtilâlini 
taleplerine mesnet yaparak geniş ölçüde bir af için, siyasî af için bana müracaat et 
mislerdi. Cevap verdim kendilerine; her iki nokta-i nazar efkâr-ı umumiye nin bugün 
malûmudur. Bir kere daha cevap aldım. Fakat ona artık cevap vermek için lüzum 
bulunmamaktadır. Çünkü, efkâr-ı umumiyeye, söyliyeceğimiz şeyler, her birimizin ne 
düşündüğü açık bir surette aksetmiştir.

Bu konu üzerine yazışmaya devamda, artık ciddi bir mâna kalmamıştır. (Ortadan	
bravo	sesleri,	şiddetli	alkışlar)

Şimdi siyasî af ne vakit konuşulacaktır? Siyasî Af’da olgun olacak, olmıyacaktır.
Ben Adalet Partisine cevabımda söyledim; burada efkâr-ı umumiyeye de söylüyorum; 

Siyasî affın görüşülmesine mâni olan başlıca unsur; siyasî affın başlıca bir konu olarak 
istismar edilmesi, tahrik vasıtası yapılmasıdır. Bunu açık olarak belirtmek isterim	(C.H.P.	
sıralarından,	alkışlar) Tahrikler devam ettiği müddetçe bu meseleyi görüşmiyeceğiz. Bu 
yapılmadığı zaman ne vakit görüşeceğiz. İstikbale ait hiçbir taahhüdüm yoktur	 (C.H.P.	
sıralarındanan	alkışlar)	Ben memleketin muhtaç olduğu meseleleri ve dertleri lâyık olduğu 
ölçüden daha geniş müsamaha ile daha çok iyilik getirecek ölçüleri tercih ederek, tatbik 
etmek istidadında olan bir insanım. Başka hiçbir kuvvetim yoktur. Büyük Meclisten 
güvenoyu aldığım müddetçe buradayım ve bu güvenoyu almak üç partinin beraber 
çalışmasına bağlıdır. İstediğiniz zaman bu Hükümeti vazifesinden alıkoymak elinizdedir. 
Hiçbir zaman Meclisin ve mebusların teşebbüsü ile partilerin teşebbüsü ile bir siyasî 
hat tâyin edilecek ve aklımızın ermediği, onun mesuliyetini almak için kendimizde hak 
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ve takat görmediğimiz zaman o mesuliyeti bize yüklemeye hiçbir kuvvet kâfi gelmez 
(Ortadan	ve	sağdan; bravo	sesleri) Aklımızın ermediği mesuliyeti taşımayız. Bunun açıkça 
bilinmesini isterim	(Ortadan	alkışlar) Zannediyorum, her tarafını söyledim.

Koalisyon grupu içindeki münakaşalarımız, aramızda ayrılık ifade eden bir mahiyette 
değildir; bir koalisyon içerisinde daima olabilecek hâdiselerdir.

Konuşuyoruz, anlaşıyoruz, devam ediyoruz.
Bugün bahis konusu olan, geniş ölçüde bir Af Kanunu çıkarmaktır. Bu Af Kanunu 

tarihleri itibariyle son anda bizim, Hükümet olarak arzu ettiğimiz hududu taşmıştır. 
Düzeltirseniz buna çok memnun olacağım. Biz kendi mesuliyetimiz zamanında işlenmiş 
olan vazife suiistimallerinin affolunmasını teklif etmiyoruz. Tasarı, seyri itibariyle bu 
mânayı tazammun etmektedir. Bunu düzeltirseniz bunu müteşekkir olurum. Siyasî affın 
âtide ne vakit, ne şeklide, ne suretle görüşüleceği veya hiç görüşülmiyeceği hususunda 
hiçbir taahhüde girmiş değilim. Vaziyet bundan ibarettir	 (Ortadan, şiddetli	 ve	 sürekli	
alkışlar)

A.P. Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın konuşmasından sonra  
yeniden söz alarak

Muhterem arkadaşlarım, burada muhtelif hatiplerin konuşmaları sırasında öyle 
mevzulara temas edilmiştir ki, Hükümet Başkanı olarak onları sükûtla geçiştirmek, 
yanlış telâkkilere mahal verebilir. Bu noktaları kısaca izah etmeye mecburum.

Bir defa orduya ait yapılmış olan imaları kesin olarak reddederim	 (Orta	Sıralardan	
bravo	sesleri, alkışlar) Hükümet olarak. Meclis olarak çalışıyoruz, vazifelerimizi yapıyoruz.

Ordu da kendi vazifesini yapmaktadır”Ordudan gelen bir baskı ile Hükümette 
duruyoruz” dediler. Bunu reddederim, bunu kabul etmem.

Ve kim yaparsa Onun karşısında Olurum	(Orta	Sıralardan	bravo	sesleri, alkışlar)
1958 de Irak ihtilâlini ben muhalefette iken bahis konusu etmiştim.
Bunu bugün Adalet Partisi sözcüsü, kendilerinin tekliflerine İrak ihtilâlini mesnet 

yapmanın belki bir sebebi olarak yahut mazereti olarak söylemek istemişlerdir. 1958 
de Irak ihtilâli için söylediklerim doğrudur. O zaman vaziyet şu idi; arkadaşlarımın 
bilmesini isterim: 1958 de Irak’ta ihtilâl olduğu vakit, zamanın Hükümeti bu ihtilali 
ordu göndererek bastırmak niyetinde idi. Bu, müttefikler arasında, enternasyonal bir 
mesele olarak münakaşa ediliyorda; muhalefet lideri olarak, memleketi orada bir harbe 
müdahaleye götürme hareketinin tasavvur edildiğini bilerek vaziyet almaya mecbur 
idim	(Ortadan	bravo	sesleri)

Sayın Gümüşpala, Hükümet bana tevdi edildiği zaman, pek muhterem Devlet 
Başkanının, partizanlık yapmıyacağımı ileri sürerek Hükümeti bana tevdi buyurduklarını 
söylediler. Muhterem Devlet Başkanından, ne Hükümeti teşkile memur edildiğim 
zaman ve ne de ondan sonra hiçbir vakit partizanlık yaptığımıza dair bir ihtara 
muhatabolmadım. Bir parti genel başkanı olarak iktidara geldim. İlk koalisyonda Adalet 
Patisiyle yarı yarıya Hükümet teşkil ettik. Ve Hükümette memlekette alışılmış partizan 
idarenin kaldırılması için çalıştık. O kadar çalıştık ki, Sayın Gümüşpala bana; yazılariyle 
Hükümet azasının partizanlık yaptığından şikâyet eder idi.
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Ve şikâyet ettiği Hükümet azaları da Adalet Partisinin bakanları idi	(Orta	sıralardan 
bravo	sesleri,	alkışlar)

Muhterem arkadaşlarım, ondan sonra devam ettiğimiz İkinci Koalisyonda ve devam 
edeceğimiz işlerde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak memlekette partizan 
idarenin aleyhindeyiz. Nitekim diğer partilerin, gerek ortak partilerimizin, hattâ 
muhalefet partilerinin liderleri de, parti lideri olarak eski mânada partizanlık idaresinin 
aleyhinde bulunurlar.

27 Mayıs’ın mânasında bizi lüzumsuz münakaşaya götüren esas şudur; 27 Mayıs, 
meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı millet hareketinin ifadesidir. Bu Anayasa 
sözüdür, tefsir sözü değildir. Binbir şeklide her ihtilâlin, maksada göre, münakaşa 
konusuna göre verilen bir çehresi ve bir mânası vardır. Bizi müşterek anlayış ve selâmete 
götürecek olan münakaşasız konu, 27 Mayıs’ın Anayasada belirtilen mânasındadır: 
Meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı milletin kıyamının bir ifadesidir	 (Ortadan	
alkışlar)

Siyasi affın istismarı tecrübelerle sabit olmuştur ki, zararlıdır, maksada eriştirmez, 
arzu edilen her maksadı geciktirir, güçleştirir. Bunu, bir defa daha söylemeyi vazife 
sayarım. Siyasî af hakkında hiçbir taahhüdümüz olmaksızın bu tasarıyı getiriyoruz. Âtiye 
ait, zamanına, usulüne ve her hangi bir şeye ait hiçbir tahhüdü tazammun etmeksizin bu 
af kanununu getiriyoruz.

Büyük Meclisin af kanununu bu şeklide karara bağlamasını istirham ederiz.
Arkadaşım Turhan Feyzioğlu’nun konuşmaları üzerine münakaşalar oldu. Bu 

münakaşalar şu noktadan yersizdir; Sayın Gümüşpala, Koalisyon Hükümetinin 
teşekkülüne, partizanlığa ve saireye dair ilk konuşmalar devrinin teferruatına girdi. 
Bu teferruat üzerinde en çok malûmatı olan, bizim içimizde, Cumhuriyet Halk Partisi 
kanadında en çok malûmatı olan odur. Feyzioğlu’dur. Bu mecburiyetle vaziyeti yakından 
teferruatı ile bilen bir insan olarak mütalâalarını, vesikalarını serd etmiştir.

Muhterem arkadaşlarım, bu af kanunu ile memleketimize İyi bir hizmet yaptığımızı 
zannediyoruz. Kendi arzumuzu taşan noktalarını ben söyledim.

Buna muhterem arkadaşım Hasan Dinçer Beyde iştirak ettiklerini bildirdiler. 
Maddeler arasında bu mevzuu tekrar mevzuu bahsettiğimiz zaman teveccühle 
karşılanmamızı rica ederim. Bizim mesuliyet taşıdığımız zamanlarda vazife suiistimali 
yapmış olan insanların bir af tasarısı ile bağışlanmasını düşünmedik. Böyle bir maksatla 
af tasarısı getirmedik, istemiyoruz.

Bu tarzda karşılarsınız; geçmişe ait halli güç meseleleri tasfiye için bu kanun 
tasarısını getirdik, hale ait bir maksadımız yoktur. Hürmet ederim.87	(Ortadan	alkışlar)

87   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 13 Birleşim 55, Sayfa 577-595
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23 Şubat 1963 Cumartesi 
1963 Malî Yılı Bütçesinin Kabulü Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, bütçeler her zaman 
hükümetler için çetin bir geçittir. Kabul buyurduğunuz bütçe, hususi karakteri itibariyle 
başarılması daha güç bir vazife idi. 1963 bütçe ile plâna müstenit kalkınmanın ilk yılına 
girmiş oluyor. Plâna müstenit kalkınma resmî hayatta ve hususi hayatta geniş tasarruf, 
sabır ve inanma devridir.

Plânlı kalkınma ciddî tasarruf istediği kadar, geniş fedakârlık da ister. Bu sebeple bu 
bütçe ile beraber vergi reformu şeklinde bir senede misali nadir görülmüş olan ölçüde 
vergi kabul buyurdunuz. Bütün bu emekler, ancak Büyük Millet Meclisinin müspet 
çalışmaları, isabetli yol göstermeleriyle hedefe varmak için azimle çalışması sayesinde 
mümkün olmuştur.

Bu bütçenin tatbiki daha çok dikkat ve gayret İstiyecektir. Birçok ihtiyaçlara karşı 
sabretmesini, yeni masraf açmamasını bileceğiz. Bunu bilmek güç olduğu kadar, buna 
tahammül etmek, bunu tatbik etmek daha güç bir ameliyedir. Plânlı kalkınmanın Devlet 
dairelerinde hazırlanması, özel hayatta umumi bir şevk ve iştiyak yaratması plânın iyi 
tatbik edilmesi için şarttır. Hükümet olarak bu gayelere varmak için aklımızın erdiği ve 
mesuliyetimiz içinde bulunan bütün vasıtaları isabetle kullanmaya çalışacağız.

Plânın tatbiki sırasında da kararları isabetle yürütmek, ancak Büyük Millet 
Meclisinin yol göstermesine ve daima hükümetlerine yardımcı olmasına bağlıdır. Bu 
yardım desteğinizi bulacağımızı ümidederek Yüksek Meclise 1963 bütçesinin kabul 
etmekte gösterdiği başarıdan dolayı tebriklerimi ve Şükranlarımı Sunarım.88	(Ortadan	ve	
sağdan	alkışlar	ve	bravo	sesleri)

88   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 14, Birleşim 58, Sayfa 290
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25 Mart 1963 Pazar 
Hükümlü Celâl Bayar’ın Muvakkat Tahliyesi Neticesi Ortaya Çıkan 
Hâdiseler Karşısında Alınmış ve Alınacak Tedbirlere Dair Demeci

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım; içinde 
bulunduğumuz siyasî durumu Büyük Meclise, arz etmek üzere buraya geldim. Biraz 
yorgun olduğum için muhterem reisten, konuşmaya başlamak için bir çeyrek saat izin 
istedim. Bu esnada başkan Adalet Partisinin de söz aldığını, ondan evvel mi, sonra mı söz 
istediğimi sordular. Adalet Partisi söz almışken onu da dinleyip istifade ederek Büyük 
Meclise siyasi durumu izah etmeyi daha uygun buldum. Adalet Partisinin sözcüsünü 
dinlediniz. Onun ışığını da ekliyerek, size, içinde bulunduğumuz siyasi durumu etrafiyle 
izah etmek istiyorum. Ümit ederim ki Adalet Partisi sözlerimi işitecek, öğrenecek, ona 
göre hareket hattını tâyin edecektir	(Alkışlar)

Muhterem arkadaşlarım; 18 Marttan itibaren, tatilden gelerek yeni çalışmalarımıza 
başladık. Biz tatile bütçeden sonra ve bayramdan evvel girmiştik. O günleri 
hatırlıyacaksınız.

113 numaralı bir af tasarısı münasebetiyle Büyük Meclis etrafiyle birçok suç mevzuları 
üzerinde tetkikler yaptı ve af kararını aldı. 113 numaralı kanun üzerine çıkardığımız af 
kararı, siyasi hayatımızda siyasi tarihimizde daima anılacak bir hâdise olarak mütalaa 
edilecektir. Bu af kanunu ile vazife suiistimalleri düpedüz manada suiistimaller, her 
türlü siyasi ithamlar, haklı ithamlar, mahkûmiyetler vesaire ve adi suçlardan mühim bir 
miktarı affa uğramıştır. Bu af kanunu, geçmiş siyasi yaraların mümkün olduğu kadar 
sarılmasını, huzurun sağlanmasını, gözününde tutmuştur.

Bu af kanunu, ikinci Koalisyon Hükümetinin teşkili zamanında düşünülmüş ve 
tasavvur edilen sınırlar iyi niyetle, en geniş ölçüde genişletilerek tatbike konulmuştur. 
Bunda, haksız iktisap dâvalarının büyük kısmı düşmüştür. Bu af kanunu ile o zamanki 
Hükümet erkânının gözü önünde, vatandaşların hayatları aleyhine tertip edilmiş 
suikast mahkûmiyetleri bağışlanmıştır. Bu çeşit suikast isnatları yüzünden açılmış fakat 
henüz mahkemesi görülmemiş olan davalar düşmüştür. Bu af kanunu ile geçmiş iktidar 
sahiplerinin, Anayasa davası dışında hesap vermek mecburiyetinde oldukları birçok 
meseleleri bağışlanmıştır. Hulâsa geniş ölçüde tutulmuş bir af kanunudur. Memlekette 
geçmiş hâdiseleri unutturmak ve huzuru geniş ölçüde yaymak için iktidar partilerinin, 
iyi niyetle düşünerek, etraflıca getirdikleri bir af kanunudur ve muvaffakiyetle tatbike 
konulmuştur.

Bu af kanununun müzakeresi esnasında, Adalet Partisi, umumi siyasi affı tekrar 
Büyük Meclise getirmek istedi. Bunun için türlü şeklide tedbirler alındı. Fakat Hükümet 
mesuliyetini taşıyan partiler, hangi hududa kadar gidebileceklerini iyi tâyin etmiş 
oldukları için, bütün bu teşebbüslere mukavemet ettiler ve af kanunu kendi ölçüsünde 
çıktı. O zaman Adalet Partisi, umumi af tasarısını memleket ölçüsünde bir büyük siyasi 
istismar konusu yaparak vatandaşları her köşede, her yerde azami deredece tahrik 
etmiye başladı. Bu tahrikler okadar ileri götürüldü ki Hükümete, kanunlara herşeye; 
hiçbir kanun tanımıyarak, hiçbir sınır tanımıyarak her türlü tecavüzler mubah görüldü. 
Tatil esnasında Adalet Partisinin memleket ölçüsünde dile getirdiği konulardan birisi 
de, Başbakanın ordu ile ordu içinde meşguliyetlerinin bir siyasi mesele yapılmasıdır. 



357Mustafa	İsmet	İnönü	/	IX.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

Başbakanın ordu içindeki meşguliyetleri neymiş? Tatili geçirmek için Gölcüğe gitmiş her 
vesile ile ordu kumandanlariyle temas ediyormuş! Bunu, saf ve masum vatandaş kütlesi 
içinde bir siyasi konu olarak istismar etmişlerdir. Hiçbir memlekette, Başbakanın ordu 
kumandalariyle görüşmesi veya muhtelif birliklerle temas etmesi, bu şeklide istismar 
edilmemiştir.

Bizim memlekette, Başbakanın ordu ile temasında Anayasamız bir husisiyet 
yaratmıştır; Cumhuriyetin doğduğu zaman da bu düzen böyle idi.

Yani Genel Kurmay Başkanı Millî Savunma Bakanına değil, doğrudan doğruya 
Başbakana merbut bulunurdu. Millî Savunma Bakanına merbutiyet usulü yeni 
Anayasamızda kaldırılmış. Genelkurmay Başkanı tekrar doğrudan doğruya Babakana 
raptedilmiştir. Başbakan, ordunun barışta ve seferdi, hazırlığından ve hareketinden 
Büyük Meclise karşı başlıca sorumludur.

Şimdi bu sıfatla, Adalet Partisi Başkanının veya temsilcilerinin umumi efkâr önünde 
bana sorduğu sualler şunlardır: 1950 den evvel orduya gider miydiniz, dolaşır mıydınız?

Evet dolaşırdım. O zamanda sizin gibi muhalifler, orduya niçin gidiyor, orduda niçin 
dolaşıyor derlerdi. O zarnan muharebeden yeni çıkmıştık, dünya yeni harbten çıkmıştı, 
biz henüz tehlikelerin içindeydik. Ordunun her hali vaziyette kuvvetli olması lazımdı. O 
zaman da dolaşırdım. Hususiyle demokratik rejime yeni girmiştik. Onun ihtilatlarından 
orduyu sakınmak için dolaşırdım. Vazife icabı olarak dolaştığım, yaptığım her hareket 
o zamanki muhalefetin diline düşerdi. Bu sefer ordunun hâl ve hareketinden Başbakan 
olarak doğrudan doğruya sorumlu olduğum halde, her kumandanla görüşmem ve her 
kıtaya gidişim istismar ediliyor. Gönül isterdi ki, mümkün olduğu kadar çok, vazifem 
icabı temas edeyim	(Bravo	sesleri, alkışlar)

Her temasım, Adalet Partisi Başkanı tarafından ve Adalet Partililer tarafından 
memleket önünde bir kusur gibi istismar edilmektedir.

Bu iki temayı yani, Af Kanununu ve ordu ile temas meselesini dillerine dolamışlardır. 
Bu istismar devam ederken, biliyorsunuz, son günlerde Celâl Bayar’ın, hastalığı sebebiyle 
muvakkaten, mahkûm olduğu cezanın infazının muvakkaten tecil edilmesi meselesi 
ortaya çıkmıştır. Bu tıbbî ve adlî bir mesele idi. İlk günden beri kesif bir kampanya ile 
hükümlü Celâl Bayar’ın sıhhi sebeple evine bırakılması ve tedavisinin temin edilmesi 
meselesi bir siyasi konu haline getirilmiştir ”Doktor bugün muayene etti, hastaneye 
sevketme kararı verdi, fakat Celâl Bayar hastaneye gitmeyi kabul etmiyor, çünkü kimseye 
itimadı yok...”İtimadı olmamasının sebebi vardır” gibi tahrikler Adalet Partisinin 
fikirlerini ve tahriklerini benimsemiş olan geniş bir gazete âleminde günlük canlı bir 
misal olarak istismar edilmiştir. Bu esnada vakit vakit; vatandaşlar; “Bu memlekette 
Hükümet var mıdır? Ve kanun var mıdır?” şüphesine düşmüşlerdir. Biz bütün bu şüpheler 
karşısında, elde bulunan kanunların demokratik rejimi müdafaaya muktedir olduğunu 
ve tahriklere karşı yeni kanun tedbirleri, şiddet tedbirleri almaya lüzum görmediğimizi 
sükûnetle ilân ettik. Ve bugüne kadar da, bu görüşümüzü muhafaza ettik. Celâl Bayar’ın 
cezasının infazının sıhhi sebeplerle tecil edilmesi muamelesini tabiî seyrine bıraktık. 
Hükümetin imkânı olduğu nisbette bu muameleyi süratlendirmeye çalıştık. Nihayet 
bu muamele tamamlandı. Celâl Bayar’ın Kayseri’de ceza evinden çıkıp, tedavi edileceği 
yere kadar emniyetle gitmesi ve bu esnada “hasta bir adama fena muamele edilmiştir” 
tarzında. Hükümetin altında bırakıldığı ithama, her hangi bir vesile verilmemesi için 
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âzami derecede müsamahalı davranmaya ve kanunların tedbir alınmasını lüzumlu 
gördüğü hallerde, geniş yürekli olarak sükûneti bulunmayı temin etmeye çalıştık.

Hükümlü Celâl Bayar ceza evinden çıkarıldıktan sonra kampanyanın ikinci faslı 
başladı. Bu kampanya esnasında şu temayı işliyorlardı; “Hükümet, nihayet doktorların 
ve adaletin ısrarı karşısında daha ziyade dayanamıyarak Celâl Bayar’ı çıkarmaya mecbur 
oldu. Ondan sonra da helikopterle gitme teklifi yaptı, ailesi reddetti. Ne vasıta istiyorsun 
denildi, kabul etmedi, reddetti” Bu tarz telkinlerle, iyi niyetle yapılan bütün Hükümet 
vazifeleri, kötü niyet ve istismarların âleti ve vasıtası kılınmaya çalışıldı.

Tahliye, 22 Mart 1963 Saat 8:20 de Kayseri’de oldu. Celâl Bayar, 22 Mart gününü ve 
gecesini Kayseri’de geçirdi. Serbest ziyaretler yaptı, serbest kabuller yaptı. A.P. heyetleri 
arzu ettikleri gibi temas ettiler, görüştüler, toplantılar yaptılar. Bugün böyle geçti. Celâl 
Bayar, meşhur bir tarikat mensubu şeyhi ziyaret etti. Gazetelerde, bütün memlekette, 
büyük bir tarikat şeyhinin eski liderle nasıl temasta bulunduğu, öpüştüğü dünyaya ilan 
olundu.

23 Martta kâfile Ankara’ya hareket etti, hiçbir müdahale olmadı. Hasta olan yolcunun 
rahat etmesi için mümkün olan dikkatler gösterildi. 23 Mart Kaman’da. Bâlâ’da geçti ve 
Adalet Partisinin heyetleri veya yaftaları ile selamlandı. Ondan sonra kâfile Ankara’ya 
geldi. Kâfile Saat 13:00 sularında Gölbaşına gelmişti. Orada üç saat beklenildi, bir 
toplantı yapıldı. Ankara’dan heyetler, milletvekilleri, birçok otomobiller gitti. Geniş 
bir toplantı yapıldı. Bu toplantı Saat 16:00 dan sonra Ankara’ya bir zafer alayı halinde 
girde. Hangi yoldan gelecekler, nerede duracaklar, Hükümetin haberi yok, zabıtanın 
haberi yok, trafiğin haberi yok, hiç kimsenin haberi yok. Bu kâfile Ankara’ya girdiğinden 
itibaren umumi hayata tamamiyle hâkim oldu.

Bu hakimiyet Adalet Partisinin idaresi altında cereyan etti. Adalet Partisinin çok 
sayıda milletvekilleri Gölbaşına kadar gittiler, toplandılar, tebriklerde bulundular ve 
beraber Ankara’ya geldiler. Arzu edilen her yerde yollar tıkanabildi halk toplanabildi ve 
her türlü hasmane gösteriler yapılabildi.

2-3 subayın bulunduğu her yerde durdular, tecavüzkârane, hasmane gösteriler 
yaptılar	(C.H.P.	sıralarından,	“kahrolsunlar”sesleri)	Bütün ordu erkânı, ansızın beklemedikleri 
bir surette karşılarına çıkan bu tahriklere karşı kedi kıtalarını zaptetmek için inzibat 
içerisinde bulundurmak için her türlü gayreti gösterdiler. Bu hareket, karanlığa kadar 
devam etti, nihayet evine gitti. Evinin önünde halkı topladılar, münayişler yaptılar, tekrar 
tekrar, pek hasta olan hükümlü Celâl Bayar balkonlara çıktı, beyanat verdi, milletin 
sevgisine teşekkür etti. Tekibedeceği hatt-ı hareketi Adalet Partisi milletvekilleriyle 
konuştuğu zaman nasıl durumda olduğunu bilmiyoruz.

Sabahtan akşama kadar hiçbir engele uğramaksızın bu tertipler ve hareketler 
cereyan ederken, Hükümet bir tek şey düşündü: Cezaevinden çıkmış yaşlı bir hükümlü 
Ankara’ya geliyor, bu esnada bazı taşkınlıklar iyi niyetle de olabilir ve bazı tertipler 
suiniyetlerle hazırlanabilir. Nedir vaziyet?

Hiçbir müdahale yapılmaksızın, hiçbir tesir vuku bulmaksızın, kendi kendine işliyen 
bu tertip, iyi niyete ve hususi maksada ne kadar istinad ediyorsa hiç manisiz meydana 
çıksın, (C.H.P.	sıralarından	bravo	sesleri) mesele anlaşılsın, halk görsün. Hükümet görsün ve 
alınacak tedbirler anlaşılsın (Bravo	sesleri)
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Samimi olarak biz, Hükümet olarak bu fikirde bulunduk. İçişleri Bakanı ile Adalet 
Bakanı ile böyle görüştük, Hükümetin umumi zihniyeti bu idi. Eziyet etmek hatırımızdan 
geçmez. Delilsiz, ıspatsız tahminleri, nihayet şüpheleri, isnat ve itham şekline koymak 
elimizden gelmez. Ama hadiselere, insanlara fırsat verip iyi niyetin de, fena hareketin 
de mahiyetinin meydana çıkmasının memlekete her suretle faydası olduğunu mülahaza 
ettik	 (Alkışlar,	 bravo sesleri) O gece bittiği zaman anlaşılan şu idi ki; bütün kanunların 
geniş müsamaha ile işletilebilmesi ve af mevzularında gösterilen iyi niyetler nasıl 
takdir edilmeyip tamamiyle aksine istismar olunmaya çalışılmış ise, bu seyahat için de 
gösterilen bütün iyi niyetler, tamamiyle aksine istismar edilmiştir.

Şimdi size misaller söyliyeceğim: 2 3 Martta “Hükümlü hasta” buraya geldi. 24 Martta 
da bakınız ne diyor: “Yassıada Mahkemesi denilen şen’i bir mahkeme, mahkeme değil 
müessese; medeniyet iddia edilen bir memlekette düşünülemez” Yüksek Adalet Divanı 
için hükümlü Celâl Bayar’dan ne düşündüğünü sormaya lüzum yoktur. Nasıl isterse 
düşünebilir. Yalnız bu sözleri söylemek, kanunun apaçık yasak ettiği suçları işlemek 
demektir.

Mahkemeleri tezyif edecek surette beyanatta bulunmak sarahaten suçtur. Şimdi bu 
yasağa karşı aleni bir surette hareket edilmektedir.

Bu noktayı belirttikten sonra şimdi tekrar hükümlü hastanın Ankara’ya geliş 
olaylarına geliyorum. 23 Mart günü toplantı yapılmıştır, hazırlanmıştır, haber 
verilmemiştir, gösteriler yapılmıştır. Toplantı Gölbaşında yapılmıştır. Ankara’da 
birkaç yerde trafiğe tamamiyle hakim olunarak halk arzu edildiği gibi toplamış, sevk 
edilmiş, dağıtılmış, yaftalarla her türlü gösteriler, her türlü tecavüzler yapılmıştır. Gün 
böyle geçmiştir. Ve bütün bu hareketler Hükümet tarafından sükûnetle karşılanmıştır. 
Hükümetin vaziyetini düşününüz arkadaşlar! Âmme efkârının nazarında bu Hükümet, 
zindandan çıkan hasta, hükümlü Celâl Bayar’ın memleket içinde her türlü toplantıları, 
tahrikleri yapmasına, söz söylemesine, beyanlar vermesine mukavemet edecek kudrette 
değildir, yetkide değildir, müeyyideye sahip değildir. Bu Hükümet orduya karşı yapılan 
her türlü tecavüzleri, tahrikleri, her mânaya çekilebilecek taşkınlıklara tedbir alacak 
kudrette değildir.

Umumi efkâr böyle düşünüyordu. Hükümet niçin böyle hareket ediyordu.
Şimdi Yüksek Mecliste bunun için yaptığımızı izah etmeye çalışacağım.
Bunu her vatandaşa ayrı ayrı anlatmaya imkân yoktur. Bugün iyi niyetle ne yaparsanız 

tersini göstermek için çalışan geniş bir tahrikçi basın kütlesi ve geniş bir parti teşkilatı 
mevcuttur. Fesat hareketleri için uğraşmaktadır. (Ortadan	bravo	sesleri	alkışlar)

BİR SES — Aşiret onlar aşiret...
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Açıktan söyleseniz tesiri olmaz.
Ama bütün bu macera geçtikten sonra, samimi olarak kaaniim ki, sizi temin ederim 

ki; Hükümet hareket hattımda İsabet etmiştir. Bir büyük yetkili arkadaşımın bugün 
bana söylediği gibi, hemen hemen herkes “Niçin yapıyorsunuz bunu” dediler, “niçin bu 
kadar müsamaha ediyorsunuz?”

Canım, iyi niyet kötü niyet. Ne ise olduğu gibi işlesin de halk da, biz de, herkes de 
işin mahiyetinin ne olduğunu öğrenelim, hazırlık ne olduğunu öğrenelim (Bravo	sesleri) 
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Bunun için yapıyoruz. Yetkili arkadaşım “Allah aşkına dedi, öğrenmeyen kalmadı, vazife 
ne ise onu yapın” Şimdi o hale geldik.

Ne ise hakikatler meydana çıktı. 24 Mart gününün olaylarına gelince; sabahtan 
beri mukabil harekete geçenler. Üniversiteliler, mütemadiyen cevap vermeye, karşılık 
vermeye, toplanmaya çalışıyor, beyannameler dağıtıyorlar, gönderiyorlar ve saire.... 
İçişleri Bakanı iki şey yaptı, birisi; bir koldan mütemadiyen bunları çağırarak yatıştırmaya 
çalıştı. Hareketiniz Toplantı Kanununa aykırıdır, yapmayın diyor, kaani oluyorlar, 
dağılıyorlar, bir saat sonra tekrar toplanıyorlar. İçişleri Bakanı ikinci bir hareket olmak 
üzere de tekrar Bayar’ın evine müracaat etti: “Taşkınlık yapmayın, tehlike vardır.

Sizin emniyetinizi korumak için güçlük çekeceğiz, bugünkü vaziyet karşısında 
nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız bize haber verin ona göre tedbir alalım” Gençlerin 
mukabil hareketini önlemek gayretleri ve Hükümetin halisane nasihatleri gençlerin şu 
cevabı ile karşılandı: “Bu nasıl şey, rejim aleyhine, memleket aleyhine, halk aleyhine 
yapılan her türlü tahrikleri bırakıyorsunuz da bunlara cevap vermek gayretini önlemek 
için bütün kuvvetinizle Hükümet olarak karşımıza çıkıyorsunuz”

Aldığımız Cevab bu	(CHP.	sıralarından	“doğru”	sesleri)
Bir hükümet her tarafa, her istikamete karşı ciddî olarak, tutumlu olarak hareket 

ettiği zaman tesir sahibidir. Bunu, mantık olarak, şikâyet olarak, savunma olarak her 
yerde almaktayız. Şimdi, bakınız, dün Gümüşpala’nın İçişleri Bakanlığına müracaatına.

Ne diyor Gümüşpala? Celâl Bayar’ın karşılanması, bir halk hareketidir. (Maşallah 
sesleri) Bu harekete böyle mukabele edilir mi?... Nasıl olur İçişleri Bakanı, soruyorum 
senden?... Halk hareketine böyle mukabele edilir mi?

Gümüşpala her yerde bunu söyler, bunu yazar. İlk koalisyonda bulunduğumuz 
zaman da bu zihniyette idi. Kendisine karşı ne hareket olursa partizanlıktır, bize karşı 
ne olursa halk hareketidir. Adalet Partisi namına söz söyliyen Sayın, Topaloğlu Birinci 
Koalisyonun İçişleri Bakanı idi. Gümüşpala’nın Hükümet içinde en çok şikâyet ettiği 
insanlardan birisi idi.

Gümüşpala. Topaloğlu’nun partizanlık yaptığını söylerdi	(Gülüşmeler)
Şimdi ikinci kısma geçiyorum.
A.P. Başkanı bana telgraf çekiyor, yapılmış hareketler ve tecavüzlerden Hükümetin 

sorumlu olduğunu iddia ediyor. Burada olsalardı soracaktım.
22/23 Şubat günkü hâdiseleri de Hükümetini tertibetti? Eğer o esnada o hareketin 

tenkidolunacak yerini birisi söylerse; şüphe etmeyiniz ki, o hareketi de Hükümet 
tertibetti, diyecektir.

Celâl Bayar’ın bütün karşılanmalarında, Kaman’da, yaftalarla teşyi heyetlerini ve 
saireyi kim tertibetti? Hükümlü bir hastanın tedavi olmak için evine gitmesinde, infazın 
tehir edilmesinde yapılan bu gösterinin hedefi, hastanın temsil ettiği zihniyetin canlı 
olduğunun millete inandırılması ve Adalet Partisinin bu zihniyetin temsilcisi, takipçisi 
ve devamcısı olduğunun anlatılmasıdır	(C.H.P.	sıralarından	brovo	sesleri,	şiddetli alkışlar)

Muhterem arkadaşlarım, bu vaziyet böyle devam edemez, (C.H.P.	 Sıralarından	 bravo	
sesleri) Bu hareket böyle devam etmemelidir. Bu vaziyette memleket nihayet ve anarşiye 
sürüklenmenin eşiğine kadar getirilmiştir. Yapılacak iş nedir? Yapılacak iş her zaman 
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söylediğim gibi, bir esası, siyasi partilerin, en önde Adalet Partisinin samimi olarak 
düşünüp kabul etmesi veya açıktan reddetmesi lazımdır. Dava 27 Mayıs hareketinin 
meydana getirdiği Anayasa nizamı davasıdır. Bu Anayasa nizamını kabul ediyorlar mı, 
etmiyorlar mı Bu Anayasa nizamı, meşruiyetini kaybetmiş bir iktidarın bertaraf edilerek 
yeni esaslar üzerine bir meşru idarenin kurulması davasıdır.

Bu davayı benimsemekle her mesele hallolonur, benimsememekle her mesele 
açıkta kalır. Ne kadar yaldızlansa, ne kadar örtülüp gizlenmek istense maksat aşikâr 
bir surette meydandadır. Fakat şunu kesin olarak söyleyeyim ki, halkın arasına girip 
mütemadiyen onu hiçbir mülahaza düşünmeksizin, bölücü, tahrik edici ve Anayasa 
nizamının meşruiyeti esasına riayetten uzaklaşma gayretine sevk edici hareketler 
mutlaka felaketli neticeler getirecektir. Bu neticeleri göze alarak. Büyük Meclisi temin 
etmek isterim ki, şimdiye kadar tatbik ettiğimiz müsamaha ve geniş yürekle hadiseleri 
takibetme hareketi yerine bundan sonra daha dikkatli olarak kanunların tatbik edilmesi 
kararındayız	 (C.H.P.	 sıralarından bravo	 sesleri, alkışlar) Anayasa nizamına riayet etmek 
şarttır. Ordu her türlü tecavüzden masun kalacaktır. (Bravo	sesleri, alkışlar) Memleketin 
iç ve dış temel kudreti olan ordumuza karşı, ordumuzun kuvvetine karşı uzatılacak 
hertürlü tahrikler mutlaka kanun eliyle önlenecektir	 (Bravo	 sesleri, alkışlar) Muhterem 
arkadaşlarım, Askerî Şûra toplantısında bugünkü, hâdiselerin Güvenlik Konseyinde 
görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Bu konuda Adalet Partisinin tenkidine uğramış ve 
birçok iyi niyetli insanlarımız. Ordunun peşin olarak böyle bir tavsiyede bulunması 
doğru mudur mülâhazasına düşmüştür.

Arkadaşlarım, bir ordu düşününüz. Bunun Askerî Şûrası, teknik bir müessesedir. 
Kabul ettim. Askerî Şûra, ordunun bütün meselelerini görüşürken ordunun hayati 
olan disiplin ve kudret meselelerini ve Orduya kuvvet veren iç bünyesindeki bütün 
unsurlarını gözden geçirir ve bunların icabettirdiği tedbirleri dikkate almaz olur mu?

Meydanda cereyan eden hâdise şudur. Hasta hükümlüyü karşılayan kâfile 24 saat 
sonra Ankara sokaklarından geçer. Ordunun resmî müesseseleri önünde, Ordunun 3-5 
subayının tesadüfen toplu bulunmuş olduğu yerlerde her türlü hasmane gösteriler 
yapar ve bu Ordunun başında bulunan kumandanlar, Hükümete söylemezler olur mu? 
Nerede görülmüştür? (Bravo	 sesleri, alkışlar) Bu kadar hayati ve esaslı meseleler, şekil 
mülâhazaları içinde kaynatılamaz, kapatılamaz (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Muhterem arkadaşlarım, Askerî Şûranın âzalarının yarısından fazlası Güvenlik 
Konseyinin tabiî âzasıdır. Yapılan şey nedir? Söylüyorlar, konuşuyorlar.

Bunun Güvenlik Konseyi meselesi olarak görüşülmesi lâzımdır.
Ordunun kudretini muhafaza ve Ordunun her türlü tecavüzden masuniyeti 

Hükümetin ve Güvenlik Konseyinin esaslı bir meseledir.
Arkadaşlarım, şimdiye kadar anlattıklarım Adalet Partisinin açıktan çalışmalarıdır. 

Hakikatta Ordu içinde çalışmak istyen cereyanlar pek çoktur.
Bilhassa bizim muhitimiz yani bütün Orta-Doğu çevresinde ve dünyanın her yerinde 

böyledir; siyasî sergüzeşt mutlaka Silâhlı Kuvvete istinat arar. Bizde bir ihtilal olmuştur. 
Umumiyetle memleketin bildiği ihtilal 27 Mayıs İhtilalidir. 27 Mayıs’tan sonra bugüne 
kadar, bir kısmını bütün halk bilerek, 22 Şubat gibi; bir kısmını da herkes, teferruatını 
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bilmiyerek, yalnız şeklen 13 Kasım hadisesi gibi, daha birçok buhranları bu Ordu 2 
seneden, 3 seneden beri başarıyla atlatmaktadır.

Gözle görülmediği gibi, dile getirilmediği için bunların ehemmiyeti küçümseniyor.
Büyük hatadır. Bizim Ordunun bugünkü hali, bir askerî ihtilal getirmiş olan 

memleketin askerî ihtilâl yönünden en az 6-7 sene sonra varabileceği bir istikrar halidir. 
Bu Ordunun Yüksek Kumanda heyeti hesapsız vazife aşkı ve vatanseverlik ile ordularını 
ihtilalci bir ordu halinden intizamcı, vazifesever, Anayasa nizamına bağlı bir ordu haline 
getirmişlerdir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Şimdi bu ordu içinden, sergüzeşt hevesi ile ayrılmış olanlar, bu ordu içine tekrar 
gelip sergüzeşt heveslerini yürütmek isteyenler faaliyettedirler.

Dış siyasi cereyanlara mukavemet etmek gayretinde olan bir kumanda heyeti 
ordunun iç bünyesini bugün cereyanlardan kurtarmak için kahramanca uğraşmaktadır 
(Alkışlar) Başarı ile uğraşmaktadır. Şimdi, bu gayrete eğer bizim siyasî hayatımız yardım 
edecek olmazsa, ordunun vazifesi, kendi içinde âzami derecede güçleşmiş olur ve 
ordunun vazifesini güçleştirmek vatanperver olarak hiçbir partinin ve siyasetle uğraşan 
hiçbir insanın hatırından geçmiyeceği bir husus olmak icabeder. Vatandaş gözünde, 
millet gözünde bunu böyle değerlendirmek icabeder.

Muhterem arkadaşlarını, siyasi meselede Büyük Meclis bir dâva karşısındadır.
Bu davayı kemali ciddiyetle huzurunuzda tekrar söylemek istiyorum.
1961 Ekim seçimlerinden sonra nispi temsille meydana gelen Büyük Millet Meclisi 

demokratik rejimi muhafazaya muktedir olacak mıdır?
Bu Büyük Meclis demokratik nizam içinde işleyip, memleket işlerini görebilecek 

midir? Bu Meclis ile demokratik rejim yürütülmezse ne olacaktır?
Bu meseleler 1961 Ekiminden beri, aşağı yukarı 1,5 seneden beri vatandaşın zihnini 

işgal etmektedir. Bu münakaşa sırasında biz Hükümet ve Büyük Meclisin büyük çokluğu, 
bugünkü Büyük Millet Meclisi demokratik nizamını korumaya ehildir, demokratik 
nizamı yürütmeye muktedirdir, iddiasın dayız.

Dışarda bâzı aydınlar, sergüzeştçiler ve onlara katılan, belki Büyük Millet Meclisinde 
bulunan bâzı arkadaşlar, hükümlü Celâl Bayar’ı karşılamıya gidenler ve “Yassıada 
Mahkemesi denilen şeni bir mahkeme” sözlerini dinleyip, sözlerini işittikten sonra 
onunla birlikte yapılan hareketleri ve teşebbüsleri, halk hareketidir, haklıdır ve 
sairedir tarzında görenler arasında, bu Meclis demokratik nizamı koruyamaz, diyenler 
bulunabilir. Biz bunlarla mücadele edeceğiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. 
Adalet Partisi ne düşünür, bilmiyorum. Adalet Partisi bâzı esaslara inanmıyor mu?

27 Mayıs’tan evvelki nizamı getirmek kararı içinde midir Adalet Partisi?
Adalet Partisi, meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı yeni bir Anayasa nizamı 

kurulmuş olduğunu kabul ediyor mu? Adalet Partisi, eski muhalefet zamanında olduğu 
gibi, demokratik nizamın bütün kolaylıklarından istifade ederek, burada halkı azami 
derecede tahrik ederek iktidara geldikten sonra ne yapmak istiyor?

Tekrar 27 Mayıs’tan evvelki idareye dönmek mi istiyor? Bunlar hakkında memlekete 
apaçık, inandırıcı bir güven vermesi lazımdır. Şimdi, Hükümet için vaziyet meçhuldür. 
Memleket daha birçok buhranlardan geçecektir.
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Temin ederim ki bütün bu buhranlardan Hükümet sizin yardımınızla başarı ile 
geçecektir	(Bravo	sesleri, sürekli	akışlar)

Adalet Partisi, kanunlar tek taraflı tatbik ediliyor diye bugün Meclisi terketti. 
Tedbirler Kanununun tek taraflı tatbik edildiği doğrudur arkadaşlar.

Ama onların lehine! Tatbikatta Tedbirler Kanunu, hükümlülerin, ceza giymiş olanların 
methini, propagandasını; onların lehlerine tezahürat yapılmasını menetmektedir. Açık 
şekli bu. Siz, vatandaşlar ve insaflı vatandaşlar ellerini vicdanına koyup düşünsünler. 
Basın, resimle, yazı ile vesaire ile bu hükümlülerin, ceza görmüş olanların propagandasını 
yapmaktan fiilen menedilmiş midir?

Bizim, vatandaş gözünde suçlu olduğumuz, kusurlu olduğumuz asıl nokta bu 
propagandalara mani olmadığımız noktasıdır. Hele bir geçmiş devrin kusurlarını 
söylemek için bir gazete aşırı olarak yayın yapsın. O zaman görürsünüz, Hükümet 
nerede, Tedbirler Kanununu uygulamıyor diye nasıl ithamlar serdedecektir. Hakikatte 
onların aleyhine olan neşriyat fiilen durdurulmuştur. Lehlerine olan neşriyat fiilen hiç 
durmamıştır. Vaziyet bu.

Şimdi A.P. sözcüsü karşımıza geçiyor, kanunlar tek taraflı tatbik ediliyor diyor. 
Topaloğlu, siz Hükümette bulunurken de kanunlar tek taraflı uygulanıyor diye sizden 
şikâyet ederlerdi. Nasıl insafa sığdırıp da, kendi partisini bu hale getirmiş olan Genel 
Başkanınızın sevkü idaresini burada temsil edebiliyorsun? Çok esef ederim.

Demokratik rejimin ilk devrinde D.P. böyle bir Meclisi terketme gösterisi yapmıştır. 
Ben o zaman Cumhurbaşkanı olarak Meclisten ayrılmış olan küçük muhalefet grubunun 
kırgınlıkla Meclisten ayrılmasını önlemek, durdurmak için çok teşebbüs yaptım, 
kendilerini davet ettim, konuştum, gönüllerini aldım, tarziye verdim, Mecliste olan bir 
hadise için, Cumhurbaşkanı olarak ben tarziye verdim, onları Meclise davet ettim. Bunu 
bilenler, tekrar kendilerini çağırıp tarziye vererek sizin namınıza özür diliyerek Meclise 
getireceğimi zannediyorlarsa aklanmışlardır	(Bravo sesleri, alkışlar)

Tarih tekerrürden ibarettir. Fakat, her hadise daima aynı şekilde ve ölçüde tekerrür 
etmez, arzu buyurdukları kadar dışarıda kalabilirler. Geldikleri zaman başımızla, 
beraber hep beraber çalışırız. Dışarıda kaldıklarında arzu ettikleri şekilde Meclisi 
dışarıdan taklp ederler. Ama bir noktayı hatırlatmak isterim; Mecliste çalışmayız, 
gideriz miting meydanında çalışırız derlerse ne olur? Bunu hukukçulara tetkik ettiririm, 
bir parti Mecliste çalışmayı reddederek dışarda kalabilir mi? Hatırlarında bulunsun.89 
(C.H.P.	den	ayakta bravo	sesleri, sürekli	alkışlar)

89   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 15 Birleşim 62, Sayfa 6-12
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3 Nisan 1963 Çarşamba 
Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 Sayılı Kanuna Ek 
Kanun Tasarısı Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, Ulusal Bayram 
Kanunu üzerinde Büyük Meclisin, bütün partileri ile yürekten mutabık oldukları bir 
anda, söz söylemeye lüzum kalmamıştı. Biraz evvel konuşan milletvekillerinin sözleriyle 
bu kanunun bitmesini arzu etmedim. Siyasî vaziyetimiz üzerinde birçok şüpheler ve 
tereddütler gösteren milletvekilini temin ederim ki, siyasî vaziyetimiz sağlam bir 
yoldadır.

Eğer yakın zamanda olan hâdiseler, kendisinde bu kadar karanlık ve yersiz 
mülâhazalar hâsıl etmişse bunları, daha bir gün sabredip. Cuma günü genel görüşmede 
bütün mülâhazaları ile birlikte söyler ve kendisine, Hükümet adına, mesul olanlar ayrı 
ayrı cevap verirdi.

Bilhasa, muhatap tuttuğu Başbakan, demokratik rejimin bu memlekette 
yürüyebileceğine, yürüyebilmesi için büyük mesafeler ve başarılar kazanıldığına 
yürekten, samimiyetle inanmaktadır. 1 seneden, 1,5 seneden beri atlatılan güçlüklerin 
hududu yoktur. Bu güçlüklerin yenilmiş olması; ihtilâlden çıkmış, intikal devrine girmiş 
her hangi bir memlekette, daima küçük görülmiyecek derecede ehemmiyetli neticelerdir.

Muhterem arkadaşlarım, memlekette siyasi havanın bozulmasının sebebi olan 
tahrikler durmalıdır. Büyük intikal hamleleri içinde olan bir memlekette bu gördüğümüz 
hâdiseler olabilir. Fakat siyasi hayatımız büyük bir tekâmüle doğru ilerliyor. Siyasi 
hayatımız, memlekete huzur, ikbal ve saadet verecek sağlam zeminleri mutlaka 
bulacaktır.

Biraz evvel konuşan ve karanlık mülâhazalarını söyliyen milletvekili emin olsun, 
şimdi kabul buyurduğunuz kanunun bugüne kadar geç kalması intikal devresinin devam 
etmesindendir. 27 Mayıs gününü Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan etmek ihtilalden bir 
hafta sonra veya seçimden bir hafta sonra yapılacak bir iş değildir. Bütün siyasi partilerin, 
bütün vatandaşların, 27 Mayıs Bayramı Kanununun el birliği ile yürekten ve lüzumlu 
bir kanun olarak çıkmasına inanması için bu kadar zamanın geçmesi, tekâmülün zaruri 
bir şartı idi	(Ortadan	bravo	sesleri ve	alkışlar) O neticeye vardık. Bütün siyasi partiler bu 
temelde birleşmek zaruretini kavradılar. Şimdi kanunun kabulü günüdür.

Bu kanunu kabul etmekle memlekette huzuru tesis ve vatandaşlar arasında anlaşmayı 
ilerletmek için büyük bir adım atmış olacaksınız. Sizleri tebrik ederim arkadaşlarım.90 
(Ortadan	ve	sağdan	alkışlar)

90   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 15, Birleşim 66, Sayfa 147
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5 Nisan 1963 Cuma 
Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç’ın Anayasa ve İç Politika Konusunda 
Genel Görüşme Açılmasına İlişkin Önergesi Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, İç politika üzerinde 
açtığımız genel görüşme, içinde bulunduğumuz siyasi havayı aydınlatmıştır. Size bu ışık 
altında hitabediyorum.

Hoşumuza giden ve gitmiyen taraflariyle hepimizin siyasî durumumuzun çok nazik 
ve çok ciddî bir manzarada göründüğünüzü tahmin ederim.

Görüşmelerde bir süreden beri siyasî havamızı zehirliyen tahrikleri bütün delilleri 
ve işaretleriyle Hükümet vermiştir. Son 15 günden beri patlama halinde meydana 
çıkan siyasi olaylar aslında bu devamlı tahriklerin ve hazırlıkların neticesi sayılmak 
lâzımdır. Çok kimsenin unuttuğu bir nokta. Türkiye’nin bir ihtilâlden çıkmış olduğu 
ve ihtilalden çıkmış memleketlerin kendilerine mahsus bazı hususiyetler taşıdığıdır. 
Bu hususiyetlerdir ki, o çeşit memleketlerin normal demokratik rejime geçişlerini 
güçleştirmektedir.

Biz ise, birkaç senede dünyanın hayretini ve takdirini çekecek bir ilerleme 
kaydetmişizdir. Ama demokratik rejimin icaplariyle bir ihtilâlden çıkmış olmanın 
hususiyetlerini bağdaştıramazsak, başarımızı tamamlamamız mümkün değildir. Size 
Hükümetin azminin bu noktada olduğunu temin etmek İsterim	(Orta	sıralardan ve sağdan 
bravo	sesleri)

Sevgili Arkadaşlarım,
Siyasî affı zorla kabul ettirmek temayülünün ifratlığı ve memleketi huzurdan 

mahrum eden tesirleri, plân üzerine vatandaşın topladığı ümitleri, tahribetmek gibi 
insafsız, menfi bir arzunun tepkileri ve nihayet demokratik rejimin hürriyetlerinden 
istifade ederek bu rejimi 27 Mayıs’tan evvelki meşruiyetini kaybetmiş idare günlerinin 
usulüne ve üslubuna döndürmek hevesleri son 15 gün içinde pek aşikâr bir surette 
faaliyete geçmiştir.

Görüşmelerin ortaya koyduğu açık gerçek budur. Hasta bir hükümlünün tedavisine 
kolaylık göstermek, hükümlü olmanın tabiî ve kanunî sınırlarını imkân nisbetinde 
hissettirmemek gibi, insanî gayretler geniş ölçüde siyasi tertiplere vesile edilmiştir. Bir 
muhalefet partisinin merkezde ve vilâyetlerdeki teşkilatı ile böyle bir siyasi istismarı 
yürürlüğe koyması esef edilecek bir talihsizlik olmuştur. İntikam hisleri alabildiğine 
körüklenmiştir.

22, 23 ve 24 Mart günleri geniş ve kanunsuz siyasi teşebbüslerin cereyan ettiği 
günlerdir. Hükümet bugünlerde basiretsiz, akıl ve iz’an dışı gösterilerden elde edilmek 
istenilen karanlık ve şüpheli neticelere karşı vatandaşı ve Anayasa nizamını koruyacak 
tedbirleri almaya çalışırken başka bir durum meydana çıkmıştır. Hükümet kendisini bu 
azgın teşebbüsler önünde, her suretle tehlikede ve himayesiz kaldığını zanneden geniş 
genç vatandaş kütlesinin ve Devlet müesseselerinin vahim nefis müdafaası hareketleri 
karşısında bulmuştur.

26, 27, 28 Mart günleri uzun zamandan beri siyasi tertipler hazırlamış olanların 
etraftan topladıkları hareket kuvvetleriyle kendi canlarının emniyetini Anayasa 
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nizamında gören vatandaş toplulukları arasında mücadeleler, hattâ çarpışmalarla 
geçmiştir. Hükümet bütün vasıta ve imkânlariyle vatandaşları birbiriyle tutuşmaktan 
menetmeye ve korunmaya çalışmıştır.

Eğer Hükümet kuvvetlerinin vakit vakit yetersizliği görülmüşse, bunun hafifletici 
sebebini karanlık hazırlık hareketlerinin genişliğinde ve bu hareketlere karşı infialin ve 
tepkinin şiddetinde aramak lâzımdır. Buna rağmen, telâfi edilmez durumların önlenmiş 
olması Hükümet kuvvetlerinin duruma en sonda hâkim olmalarının sonucudur. 
Hükümet, vatandaşların birbirlerine bütün tecavüzlerini derin esef ve teessürle 
karşılamıştır.

Hükümet vatandaşlar arasında intikam ve husumet duygularını tahrik eden 
cereyanların ne kadar zararlı neticeler verdiğine ve gelecekte ne felâketli neticeler 
hazırlayabileceğine Büyük Millet Meclisinin ve herkesin dikkatini celbetmeyi vazife 
saymaktadır. Bir defa, sizi temin ederim ki, bu cereyanların hiçbir başarı talihi yoktur. 
Son onbeş günün hadiseleri en akılsızlara dahi bunu göstermiş olmak lazımdır. Bizce 
memlekete huzur verecek, memleketin kalkınmasını, iktisadi gelişmesini sağlıyacak 
başlıca çareyi siyasi hayatımıza istikamet veren teşekküllerin sağduyusunda aramak 
lâzımdır.

Muhterem arkadaşlarım, Onbeş günlük hâdiselerin siyasi hayatımıza ne dersler 
öğrettiğini gelecekte göreceğiz. Siyasi teşekküllerimizin derlenme ve toplanma 
gayretlerinin ciddiyet derecesine de bu devre içinde şahidolacağız. Ama hiçbir siyasi 
teşekkülün, memleketin huzur ve güvenliğini tehdidedici hazırlıklardan medet uman 
kimselerin gayretlerini destekler halde umumi efkâr karşısına çıkmak istemeyeceğine 
samimi olarak inanmak isteriz. Her halde, buna müsamaha göstermek niyetimiz 
katiyen mevcut değildir	 (0rta	 sıralardan	 bravo	 sesleri) Hükümet olarak Büyük Meclise, 
genel görüşmenin neticesinde arz edebileceğimiz şudur; Fert olarak ve teşkilat olarak 
memleketi bölecek ve onun huzurunu bozacak çalışmaları yakından takibediyoruz, 
takibedecegiz. Kanun dışı hareketleri, kişilerden veya teşekküllerden gelsin, mercileri 
olan mahkemelere tereddütsüz sevk etmek kararındayız	 (Orta	 ve	 sağ	 aralardan, bravo	
sesleri	alkışlar)

Biz Siyasi hayatımızda hoşgörürlülüğün hâkim olması için iktidarda bulunan siyasî 
partilerin geniş yürekli olması lüzumunu daima ileri sürdük. Bütün aksi iddialara göğüs 
gererek memlekette demokratik nizamın yürüyebileceğine kesin inancımızı muhafaza 
ettik. Son tecrübelerden, memleket idaresinde demokratik rejimin tek idare sistemi 
olması lüzumuna inancımız kuvvetlenmiş olarak çıkıyoruz.

Bütün siyasi tahrikler ve karşıklıkların temelini demokratik nizama öteden 
beri inanmamış olan siyaset erbabının, daima olduğu gibi, maksatlarına erişinceye 
kadar demokratik nizamın temin ettiği imkânlardan ve vasıtalardan istifade etmek 
gayretlerinde görüyoruz. Demokratik rejimi bir intikam İdaresini kurmak için vasıta 
olarak kullanmak istiyenler başarı kazanmıyacaklardır	 (Orta	 ve	 ön	 sıralardan,	 bravo	
sesleri alkışlar) Anayasa ve demokrasi bunların hakkından gelecektir. Demokratik 
rejimin tabiatında olan insani ve medeni düşünceleri ve usulleri zayıflık, tavizcilik, 
aciz zannedenler kesin olarak aldanmaktadırlar. Demokratik rejim serbest ve açık 
münakaşa içinde vatandaşı aydınlatmasını bilecek ve aldatan hilekârı mutlaka yere 
serecektir. Bu sözlerimin bir hayale değil, bir gerçek teşhise dayandığını anlamak için 
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son onbeş günün hadiselerinden sonra memlekete hakim olan havaya bakmak kâfidir. 
Bazı kimseler ve bazı teşekküller hafifîik ve ihtiyatsızlıklariyle, meydana çıkan kötü 
niyetleriyle bütün itibarlarını kaybetmişlerdir. Buna mukabil doğrunun ve iyinin peşinde 
olanlar tahmin edilmiyecek güç kazanmışlardır. Demokratik rejim her şeyden önce 
vatandaşın sorumluluğunu bilmesi ve kendine güvenmesidir. Sorumsuz ve kendisine 
güvenmediği için hilekâr olan siyasetçinin tahriklerini Anayasaya bağlı vatanseverler 
daima yeneceklerdir. İstikbale bunun için güvenle bakıyoruz.

Büyük vazifemiz vatanımızın demokratik rejim içinde kalkınmasına ve ilerlemesine 
elbirliğiyle çalışmaktır. Bunun aksi yolda olanlar, politika hayatımızda yerleri 
bulunmadığını görüp anlıyacaklardır. Bunu kişilere anlatacağız, bunu teşekküllere 
anlatacağız. Bu genel görüşme, hepimize yeni ufuklar açmıştır.

Muhterem arkadaşlarım, Sizi temin ederim ki, son onbeş günlük olaylar üç seneden 
beri geçirdiğimiz buhranlardan bir safha olmuştur. Bu buhran, bir defa daha demokratik 
imanın zaferiyle bitmiştir. Gelecek günlerin demokratik anlayışta ve düzende yeni 
terakkiler getireceğine inanıyoruz. Hükümetiniz bunu sıkı şekilde takibetmektedir, 
takibedecektir.

Muhterem arkadaşlar, ciddî bir buhran sonunda bir genel görüşme açtık. 14 saatten 
beri fasılasız milletvekilleri, millet kürsüsünde fikirlerini bütün açıklığı ile bütün acılığı 
ile söylemektedirler. Dünyanın her yerinde böyle bir millet, böyle bir milletin iradesi 
milletvekillerinin samimi ve ciddî murakabesi altında sayılır. Sizi tebrik ederim. Sizi 
hürmetle selamlarım.

Büyük bir demokratik zaferle çıkıyorsunuz ve türlü tertipçiler demokratik rejimi 
kendi maksatları için vasıta olarak kullanmak istiyenler ve demokratik rejimi acz ve 
bir zaaf zannedenler kaybetmişlerdir. İtibarlarını, güçlerini, millet nazarında tesirlerini 
kaybetmiştir.91

91   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 16, Birleşim 67, Sayfa 109
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29 Nisan 1963 Cuma 
Konya Milletvekili Faruk Sükan’ın Siyasî ve Askerî Görüşmelerde 
Muhalefet Partilerinin de Fikrinin Alınmasına İlişkin Konuşması 
Nedeniyle Yaptıkları Açıklama

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, dış politika 
üzerinde Sayın arkadaşımızın hitabesinden sonra söz almaya mecbur oldum. Müttefik 
devletlerin dışişleri bakanlarının memleketimizi ziyareti ve görüşmelerinin neticesi 
hakkında şimdiye kadar malumat verilmemiş olduğunu söylemek için pek acele 
edilmiştir, zannederim.

Ben, İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüşeli henüz bir saat olmuştur. Ben görüştükten 
sonra bizim Dışişleri Bakanımız ile beraber hepsi yeni vazifelerine, seyahate çıkmışlardır. 
Vakit geçirilmesi, Meclisin habersiz bırakılması bahis konusu olmasa gerektir.

Dış politika üzerinde esas İtibariyle istinadettiğimiz kuvvetli temeller vardır. 
Memnuniyetle kabul etmeliyiz ki, Türkiye’de bütün siyasi partiler dış politika üzerinde 
mutabaktırlar. NATO’da ve CENTO’da ittifak vecibelerimiz vardır. Bir müttefikler ailesi 
içinde sadakatla vazifemizi, vecibelerimizi yerine getirme kararındayız.

Şimdi muhalefet partisine mensubolan arkadaşlarla birlikte mesuliyet taşıdığımız 
zaman vaziyet bu idi. Şimdiki Hükümetin programında da NATO ittifakından. CENTO’dan 
sarahatla ve sadakatla bahsolunmuştur. Politika üzerinde yeniden görüşler alınıp tespit 
edilmesi için esaslı bir ihtiyaç henüz yoktur.

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki NATO ittifakının esasları Büyük Meclisten 
kanunlarla çıkmış, kabul edilmiştir. Bundan sonra, bu ittifakın ve CENTO İttifakının kendi 
hükümleri dahilînde işlemesi, mesul olanların, alakalı vazifelilerin daimi temasları ile iş 
birlikleri ile temin edilmektedir.

Bu sefer yakında da, Tahran ve Karaçi’de CENTO İttifakının toplantıları 
olacaktır. Ondan sonra NATO Dışişleri Bakanları Ottavva’da ve sonra Washington’da 
toplanacaklardır. Bizim Dışişleri Bakanımız da gitmiştir. Bu seyahatten döndükten 
sonra Dışişleri Bakanımızın Büyük Meclise geniş ölçüde malumat vermeye çalışması 
tabiidir. Müsterih olabilirsiniz.

Dedikodular arasında nükleer silahların tehlikesinden veya Türkiye’nin 
büyük tehlikeler karşısında nötralist bir istikamet tutması lüzumundan bahseden 
propagandalar ileri sürülmüştür. Türkiye için bu ihtimallerin varid olmadığını tekrar, 
sarahatle ve kesin ifadelerle teyidederim.

Biz müttefikler ailesi içinde, NATO içinde, CENTO içinde, vazife ve vecibeler 
alırken, birtakım müttefiklerimizden vazifeler isterken ittifak muahedeleriyle bize 
düşen vazifeleri de sadakatle yapacağımızı taahhüdetmişizdir ki bu Büyük Meclisin 
malumudur; bütün partilerin malumudur. Ve bütün partiler bu konuda açılan her 
müzakerede mutabakat ve ittifak göstermişlerdir.

“Nötralist” kelimesi, yapılan propagandanın ifadesi bakımından burada söylenmiş 
olacaktır. Bunu arzu eden muhitler ve siyaset akımları vardır. Fakat, Türkiye, ittifaklarına 
sarahatle bağlı olmaya kesin olarak karar vermiş ve bu vaziyetinden memnun olan bir 
Devlettir.
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Bütün bu suitefehhüme mahal verebilecek noktaları tasrih ve izah ettikten sonra 
Dışişleri Bakanları ile temaslarımız hakkında kısa malumat vermek isterim. Vereceğim 
malumatın mahiyeti bizzat Dışişleri Bakanlarının bizim umumi efkârımıza yaptıkları 
beyanlardan çok güzel anlaşılmaktadır.

Amerika Dışişleri Bakanı, Türklerle beraber olduklarını, Türklerle beraber 
kalacaklarını, Türkiye’nin iktisadi kalkınması ile çok alakadar olduklarını, bu hususta 
ellerinden gelen yardımları, hizmetleri yapmak için kararlı olduklarını Türk umumi 
efkârına açıklamıştır. Dostlukta vefa ve ittifakta sadakat ve iyi münasebetlerin teyidi 
mahiyetindeki bu beyanlardan çok memnuniyet duyduğumuzu huzurunuzda ifade 
etmek isterim	(Alkışlar)

Konuşmalar, münasebetlerimizin gözden geçirilmesi, bugün ittifak ailesi içinde 
ve siyaset sahasında mevcud olan meselelerin beraberce, iki müttefik Dışişleri 
Bakanı olarak, beraberce tetkiki mahiyetindedir. Bunların pehisinde nokta-i nazar 
ayrılığı olmadığı müşahede edilmiştir. Bunları, bu hükümleri bildiride de sadakatle 
aksettirmişizdir.

İngiliz Dışişleri Bakanı ile dün Dışişleri Bakanımız birkaç saat görüştü.
Bugün de ben, İngiliz Dışişleri Bakanı ile bir saatten fazla mülakat ettim.
İttifak içindeki meselelerde, muvazi bir yolda mutabık bir halde yürüdüğümüzü 

müşahade ettiğimiz gibi, yalnız bizi alakadar eden meseleleri de, İngiltere ile Türkiye’nin 
beraber taahhüt altında bulundukları meseleleri de gözden geçirdik. Bunların hepsinde 
görüşlerimizde mutabakat olduğunu ve hareket hatlarımızla birbirimizden memnun 
bir halde bulunduğumuzu müşahede ettik.

Vaziyet umumi olarak bu merkezdedir. Daha fazla tafsilatı Dışişleri Bakanı geldikten 
sonra umumi olarak alacaksınız. Muhalefetin nokta-i nazarını öğrenmek, gerek harici 
meselelerde gerek iç politikamız meselelerinde daima arzu ettiğimiz bir şeydir. 
Muhalefetle münasebetlerimiz hakkında geçmişte söylediğimiz sözlerle hareketlerimiz 
arasında bir tenakuz görüldüğü ifadesinde bir yanlışlık olacaktır. Biz, kendi kanaatimizce, 
gerek iktidarda bulunan partilerle, gerek muhalefette bulunan siyasi partilerle beraber 
çalışmak için her türlü gayreti sadakatle göstermekteyiz.

Arkadaşımızın sözlerini, muhalefetin iktidarla iyi yolda yürümek için bir iyi niyet 
tezahürü şeklinde tefsir etmek caizse bundan yalnız memnun Olabiliriz.92	(Alkışlar)

92   Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre I, Cilt 16, Birleşim 79, Sayfa 570
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17 Mayıs 1963 Cuma 
CHP Grup Toplantısında Yaptıkları ve Gazetelere Kısmen Yanlış Akseden 
Beyanatını Açıklayan Konuşmaları

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar. grupdaki konuşmam 
kısmen yanlış aksetmiştir.

Benim ifademle ilgisi olmıyan değişik ve hatalı yorumlara yol açıldığı bir vakıadır. 
İstanbul’dan dönüşümde verdiğim demeçte Türkiye’nin demokratik rejim içinde 
iktisadi kalkınmasının başarı yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledim. İhtilal 
ihtimallerinin ortadan kalktığını ve demokratik rejimin bugün daha ziyade sağlamlık 
kazandığını belirttim. Bunlarla beraber demokratik rejim için büyük vazifenin siyasi 
partilerimizin tutumlarında ve davranışlarında toplaştığına açık bir surette işaret ettim.

Salı günü gruptaki konuşmam bu beyanatımın devamı telakki edilmelidir.
Siyasi hayatımızda sorumluluk duygusunun hâkim olması benim öteden beri 

üzerinde durduğum bir tezdir. Bu duygunun kaybolmasını daima vahim telakki 
etmişimdir. Gruptaki sözlerimin rejime yönelmiş bir tehlike ile hiçbir ilgisi yoktur. Benim 
üzerinde durduğum mesele Hükümet içinde bulunan partilerin sorumluluk duygusuyla 
ahenk içinde çalışmaları, muhalefet partilerinin muhalefet vazifesini yaparken siyasi 
hayatımızda birinci derecede sorumlu olduklarını gözden uzak tutmamalarıdır. Hususiyle 
sorumluluk duygusu istiyen hallerde, ilgisiz ve aksi davranışlar gösterilirse, memleket 
huzuru bundan zarar görür ve bu haller Hükümet kanatları içinde vukubulursa elbette 
zarar katmerli olur. Bu sözlerimde, sorumlu bir insanın tabiî mülâhazasından başka bir 
mana aramaya, imkân yoktur.

Seçimden grupta bahsettim. Bir seneden beri de bahsediyorum. Demokratik 
rejimde hususiyle koalisyon içinde Hükümetin yürütülmesi daimî olarak anlaşmaya 
bağlıdır. Yalnız liderlerin anlaşmasına değil, grupların da kendi liderlerine daimi surette 
yardımcı olmalarına bağlıdır. Koalisyon içinde veya Hükümetle Meclis arasında ihtilaf 
olduğu zaman Sayın Devlet Başkanının düşüneceği tedbirlerden başka, demokratik 
rejimin son tedbiri olarak seçimi yenilemek ihtimali de daima mevcuttur. Bu sözlerimde 
demokratik rejimin bir tehlikeye maruz olduğu endişesi değil, aksine demokratik 
rejimin bünyesinde güçlükleri halletmek için her tedbirin mevcudolduğunu göstermek 
maksadı vardır.

Bir mülahaza daha arz edeyim: Piyasanın endişeye düşmesi için hiçbir sebep yoktur. 
Demokratik rejimin tabiî münakaşaları içinde, iş ve iktisat hayatımızın tereddüt havası 
yaratmak istiyenlerin tesirlerine kapılmadan güven içinde çalışması lazımdır.

Siyasî istikrar meselesi, İstanbul dönüşünde yaptığım ilk beyanatta da söylediğim 
gibi halli çok kolay ve çok güç bir noktada düğümlenmiştir. İktidarda ve muhalefette 
bulunan bütün partileri kasdederek söylüyorum, bu düğüm noktası, siyasî hayatımızda 
sorumluluk duygusuna dayanan verimli bir çalışma tarzının hâkim olmasıdır. 
Çabalarımızın ve uyarmalarımızın hedefi budur.93	(Alkışlar)

93   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt: 17, Birleşim 82, Sayfa 53
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21 Mayıs 1963 Salı 
20-21 Mayıs İsyan Hareketi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başarısı 
Hakkında Cumhuriyet Senatosu’nda Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüksek 
Senatonun Sayın Üyeleri.

20 Mayısı 21 Mayısa bağlıyan gece Ankara’da bir kısım Harb Okulu öğrencisini de 
kendi karanlık maksatlarına alet ederek, demokratik rejime ve memleketin meşru 
Hükümetine karşı silahlı bir isyan hareketine girişmiş olan 22 Şubat 1962 hareketinin 
sorumlularından Emekli Albay Talât Aydemir, hareketin tamamen bastırılması üzerine 
Ankara’da kaçıp saklanmış olduğu bir evde bugün öğle vakti yakalanarak tevkif edilmiştir. 
Talât Aydemir’in suç ortakları da şu anda nezaret altına alınmış bulunmaktadırlar. İsyan 
hareketi, sabahın erken saatinde tamamen bastırılmış, duruma tamamen hakim olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, o satten itibaren suçluların toplanması hareketine başlamıştır 
(Şiddetli	alkışlar)

İsyan hareketi bir avuç âsinin Ankara Radyosunu bir baskın hareketi ile ele 
geçirmesi suriteyle başlamıştır. Âsiler, elebaşı Talât Aydemir’in imzası ile Anayasayı 
ihlâl suçunun açık belgesi olan bir ihtilal beyannamesi yayınlamışlardır. Sırtına albay 
üniforması da geçiren Talât Aydemir, Harbokuluna giderek harekâtı oradan idare etmek 
teşebbüsüne girişmiştir. Ancak, rejime, Hükümete ve demokratik düzene bağlı Türk 
Silahlı Kuvvetlerine mensup birlikler harekete geçerek radyoyu geri almışlardır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri yayınlanan ilk beyannamenin tamamiyle uydurma olduğunu bütün 
kuvvetlerin Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak Hükümeti desteklediklerini radyoya 
bildirmiş, ilk hareketin birtakım sergüzeştçilerin eseri olduğunu açıklamıştır. Ancak, bu 
sırada bâzı Harbokulu öğrencileri Radyo evine tekrar girince, yayınlar Etimesgut’tan 
kesilmiş, daha sonra da Etimesgut verici istasyonu Genelkurmay Başkanının emir ve 
bildirilerini vermeye başlamıştır.

Haber yurtta duyulur duyulmaz her tarafta derin bir infial doğurmuş.
Kara, Hava, Deniz ve Jandarma kuvvetleri âsilere karşı olduklarını bildirmişlerdir.
Türk Silahlı Kuvvetleri bir avuç sergüzeştçinin ardına düşüp yolunu şaşırmış 

bulunanları sabahın erken saatlerinde tamamen tedibetmişlerdir.
Sabaha karşı, radyoda Cumhubaşkanı Sayın Gürsel’in, benim ve Genelkurmay 

Başkanı Sayın Orgeneral Sunay’ın Türk Milletine mesajlarımız yayınlanmıştır. Harekete 
katılanların tamamı günün ağarmasından biraz sonra teslim olmuşlardır.

Bütün gece olayları izledikten sonra bu sabah Genelkurmay Başkanlığına gelerek, 
yüksek komutanlarla bir toplantı yaptım. Saat 11 de Başbakanlıkta, Bakanlar Kurulu, 
yüksek komutanların da katıldığı, Millî Güvenlik Kurulu ile birlikte toplanmış ve alınacak 
tedbirleri görüşmüştür, öğle vakti Başkentte hayat tamamiyle normale dönmüştür. 
Ankara dışında hâdise cereyan etmemiş ve her yerde Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma 
tamamiyle hakim kalmışlardır. Böylece, Saat 14:00 ten itibaren Ankara’da sokağa çıkma 
yasağının kaldırılması mümkün olmuştur.

Talât Aydemir ve suç ortakları adalete teslim edilmişler ve nezaret altına alınmışlardır.
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Bakanlar Kurulu, Anayasanın 124’ncü maddesine göre, yurt huzurunun takviyesi ve 
demokratik rejimin selâmeti bakımından Ankara, İstanbul ve İzmir’de bir ay süre ile 
sıkıyönetim ilânına karar vermiştir.

Olayların memleket açısından ne derece elem verici olduğunu belirtmeye lüzum 
yoktur. Vazife şehitleri vermiş olmamız teessürümüzü derinleştirmektedir.

Tek tesellimiz, demokratik rejimin ve Anayasa hâkimiyetinin bu imtihandan da 
başarı ile çıkmış olmasıdır	(Bravo	sesleri ve sürekli	alkışlar) Dün gece de söylediğim gibi, 
Türkiye’de demokratik rejim ebediyete kadar şerefle yaşıyacaktır	(Bravo	sesleri ve sürekli	
alkışlar) Anayasayı ihlâl edenlere karşı 27 Mayıs’ı milletle birlikte başarmış olan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri, Anayasayı yine milletle birlikte her tecavüze karşı koruyacaklardır, 
(Şiddetli	alkışlar)

Sözlerimi bitirirken, şanlı tarihine uygun olarak büyük vatanseverlik ve üstün vazife 
duygusu göstermiş olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin komutanlarından subay, astsubay 
ve erlerine kadar bütün mensuplarını Hükümet adına, Yüce Heyetinizin de hislerine 
tercüman olduğumdan emin bulunarak. Şükranla selâmlarım.94	 (Bravo	 sesleri ve	ayakta	
şiddetli alkışlar)

94   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 65, Sayfa 219
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22 Mayıs 1963 Çarşamba 
Ankara, İstanbul ve İzmir’de 21 Mayıs’tan İtibaren Bir Ay Süreyle 
Sıkıyönetim İlan Edilmesi İçin Hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı 
Üzerine Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, esef 
ve elem verici olaylardan sonra Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetim kararını onayınıza 
sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Son olayların şehitlerinin üzüntüleri henüz 
yüreklerimizde pek tazedir. Şerefsiz sergüzeştçiler (Bravo	sesleri, şiddetli alkışlar) yüzünden 
bu topraklarda medeni ve demokratik nizamın davacısı olanların yüreklerinde açılan 
yara büyüktür. Devletimizin milletler ailesinde itibarının ve yüksek menfaatlerinin 
zarar görmesi ihtimali vatandaşlarımıza hüzün vermiştir. Bu esef verici şartlara rağmen, 
demokratik rejim dâvası ve buna bağlı olan memleket geleceği ve devletin itibarı, çetin 
bir imtihandan başarı ile çıkmıştır, (sürekli alkışlar) Daha sağlam çıkmıştır. Bunu Büyük 
Meclise arz etmekte acılarımızın tesellisini buluyorum.

Kanaatimin temellerini bir tarih hâdisesi olarak anlatmak isterim. Bununla benden 
sonra bu rejimin ne olacağı şeklinde iyi niyetli insanların safiyetle ifade ettikleri 
tereddütleri ve arka niyetli siyasetçilerin samimi olmıyan telkinlerini de tesirsiz 
bırakacağımı ümidederim	(Sürekli alkışlar)

Sayın Üyeler, Bir uçtan öbür uca yeryüzündeki bütün devlet rejimlerinin emniyeti 
ve korunması, eninde sonunda içeriye ve dışarıya karşı devletin silâhlı kuvvetlerine 
dayanır. Onun için, her rejimin, son çare olarak silâhlı kuvvetlerine başvurduğu zaman 
onun vicdanındaki samimî inancın ve temel idealin ciddiliğine ve kudretine göre netice 
alması mukadderdir	(C.H.	P.	sıralarından	bravo	sesleri)

Şimdi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sarsılmıyan samimi inancının Türkiye’nin İçerde 
ilerleyip yükselmesi ve dış tehlikelere karşı başarı ile korunmasının demokratik rejimle 
kabil olduğu gerçeğine dayandığını göstermeye çalışacağım.

Muhterem arkadaşlar, Türkiye’de, Türkleri demokratik bir sisteme lâyık görmiyen 
zihniyete karşı meşru bir hareket olan 27 Mayıs İhtilali Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu 
samimi inancının neticesidir	(Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar) Zamanın iktidarı kendi arzusuna 
göre bir sistem kurmak ve orduyu da keyfi emellerine alet edebilmek için Ortaçağ 
usullerini tatbik etmiştir	 (Bravo	 sesleri) Hiçbir siyasi parti ile teması ve münasebeti 
olmıyan Türk Silahlı Kuvvetleri, hukuk dışıtutu mubertaraf etmek için memleketi Garblı 
manada bir demokratik rejime kavuşturmak üzere ihtilal yapmaya mecbur olmuştur. 
Millet hareketi o kadar haklı görmüştü ki, 28 Mayısta bütün memlekette hareket 
aleyhinde bir tek nefes alınmamıştır, bu bir (Bravo	sesleri)

Bundan sonra iktidarı alınca ordunun asil düşüncesinden ayrılarak kendilerinde 
keramet vehmedenler artık seçimsiz olarak ve ilk günde verilen sözü unutarak iktidarda 
devam etmek ve memleketi kendi dehalariyle ihya etmek hayaline kapılmışlardır. Bu 
zihniyetin temsilcileri demokratik rejime geçmek kararında inançlı ve sebatlı olanlar 
tarafından kolaylıkla bertaraf edilmiştir	(Alkışlar)

Böylece, ordu şuurunun ne kadar temiz olduğu kısa zamanda yeni bir delille ortaya 
çıkmıştır, bu iki (Bravo	sesleri)
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Nihayet, bütün güçlüklere ve tehlikelere rağmen hür seçimleri mümkün kılan yeni 
Anayasaya göre, 15 Ekim seçimlerinin yapılması ordu şuurunun demokratik rejime 
şaşmaz bağlılığını kesin olarak göstermiştir, bu üç (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Bundan sonra demokratik rejim içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokratik rejime 
olan samimi bağlılıkları yeni imtihanlardan geçmiştir. Silahlı Kuvvetlerimiz, siyasi 
hayatın cereyanları arasında, kendi samimiyetlerine karşı çetin ve haksız bir tepkinin 
tasallutlarına, bünyelerinin temiz ve vatansever inancı ile dayanma, haksızlıklara göğüs 
germe devrini yaşamaya başlamıştır	 (C.H.P.	 sıralarından	 “maalesef	 sesi) Bu devirde, 27 
Mayıs’ta menfaatleri bozulmuş veya tutumlarından dolayı türlü ölçüde hesap vermeye 
mecbur kalmış olanların (Bravo	 sesleri) haksız ve ölçüsüz tasallutlarına uğramışlardır. 
(C.H.P.	sıralarından	bravo	sesleri	ve sürekli	alkışlar) 

Kutsal basın hürriyetleri ve vatan hizmeti için mutlak masuniyete mazhar kılınan 
kürsü hürriyeti ve nihayet milletvekilliğinin vatandaşları uyarma ve bilgi verme görevi, 
bu temel hak ve hürriyetleri memleket idaresinin temel şartları sayan bir demokratik 
rejim içinde demokratik rejimin başlıca inanıcısı ve savunucusu olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerini örselemek için vasıta olarak kullanmış ve ömürlerinde emir vermiş ve 
emir almış bir fazilet mesleğinin disiplini içinde yaşamış olan insanlar haksız olarak 
yıpratılmak istenmiştir	(Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar)

Bunun neticeleri pek elem verici olmuştur.
Demokratik rejimi, hiçbir zaman ruhlarında kabul etmemiş bazı politikacılar 27 

Mayıs İhtilalinin kolay başarısını da yanlış yorumlayıp boş ümitlere kapılarak, hem 
ordu aleyhindeki tahrikleri körüklemişler ve hem de ordu içine soktukları telkinlerle 
de büyük küçük bâzı askerleri kendi maksatlarına göre ihtilallere teşvik etmişlerdir. 
Bunlara destek olan gazeteler ve mali imkânlar da görülüyordu	(Alkışlar)

Demokratik rejime girdiğimizin hemen ilk günlerinde başlıyan bu durum, orduyu 
müdafaasız, siyasetle uğraşanları ehliyetsiz ve her çeşit tasallut ve tecavüzü cezasız 
göstermek gibi bir istikamet almıştır. Bir taraftan intikam edebiyatı ve tahrikleri, öte 
yandan Hükümeti aciz gösterme çabaları bir arada yürütülmüştür (Bravo	sesleri)

Bu kadar ağır şartlar içinde nihayet silahlı irtica kıyamı ordu içinde işletilmiş ve bir 
sene evvel Şubat ayında ilk patlaması olmuştur.

Meydana çıkmıştır ki, hürriyet rejiminin çeşitli hasımları bu telkinleri orduya 
sokabilmişler, fakat Büyük Şanlı Ordunun pek büyük kütlesinin imanı karşısında 
demokratik rejime zarar verememişlerdir	 (Bravo	 sesleri ve sürekli	 alkışlar) Bu da kısa 
zamanda, hem Anayasa nizamının, hem de Büyük Şanlı Ordunun millete verdikleri yeni 
bir kudret delili olmuştur, bu dört.

Bu tecrübeden sonra uyarıcı ve tedavi edici bîr tedbir olarak 22 Şubatçılara karşı 
Hükümetin teklif ettiği af tasarısından daha bir ay geçmeden, intikamcı ve gerici 
cereyanların heveslisi olanlar bütün azgınlıkları ile ve eskisinden daha ziyade şiddetle 
harekete geçmişlerdir. 22 Şubatçıları yiğitler diye ananlar, (Bravo	sesleri,	alkışlar) onların 
beyan ve davranışlarını Hükümeti ve onun Başbakanını yıpratmak için kullanmak 
istiyenler görülmüş, demokratik rejim içinde Devleti yürütmeye çalışan iktidar 
aleyhindeki bütün unsurların hususi ve siyasi emellerinin 22 Şubatçılar veya onlar gibi 
maceracılar tarafından temin edilebileceği ümidi yaratılmıştır (Bravo	sesleri)
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Bu akımlar Ordunun içine girmek için hiçbir teşebbüsü esirgememişlerdir.
Hükümete karşı olmak kisvesi altında rejime karşı tertiplere girişmiştir.
20-21 Mayıstaki vatan aleyhtarı şerefsiz ayaklanma, bu telkinlerin doğrudan doğruya 

veya dolayısiyle tesirlerinin verdiği acele ümitlere bağlanmış görünüyor. 20-21 Mayıs 
hareketi de nihayet masum bir okul muhitinde yapabildiği iğfal ile büyük Ordu kütlesi 
önünde yalnız kalmış ve perişan olmuştur	(Bravo	sesleri, alkışlar) Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
vatanın yükselmesi ve ilerlemesi ve memleketin dış emniyetinin korunması için sağlam 
rejimin Batılı anlamda bir demokrasi ve Anayasa nizamının varlığında olduğu inancına 
sarsılmaz şekilde bağlılıklarını bir defa daha göstermişlerdir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

En büyük kumandanları, subayları, astsubayları ve erleri ile milletimizin takdir ve 
şükranlarına lâyık olduklarını ispat etmişlerdir.

Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, Bu kadar sağlam bir Ordu bünyesinden de 
kuvvet alan demokratik rejim, ebediyete kadar yürüyecek ve milletin gerçek arzusunu ve 
ihtiyacını temsil eden demokratik rejimi şerefle yaşatacaktır	(Bravo	sesleri	alkışlar) Onun 
geçirdiği bir hastalık devrini kısa zamanda atlatmak vazifesi milletin saf kütlesi yanında 
aydınlarına ve istisnasız siyasi faaliyetin temsilcilerine ve sorumlularına düşmektedir.

Bu vazifeleri kolaylaştırmak için kısa bir sıkı yönetim devrinden geçmeye hayati bir 
zaruret hasıl olmuştur.

Bakanlar Kurulu kararının Yüce Heyetiniz tarafından onaylanmasını saygı ile 
istirham etmekteyim.95 (Bravo	sesleri sürekli	alkışlar)

95   TBMM (Birleşik Toplantı) Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 2, Dönem 1, Cilt 2, Birleşim 3. Sayfa 31-32
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19 Ağustos 1963 Pazartesi 
Ankara, İstanbul ve İzmir’de İlan Edilen Sıkıyönetim Kararının 
Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Üzerine Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Muhterem arkadaşımız, 
1955’deki muhalefet liderinin sözlerini bugüne tatbik etmek için gayret sarf etmiştir. 
Büyük Meclisin vaziyeti, zamaniyle ve sebepleriyle mütalâa buyurması için bir iki cümle 
söyliyeceğim.

1955 Örfi İdaresi, 6-7 Eylül hadisesi münasebetiyle kurulmuştur. Vakayı biliyorsunuz; 
6-7 Eylül der demez İstanbul’da resmi kuvvetler ve vatandaşlarla büyük ölçüde elem 
verici hadiseler olmuştur. O zaman Hükümet, daha ilk günü mütalaasında “Bu hadiseye 
muhalefetin tutumu sebeboldu mu olmadı mı; bunu mütalaaya lüzum görmez misiniz?” 
şeklinde kendi gazetelerinin teşviklerine muhatap olmuştur. Bu vaziyet karşısında 
yalnız İstanbul’da değil, Ankara’da da örfî idare ilan olundu. Ve Ankara’da, İstanbul 
hadiselerinin hedefi olan vatandaş kütlesinden hemen hemen hiç kimse yoktu. Vaziyetler 
birbirine benzemiyor, zaman birbirine benzemiyor. Onun için Büyük Millet Meclisinde 
vazife gören muhterem arkadaşlarımın, bugünkü vaziyeti mütalaa ederken bu farkları 
dikkate almalarını istirham ederim. O zaman da söylediğim gibi sıkıyönetim idaresi bir 
keyfî idare değildir. Anayasanın koyduğu, tatbikini doğru bulduğu bir idare sistemidir.

Bu sebeple Büyük Millet Meclisi sıkıyönetim idaresini kabul ettiği zaman bu idare 
kanun hükümleri dahilînde bir Anayasa müsessesi olarak işliyecektir ve o tarzda 
işlemektedir.96 (Ortadan	ve	sağdan	bravo	sesleri,	alkışlar)

96   TBMM (Birleşik Toplantı) Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 2, Dönem 1,Cilt 2, Birleşim 8, Sayfa 151-152
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27 Ağustos 1963 Salı 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan’ın Amerika Birleşik 
Devletlerinden İthal Edilecek 33 Diesel Lokomotifin İhalesi Hakkında 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge Nedeniyle Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem, arkadaşlarım, Diesel-elektrik 
lokomotiflerinin ihalesi konusunda Millet Partisindeki arkadaşlarımızın Meclis 
araştırması takririni dikkatle okuduk, dikkatle dinledik. Esas itibariyle konu, doğrudan 
doğruya Devlet Demiryolları İdaresinin ve onun bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığını 
ilgilendirir.

Hiçbir zaman bu konu Hükümet içinde bir mesele mahiyeti almamıştır.
Şimdi Ulaştırma Bakanının vereceği cevaptan evvel benim söz almam takrirdeki 

şahsan beni, ailemi ve adları söylenmiyen yüksek makam sahiplerini ilgilendiren 
dedikodular kısmını aydınlatmak içindir.

Lehine hareket edildiği söylenilen firma mümessilinin akrabamız olduğundan 
bahsedilmiştir. General Motors’un mümessili olan özey ailesiyle ailemizin eski ve yakın 
münasebeti vardır. Hemen ilave edeyim ki, bunun gibi, ihalede bu firmanın rakibi 
bulunan General Electric firmasının mümessili olan Koç ailesiyle de ailece eski ve yakın 
dostluk münasebetlerimiz mevcuttur. Bu münasebetler, birbirine raklp olmalariyle de 
anlaşılıyor ki, iş hayatlarında hiçbir rol oynamazlar. Şimdi bir taraf için söylenilen söz 
eğer ihaleyi General Electric kazansaydı, bu işlerin erbabı tarafından bizim aleyhimizde, 
aynı şeklide, öteki taraf için söylenecekti (Bravo	sesleri)

Bu lokomotif meselesinde oğlumun iş ortaklığı bahsine gelince, havadisin bir esası 
yoktur. Oğlumun General Motors ile lokomotif satışı ile ihale ile bir alakası dahi mevcut 
değildir. Bunu kesin olarak ifade ediyorum.

Başbakanla yakınlığı bulunan dergiden bahsediliyor. Siyasi hayatta benimle bu 
dergiden beraber bahsetmek, muziplerin ve başı darda kalanların bir merakı haline 
gelmiştir	(Gülüşmeler, alkışlar) O müstakil bir dergidir. Birbirimizin siyasi düşüncelerimiz 
birbirine asla bağlı değildir. Bu noktayı işaret ettikten sonra ilave edeyim ki, bu 
derginin de, ihaleden evvel, himaye edildiği söylenen firmanın lokomotiflerinin tercih 
edilmesi yolunda neşren gayret gösterdiğini bilmiyorum. Eğer neşriyatı burada hikâye 
ederlerse, dergi kendilerine gereken cevabı verir. Benim bildiğim, her gazetedeki ve iki 
firmanın İkisine de ait reklamları orada da gördüğümdür. Her halde, bu münakaşaya 
beni karıştırmak yersizdir. Bir bildikleri varsa dergiyle aralarında konuşsunlar, biz de 
öğreniriz.

İstifa eden Ulaştırma Bakanının Japonya seyahatinin iptal edilmesinin bu ihaleyle 
irtibatlı gösterilmesi, anlaşılmaz bir isnattır. Çünkü lokomotif satınalmması için 
Amerika’nın açtığı kredinin Amerikan malları için kullanılması mecburidir. Japonya 
veya başka bir memleket mallarının alınması için kullanılması mümkün değildir.

Bakanlıklararası İktisadi Kurulda lokomotif meselesi görüşülmüştür ve neticeye 
bağlanmıştır. Karma Hükümetin numunesi olan bu Karma Kurul müstakil olarak 
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çalışır. Kararlarını Bakanlar Kuruluna getirir. Bakanklar Kuruluna bu konuda bir ihtilaf 
gelmemiştir.

Takrirde yüksek makam sahiplerinden bahsediliyor. Bir isim verilmediğine 
göre kimden bahsedildiğini anlamak mümkün değildir. Gaye daha ziyade zihinleri 
bulandırmak gibi geliyor. Bir isim verecek olurlarsa daha fazla şey söylemek mümkündür. 
Benim şimdi söyliyeceğim şudur; Herkes emin olabilir ki, hiçbir yüksek makam sahibi 
veya yakını bu konuda en ufak tesir ve ilgi sahibi olmamıştır.

Lokomotif işinde şahsıma, aileme, partime ve yüksek makam sahiplerine yöneltilen 
isnat ve ithamların esası budur. Günlerden beri belirli çevrelerde yapılan kampanyaya 
karşı açıklama yapılmamış olması tarizinde bildiğim şudur; Ulaştırma Bakam arkadaşım 
lokomotif işinde neşriyat takip edenlere cevap vermeye hazır olduğunu, yalnız ihale 
muamelesinin neticesini beklediğini bana bilgi olarak söyledi. İşin icabı neyse ona 
göre hareket etmesinin tabii olduğu cevabını verdim. Bu İhalenin Devlet Demiryolları 
bünyesinde açıldığı zaman, bildiğime göre çok eskidir. Bu müddet esasında iktidar içinde 
ve iktidar dışında bulunduğumuz zamanların hiçbir kısmında. Ulaştırma Bakanlığında 
bir tesirimiz bir ilgimiz ve en afaki manasında bir konuşmamız olmamıştır.

Sözümü bitiriyorum. Takririn şahsa taalluk eden kısımlarına cevap verdim.
Dedikodu yapanların şüphe yaratmak arzularını karşılamaya imkân mevcut değildir. 

Bütün siyasi hayatımda, yani kırk seneden beri, hususiyle son onbeş yıldır bunun 
tecrübesini geçirdim.

Şimdi, asıl dava üzerinde ve sorumlu Bakan olarak Hükümet adına Ulaştırma 
Bakanı arkadaşım açıklama yapacaktır. Ümidederim ki, Ulaştırma Bakanı böyle ihaleler 
bizim zamanımızda nasıl başlıyor ve nasıl seyir takibedip nasıl neticeleniyor, bizim 
prensibimiz nedir, bunu sizlere anlatacaktır.

Benim bildiğim, hiçbir yolsuz muamelenin vukubulmadığıdır.
Büyük Meclis ne karara varırsa, saygıyla karşılarız.97	(Alkışlar)

97   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 20, Birleşim 125, Sayfa 405
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24 Ekim 1963 Perşembe 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilginin İçişleri Eski Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata ve Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu ve Adalet Bakanı Haklarında 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi Nedeniyle Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarını, 
esef verici bir hadise, evvela Hükümet içinde başlıyarak umumi efkâr önünde de 
devam etmektedir. Ben hadisenin her safhasında, vazife sahibi olarak kendime düşeni 
dikkatle yapmıya çalıştım. Bir defa hadisenin Hükümet içinde sükûnetle görüşülmesi ve 
her zamanki ihtilaf ve münkaşalar gibi bir neticeye bağlanması için dikkatle çalıştım. 
Hadise umumi efkâra intikal ettikten sonra, meselelerin tahlilinde hâl ve istikametini 
bulmasında, umumi efkârın takibi ve takdirini en doğru yol saydım. İhtilafın, her 
safhasında, kendi hakiki ölçü ve mahiyeti içinde mahsur kalması, lazımdı. Bunda 
Cumhuriyet Halk Partisine düşen tedbirlerin hepsini aldım. Hadise üzerinde C.H.P. 
Grubunda gayet ihtiyatlı konuşulmuştur. Meselenin tabiatından uzak bir meceraya 
sapmamasına dikkat edilmiştir.

Hatalı yola yönelenlerle, parti içindeki tesanüt ve insanın hususi takdirinden doğan 
münakaşaların dışında, beraber olmamaya C.H.P. içinde çok dikkat sarf edilmiştir. Şimdi 
meselenin, bu hale geldikten sonra, Büyük Meclisin önünde açıkça konuşulmasından 
başka bir hâl tarzı yoktur.

Bütün esef verici hadiselere rağmen anlaşmazlığın Büyük Millet Meclisine açıkça 
söylenmesinde yalnız fayda geleceğini size temin ederim. Konuşulmamış, halledilmemiş 
ve bir neticeye bağlanmamış münakaşalar, daha zehirli bir halde devam eder. Meselenin 
konuşulup lüzumlu tedbirlerinin kararlaştırılmasında fayda vardır.

Şimdi iki şeye cevap vermek için buraya geldim. Birisi, hadisenin C.H.P. Grupunda 
kesin olarak halledilmemiş bulunmasından Başbakanın mesul olduğu iddiasıdır. C.H.P. 
Grupunda, hadisenin bir parti meselesi haline gelmesinden dikkatle sakınılmıştır. Yanlış 
anlaşılan ve umumi efkâra her grup toplantısından sonra iyi niyetle veya mübalağalı 
olarak aksettirilen haberlerin ağır münakaşaların çıkmasına sebebolduğunu daima 
tecrübe etmişimdir.

C.H.P. Grupu, eski ve yeni hükümetleri arasında başlıyan münakaşaları ve anlaşmazlığı 
müzakere konusu yapmamıştır. Hele, konu bir Meclis soruşturması istikametini 
aldıktan sonra Anayasa hükmüne göre grup kararı almak hiç mümkün değildir. C.H.P. 
buna dikkatle riayet etmiştir.

Ben eminim ki, Hükümetin kanadını teşkil eden arkadaşlar, muhalefette bulunanlar 
da meselenin şahsi seviyede, şahsi çerçeve içinde kalmasında isabet görmüşlerdir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin veya Genel Başkanının bu meselede bir hatalı yolda 
olduğunun zannedilmesi yanlıştır ve esassızdır.

Bu hususta istendiği kadar münakaşa edebiliriz ve cevap verebiliriz.
Bugün tarafların burada konuşmasında eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata yalnız 

kendi şahsı adına konuşmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bunu partinin müdafaa tarzı 
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ve partinin görüşü olarak ele almamıştır. Meseleye böyle bir renk verilmemiştir	(Bravo	
Paşa sesleri)

İtham içinde bulunan kendisinden şikâyet edilen eski İçişleri Bakanını burada 
müstakil olarak kendi şahsını ilzam edecek şekilde konuşmaktadır.

Meclis kürsüsünden, Millet Meclisi ve Büyük Millet Meclisi üyelerinin vakit vakit 
birbirlerinden şikâyet etmeleri ve çetin tartışmalardan sakınılması mümkün olmıyan 
söz ve ifadelerde bulunmaları yalnız ve yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
otoritesi altındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çoğunlukla bunlara istikamet 
verebilir ve vermektedir.

Kesin olarak eminim ki, arkadaşlarımızın milliyet hususunda yapılan imaları 
doğru veya yanlış anlıyarak büyük bir mesele haline getirmeleri anlaşılan bir şeydir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin her ferdinde, Büyük Millet Meclisinin her partisinde ve 
hatibinde: Türkiye’nin, Türk Vatanının bütünlüğü, bütün vatandaşların vatanseverliği, 
Türk Milletinin sadık ve muhterem Vasıfları hususunda en ufak bir şüphe izi yoktur 
(Ortadan	ve	sağdan	alkışlar)

Ve hiçbir kimse bu konuda bir diğerine şüphe izafe edemez. Esef ederiz ki, siyasi 
mücadele, bazan her sahada birbirini itham edici istidat göstermektedir.

Açık rejim içinde bu hastalıklardan içtinap mümkün değildir.
Zamanla bu hastalıklar tesirsiz hale gelecek ve cemiyetin tekâmülü ile siyasi sahadan 

siyasi münakaşa sahnesinden çekilip gidecektir.
Türk vatanının bütünlüğü, Türk milliyetçiliğin Atatürk milliyetçiliği tarzında 

anlaşılması Büyük Millet Meclisinde olduğu gibi, çok şükür vatanımızın büyük kısmında 
herkes tarafından benimsenmiştir. Büyük kısmında değişimle; şuurla ve bu konuda bir 
siyasi ihtilaf olmaması arzusunda olan vatandaşların anlayışla, müttefik olduklarına 
işaret etmek istiyorum.

Sade vatandaş, siyasi hayatta siyasi manevralara iştirak etmemiş olan vatandaşlarımız 
ise, vatanın her yerinde, bir hududundan öbür hududuna olan her yerinde bu vatanın 
evlatları olarak birbirlerine yakınlık hissi birbirlerine karşı anlayış hissi içindedir. Ve bu 
hisler tahmin edilmiyecek kadar umumi ve kuvvetlidir.

Yanyana, omuz omuza, savaşan Türklerin nasıl birbirlerine sarıldıklarını bizzat 
muharebe meydanlarında en ağır mücadeleler sırasında görmüş ve tecrübe etmiş bir 
insan olarak, sizi temin ederim ki, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrılık hissi yoktur 
(Bravo	sesleri	ve	alkışlar)

Dışarda ve içerde siyasetin her konusunu, vatandaşlar arasına nifak sokucu bir 
tarzda takibedecekler de bulunabilir. Bu, Türk Milletenin bütünlüğünü, Türk Milletinin 
kaynaşmasını hiçbir surette ihlal edebilecek tesirde değildir.

Türk Milleti kendi arasına fitne sokmak istiyecek İnsanları görüp anlamakta, siyasi 
hayata girdikten sonra her gün daha çok isabetli ve daha çok maharetli olmaktadır 
(Bravo	sesleri,	alkışlar) Bu bakımdan hususi maksat sahipleri olsa bile bunların fiili bir 
tesiri olmıyacaktır (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem 
azaları, farksız olarak, hepsi milletin temel vazifelerini ifade ederken Atatürk 
milliyetçiliğinde, birbirinden uzaklık ifade edecek hiçbir hadisesi ve anlayışı yoktur. 
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Büyük Millet Meclisi, her partisiyle, her ferdiyle vatanın temel haklarını ve vazifelerini 
ifa etmek kararındadır. Aramızdaki münakaşalar, siyasi fikir ayrılıklarıdır. Bu vakit vakit 
sert manzaralar gösterebilir. Fakat açık rejimde ve böylesine muhterem arkadaşların 
vazife duygularındaki sadakatle mutlak bir neticeye varılabilir.

27 Mayıs bu münakaşalarda hususî bir konu olmuştur. Türk Milleti, meşruiyetini 
kaybetmiş bir idareye karşı, o idareyi bertaraf ederek Türk Milletinin yeni bir Anayasa 
getirdiğini ifade etmektedir. Bu ifadeye bütün milletin oyu ile açık olarak varılmış ve 
çoğunlukla millet. Anayasanın Cumhuriyetin ve yeni idarenin temeli olduğunu kabul 
etmiştir.

Bu hususta, bugün Büyük Millet Meclisinde geçen münakaşalar, hafif veya sert bütün 
münakaşalar esnasında Büyük Meclisin bütünüyle 27 Mayıs ilkelerine bağlı olduğunu 
ifade etmesi, milleti son derece memnun edecek ve huzuru sağlayıp, perçinliyecek bir 
faydalı netice halinde ortaya çıkmıştır. (Bravo	sesleri)

Muhterem arkadaşlarım, bir kazai konu üzerinde duruyoruz. Soruşturma açılacak, 
ortada kalan birtakım ithamlar bir neticeye bağlanacaktır.

Büyük Millet Meclisinin böyle bir karar vermesi sırasında Anayasa hükümlerine 
uyarak bir vaziyet almak istemiyorum. Benim Genel Başkanı olmakla vazifeli olduğum 
şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu konuda hiçbir karar verilmemiştir, 
hiçbir müşterek politika yoktur. Büyük Millet Meclisi üyesi olarak herkes vicdanının 
emrettiğini yapacaktır.

Eminim ki, Büyük Millet Meclisindeki partilerin hepsi vicdani kanaatlerine göre 
reylerini kullanacaklardır. Şimdilik söyleyibileceğim bundan ibarettir.

Daha ziyade tafsilat vermekten beni mazur görürsünüz.98

98   TBMM (Birleşik Toplantı) Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 2, Dönem 1, Birleşim 15, Sayfa 454-456
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25 Aralık 1963 Çarşamba 
Kıbrıs Olayları ve Milletlerarası Düzeni Çiğneyen Bütün Davranışları 
Önlemek Üzere Her Türlü Tedbire Başvurmakta Devam Edeceği 
Konusunda Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, yeni Hükümet Millet 
Meclisine karşı ilk vazifelerini kısa zamanda yapıp bitirecektir. Anayasanın hükümlerine 
göre programın okunması, müzakere edilmesi ve güvenoyu istenmesi mümkün olan kısa 
zamanda temin olunacaktır. Yeni Hükümetin Meclise arz olunduğu şu anda hepimizin 
zihinlerini Kıbrısta cereyan etmekte olan facialar doldurmaktadır.

Hükümet ilk iş olarak Kıbrıs’daki hadiseler hakkında gerekli olan ve tesirli olan 
tedbirleri süratle alacak, tatbik edecek ve B.M. Meclisini haberdar edecektir. 2-3 günden 
beri Kıbrıs Devletini meydana getiren anlaşmalar ve muahedeler gereğince Kıbrıs’taki 
nizamı değiştirme teşebbüsü halinde garanti vermiş olan üç Devlet Türkiye, Yunanistan 
ve İngiltere arasında bir müşterek müdahale müzakeresi yapılmaktadır. Dün akşam 
böyle bir müşterek müzakere ve müdahaleyi biz teklif ettik ve muhabere ile cereyan 
eden müzakereler neticesinde muadehenin verdiği münferiden müdahale hakkını 
kullanmaya başladık	(Bravo	sesleri, şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Garanti veren devletler; İngiltere, Yunanistan ve Türkiye bu kanun dışı tecavüzleri 
durdurulması için el birliği ile ve ciddiyetle çalışmışlardır ve çalışmaktadırlar. Fakat 
tecavüz edenleri yola getirmek mümkün olmuyor.

Büyük Meclis emin olabilir ki; orada, Kıbrıs’ta dökülen kanlar milletimizi ne kadar 
teessüre gark ediyorsa, buna karşı hissettiğimiz infal ve hiddet de o kadar Şiddetli ve 
kesindir	(Bravo	sesleri, şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Türk Milleti tarihinde çok zaman haksız tecavüzlere uğramıştır. Türk Milleti hiçbir 
tecavüz önünde yılmayan, gözünü kırpmayan bir milletin (Bravo	sesleri ve	şiddetli	alkışlar)

Bütün Meclis ve bütün millet yekpare olarak vazifemizi yapacağız. Vatandaşlarımıza 
karşı, Kıbrıs’ta yaşayan ırkdaşlarımıza karşı mükellef olduğumuz vecibeleri yerine 
getireceğiz. Bugün Türk uçakları Kıbrıs’taki mücadele meydanlarına gitmişler, 
görünmüşler ve ilk ihtarı yapmışlardır	(Bravo	sesleri ve	şiddetli	alkışlar) Biz Devlet olarak 
her meselede, iç hayatımızda olduğu gibi, dış münasebetlerde de kanun nizamına bağlı 
olan bir Devlet ve milletiz. Kanun nizamı haricinde bize muamele ve tecavüz yapmak 
istiyenlere karşı kuvvetimiz irademiz sarsılmaz bir surette tesirin gösterecektir	(Bravo	
sesleri ve	şiddetli	alkışlar)

Programımız, Büyük Meclis hadiselerin her safhasında haberdar olacak ve bize 
desteğini, yardımını esirgemiyecektir. Bu kanaatle vazifeye başlıyoruz.

Saygılarımla.99	(Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

99   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 24, Birleşim 19, Sayfa 27
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26 Aralık 1963 Perşembe 
Kıbrıs Olayları ile Alınan Tedbirler Hakkındaki Açıklamaları

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem huzuruna yeni Hükümeti takdim ettik. Anayasaya 
göre Hükümetin ilk vazifelerini Cumhuriyet Senatosunun önünde tamamlayıp yerine 
getireceğiz.

Günün en mühim meselesi olarak Kıbrıs hadiselerine kısaca temas edip Yüce 
Senatoyu haberdar etmeyi vazife sayarım. Dün Millet Meclisinde, vaziyetin bütün 
ciddiyetini milletimize haber vermeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar ihtiyatlı ve zaten, 
galeyan halinde bulunan heyecanları körüklememek için dikkatli konuşmaya çalıştığım 
kadar vaziyeti olduğu gibi tasvir etmeye de, ehemmiyet vermeyi borç bilmiştim.

Bugün vaziyette yeni bir inkişaf vardır, dün teminat veren devletlerin müştereken 
vazifeye girişmelerini, müdahale emelerini mütemadiyen istediğimizi, takibettiğimizi 
söylemiştim.

Dünkü durumda garanti veren devletlerin çalışmaları, müşterek çalışmaları ancak, 
diplomatik sahada mümkün oluyordu ve onun için münferit olarak kendi müdahale 
hakkımızı kullanmak mecburiyetini belirtmiştim.

Dünden beri vaziyette olan esaslı tebeddül, teminat veren devletler müşterek 
müdahaleyi kabul etmeleridir. Bununla, İngiltere ve Yunanistan hem müttefikimiz 
olduklarını, hemde yüksek vazife hissiyle Kıbrıs’ta facialara bir an evvel nihayet vermek 
hususunda çok iyi niyet sahibi olduklarını göstermişlerdir, bu yeni vaziyet dün gece ateş 
kesme kararını intacetti ve bu gece, oldukça sükûnetle geçmiştir. Bu sabahtan itibaren 
mahalli kumandanlar bir İngiliz generalinin başkanlığında vaziyeti müzakere etmekte 
ve tedbirleri yatıştırıcı tedbirleri ve ümidederim ati için huzur verecek tedbirleri, 
müzakere etmektedirler.

Muhterem arkadaşlarım, bu 8-10 günden beri Kıbrıs’ta olan hadiseler, bilhassa 
son günlerdeki çok acıklı vakalar milletimizi tahmin edemiyeceğiniz kadar heyecana 
düşürmüştür. Gece sabahlara kadar bize uyku uyutmuyorlar. Memleketin her tarafında, 
gecenin her hangi bir anında tahmin etmediğiniz her hangi bir köyden veya kasabadan, 
cemiyetin her hangi bir tabakasından vatandaşlar uyandırıyor. Kıbrıs’tan bilgi istiyorlar 
ve tahmin edemiyeceğiniz acı kelimelerle iç huzuruszulukları ifade ediyorlar.

Tahmin ederim ki öteki milletlerde de vaziyet böyledir.
Milletimizin bu heyecanını günlerden beri zaptetmek için siyasi idareciler olarak 

ve memleketin basını ve bütün ileri gelenleri olarak çektiğimiz zahmetleri anlatmak 
mümkün değildir. Bu yeni vaziyetle Kıbrıs meselesinin halli ve istikbali yeni bir safhaya 
girmiş oluyor. Bugünkü durum tetkik olunacak bugünkü durumun tedbirleri alınacak 
ve ati için tedbirler düşünülecek ve alınacaktır. Vaziyet bütün ciddiyetini ve bütün 
ihtimallerini henüz muhafaza etmektedir. Vaziyetin, emniyet içinde huzura varması için 
ümitler beslemeye hakkımız vardır. Biz hukuk nizamı tanıyan bir Devlet ve bir Millet 
olarak yaşıyoruz. Alakadar olduğumuz meselelerde hukuk nizamı haricinde bir vaziyeti 
kendimiz takibetmeyiz ve bize karşı takibedilmesini hiçbir suretle kabul etmeyiz, 
(sürekli ve	şiddetli	alkışlar)
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Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinde bu hudud içinde maruzatımı bitirdikten 
sora, Kıbrıs meselesini, başından beri bugüne gelinceye kadar geçirmiş olduğu safhaları, 
Sayın Dışişleri Bakanımız evvelce kararlıştırıldığı veçhile huzurunuzda tafsilatı ile arz 
edecektir. Hürmetlerimi sunarım.100 (Sürekli	ve	şiddetli	alkışlar)

100   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 17, Birleşim 20, Sayfa 6
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26 Aralık 1963 Perşembe 
28. Cumhuriyet Hükümetinin (X. İnönü Hükümeti) Programının 
Cumhuriyet Senatosuna Sunuluşu 

(Sesinin Kısıklığı Nedeniyle Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır Tarafından 
Senato’da Okunmuştur)

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri, Yeni Hükümet Programını Yüce Kurulunuza 
sunmak için huzurunuzda bulunuyorum.

İkinci karma Hükümetin çekilişinden sonra, Türk Milleti ve onu temsil eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, demokrasi alanında yeni bir sınavı da başarı ile verdi. Bütün 
çevreler, yeni Hükümet kuruluncaya kadar geçen zamanda, kökiü Devlet geleneğine 
sahip bir büyük millete yaraşan sükûneti, ağır başlılığı gösterdiler. Türkiye’yi bir 
Hükümet buhranının olağan güçlükieri içinde iken bâzı olup bittilerle karşı karşıya 
bırakabileceklerini umanları derin hayal kırıklığına uğrattılar.

Türk Milletinin bu gibi güç zamanlarda daha iyi beliren ve her türlü düşünce veya 
parti ayrılığını örtebilen birliği, dayanışması, azim ve iradesi, en çetin meseleleri bile 
demokratik düzen içinde çözebileceğimizin teminatıdır.

Eski Hükümetin çeşitli partilerden üyeleri, yeni Hükümetin kuruluş anına kadar, 
övünülecek bir sorumluluk duygusu ile görev başında kaldılar.

Muhalefet partileri, güçlüklerin başarı ve sükûnetle aşılmasına, olgun davranışları 
ile yardımcı oldular.

Sayın Üyeler, 1961 seçimlerinden sonra işbaşına gelen iki karma Hükümet 
zamanında, iki yıllık bir süre içinde, Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında 
önemli merhaleler aşıldı.

Genç Türk demokrasisi, başlangıç yıllarının sarsıntılarından sonra, bu iki yıl içinde, 
9 Temmuz 1961 Anayasasının çizdiği yolda, demokrasinin bütün hukukî teminat 
müesseselerine kavuştu.

Adalet bağımsızlığı sağlam temellere yerleşti. Anayasa Mahkemesi kuruldu; 
kuruluşundan beri geçen kısa zamanda, hukuk düzeni için, demokrasi için, Atatürk 
devrimleri için, 27 Mayıs 1960 Devriminin ilke ve ülküleri için ne kadar yeterli ve 
değerli bir koruyucu müessese olduğunu türlü örnekleriyle gösterdi.

1961 genel seçimlerinden sonra 1963 mahallî seçimleri de, Türkiye’de en geniş 
anlamı ile seçim serbestliğinin kökleştiği inancını doğruladı.

Devlet radyolarımızın artık demokrasilerdeki sayılı örneklerden geri kalmıyan 
tarafsız tutumu hukukî teminata da kavuştu.

Basın, iktidarları ve idareyi tenkit ve denetleme bakımından en geniş hürriyete 
kavuştu. Basın hürriyeti için artık Türkiye’de, Anayasa düzenini ve yurttaş onurunu 
koruyucu sınırlardan başka bir sınır kalmadı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti 
eksiksiz olarak gerçekleşti. Tam bir tarafsızlık anlayışı, herkese eşit davranma alışkanlığı 
idareye hâkim oldu.
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Plânlı kalkınmanın hazırlık dönemi ve ilk uygulanış yılı başarı ile geçti.
Plân düşüncesi, Türkiye’nin plânsız kalkınamayacağı inancı, çok geniş bir yurttaş 

çoğunluğunun zihninde yerleşti.
27 Mayıs Devriminin ve 9 Temmuz Anayasasının sağladığı ileri hak ve hürriyetler 

düzeninden, bu devrimi kötülemek, bu Anayasayı tahribetmek için yararlanmaya 
kalkışmanın hüsrana mahkûm olduğunu, anlayışlı kimseler arasında anlamıyan artık 
hemen hemen kalmadı.

Herhalde takdir buyrulacağı gibi, en köklü demokrasilerde bile demokrasi, 
vatandaşa, geniş hak ve hürriyetlerle beraber ağır sorumluluklar da yükleyen bir 
düzendir. Türkiye’de ise, saydığımız hak ve hürriyetlerin en geniş ölçüde sağlanması, 
rejim alanında, sosyal ve ekonomik alanda, dış münasebetler alanında, tehlikeli 
geçitlerden geçmekte olduğumuz bir döneme raslamıştır. Bu hak ve hürriyetlerle 
kurulan demokratik düzenin memlekete yararlı olması, onları kullanacak olanların 
gösterecekleri sağduyuya, sorumluluk duygusuna ve Türkiye’nin bugünkü özel 
durumunu dikkate alan bir davranış benimsemelerine bağlıdır.

Atatürk devrimlerinden geriye dönülemiyeceği ve Türk Milletinin ancak bu 
devrimler yönünde giderek ilerliyebileceği şuuru 27 Mayıs Devriminden bu yana daha 
çok kökleşti.

Parlâmentolu demokratik düzen içinde, sosyal adalete uygun olarak plânlı ve hızlı 
kalkınmanın güçlüğünden ürkenler veya böyle bir kalkınma yolunu benimsemiyenler 
son iki yılda, Türkiye’nin kalkınması için başka yola sapılamıyacağım artık görmüş 
olmalıdırlar.

İki yıldır, telkinle veya zorla Türk halkını başka yollara çekme teşebbüsleri oldu. Fakat 
bağımsızlık ve hürriyet uğrunda, ulusal kalkınma uğrunda, gerekirse her türlü maddi 
fedakârlığa katlanabilen Türk halkının insanlık onurundan fedakârlığı gerektirebilecek 
kalkınma yollarına sapmaya ne telkinle ne de zor kullanarak razı edilemiyeceği çeşitli 
örnekleriyle görüldü.

Son iki yılın geniş siyasal faaliyet ve propagada serbestliği içinde, Türk halkı, 
kendisine kabul ettirilmek istenen bütün aşırı ve eskimiş doktrinleri iterek, Atatürk’ün 
deneyici, gerçekçi ve halkçı sosyal ve ekonomik tutumuna sarsılmaz bağlılığı ve inanışını 
yeniden gösterdi.

İki yıl içinde alman ileri ve demokratik sosyal adalet tedbirleriyle çalışma hayatımız ve 
genel olarak sosyal hayatımız, hızlı kalkınma ve sanayileşme dönemlerinde kaçınılması 
güç olan huzursuzluk, çalışma tehlikelerini başarı ile atlatma imkânına kavuştu. 
Atatürk’ün “imtiyazsız, sınıfsız kütle” ülküsünü, bir hızlı ekonomik yapı değişikliği 
sırasında da sosyal barış içinde gerçekleştirme şartları memlekette yerleşmeye başladı.

Sayın Üyeler, Programı ile huzurunuzda bulunan yeni Hükümet iki yıldır, rejim 
alanında, ekonomik alanda, sosyal alanda, bu demokrasi ve sosyal adalet anlayışına 
uygun olarak kurulanları korumak, başlananları tamamlamak ve daha yapılması 
gerekenleri de süratle yapmak azmindedir.

Hükümet, bunun için muhtaç bulunduğu desteği yalnız halkta ve halk egemenliğinin 
tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde arayacaktır.
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Meclisten destek ve halktan yardım gördüğü sürece iş başında kalacaktır.

Bu destek veya yardımdan yoksun kaldığını hissettiği anda kutsal emaneti, her 
güçlüğe ve her derde demokratik yollardan çare bulabileceğine inandığı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri verecektir.

Görev başında kaldığı sürece, Hükümet, yalnız Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile ve 
kuruluşunda büyük yardım ve değerli destekleri olan bağımsız üyelerle değil, muhalefet 
grupları ile de her konuda bir anlayış ve davranış beraberliği aramak için kendine 
düşen hiçbir gayretten kaçınmıyacak, hele Türk Milletinin kaderini ilgilendiren önemli 
konularda iktidarla muhalefetin danışma ve dayanışma geleneğini Türk siyasi hayatına 
yerleştirmek için her vesileden yararlanmayı ödev bilecektir.

Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Siyasi Partiler Kanunu tasarısının kabulü ile de 
partiler arası münasebetlere yeni bir anlayış hâkim olacağına güveniyoruz.

Sayın Üyeler, Anayasa rejiminin bütün unsurları ile yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 
yanında, Millet ve memleket olarak en büyük meselemiz, hiç şüphe yok ki, iktisadi 
kalkınma davasıdır. Bu iki dâvanın aslında birbiri ile olan yakın ilgisi açıktır. Biz şuna 
inanıyoruz ki, iktisadi kalkınma çabalarının olumlu bir şekilde yürütülmesi ancak 
istikrarlı bir Anayasa rejimi içinde mümkündür.

Anayasa rejiminin yerleşmesi ve gelişmesi de iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesine 
bağlıdır.

İktisadi kalkınma alanında son iki yıl içinde küçüksenmiyecek adımlar atılmıştır: 
1962 ve 1963 yılları ile ilgili iktisadi göstergeler bunu açıkça ortaya koyacak niteliktedir. 
Millî gelirimiz 1962 yılında sabit fiyatlarla % 6 oranında yükselmiştir. 1963 yılında ise, 
ilk tahminlere göre, millî gelirimizdeki artışın geçen yılki oranı da aşması ve kalkınma 
hızının % 6,5 ile 7 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu sonucun ekonominin 
genel dengesi bozulmadan ve İstikrar içinde gerçekleştirilmiş olması ayrıca önem 
taşımaktadır.

Plânlı kalkınma döneminin başında elde edilen bu sonuçları başarı saymaya imkân 
yoktur. Ancak bu sonuçlar ekonomimizin içinde bulunduğu ciddi durumu ve çözülmesi 
gereken köklü meseleleri unutturmamalıdır.

Hızla artan nüfusumuzun ihtiyaçlarının karşılanması; halkımızın hayat seviyesinin 
yükseltilmesi; ortak üyelik anlaşması imzaladığımız Ortak Pazar Milletleri ile aramızdaki 
büyük gelişme farklarının kapatılması, kalkınmamızın dış kaynaklarının bulunması, 
yatırımları finansa edecek iç kaynakların artırılması ve kamu sektörünün finansmanı 
için lüzumlu fonların adaletli ve sıhhatli vergi kaynaklarından tam olarak sağlanması; 
bölgeler ve fertler arasındaki büyük gelir farklarının giderilmesi; milletçe karşısında 
bulunduğumuz büyük meseleler olarak ortadadır. Bu meseleleri kısa yoldan hâl için 
yapılacak zorlamalar, ekonominin denge ve istikrarını bozabileceği gibi, bunların 
gecikmeden ve cesaretle ele alınmaması da yarın yeni ve çözümü güç meseleler 
doğurabilecektir.

Biz bütün meselelerin çözüm yolunu, Büyük Meclisçe kabul buyrulan Kalkınma 
Plânının her alanda, bütün gerekleriyle ve tam olarak uygulanmasında görmekteyiz.
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Plânın uygulanmasında, Anayasamızda ifadesini bulan karma ekonominin 
kurallarına uyarak, özel sektöre ve kamu sektörüne aynı önemi ve imkânları vermek ve 
özel teşebbüsün yaratıcı gücünü desteklemek kararındayız.

1963 yılı içinde özel sektör yatırımlarını teşvik için alınan kanuni tedbirleri 
olumlu bir şeklide uygulamak ve bunu özel sektör yatırımlarını Plânda öngörülen 
üretken alanlara yöneltecek iktisadi tedbirlerle desteklemek istiyoruz. Böylelikle, 
özel sektör yatırımlarının, hâlâ en çok ilgi gösterdiği bina yapımından, özellikle lüks 
konut yapımından ve arsadan çok, tarım, sanayi ve turizm gibi alanlara yöneltilmesi de 
sağlanacaktır.

Bu konudaki çalışmalarımızda direkt müdahaleden kaçınılacak ve özel sektörün 
piyasa ekonomisi içinde gelişmesi esası kabul edilecektir. Aynı anlayış içinde kamu 
yatırımlarında da üretken sektörlere öncelik verilecektir.

Bir yandan lüks konut yapımının azalmasını sağlayıcı tedbirler alınırken, bir yandan 
da dar gelirlilerin konut ihtiyacına öncelik verilerek, sosyal konut yapımının, Plândaki 
çerçeve içine hızlandırılmasına ve kendi evini kendi yapana yardım sisteminin şehir ve 
köylerde geniş ölçüde uygulanmasına çalışılacaktır.

Konut ve gecekondu dâvası Plândaki esaslar içinde ele alınacak; arsa spekülâsyonunu 
önleyici tedbirler üzerinde önemle durulacaktır. Hükümet, kiraların âdil ölçüler içinde 
düzenlenmesi gerektiğine inanmaktadır.

Sayın Üyeler; Kalkınmanın finansmanının enflâsyon yaratmıyan sağlam kaynaklara 
dayanması şarttır. Bu bakımdan kamu sektöründe bütçe denkliğini, ekonominin genel 
dengesinin ve istikrar içinde gelişmenin ilk şartı olarak görüyoruz.

Para ve kredi politikamız, iktisadi gelişmeye imkân verecek, üretimi teşvik edecek 
yönde olacaktır. Para ve kredi hacminin ekonominin normal ihtiyaçlarının üstünde 
artarak enflâsyona yol açmasına müsamaha edilmiyecektir.

Kalkınmamız açısından büyük önem taşıyan yatırım ve işletme kredisi kaynaklarının 
geliştirilerek genel kredi hacmi içindeki paylarının artırılması yolunda çalışmalara 
devam edilecek, tarım kredileri ile küçük sanayici ve esnaf kredileri alanındaki 
yetersizliği giderici tedbirler alınacaktır.

Bu amaçla, yatırım ve kalkınma bankacılığımızın geliştirilmesine çalışılacak ve 
bu arada madencilik ve turizm alanlarında özel sektöre yatırım kredileri verecek 
müesseselerin kurulması en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

Tasarruf hacminin genişlemesine ve sermayenin geniş halk topluluğuna yayılmasına 
imkân veren bir sermaye piyasası kurulmasını teşvik edici tedbirler üzerinde önemle 
durulacaktır.

Plânlı kalkınma hedeflerine ulaşılması ancak istikrarlı bir fiyat politikası ile 
mümkündür. Kalkınma süresince fiyat istikrarının devam ettirilmesi ve bunu sağlıyacak 
iktisadi tedbirlerin zamanında alınması Hükümetin başlıca görevlerinden olacaktır. 
Paramızın iç ve dış değerini muhafaza ve satınalma gücünü takviye edici tedbirler almak 
ve bu arada, kambiyo sınırlamaları konusunda son zamanlarda alınan yumuşatma 
tedbirlerini daha da geliştirmek kararındayız.
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Dış ticaret alanında, kısa vâdede kalkınmamızın zorunlu kıldığı yatırım malları 
İthalâtının ve sanayiimizin ham madde ihtiyaçlarının karşılanmasını; uzun vâdede dış 
ödemeler dengesi açığının kapatılmasını en önemli mesele olarak görüyoruz. İthalât ve 
ihracatta açıklık, objektiflik ve istikrar dış ticaret rejimimizin esası olacaktır. İhracattan 
ve turizmden elde edilen döviz gelirlerinin artırılması için başlamış olan çalışmaları 
süratle sonuçlandıracağız.

Bu konulardaki çalışmalarda, Ortak Pazarın sağladığı imkânlardan faydalanırken 
ekonomimizin ortaklık anlaşmasının bize ileride yükliyeceği vecibeleri taşıyabilecek bir 
bünyeye kavuşturulmasını da göz önünde bulunduracağız. Bu yönden, Türk sanayiinin 
dış rekabete dayanabilmesi için her gayret sarfedilecektir.

Aynı anlayış içinde, yabancı sermaye yatırımlarını da teşvik etmek ve artan ilgiyi 
geliştirmek kararındayız.

İktisadi kalkınmamız içinde istihdam ve üretim yönlerinden, küçük sanayi ve el 
sanatlarının büyük rolü ve payı olduğuna inanıyoruz. Bu sektörün teşkilâtlanma, yer, 
kredi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına önem vereceğiz.

Su ürünleri kaynaklarımızın korunmasını ve rasyonel bir şekilde üretilmesini 
sağlamak amaciyle Su Ürünleri Kanununun süratle çıkması lüzumuna inanıyoruz.

Kalkınma Plânının, gerek toplum kalkınmasında, gerek çeşitli üretim sektörlerinde 
öngörülen amaçlarına ulaşılması için kooperatifçilik anlayışının gelişmesini sağlıyacak 
tedbirler de alınacaktır.

Sayın Üyeler, Kalkınma plânında yer almış olan bütün bu meselelerin çözümü ve plân 
hedeflerine ulaşması bakımından, kamu idaresinin yeni bir anlayışa kavuşturulmasını, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin plân gereklerine uydurulmasını, vergi, tarım ve toprak 
ve personel reformlarının gerçekleştirilmesini en önemli şartlar olarak görmekteyiz.

Bu çalışmalarımızda ana gaye, devam etmekte olan görevleri aksatmadan kamu 
hizmetinden verim ve etkenliğin artırılması ve kamu cari harcamalarında tasarruf 
sağlanması olacaktır.

Ekonomimizin büyük bir sektörünü temsil eden İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Büyük Mecliste son görüşmeleri yapılan “İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanun Tasarısı” ile “Devlet Yatırım Bankası 
Kanun Tasarısı”nın, Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olduğu takdirde. süratli ve etkili 
şekilde uygulanmasına önem vereceğiz. Bu teşekküller karma ekonomi anlayışı içinde 
modern işletme kurallarına uygun, verimli çalışır kurumlar haline getirilecektir.

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazineye yük olmıyan, iç ve dış pazarlarda 
rekabet imkânlarına sahip ve gelecekteki yatırımları için fon yaratabilen işletmeler 
olması sağlanacaktır. İktisadi Devlet Teşekkülleri yeniden teşkilâtlandırılırken bu 
teşekküllerdeki işçilerin yönetime ve kâra katılmaları ile hem verimin artacağına hem 
de demokratik çalışma düzeni alanında ileri bir adım atılmış olacağına inanıyoruz.

Vergi reformunda ana hedeflerden biri kalkınma gayretlerimizin artırdığı finansman 
ihtiyacının yeter derecede ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde sağlanmasıdır. Vergi 
sistemimizi millî gelirdeki artışları kendiliğinden takibedebilecek hale getirmek, 
vergi yükünün dağılışını yükümlülerin ödeme güçlerine göre ayarlamak ve bu suretle 
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vergi adaletini sağlamak, vergilerimize ekonomimizin gelişmesine hizmet edebilecek 
bir karakter kazandırmak, vergi kanunlarımızın basitliğini ve kolayca anlaşılıp 
uygulanmasını temin etmek, bu alandaki çalışmaların başlıca amacı olacaktır.

Bu amaçla, her şeyden önce yürürlükteki vergilerin randımanının artırılması ve 
genişlemek istidadını gösteren vergi ziyamın önlenmesi konusu üzerinde ısrarla 
duracağız. Vergi müessesesini dürüst vergi ödeyicisi aleyhine işliyen bir mekanizma 
olmaktan çıkarmak mecburiyetindeyiz.

Halen Yüksek Mecliste bulunan Vergi, Resim ve Harçlar Kanun tasarıları gibi 
Hükümet teklifinin biran önce kanunlaşması; yasama organının Hükümete pek değerli 
yardımı olarak tezahür edecektir.

Mahallî idarelerimizi, kanuni ödevlerini, kalkınma plânları ile kendilerine yüklenen 
görevleri gerçekleştirebilecek ve aynı zamanda demokratik bağımsızlıklarını sağlıyacak 
malî kaynaklara kavuşturmak maksadı ile bu idarelere ait vergiler de ıslah edilecek ve 
buna ilişkin tasarılar pek yakında Yüksek Meclise sunulacaktır.

1964 yılı için öngörülen ek finansman ihtiyacı. Gelir Vergisi Kanununda tarım 
kazançları ile ilgili istisna ve muafiyet ölçülerinin daraltılması ve bu verginin sahasının 
genişletilmesi; bina vergisi ile alınan Millî Savunma mükellefiyetinin bir miktar 
artırılması; gümrük tarifemizde ekonomimizin gerçeklerine uygun bâzı düzeltmeler 
yapılması; Gider Vergileri Kanununda ve diğer vergi kanunlarında gerekli ıslahatın 
gerçekleştirilmesi ile temin olunacaktır.

Bu değişikliklere ait tasarılar en kısa zamanda huzurunuza getirilecektir.
Tasarruf bonoları sistemini daha pratik hale getirme çarelerini arıyacağız.
Uzun yıllardan beri üzerinde durulan tarım ve toprak reformunun gerçekleştirilmesi, 

en önemli ve süratle ele alınması gereken başlıca meselelerimizden biri haline gelmiştir. 
Bu konunun şimdi cesaretle ele alınmamasının yakın gelecekte iktisadi ve sosyal alanda 
meselenin çözümünü daha da güçleştirecek gelişmelere yol açabileceği kanısındayız.

Tarımsal faaliyetlerin ekonomik ve sosyal bakımlardan en elverişli şartlar içerisinde 
cereyan etmesini sağlıyacak olan bu reformu, Anayasamızda yer alan ilkelere uygun 
olarak, topraksız köylünün toprak sahibi yapılması, yoksul çiftçinin toprağı işliyecek 
imkânlarla teçhiz edilmesi, çok bölünmüş tarlaların iktisadi işletmeye elverişli üniteler 
halinde toplanması olarak anlıyor, tarımsal üretimin bir unsuru olması dolayısiyle de 
aslolan tarım reformunun temeli kabul ediyoruz. Bu anlayış içinde tarımda üretkenliğin 
artmasına hız verilmiş, çoğalan nüfusumuzun beslenmesi teminat altına alınmış, iktisadi 
kalkınma gücümüzün geliştirilmesi ve sosyal adalet ilkelerinin en önemlilerinden 
birinin gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır inancındayız.

Öte yandan, Türkiye’nin iktisadi gücünde önemli yertutan hayvancılığı geliştirmek 
için tedbirler alınacak; tarımda üretkenliğin artırılması amaciyle sulama işleri 
hızlandırılacak; bu arada küçük sulama ve yeraltı sularından yararlanma alanlarındaki 
çalışmalar için bunlardan istifade edecek vatandaşlarla işbirliğine değer verecektir.

Arazi ihtilâflarının azaltılmasında olduğu kadar, toprak reformunun âdil ve başarılı 
uygulanmasında da büyük etkisi olan kadastro faaliyetleri geliştirilecektir.
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İdari reform çalışmaları içinde önemli bir unsur teşkil eden yeni personel rejimi ile 
ilgili çalışmaları süratle sonuçlandırmak ve bununla ilgili tasarılarımızı yakında Büyük 
Meclise sunmak kararındayız. Elimizdeki kıt kaynakların her şeyden önce kalkınmaya 
ayrılması zorunluğu karşısında, yeni personel sisteminin memurlarımızın geçim şartları 
ile ilgili olarak getireceği ıslâhatın uygulanabilmesi, ancak daha çok ve daha etkili 
çalışarak kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılması ve kamu câri harcamalarında 
tasarruf sağlaması ile mümkün görülmektedir.

Bu şeklide fazla iş gücü bulunan bölge ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan ve gelişen 
alanlara iş gücünün kaydırılması ile sağlanacak imkân ve tasarruflarla yeni personel 
sistemimizin malî tedbirlerini kademeli olarak karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. 
İdarecilerimizin ve memurlarımızın bu gerçeği göz önünde tutarak, çalışmalarının 
verimini artıracak tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olacaklarına inanıyoruz.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri,
İktisadi kalkınma çabamızı plân içinde yürütürken, nüfusumuzun üçte ikisinin 

yaşadığı köy, toplumumuz açısından özel bir önem taşıyan bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İktisadi ve sosyal kalkınmamızın tüm olarak ancak köy ve köylümüzün 
kalkınması ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Bu bakımdan köy kalkınması ile ilgili olarak başlamış olan toplum kalkınması 
çalışmalarının hızlandırılması ve Devletin çeşitli organlarının köye doğru hizmet 
ve gayretlerinin birleştirilmek suretiyle etkili bir hale getirilmesi Hükümetimizin 
en önemli görevi olacaktır. Bu hizmetlerin bütün köylülere kısa zamanda ulaşmasını 
kolaylaştırmak için, hizmetleri elverişli merkezlerde toplama imkânları üzerinde 
durulacak ve kendi başlarına yaşıyamıyacak durumda olan köylülerin yeterli imkânlara 
sahip topluluklar haline getirilmesi çareleri araştırılacaktır.

Köy kalkınmasında üretim imkânları çok sınırlı olan orman köylerinin özel bir 
durumu vardır. Orman içi köylerde yaşıyan vatandaşlarımızın, memleketimiz için hayati 
önemi olan orman varlığımıza zarar vermeden, yaşamaları ve kalkınmaları konusunda 
özel bir dikkat gösterilecektir.

Köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli yer tutan köy yolları yapımı 
hızlandırılacaktır. Devlet gücünü destekliyen köylere yol yapımı için yapılmakta olan 
yardımlar artırılacaktır. Yeni getirilen makinaların illere dağıtımı ile bu alandaki 
çalışmalar 1964 yılında % 100 artırılmış olacaktır.

Ayrıca il yollarının yapım ve onarımının daha süratli ve yeterli bir şeklide yürütülmesi 
imkânları da geniş ölçüde sağlanmış bulunmaktadır.

İktisadi kalkınma ile ilgili faaliyetimiz içinde konunun sosyal yönünü de ele almak 
kararındayız. Büyük Meclisçe kabul buyurulan kanunlarla iş hayatımız, işçi ve işveren 
ilişkileri memleketimizde yeni merhaleye ulaşmıştır.

Toplu sözleşme, grev lokavt hakkı ile kurulan yeni çalışma düzeninin verimli ve 
başarıcı bir yolda işlemesini kolaylaştırıcı tedbirler alınmaya devam olunacaktır. Sosyal 
ve ekonomik sorunların çözülmesinde, çalışma hayatına karşılıklı anlayış ve barışın 
hâkim olmasında, işçi ve işveren teşekkülleriyle sıkı işbirliğinin olumlu sonuçlarını gören 
Hükümet, bu işbirliğini geliştirecektir. Hazırlanmış ve hazırlanmakta olan kanunlarla, 
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Hükümet, plânın öngördüğü sosyal güvenlik hedeflerine süratle ulaşılmasını sağlamaya 
çalışacaktır.

Yurt içindeki işçilerimizin haklarında büyük ilerlemeler sağlanırken, sayıları 
günden güne artan yurt dışındaki işçilerimizin de hak ve ihtiyaçlariyle ilgilenecek ve 
muzır akımları yeterli bir şeklide karşılayıcı faaliyet gösterecek bir dış teşkilât süratle 
kurulacaktır. Yurt dışındaki işçilerimizin manevi ihtiyaçlarını karşılamak; artırdıkları 
paraların memleket menfaatlerine ve kendi menfaatlerine daha uygun bir şekilde yurt 
içinde değerlendirilmesini kolaylaştırmak üzere tedbirler alınacaktır.

Kalkınma plânında yer alan sosyal politikamız gelir dağılımındaki ve bölgeler arası 
kalkınmadaki aşırı ve adaletsiz farkların giderilmesine dayanır.

Bu amaçla millî gelirin hızla artırılması ve artan millî gelirin, vergi politikası, kamu 
harcamaları, yatırımların teşviki suretiyle dar gelirli vatandaşlarımıza az gelişmiş 
bölgelerimize ve bu arada Doğu bölgelerimize öncelikle yöneltilmesine, böylelikle 
bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesine çalışacağız.

İktisadî durumumuz ve kalkınma çabalarımız konusundaki görüşlerimizi şu 
şekilde özetlemek mümkündür: Dünyanın hızla değişen ve gelişen siyasî iktisadî 
ve sosyal şartları altında kalkınma dâvamızı yürütebilmemiz, ekonomimizdeki 
gelişmeleri devamlı ve sistemli olarak yakından izleyerek meselelerimizi şümullü 
ve köklü tedbirlerle çözme yoluna gitmekle kabildir. Meselelerimizin güçlüğünü ve 
ciddiliğini küçüksemek de, bu güçlükler karşısında umutsuzluğa kapılmak da doğru 
değildir. Geçmişte, daha umutsuz anlarda milletçe gösterdiğimiz başarıları hatırlamak; 
hatalarımızı tahlil ederek onları tekrarlamamak ve nihayet bugünkü meseleler ve 
güçlükler ile ilgili tedbirleri ısrarlı, sabırlı ve cesaretli bir tutumla takibederek, iktisadî 
ve sosyal kalkınmamızı gerçekleştirmek tek kurtuluş ve yaşama yoludur. Bu yolda 
hareket etmekle, kalkınmamız için gerekli oları dış kaynakları da sağlamakta büyük 
güçlükle karşılaşmıyacağımıza inanıyoruz. Plânımızın dış finansmanını sağlamak üzere, 
dostlarımızın katılmasiyle kurulmuş olan Konsorsiyum içinde ve dışında uzun vadeli ve 
düşük faizli dış krediler temin etmek hususundaki gayretlerimizi artıracağız.

Aynı amaçla, Milletlerarası Para Fonu, Dünya Bankası ve ona bağlı teşekküller ve 
Avrupa Yatırımlar Bankası ile olumlu bir şekilde gelişmekte olan münasebetlerimize 
önem vereceğiz.

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının milletlerarası ticaret ve gelişme alanırdaki 
verimli çalışmalarına da yapıcı bir anlayışla katılacağız.

Sayın Üyeler, İktisadî kalkınma ve özlemi duyulan Batılı hayat seviyesine erişme her 
şeyden önce Batılı düşünce ve çalışma sisteminin milletçe benimsenmesine bağlıdır. Bu 
benimsemede önderlik edecek organ da her şeyden önce Devlettir. Devlet hizmetlerinin 
geliştirilmesinin, plân hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve vatandaşlara sağlanan 
hizmetlerin ıslahı yönlerinden büyük önem taşıdığı kanısındayız.

Kalkınma yolunda katlanılacak fedakârlıkların gerçek karşılığını bulması, 
yatırımların gereken süratle ve verimli alanlarda yapılabilmesi ve kalkınmaya 
vatandaşların daha geniş ölçüde katılmalarının sağlanması bütün Devlet organlarının 
etkili işlemesine bağlıdır.
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İdarenin ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesinde personel 
sisteminin ıslahı konularına bu yönlerden de önem verilecektir.

Kamu hizmetleri içinde, kültürel ve sosyal kalkınmanın olduğu kadar iktisadî 
kalkınmanın da hem ortamı, hem de aracı olarak millî eğitime öncelik tanımaktayız.

Çağımızın kalkınma anlayışı içinde daha da önem kazanan millî eğit im konularımız, 
Kalkınma Plânının gerektirdiği sayı ve nitelikteki personeli yetiştirme gücüne 
sahibolacak şekilde ele alınacaktır, özellikle meslekî ve teknik öğretim kurumlarımız, 
gerek öğrenici kapasitesi bakımından, gerek çeşitleri ve kaliteleri bakımından büyük 
ölçüde geliştirilecektir.

Bunun yanında millî eğitime, Anayasamızda en güzel ifadesini bulan Atatürk 
ilkelerine ve Batı uygarlığının temel ilkelerine dayalı bir sosyal düzen ve millî bir hüviyet 
verilecektir.

Yurtta yüksek ve üniversiteler eğitiminin gelişmesi için her gayreti göstereceğiz.

Eğitim dâvamızın başarısında temel unsur olan fedakâr ve ülkücü öğretmen 
topluluğunu maddî ve manevî huzur imkânlarına kavuşturmak emelimizdir.

Sayın Üyeler, Vatandaşın Devletle olan münasebetlerinde, mevzuattan, 
müesseselerden ve bir kısım görevlilerin hizmet anlayışından doğan zaman zaman 
haklı şikâyetlerle karşılaşılmaktadır. Mevzuat ve müesseseden doğan şikâyet konularını 
devamlı ve ısrarlı takiple ve alınacak tedbirlerle gidermek kararındayız. Vatandaşın 
Devlet teşkilatına her zaman güven ve huzurla başvurabilmesinde bütün idare 
adamlarının ve görevlerin gayret göstermelerine önem vereceğiz.

Vatandaşın kanunlar dahilîndeki müracaatının en kısa yoldan yerine getirilmesi 
ve bu münasebetlerde medenî hizmet anlayışının belirtisi olan güleryüz ve karşılıklı 
saygının hakim kılınması ilkesinin idareye yerleşmesi için gerekli tedbirleri alacağız.

Memleketin iktisadî gerçekleri göz önünde tutularak idarede azamî tasarrufa dikkat 
edilecektir.

İdaredeki bu ıslahat arasında, Anayasamıza göre genel idare içinde yer alan Diyanet 
İşleri kuruluşu da yeterli ve verimli imkânlara kavuşturulucaktır.

Bunu gerçekleştirmek amacı ile hazırlanan kanun tasarısı yakında tasvibinize 
sunulacaktır.

Adaletintam bağımsızlığı hukukî teminata bağlandıktan sonra, şimdi, adalet 
cihazının daha iyi işlemesini, dâvaların süratle sonuçlanmasını hak aramada usul 
ve formalitelerden doğan güçlüklerin mümkün olduğu kadar azaltılmasını sağlayıcı 
ıslahata ihtiyaç vardır; bu arada arazi ve iş davalarında sürat sağlayıcı tedbirler de geniş 
halk kütlelerini ilgilendirmek bakımından önemle ele alınacaktır.

Hükümet, bu ıslahatı, vatandaşda adalete ve Devlete karşı güven duygusunu 
sağlamlaştırmanın ve toplumda huzuru geliştirmenin başlıca şartlarından biri olarak 
görmektedir.

Vatandaşın haklı bir sabırsızlıkla beklediği İcra ve İflâs ve Kat Mülklyeti kanunlarının 
Büyük Millet Meclisinden süratle çıkarılmasını temenni ediyoruz.
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Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan tasarılardan başka gerek hukukî yönden 
gerek sosyal açıdan büyük önem taşıyan çeşitli kanun hazırlıkları da Adalet Bakanlığı 
tarafından süratle tamamlanacaktır. Bunlar arasında Türk Ceza Kanunu değişikliği, 
Çocuk Mahkemeleri Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemeleri Kanunu önemli yer tutmaktadır.

Ayrıca eğitim ve ıslah esasına dayanan bir infaz sisteminin uygulanması için gerekli 
çalışmalara da devam olunacaktır.

Yine vatandaş huzuru için şart olan emniyet ve asayişin tam olarak yerleşmesini 
sağlamak üzere gerekli bilgi ile ve teknik araçlarla donatılmış zabıta personeli 
yetiştirilmesine önem verilecek ve demokratik hürriyet düzeninin ve yeni sosyal 
oluşların isteklerine uygun olarak Batıda başarılı örnekleri bulunan toplum zabıtası 
konusu da ele alınacaktır.

Sayın Üyeler, Kamu hizmeti anlayışımız ve bu hizmetlerin daha verimli ve olumlu bir 
şeklide yürütülmesi hakkındaki bu açıklamamızla aynı zamanda çeşitli bakanlıkların 
yetki ve sorumluluk alanına giren konulardaki faaliyetlerinin genel çerçevesini belirtmiş 
oluyoruz.

Bunun dışında, geçmiş yıllarda alışıldığı üzere, bütün bakanlıkların yapacakları 
faaliyeti teferruatı ile anlatarak vaktinizi almak istemiyorum.

Çünkü girmiş bulunduğumuz plânlı kalkınma döneminde, bu faaliyetler esasen 
yıllık programlara bağlanılmakta ve 1964 yılının Programı da bastırılıp dağıtılmış 
bulunmaktadır. 1964 Programında öngörülen hususları, yeni Hükümet tamamen 
benimsememekte ve bu programı gerçekleştirmek için her gayreti sarf etmeyi 
taahhüdetmektedir.

Plânı her alandaki Hükümet faaliyetinin genel çerçevesi olarak kabul ediyoruz. 
Büyük Meclisçe kabul buyurulmuş olan Kalkınma Plânında yer alan ilkeler her alandaki 
Hükümet faaliyetinde rehberimiz olacaktır. Plâna uygun olarak hazırlanacak yıllık 
programlarla, Plânın iktisadî ve sosyal kalkınma ve hizmet alanlarındaki hedeflerini 
eksiksiz olarak gerçekleştirmek azim ve kararındayız.

Bu hususu bir kere daha belirttikten sonra, özellik gösteren birkaç noktaya kısaca 
dokunmak istiyoruz.

Sağlık politikamızın temel konusu sağlık hizmetlerini, bu hizmetlerden daha az 
faydalanan köylü Vatandaşın ayağına kadar götürmek olacaktır.

Bu, en iyi şeklide sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programını 
yürütmekle başarılabilecektir. Bu programı yürütürken sağlık hizmetlerinin henüz 
sosyalleştirilmediği illerde de sağlık teşkilatını yeniden düzenleyerek, köy hizmetlerinde 
verimi artırmaya çalışacağız. Sağlık personelinin yoksunluk bölgelerinde görev kabul 
etmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri de alarak hizmetlerin dağılışında sosyal 
adaleti gerçekleştirmeye çalışacağız.

Bu arada kademeli bir sağlık sigortasının gerçekleştirilmesi imkânlarını da 
araştıracağız.

Memleketin sağlık seviyesinin yükseltilmesi ve tedavi hizmetlerinin maliyetinin 
düşürülmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vereceğiz.
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Bu hizmetlerin gelişmesini engelleyen faktörleri ortadan kaldıracak ve bu sahada iyi 
nitelikte ve yeter sayıda eleman yetiştirmeye önem vereceğiz.

Özel teşebbüsün sağlık hizmetleri alanındaki gayretlerini destekleyeceğiz.
Atom Enerjisi çalışmalarına, önümüzdeki yıl radyokimya, sağlık fiziği, nükleer 

elektronik ve radyo izotop üretim lâboratuvarları kurmak suretiyle hız verilecektir. 
Atom Enerjisi Komisyonu ile hastane ve üniversiteler arasında işbirliği kurularak 
atomdan yararlanma ve nükleer patlamaların doğurduğu radyoaktif serpintilerden 
korunma hususunda gerekli eğitim ve çalışmalar desteklenecektir.

Her alandaki çalışmalarımıza bilimsel ve teknik araştırmalar temel olacaktır.
Beden eğitimi alanında daha yeterli teşkilatlanma çalışmaları hızlandıracak ve 

yurdun bütün il ve ilçelerinde gençliğin yararlanabileceği spor alan ve tesislerini süratle 
tamamlamaya çalışılacaktır.

Dış ödeme açığımızın azaltılmasının ve ekonomik ve sosyal gelişmemizin 
hızlanmasında büyük etkileri olacağına inandığımız turizme gereken önem verilecek: 
Devletin yanısıra özel teşebbüsün de bu alana daha çok yönelmesi ve yabancı 
sermayenin ilgisi sağlanmaya çalışılacaktır. Türkiye’de turizmin gelişmesini köstekleyen 
kanunların değiştirilmesi ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesi yolundaki çalışmalar 
süratlendirilecektir.

Memleketimiz için taşıdığı manevî değer yanında turizm bakımından da önem 
taşıyan eski eser ve anıtların onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü özel bir gayret sarf 
edecek ve Vakıflar işletmelerinin daha verimli hale getirilmesine çalışılacaktır.

Mali güçlükler içinde bulunan Devlet ulaştırma müesseselerinin giderlerini azaltıcı 
gelirlerini artırıcı tedbirlere öncelik verilecek; Devlet ve özel ulaştırma faaliyetleri 
arasında daha ahenkli bir çalışma düzeni kurulmasına çalışılacaktır.

Toprak ürünlerimiz arasında özellikle bir ihraç maddesi olarak büyük önem 
taşıyantütünyetiştiricilerinin kazancında son zamanlarda büyük artışlar sağlanmıştır. 
Buna muvazi olaraktütününkalitesini yükseltmek için de tedbirler alınacaktır. Ayrıca 
tüketim ihtiyacımızı aşan çayın kalitesini yükseltmek ve bu ürünün de ihraç imkânlarını 
artırmak ümidindeyiz.

Bir yandan bira fabrikalarımızın kapasitesi artırılırken öte yandan Yozgat Bira 
Fabrikasının süratle tamamlanmasına ve Türk şarabının bir ihraç malı olarak dünya 
piyasalarında daha geniş ölçüde yer almasını sağlamaya çalışacağız.

Sayın Üyeler; Köy kalkınmamızın genel kalkınma içindeki önemini yukarıda 
belirtmiştik. Bu önemi göz önündetutan Hükümet köylünün kalkındırılması yolundaki 
çalışmalara öncelik ve hız verecektir. Genel olarak köylünün, özel olarak da orman 
köylüsünün dâvalarını yeni bir anlayışla ele alacaktır.

Tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirler alınacaktır. Hem köylüyü, hakkı olan daha iyi yaşama şartlarına kavuşturabilme 
hem de onun memleket kalkınmasına daha çok yardım edebilir duruma getirebilme 
yolundaki çalışmaları ahenkli ve süratli bir şekilde yürütebilmek için, bir Köy İşleri 
Bakanlığı kurulmuştur.
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Köy İşleri Bakanlığı, köye yönelen çeşitli Devlet hizmetleri arasında bağlantı kuracak, 
bu hizmetlerin Kalkınma Planına ve yıllık programlara uygun bir ahenk içinde, verimli 
bir şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışacaktır.

Yine Köy İşleri Bakanlığı, Devlet gücüne halkın ve gençliğin gönüllü gayretinin 
katılması yoluyla, köy kalkınmasını, yeni bir r uh ve heyecan ile hızlandırma hamlesine 
önderlik edecektir.

Çeşitli alanlarda bir süredir yapılmakta olan öncü çalışmalar da bu Bakanlığın 
sorumluluğu altında değerlendirilecek ve gelişen bir programla bütün yurt sathına 
yayılacaktır.

Köy hizmetlerinin en önemlilerinden bir kısmının re’sen Köy İşleri Bakanlığına 
bağlanmasının lüzum ve imkânları da ayrıca incelenmektedir.

Plânın enerji kaynaklarımızı süratle geliştirmeye verdiği önem ve tabiî 
kaynaklarımızın daha iyi değerlendirilmesi ihtiyacı karşısında, bu işlerle ilgili bir 
Bakanlık da kurulması uygun görülmüştür.

Her iki yeni Bakanlığın kuruluş tasarıları kısa zamanda hazırlanarak Yüksek Meclise 
sunulacaktır.

Bu vesile ile Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Türkiye Elektrik Enerjisi Kurumu 
kanunu tasarısına da Hükümetin büyük önem verdiğini arz etmek isterim.

Öte yandan, memleketin içinde bulunduğu şartlar, güçlükler ve hızlı kalkınma 
ihtiyacı, Hükümet üyelerinin görevlerini çok ağırlaştırmaktadır.

Cumhuriyet Senatosunun kuruluşu, bakanların Meclis içi çalışmalarını iki kat 
artırmıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yapılan müşterek çalışmalar bakanlara yeni 
görevler yüklemiştir. Devlet düzeninin çeşitli kesimlerinde yapılmakta olan ve yapılması 
gereken reformlar da olağanüstü gayret gerektirmektedir.

Bu durumda birçok Batı ülkelerinde olduğu gibi, bakanların, Mecliste de kendileri ile 
beraber çalışabilecekleri yardımcılara ihtiyacı günden güne daha çok duyulur olmuştur. 
Bunun en iyi bir şekilde sağlanması imkânları araştırılacaktır.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri, 

Millî hüviyeti bütün partilerimizce benimsenmiş dış politikamız ilhamını, dün olduğu 
gibi bugün de, Büyük Atatürk’ün “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ilkesinden almaktadır.

İstiklâlimizin ve millî menfaatlerimizin en büyük teminatı saydığımız barış, hürriyet, 
adalet ve hak eşitliğine dayanan bir dünya nizamının kurulması dış politikamızın 
değişmez hedefidir. Milletçe benimsediğimiz bu hedefin gerçekleşmesi yolunda 
Hükümetimiz elinden gelen bütün gayreti sarf etmeye devam edecektir.

Sayın Üyeler, Milletlerarası durum, son bir yıl İçerisinde şahit olduğumuz ümit 
verici gelişmelere rağmen, kararsızlığını muhafaza etmektedir, özlenen âdil ve devamlı 
bir barış nizamı kurulmasının, bütün dünya milletleri tarafından sarf edilecek ortak 
gayretlere bağlı olduğu açıktır. Hükümetimiz böyle bir nizamın gerçekleşmesi için 
uhdesine düşen vazifeyi samimiyetle yaparken, basiretle hareket etmek zaruretini de 
göz önünde bulunduracaktır.
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Memleketimiz dâhil olduğu ittifaklar içerisinde barış ve güvenliğin korunması 
yolunda kendine düşen gayretleri sarf ederken savunma gücü müessiriyetinin 
muhafazası için de gerekli tedbirler üzerinde dikkatle durmak kararındadır. NATO ve 
CENTO ittifakları bu vâdideki çalışmalarımız içerisinde en önemlilerini teşkil etmiş ve 
edecektir.

Hür dünyanın bekası için birlik ve dayanışmanın hayatî zaruretine inanan 
Hükümetimiz, dünya barışının en kuvvetli teminatı saydığı NATO ittifakı içinde, müttefik 
ve dost memleketlerle her alanda kurmuş olduğu yakın bağların daha da geliştirilmesine 
devam edecektir.

Hükümetimizin bu yoldaki çalışmalarında ittifak içindeki bu bağlar başta Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere bütün üye dost ve müttefik devletlerle mevcut samimî 
ve değerli bir rol oynamaktadır.

Dâhil olduğumuz diğer bir İttifak CENTO adı altında anılan Merkezî Antlaşma 
Teşkilâtıdır. Bu Teşkilâtın bölge üyeleri olan İran ve Pakistan’la münasebetlerimiz 
pek yakın ve dostanedir. CENTO’nun bütün üyeleri arasında çeşitli alanlarda mevcut 
işbirliğinin daimî gelişmeler kaydetmesi hususuna Hükümetçe itina göstereceğiz.

Sayın Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının devamlı umdeleri arasında 
ahitlere sadakat başta gelir. Bildiğiniz gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti ile aramızda özel bağlar 
kurulmuştur. Bu Cumhuriyetin, imzalamış olduğu Andlaşmaları iyi niyetle tatbik ederek 
bütün vatandaşlarını refah ve saadete ulaştırmasını daima temenni etmişizdir. Fakat 
bir bütün teşkil eden Londra ve Zürih Anlaşmaları yersiz ve mesnetsiz teşebbüslerle 
ortadan kaldırılmaya çalışılmış, bu konuda tarafımızdan yapılan birçok uyarmalar 
Kıbrıs’lı Rum idarecilerce kaale alınmamış ve son günlerde bildiğiniz kanlı maceraya 
girişilmiştir.

Adada cereyan etmiş olan fecayi bize büyük elem vermiştir.
Birkaç gün evvel arz ettiğim gibi, Türkiye kendisinin ahitlere gösterdiği sadakati ve 

riayeti başkalarından da aynı şeklide bekler. Sorumsuzlukla girişilen hareket karşısında 
memleketimiz bir bütün olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin hukukunun korunması ve 
ahitlere riayet olunması hususundaki iradesini katiyetle izhar etmiştir.

Bu cümleden olarak, bütün barışçı yolları sonuna kadar iyi niyetle, sabırla fakat 
azmimizden zerre kadar İnhiraf etmeksizin denedikten sonra, son çare olarak Garanti 
Andlaşmasının bize verdiği münferit müdahale hakkımızı kullanmak üzere harekete 
geçeceğimizi bildirdik. Bu katî tutumumuz sonucunda Türkiye, İngiltere ve Yunanistan 
Adada ateş kesilmesini ve nizamın iadesini temin için müştereken teklifte bulundular ve 
teklif malûm olduğu üzere Kıbrıs Hükümetince kabul edildi. Şimdi, teminatçı üç devletin 
askerî birlikleri bir İngiliz generalin idaresi altında vazifeye başlamış bulunmaktadır.

Hükümetimiz bu millî tutumun her türlü icaplarını da ahdî vazifeye ve ahdî haklara 
uygun olarak yerine getirmeye ayni azimle devam edecektir.

Sayın Üyeler, Komşularımızla münasebetlerimizi daima geliştirmek emelimizdir.
Müşterek menfaatlerimize uygun olarak Türk-Yunan münasebetlerinin gerek ikili, 

gerek NATO ittifakı içerisinde devamlı surette kuvvetlenmesi arzumuzdur. Karşılıklı 
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temennilerin ve arzuların Kıbrıs buhranından da iyi bir imtihanla geçmesi şüphesiz ki, 
istikbale ait çalışmalarımızda bizi teşvik edecektir.

Orta ve Yakındoğu memleketlerine karşı yakın bir ilgi duymaktayız.
Bölgemizde huzur ve sükûnun kurulmasını, bu memleketlerin istikrar, hürriyet ve 

bağımsızlık içinde refaha doğru ilerlemelerinde görmekteyiz.
Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizin, mevcut milletlerarası 

taahhütlerimiz çerçevesinde, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk esasları dairesinde 
tedricen geliştiğini müşahede etmekteyiz. Hükümetimiz bu yolda kendine düşen gayreti 
gösterecektir.

Komşularımızdan Bulgar Hükümetinin iki memleket arasındaki münasebetlerin iyi 
komşuluk münasebetleri seviyesine getirilmesi hususunda arzu ifade eden beyanları 
vardır. Bu arzuların tahakkuk edebilmesi için aramızdaki pürüzlü meselelerin 
görüşülerek hallinde Bulgar Hükümetinin kendisine düşeni yapması gerekmektedir.

Uzun bir tarihi olan Afganistan’la dostluk münasebetlerimizin daha da geliştirilmesi 
samimî arzumuzdur.

Lâtin Amerika memleketleriyle olan münasebetlerimizi, mevcut dostluk çerçevesi 
içinde geliştirmeye çalışacağız. Keza, başta Japonya olmak üzere,  Uzakdoğu 
memleketleriyle olan dostane münasebetlerimizin kuvvetlendirilmesine de önem 
verilecektir.

Bağımsızlığına kavuşarak Birleşmiş Milletler ailesine katılan genç Afrika 
memleketlerinin, meşru haklarını elde etmiş olmalarından büyük memnunluk 
duymaktayız. Bu memleketlerle siyasî, ticarî ve kültürel alanlarda gittikçe artan 
münasebetler tesisi Hükümetimizin çalışmaları arasında önemli bir yer alacaktır. Bu 
memleketlerin, milletlerarası münasebetlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesinde yararlı 
hizmetler ifa etmeleri temennimizdir.

Sayın Üyeler, Türkiye’nin Batı camiası ile bu arada Avrupa Konseyi ile işbirliğinin her 
sahada kuvvetlendirilmesi dış politikamızın temel hedeflerinden biridir.

12 Eylül 1963’te Ankara’da, Ortak Pazarla Türkiye arasında imzalanan Ortaklık 
Anlaşmasını bu bakımdan pek önemli bir gelişme olarak kaydetmek isterim. Bu 
Anlaşma memleketimizi batı âlemi ile kader birliğine götürecek olan tarihi bir belge 
mahiyetindedir. Dileğimiz, Anlaşmanın bir an evvel yürürlüğe girerek fiiliyata intikal 
etmesidir. Hükümetimiz bu yolda gereken çalışmaları yapacaktır.

Sayın Üyeler, Dış politikamızla ilgili sözlerimi bitirirken bu alandaki gayret ve 
faaliyetlerimizin milletlerle verimli ve yapıcı dostane münasebetler üzerinde teksif 
edilmiş olduğuna bilhassa işaret etmek isterim. Dış siyasette milletçe benimsediğimiz 
bu esas, bütün siyasî partiler ve umumî efkârımızın müşterek amacını teşkil etmektedir. 
Böylece sözlerimin başında zikrettiğim gibi dış politikamızın millilik vasfı, tatbikattaki 
tezahürleri ile de teyit ve devamlılık ifade etmektedir. Hükümetimiz bu istikamette 
aralıksız çalışacaktır.

Sayın Üyeler, Anayasanın Silâhlı Kuvvetler ile ilgili yenilikleri üzerindeki 
çalışmalarımız büyük kısmı ile sonuçlanmış ve ezcümle askerî yargı yeniden 
düzenlenmiş ve Millî Güvenlik Kurulu Kanunu kabul edilerek bu organlar Anayasanın 
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emrettiği şekilde faaliyetlerine başlamışlardır. Ancak, Genelkurmay Başkanlığının 
görev ve yetkilerini düzenleyen kanun ile buna mütenazır Millî Savunma Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu üzerinde çalışmalar devam etmekte olup kısa zamanda Yüksek Meclise 
getirilmesine çalışılacaktır.

Sıkıyönetim, Ordu Personel ve Askerî Ceza kanun tasarıları üzerinde de çalışmalar 
son safhaya gelmiştir. Yakın bir gelecekte bu tasarıların da daha önce Meclise sevk 
edilmiş bulunan Silâhlı Kuvvetler Beslenme kanun tasarısı ile birlikte kananlaşacağı 
ümidedilmektedir.

Harb silâh ve araçlarındaki teknik ilerlemeler ve dünya politikasındaki gelişmeler 
sonucu olarak stratejik ve taktik anlayışlarda meydana gelen gelişmelerle millî 
güvenlik ihtiyaçlarımız ve imkânlarımız göz önünde tutularak Silâhlı Kuvvetlerimizin 
teşkilâtlanmasına dokunan konularda çalışmalara önem verilecektir.

Silâhlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de NATO ve CENTO 
müşterek savunma sistemleri içinde vatanımızın ve milletimizin içte ve dışta 
karşılaşabileceği her türlü tehlikelere karşı millî varlığımızı koruyacak maddî ve manevî 
gücü temin ve idame yolunda gayret ve feragat ile çalışmaktadır.

Ordumuz en iyi silâhlarla teçhiz edilmektedir. Eğitiminin, nazarî ve amelî olarak, en 
yüksek seviyede bulunması için bütün emekler harcanmaktadır.

Silâhlı Kuvvetlerimize vatanî vazifeleri teveccüh ettiği zaman, Ordularımızın, Büyük 
Meclisin takdirine ve güvenine lâyık bir seviyede ödevlerini yapacaklarından emin 
olabilirsiniz (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri, Hükümet Programını sunmuş bulunuyorum. 
Müşahade etmiş olacağınız gibi, bu pogram, temel noktalarda, Birinci ve İkinci Karma 
Hükümetler programlarından ayrılmamakta ve Büyük Meclisin kabul etmiş olduğu Beş 
Yıllık Kalkınma Plânınıntam uygulanması amacını gütmektedir.

Birinci ve İkinci Karma Hükümetler Programlarında yer almış olan birçok hususlar 
gerçekleştirildiği için, tabiatiyle, bunlara yeni Hükümet Programında yer verilmemiş; 
ancak, Karma Hükümetler Programlarında yer almakla beraber gerçekleştirilmesine 
imkân ve fırsat bulunamamış olan tar ım ve toprak reformu ve köylünün toplu olarak 
kalkındırılması, vergi reformunda eksik kalan hususların, sosyal adalet çerçevesinde 
Plânıntam finansmanını sağlayacak ölçüde tamamlanması ve kamu hizmetlerinde 
gerekli ıslahatın bir an önce yapılması gibi hususlara özel bir önem ve öncelik verilmiştir.

Yüce Senatoya saygılarımı arz ederim.101	(Alkışlar)

101  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 17, Birleşim 20, Sayfa 161
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30 Aralık 1963 Pazartesi 
28 inci Cumhuriyet Hükümetinin (X. İnönü Hükümeti) Programının 
Millet Meclisine Sunuş Konuşması

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Milletvekilleri, 
Yeni Hükümet Programını Yüksek Meclise sunmak için huzurunuzda bulunuyorum.
İkinci Karma Hükümetin çekilişinden sonra, Türk Milleti ve onu temsil eden Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, demokrasi alanında yeni bir sınavı da başarı ile verdi. Bütün 
çevreler, yeni Hükümet kuruluncaya kadar geçen zamanda, köklü Devlet geleneğine 
sahip bir büyük millete yaraşan sükûneti, ağır başlılığı gösterdiler. Türkiye’yi bir 
Hükümet buhranının olağan güçlükleri içinde iken bâzı olup bittiierle karşı karşıya 
bırakabileceklerini umanları derin hayal kırıklığına uğrattılar.

Türk Milletinin bu gibi güç zamanlarda daha iyi beliren ve her türlü düşünce veya 
parti ayrılığını örtebilen birliği, dayanışması, azim ve iradesi, en çetin meseleleri bile 
demokratik düzen içinde çözebileceğimizin teminatıdır.

Eski Hükümetin çeşitli partilerden üyeleri, yeni Hükümetin kuruluş anına kadar, 
övünülecek bir sorumluluk duygusu ile görev başında kaldılar.

Muhalefet partileri, güçlükierin başarı ve sükûnetle aşılmasına, olgun davranışları 
ile yardımcı oldular.

Sayın Milletvekilleri, 1961 seçimlerinden sonra iş başına gelen iki karma Hükümet 
zamanında, iki yıllık bir süre içinde, Türkiye’nin siyasî, sosyal ve ekonomik hayatında 
önemli merhaleler aşıldı.

Genç Türk demokrasisi, başlangıç yıllarının sarsıntılarından sonra, bu iki yıl içinde. 
9 Temmuz 1961 Anayasasının çizdiği yolda, demokrasinin bütün hukukî teminat 
müesseselerine kavuştu.

Adalet bağımsızlığı sağlam temellere yerleşti. Anayasa Mahkemesi kuruldu; 
kuruluşundan beri geçen kısa zamanda, hukuk düzeni için, demokrasi için, Atatürk 
devrimleri için, 27 Mayıs 1960 Devriminin ilke ve ülküleri için ne kadar yeterli ve 
değerli bir koruyucu müessese olduğunu türlü örnekleriyle gösterdi.

1961 genel seçimlerinden sonra 1963 mahallî seçimleri de Türkiye’de en geniş 
anlamı ile seçim serbestliğinin kökleştiği inancını doğruladı.

Devlet radyolarımızın artık demokrasilerdeki sayılı örneklerden geri kalmayan 
tarafsız tutumu hukukî teminata da kavuştu.

Basın, iktidarları ve idareyi tenkit ve denetleme bakımından en geniş hürriyete 
kavuştu. Basın hürriyeti için artık Türkiye’de, Anayasa düzenini ve yurttaş onurunu 
koruyucu sınırlardan başka bir sınır kalmadı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti 
eksiksiz olarak gerçekleşti. Tam bir tarafsızlık anlayışı, herkese eşit davranma alışkanlığı 
idareye hâkim oldu.

Planlı kalkınmanın hazırlık dönemi ve ilk uygulanış yılı başarı ile geçti.
Plan düşüncesi, Türkiye’nin plansız kalkınmayacağı inancı, çok geniş bir yurttaş 

çoğunluğunun zihninde yerleşti.
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27 Mayıs Devriminin ve 9 Temmuz Anayasasının sağladığı ileri hak ve hürriyetler 
düzeninden, bu Devrimi kötülemek, bu Anayasayı tahrib etmek için yararlanmaya 
kalkınmanın hüsrana mahkûm olduğunu, anlayışlı kimseler arasında anlamayan artık 
hemen hemen kalmadı.

Her halde takdir buyurulacağı gibi, en köklü demokrasilerde bile demokrasi, 
vatandaşa, geniş hak ve hürriyetlerle beraber ağır sorumluluklar da yükleyen bir 
düzendir. Türkiye’de ise, saydığımız hak ve hürriyetlerin en geniş ölçüde sağlanması, 
rejim alanında, sosyal ve ekonomik alanda, dış münasebetler alanında, tehlikeli 
geçitlerden geçmekte olduğumuz bir döneme rastlamıştır. Bu hak ve hürriyetlerle 
kurulan demokratik düzenin memlekete yararlı olması, onları kullanacak olanların 
gösterecekleri sağduyuya, sorumluluk duygusuna ve Türkiye’nin bugünkü özel 
durumunu dikkate alan bir davranış benimsemelerine bağlıdır.

Atatürk devrimlerinden geriye dönülemeyeceği ve Türk Milletinin ancak bu 
devrimler yönünde giderek ilerleyebileceği şuuru 27 Mayıs Devriminden bu yana daha 
çok kökleşti.

Parlâmentolu demokratik düzen içinde, sosyal adalete uygun olarak plânlı ve hızlı 
kalkınmanın güçlüğünden ürkenler veya böyle bir kalkınma yolunu benimseyemeyenler 
son iki yılda, Türkiye’nin kalkınması için başka yola sapılamayacağını artık görmüş 
olmalıdırlar.

İki yıldır, telkinle veya zorla Türk halkını başka yollara çekme teşebbüsleri oldu. Fakat 
bağımsızlık ve hürriyet uğrunda, ulusal kalkınma uğrunda, gerekirse her türlü maddî 
fedakârlığa katlanabilen Türk halkının insanlık onurundan fedakârlığı gerektirebilecek 
kalkınma yollarına sapmaya ne telkinle ne de zor kullanarak razı edilemeyeceği çeşitli 
örnekleriyle görüldü.

Son iki yılın geniş siyasal faaliyet ve propaganda serbestliği içinde, Türk halkı, 
kendisine kabul ettirilmek istenen bütün aşırı ve eskimiş doktrinleri iterek, Atatürk’ün 
deneyci, gerçekçi ve halkçı sosyal ve ekonomik tutumuna sarsılmaz bağlılığını ve 
inanışını yeniden gösterdi.

İki yıl içinde alınan ileri ve demokratik sosyal adalet tedbirleriyle çalışma hayatımız ve 
genel olarak sosyal hayatımız, hızlı kalkınma ve sanayileşme dönemlerinde kaçınılması 
güç olan huzursuzluk, çatışma tehlikelerini başarı ile atlatma imkânına kavuştu. 
Atatürk’ün “İmtiyazsız, sınıfsız kütle” ülküsünü, bir hızlı ekonomik yapı değişikliği 
sırasında da sosyal barış içinde gerçekleştirme şartları memlekette yerleşmeye başladı.

Sayın Milletvekilleri, Programı ile huzurunuzda bulunan yeni Hükümet iki yıldır, 
rejim alanında, ekonomik alanda, sosyal alanda, bu demokrasi ve sosyal adalet 
anlayışına uygun olarak kurulanları korumak, başlananları tamamlamak ve daha 
yapılması gerekenleri de süratle yapmak azmindedir.

Hükümet, bunun için muhtaç bulunduğu desteği yalnız halkta ve halk egemenliğinin 
tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde arayacaktır.

Meclisten destek ve halktan yardım gördüğü sürece iş başında kalacaktır.
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Bu destek veya yardımdan yoksun kaldığını hissettiği anda kutsal emaneti, her 
güçlüğe ve her derde demokratik yollardan çare bulabileceğine inandığı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri verecektir.

Görev başında kaldığı sürece, Hükümet, yalnız Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile ve 
kuruluşunda büyük yardım ve değerli destekleri olan bağımsız üyelerle değil, muhalefet 
grupları ile de her konuda bir anlayış ve davranış beraberliği aramak için kendine 
düşen hiçbir gayretten kaçınmayacak, hele Türk Milletinin kaderini ilgilendiren önemli 
konularda iktidarda muhalefetin danışma ve dayanışma geleneğini Türk siyasî hayatına 
yerleştirmek için her vesileden yararlanmayı ödev bilecektir.

Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Siyasî partiler Kanunu tasarısının kabulü ile de 
partilerarası münasebetlere yeni bir anlayışın hâkim olacağına güveniyoruz.

Sayın Milletvekilleri, Anayasa rejiminin bütün unsurları ile yerleştirilmesi ve 
geliştirilmesi yanında. Millet ve memleket olarak en büyük meselemiz, hiç şüphe yok 
ki, iktisadî kalkınma davasıdır. Bu iki davanın aslında birbiri ile olan yakın ilgisi açıktır. 
Biz şuna inanıyoruz ki, iktisadî kalkınma çabalarının olumlu bir şekilde yürütülmesi 
ancak istikrarlı bir Anayasa rejimi içinde mümkündür. Anayasa rejiminin yerleşmesi ve 
gelişmesi de iktisadî kalkınmanın gerçekleşmesine bağlıdır.

İktisadî kalkınma alanında son iki yıl içinde küçümsenmeyecek adımlar atılmıştır. 
1962 ve 1963 yılları ile ilgili iktisadî göstergeler bunu açıkça ortaya koyacak niteliktedir. 
Millî gelirimiz 1962 yılında sabit fiyatlarla % 6 oranında yükselmiştir. 1963 yılında ise, 
ilk tahminlere göre, millî gelirimizdeki artışın geçen yılki oranı da aşması ve kalkınma 
hızının % 6,5 ile 7 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu sonucun ekonominin 
geneldengesi bozulmadan ve istikrar içinde gerçekleştirilmiş olması ayrıca önem 
taşımaktadır.

Planlı kalkınma döneminin başında elde edilen bu sonuçları başarı saymamaya 
imkân yoktur. Ancak bu sonuçlar ekonomimizin içinde bulunduğu ciddî durumu ve 
çözülmesi gereken köklü meseleleri unutturmamalıdır.

Hızla artan nüfusumuzun ihtiyaçlarmm karşılanması; halkımızın hayat seviyesinin 
yükseltilmesi; ortak üyelik anlaşması imzaladığımız Ortak Pazar Milletleri ile 
aramızdaki büyük gelişme farklarının kapatılması; kalkınmamızın dış kaynaklarının 
bulunması; yatırımları finanse edecek iç kaynakların artırılması ve kamu sektörünün 
finansmanı için lüzumlu fonların adaletli vesıhhatli vergi kaynaklarındantam olarak 
sağlanması; bölgeler ve fertler arasındaki büyük gelir farklarının giderilmesi; milletçe 
karşısında bulunduğumuz büyük meseleler olarak ortadadır. Bu meseleleri kısa yoldan 
hâl için yapılacak zorlamalar ekonominindenge ve istikrarını bozabileceği gibi bunların 
gecikmeden ve cesaretle ele alınmaması da yarın yeni ve çözümü güç meseleler 
doğurabilecektir.

Biz bütün bu meselelerin çözüm yolunu Büyük Meclisçe kabul buyurulan Kalkınma 
Planının her alanda, bütün gerekleriyle ve tam olarak uygulanmasında görmekteyiz.

Planın uygulanmasında, Anayasamızda ifadesini bulan karma ekonominin 
kurallarına uyarak, özel sektöre ve kamu sektörüne aynı önemi ve imkânları vermek ve 
özel teşebbüsün yaratıcı gücünü desteklemek kararındayız.
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1963 yılı içinde özel sektör yatırımlarını teşvik için alınan kanunî tedbirleri 
olumlu bir şeklide uygulamak ve bunu özel sektör yatırımlarını Planda öngörülen 
üretken alanlara yöneltecek iktisadî tedbirlerle desteklemek istiyoruz. Böylelikle, 
özel sektör yatırımlarının, hâlâ en çok ilgi gösterdiği bina yapımından, özellikle lüks 
konut yapımından ve arsadan çok, tarım, sanayi ve turizm gibi alanlara yöneltilmesi de 
sağlanacaktır.

Bu konudaki çalışmalarımızda direkt müdahaleden kaçınılacak ve özel sektörün 
piyasa ekonomisi içinde gelişmesi esas kabul edilecektir. Aynı anlayış içinde kamu 
yatırımlarında da üretken sektörlere öncelik verilecektir.

Bir yandan lüks konut yapımının azalmasını sağlayıcı tedbirler alınırken, bir yandan 
da dar gelirlilerin konut ihtiyacına öncelik verilerek, sosyal konut yapımının, Plandaki 
çerçeve içinde hızlandırılmasına ve kendi evini kendi yapana yardım sisteminin şehir ve 
köylerde geniş ölçüde uygulanmasına çalışılacaktır.

Konut ve gecekondu dâvası Plândaki esaslar içinde ele alınacak; arsa spekülâsyonunu 
önleyici tedbirler üzerinde önemle durulacaktır. Hükümet, kiraların âdil ölçüler içinde 
düzenlenmesi gerektiğine inanmaktadır.

Sayın Milletvekilleri, Kalkınmanın finansmanını enflasyon yaratmayan sağlam 
kaynaklara dayanması şarttır. Bu bakımdan kamu sektöründe bütçe denkliğini, 
ekonominin genel dengesinin ve istikrar içinde gelişmenin ilk şartı olarak görüyoruz.

Para ve kredi politikamız, iktisadî gelişmeye imkân verecek, üretimi teşvik edecek 
yönde olacaktır. Para ve kredi hacminin ekonominin normal ihtiyaçlarının üstünde 
artarak enflasyona yol açmasına müsamaha edilmeyecektir.

Kalkınmamız açısından büyük önem taşıyan yatıran ve işletme kredisi kaynaklarının 
geliştirilerek genel kredi hacmi içindeki paylarının artırılması yolunda çalışmalara devam 
edecek; tarım kredileri ile küçük sanayici ve esnaf kredileri alanındaki yetersizliği giderici 
tedbirler alınacaktır. Bu amaçla, yatırım ve kalkınma bankacılığımızın geliştirilmesine 
çalışılacak ve bu arada madencilik ve turizm alanlarında özel sektöre yatırım kredileri 
verecek müesseselerin kurulması en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

Tasarruf hacminin genişlemesine ve sermayenin geniş halk topluluğuna yayılmasına 
imkân veren bir sermaye piyasası kurulmasını teşvik edici tedbirler üzerinde önemle 
durulacaktır.

Plânlı kalkınma hedeflerine ulaşılması ancak İstikrarlı bir fiyat politikası ile 
mümkündür. Kalkınma süresince fiyat istikrarının devam ettirilmesi ve bunu sağlayacak 
iktisadî tedbirlerin zamanında alınması Hükümetin başlıca görevlerinden olacaktır. 
Paramızın iç ve dış değerini muhafaza ve satınalma gücünü takviye edici tedbirler almak 
ve bu arada, kambiyo sınırlamaları konusunda son zamanlarda alınan yumuşatma 
tedbirlerini daha da geliştirmek kararındayız.

Dış ticaret alanında, kısa vadede kalkınmamızın zorunlu kıldığı yatırım malları 
ithalatının ve sanayiimizin ham madde ihtiyaçlarının karşılanmasını; uzun vadede 
dış ödemeler dengesi açığının kapatılmasını en önemli mesele olarak görüyoruz. 
İthalat ve İhracatta açıklık, objektiflik ve istikrar dış ticaret rejimimizin esası olacaktır. 
İhracattan ve turizmden elde edilen döviz gelirlerinin artırılması için başlamış olan 
çalışmaları süratle sonuçlandıracağız. Bu konulardaki çalışmalarda. Ortak Pazar’ın 
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sağladığı imkânlardan faydalanırken, ekonomimizin ortaklık anlaşmasının bize ileride 
yükleyeceği vecibeleri taşıyabilecek bir bünyeye kavuşturulmasını da göz önünde 
bulunduracağız. Bu yönden, Türk sanayiinin dış rekabete dayanabilmesi için her gayret 
sarf edilecektir.

Aynı anlayış içinde, yabancı sermaye yatırımlarını da teşvik etmek ve artan ilgiyi 
geliştirme kararındayız.

İktisadî kalkınmamız içinde istihdam ve üretim yönlerinden, küçük sanayi ve el 
sanatlarının büyük rolü ve payı olduğuna inanıyoruz. Bu sektörün teşkilâtlanma, yer, 
kredi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına önem vereceğiz.

Su ürünleri kaynaklarımızın korunmasını ve rasyonel bir şeklide üretilmesini 
sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanununun süratle çıkması lüzumuna inanıyoruz.

Kalkınma Planının gerek toplum kalkınmasında, gerek çeşitli üretim sektörlerinde 
öngörülen amaçlarına ulaşılması için kooperatifçilik anlayışının gelişmesini sağlayacak 
tedbirler de alınacaktır Sayın Milletvekilleri, Kalkınma Planında yer almış olan bütün 
bu meselelerin çözümü ve plan hedeflerine ulaşması bakımından, kamu idaresinin 
yeni bir anlayışa kavuşturulmasını, İktisadî Devlet Teşekküllerinin plan gereklerine 
uydurulmasını, vergi tarımı ve toprak ve personel reformlarının gerçekleştirilmesini en 
önemli şartlar olarak görmekteyiz.

Bu çalışmalarımızda ana gaye, devam etmekte olan görevleri aksatmadan kamu 
hizmetinde verim ve etkenliğin artırılması ve kamu cari harcamalarında tasarruf 
sağlanması olacaktır.

Ekonomimizin büyük bir sektörünü temsil eden İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Büyük Mecliste son görüşmeleri yapılan “İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile “Devlet Yatırım Bankası 
Kanun Tasarısı” nın, Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olduğu takdirde, süratli ve etkili 
şekilde uygulanmasına önem vereceğiz. Bu teşekküller karma ekonomi anlayışı içinde 
modern işletme kurallarına uygun, verimli çalışır kurumlar haline getirilecektir.

İktisadî Devlet Teşekküllerinin Hazineye yük olmayan, iç ve dış pazarlarda 
rekabet imkânlarına sahip ve gelecekteki yatırımları için fon yaratabilen işletmeler 
olması sağlanacaktır. İktisadî Devlet Teşekkülleri yeniden teşkilâtlandırılırken bu 
teşekküllerdeki işçilerin yönetime ve kâra katılmaları ile hem verimin artacağına hem 
de demokratik çalışma düzeni alanında ileri bir adım atılmış olacağına inanıyoruz.

Vergi reformunda ana hedeflerden biri kalkınma gayretlerimizin artırdığı finansman 
ihtiyacının yeter derecede ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde sağlanmasıdır. Vergi 
sistemimizi millî gelirdeki artışları kendiliğinden takip edebilecek hale getirmek, 
vergi yükünün dağılışını yükümlülerin ödeme güçlerine göre ayarlamak ve bu suretle 
vergi adaletini sağlamak, vergilerimize ekonomimizin gelişmesine hizmet edebilecek 
bir karakter kazandırmak, vergi kanunlarımızın basitliğini ve kolayca anlaşılıp 
uygulanmasını temin etmek, bu aland aki çalışmaların başlıca amacı olacaktır.

Bu amaçlar, her şeyden önce yürürlükteki vergilerin randımanının artırılması 
ve genişlemek istidadını gösteren vergi ziyamın önlenmesi konusu üzerinde İsrarla 
duracağız. Vergi müessesesini dürüst vergi ödeyicisi aleyhine işleyen bir mekanizma 
olmaktan çıkarmak mecburiyetindeyiz.
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Halen Yüksek Mecliste bulunan Vergi, Resim ve Harçlar Kanun tasarıları gibi 
Hükümet tekliflerinin bir an önce kanunlaşması; yasama organının Hükümete pek 
değerli yardımı olarak tezahür edecektir.

Mahallî idarelerimizi, kanunî ödevlerini, kalkınma planları ile kendilerine yüklenen 
görevleri gerçekleştirebilecek ve aynı zamanda demokratik bağımsızlıklarını sağlayacak 
malî kaynaklara kavuşturmak maksadiyle bu idarelere ait vergiler de ıslah edilecek ve 
buna ilişkin tasarılar pek yakında Yüksek Meclise sunulacaktır.

1964 yılı için öngörülen ek finansman ihtiyacı, Gelir Vergisi Kanununda tarım 
kazançları ile ilgili istisna ve muafiyet ölçülerini daraltılması ve bu verginin sahasının 
genişletilmesi; Bina Vergisi ile alınan Millî Savunma mükellefiyetinin bir miktar 
artırılması; gümrük tarifemizde ekonomimizin gerçeklerine uygun bâzı düzeltmeler 
yapılması; Gider Vergileri Kanununda ve diğer vergi kanunlarında gerekli ıslahatın 
gerçekleştirilmesi ile temin olacaktır.

Bu değişikliklere ait tasarılar en kısa zamanda huzurunuza getirilecektir.

Tasarruf bonoları sistemini daha pratik hale getirme çarelerini arıyacağız.

Uzun yıllardan beri üzerinde durulan tarım ve toprak reformunun gerçekleştirilmesi, 
en önemli ve süratle ele alınması gereken başlıca meselelerimizden biri haline gelmiştir. 
Bu konunun şimdi cesaretle ele alınmamasının yakın gelecekte iktisadî ve sosyal alanda 
meselenin çözümünü daha da güçleştirecek gelişmelere yol açabileceği kanısındayız.

Tarımsal faaliyetlerin ekonomik ve sosyal bakımlardan en elverişli şartlar içerisinde 
cereyan etmesini sağlayacak olan bu reformu, Anayasamızda yer alan ilkelere uygun 
olarak, topraksız köylünün toprak sahibi yapılması, yoksul çiftçinin toprağı işleyecek 
imkânlarla teçhiz edimesi, çok bölünmüş tarlaların iktisadî işletmeye elverişli üniteler 
halinde toplanması olarak anlıyor, tarımsal üretimin bir unsuru olması dolayısıyla 
da aslolan tarım reformunun temelini kabul ediyoruz. Bu anlayış içinde tarımda 
üretkenliğin artmasına hız verilmiş, çoğalan nüfusumuzun beslenmesi teminat altına 
alınmış, iktisadî kalkınma gücümüzün geliştirilmesi ve sosyal adalet ilkelerinin en 
önemlilerinden birinin gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır inancındayız.

Öte yandan, Türkiye’nin iktisadî gücünde önemli yer tutan hayvancılığı geliştirmek 
için tedbirler alınacak; tarımda üretkenliğin artırılması amacıyla sulama işleri 
hızlandırılacak; bu arada küçük sulama ve yeraltı sularından yararlanma alanlarındaki 
çalışmalar için bunlardan istifade edecek vatandaşlarla işbirliğine değer verecektir.

Arazi ihtilâflarının azaltılmasında olduğu kadar, toprak reformunun âdil ve başarılı 
uygulanmasında da büyük etkisi olan kadastro faaliyeti geliştirilecektir.

İdarî reform çalışmaları içinde önemli bir unsur teşkil eden yeni personel rejimi ile 
ilgili çalışmaları süratle sonuçlandırmak ve bununla ilgili tasarılarımızı yakında Büyük 
Meclise sunmak kararındayız. Elimizdeki kıt kaynakların her şeyden önce kalkınmaya 
ayrılması zorunluluğu karşısında, yeni personel sisteminin memurlarımızın geçim 
şartları ile ilgili olarak getireceği ıslahatın uygulanabilmesi, ancak daha çok ve daha etkili 
çalışarak kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılması ve kamu câri harcamalarında 
tasarruf sağlanması ile mümkün görülmektedir.
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Bu şeklide fazla iş gücü bulunan bölge ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan gelişen 
alanlara iş gücünün kaydırılması ile sağlanacak imkân ve tasarruflarla yeni personel 
sistemimizin malî tedbirlerini kademeli olarak karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. 
İdarecilerimizin ve memurlarımızın bu gerçeği göz önünde tutarak, çalışmalarının 
verimini artıracak tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olacaklarına inanıyoruz.

Sayın Milletvekilleri, İktisadî kalkınma çabamızı plân içinde yürütürken, 
nüfusumuzun üçte ikisinin yaşadığı köy, toplumumuz açısından özel bir önem taşıyan 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisadî ve sosyal kalkınmamızın tüm olarak 
ancak köy ve köylümüzün kalkınması ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Bu bakımdan köy kalkınması ile ilgili olarak başlamış olan toplum kalkınması 
çalışmalarının hızlandırılması ve Devlet çeşitli organlarının köye doğru hizmet ve 
gayretlerinin birleştirilmek suretiyle etkili bir hale getirilmesi Hükümetimizin en 
önemli görevi olacaktır. Bu hizmetlerin bütün köylülere kısa zamanda ulaşmasını 
kolaylaştırmak için, hizmetleri elverişli merkezlerde toplama imkânları üzerinde 
durulacak ve kendi başlarına yaşamayacak durumda olan köylülerin yeterli imkânlara 
sahip topluluklar haline getirilmesi çareleri araştırılacaktır.

Köy kalkınmasında üretim imkânları çok sınırlı olan orman köylerinin özel bir 
durumu vardır. Orman içi köylerde yaşayan vatandaşlarımızın, memleketimiz için hayatî 
önemi olan orman varlığımıza zarar vermeden, yaşamaları ve kalkınmaları konusunda 
özel bir dikkat gösterilecektir.

Köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli yer tutan köy yolları yapımı 
hızlandırılacaktır. Devlet gücünü destekleyen köylere yol yapımı için yapılmakta 
olan yardımlar artırılacaktır. Yeni getirilen makinelerin illere dağıtımı ile bu alandaki 
çalışmalar 1964 yılında % 100 artırılmış olacaktır (Bravo	sesleri)

Ayrıca il yollarının yapım ve onarımının daha süratli ve yeterli bir şeklide yürütülmesi 
imkânları da geniş ölçüde sağlanmış bulunmaktadır.

İktisadî kalkınma ile ilgili faaliyetimiz içinde konunun sosyal yönünü de ele almak 
kararındayız. Büyük Meclisçe kabul buyurulan kanunlarla iş hayatımız, işçi ve işveren 
ilişkileri memleketimizde yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Toplu sözleşme, grev ve 
lokavt hakkı île kurulan yeni çalışma düzeninin verimli ve barışçı bir yolda işlemesini 
kolaylaştırıcı tedbirler alınmaya devam olunacaktır. Sosyal ve ekonomik sorunların 
çözülmesinde, çalışma hayatına karşılıklı anlayış ve barışın hâkim olmasında, işçi ve 
işveren teşekkülleriyle sıkı işbirliğinin olumlu sonuçlarını gören hükümet, bu işbirliğini 
geliştirecektir. Hazırlanmış ve hazırlanmakta olan kanunlarla, Hükümet, Plânın 
öngördüğü sosyal güvenlik hedeflerine süratle ulaşılmasını sağlamaya çalışacaktır.

Yurt içindeki işçilerimizin haklarında büyük ilerlemeler sağlanırken, sayıları 
günden güne artan yurt dışındaki işçilerimizin de hak ve ihtiyaçlarıyla ilgilenecek ve 
muzır akımları yeterli bir şekilde karşılayıcı faaliyet gösterecek bir dış teşkilât süratle 
kurulacaktır. Yurt dışındaki işçilerimizin mânevi ihtiyaçlarını karşılamak; artırdıkları 
paraların memleket menfaatlerine ve kendi menfaatlerine daha uygun bir şeklide yurt 
içinde değerlendirilmesini kolaylaştırmak üzere tedbirler alınacaktır.

Kalkınma Plânında yer alan sosyal politikamız gelir dağılımındaki ve bölgeler arası 
kalkınmadaki aşırı ve adaletsiz farkların giderilmesine dayanır, bu amaçla millî gelirin 
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hızla artırılması ve artan millî gelirin, vergi politikası, kamu harcamaları, yatırımların 
teşviki suretiyle dar gelirli vatandaşlarımıza, az gelişmiş bölgelerimize ve bu arada Doğu 
bölgelerimize öncelikle yöneltilmesine, böylelikle bölgeler arasındaki dengesizliğin 
giderilmesine çalışacağız (Bravo	sesleri)

İktisadî durumumuz vekalkınma çabalarımız konusundaki görüşlerimizi şu 
şeklide özetlemek mümkündür: Dünyanın hızla değişen ve gelişen siyasî, iktisadî 
ve sosyal şartları altında kalkınma dâvamızı yürütebilmemiz, ekonomimizdeki 
gelişmeleri devamlı ve sistemli olarak yakından izleyerek meselelerimizi şümullü 
ve köklü tedbirlerle çözme yoluna gitmekle kabildir. Meselelerimizin güçlüğünü ve 
ciddiliğini küçümsemek de, bu güçlükler karşısında umutsuzluğa kapılmak da doğru 
değildir. Geçmişte, daha umutsuz anlarda milletçe gösterdiğimiz başarıları hatırlamak; 
hatalarımızı tahlil ederek onları tekrarlamamak ve nihayet bugünkü meseleler ve 
güçlükler ile ilgili tedbirleri ısrarlı, sabırlı ve cesaretli bir tutumla takibederek, iktisadî 
ve sosyal kalkınmamızı gerçekleştirmek tek kurtuluş ve yaşama yoludur. Bu yolda 
hareket etmekle, kalkınmamız için gerekli olan dış kaynakları da sağlamakta büyük 
güçlükle karşılaşmayacağımıza inanıyoruz. Plânımızın dış finansmanını sağlamak 
üzere, dostlarımızın katılmasıyla kurulmuş olan Konsorsiyum içinde ve dışında uzun 
vadeli ve düşük faizli dış krediler temin etmek konusundaki gayretlerimizi artıracağız.

Aynı amaçla, Milletlerarası Para Fonu, Dünya Bankası ve ona bağlı teşekküller ve 
Avrupa Yatırımlar Bankası ile olumlu bir şekilde gelişmekte olan münasebetlerimize 
önem vereceğiz.

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının milletlerarası ticaret ve gelişme alanındaki 
verimli çalışmalarına da yapıcı bir anlayışla katılacağız.

Sayın Milletvekilleri, İktisadî kalkınma ve özlemi duyulan batılı hayat seviyesine 
erişme her şeyden önce batılı düşünce ve çalışma sisteminin milletçe benimsenmesine 
bağlıdır. Bu benimsemede önderlik edecek organ da her şeyden önce Devlettir, devlet 
hizmetlerinin geliştirilmesinin, plân. hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve vatandaşlara 
sağlanan hizmetlerin ıslahı yönlerinden büyük önem taşıdığı kanısındayız.

Kalkınma yolunda katlanılacak fedakârlıkların gerçek karşılığını bulması, 
yatırımların gereken süratle ve verimli alanlarda yapılabilmesi ve kalkınmaya 
vatandaşların daha geniş ölçüde katılmalarının sağlanması bütün Devlet organlarının 
etkili işlemesine bağlıdır.

İdarenin ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesinde personel 
sisteminin ıslahı konularına bu yönlerden de önem verilecektir.

Kamu hizmetleri içinde, kültürel ve sosyal kalkınmanın olduğu kadar iktisadî 
kalkınmanın da hem ortamı, hem de aracı olarak millî eğitime öncelik tanımaktayız.

Çağımızın kalkınma anlayışı içinde daha da önem kazanan millî eğit im konularımız, 
Kalkınma Plânının gerektirdiği sayı ve nitelikteki personeli yetiştirme gücüne 
sahibolacak şeklide ele alınacaktır, özellikle meslekî ve teknik öğretim kurumlarımız, 
gerek öğrenci kapasitesi bakımından, gerek çeşitli ve kaliteleri bakımından büyük 
ölçüde geliştirilecektir.
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Bunun yanında millî eğitime, Anayasamızda en güzel ifadesini bulan Atatürk 
ilkelerine ve Batı uygarlığının temel ilkelerine dayalı bir sosyal düzeni ve millî kültürel 
değerleri yaratacak ve geliştirecek bir hüviyet verilecektir.

Yurtta yüksek ve üniversiteler eğitiminin gelişmesi için her gayreti göstereceğiz.
Eğitim dâvamızın başarısında temel unsur olan fedakâr ve ülkücü öğretmen 

topluluğunu maddî ve mânevi huzur imkânlarına kavuşturmak emelimizdir.
Sayın Milletvekilleri, Vatandaşın Devletle olan münasebetlerinde, mevzuattan, 

müesseselerden ve bir kısım görevlilerin hizmet anlayışından doğan zaman zaman 
haklı şikâyetlerle karşılaşılmaktadır. Mevzuat ve müesseseden doğan şikâyet konularını 
devamlı ve ısrarlı takiple ve alınacak tedbirlerle gidermek kararındayız. Vatandaşın 
Devlet teşkilâtına her zaman güven ve huzurla başvurabilmesinde bütün idare 
adamlarının ve görevlilerin gayret göstermelerine Önem vereceğiz (Bravo	sesleri)

Vatandaşın kanunlar dahilîndeki müracaatının en kısa yoldan yerine getirilmesi 
ve bu münasebetlerde medenî hizmet anlayışının belirtisi olan güleryüz ve karşılıklı 
saygının hakim kılınması ilkesinin idareye yerleşmesi için gerekli tedbirleri alacağız.

Memleketin iktisadî gerçekleri göz önünde tutularak idarede azamî tasarrufa dikkat 
edilecektir.

İdaredeki bu ıslahat arasında Anayasamıza göre genel idare içinde yer alan Diyanet 
İşleri kuruluşu da yeterli ve verimli imkânlara kavuşturulacaktır.

Bunu gerçekleştirmek amacı ile hazırlanan kanun tasarısı yakında tasvibinize 
sunulacaktır.

Adaletin tam bağımsızlığı hukukî teminata bağlandıktan sonra, şimdi, adalet 
cihazının daha iyi işlemesini, dâvaların süratle sonuçlanmasını, hak aramada usul 
ve formalitelerden doğan güçlüklerin mümkün olduğu kadar azaltılmasını sağlayıcı 
ıslahata ihtiyaç vardır; bu arada arazi ve iş dâvalarında sürat bağlayıcı tedbirler de geniş 
halk kütlelerini ilgilendirmek bakımından önemle ele alınacaktır.

Hükümet, bu ıslahatı, vatandaş da adalete ve Devlete karşı güven duygusunu 
sağlamlaştırmanın ve toplumda huzuru geliştirmenin başlıca şartlarından biri olarak 
görmektedir.

Vatandaşın haklı bir sabırsızlıkla beklediği İcra ve İflâs ve Kat Mülkiyeti kanunlarının 
Büyük Millet Meclisinden süratle çıkarılmasını temenni ediyoruz.

Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan tasarılardan başka gerek hukukî yönden 
gerek sosyal açıdan büyük önem taşıyan çeşitli kanun hazırlıkları da Adalet Bakanlığı 
tarafından süratle tamamlanacaktır. Bunlar arasında Türk Ceza Kanununun değişikliği. 
Çocuk Mahkemeleri Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemeleri Kanunu önemli yer tutmaktadır.

Ayrıca eğitim ve ıslah esasına dayanan bir infaz sisteminin uygulanması için gerekli 
çalışmalara da devam olunacaktır.

Yine vatandaş huzuru için şart olan emniyet ve asayişin tam olarak yerleşmesini 
sağlamak üzere gerekli bilgi ile ve teknik araçlarla donatılmış zabıta personeli 
yetiştirilmesine önem verilecek ve demokratik hürriyet düzeninin ve yeni sosyal 
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oluşların isterlerine uygun olarak Batıda başarılı örnekleri bulunan toplum zabıtası 
konusu da ele alınacaktır.

Sayın Milletvekilleri, Kamu hizmeti anlayışımız ve bu hizmetlerin daha verimli ve 
olumlu bir şekilde yürütülmesi hakkındaki bu açıklamamızla aynı zamanda çeşitli 
bakanlıkların yetki ve sorumluluk anlamına giren konulardaki faaliyetlerinin genel 
çerçevesini belirtmiş oluyoruz.

Bunun dışında geçmiş yıllarda alışıldığı üzere, bütün bakanlıkların yapacakları 
faaliyeti teferruatı ile anlatarak vaktinizi almak istemiyorum.

Çünkü girmiş bulunduğumuz plânlı kalkınma döneminde, bu faaliyetler esasen 
yıllık programlara bağlanılmakta ve 1964 yılının programı da bastırılıp dağıtılmış 
bulunmaktadır. 1964 programında öngörülen hususları, yeni Hükümet tamamen 
benimsemekte ve bu programı gerçekleştirmek için her gayreti sarf etmeyi 
taahhüdetmektedir.

Plânı her alandaki Hükümet faaliyetinin genel çerçevesi olarak kabul ediyoruz. 
Büyük Meclisçe kabul buyurulmuş olan Kalkınma Plânında yer alan ilkeler her alandaki 
Hükümet faaliyetinde rehberimiz olacaktır. Plâna uygun olarak hazırlanacak yıllık 
programlarla, plânın iktisadî ve sosyal kalkınma ve hizmet alanlarındaki hedeflerini 
eksiksiz olarak gerçekleştirmek azim ve kararındayız.

Bu hususu bir kere daha belirttikten sonra, özellik gösteren birkaç noktaya kısaca 
dokunmak istiyoruz.

Sağlık politikamızın temel konusu sağlık hizmetlerini bu hizmetlerden daha az 
faydalanan köylü vatandaşın ayağına kadar götürmek olacaktır, bu, en iyi şeklide 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programını yürütmekle başarılabilecektir. Bu 
programı yürütürken sağlık hizmetlerinin henüz sosyalleştirilmediği illerde de sağlık 
teşkilatını yeniden düzenleyerek, köy hizmetlerinde verimi artırmaya çalışacağız. 
Sağlık personelinin yoksunluk bilgilerinde görev kabul etmelerini sağlamak için gerekli 
tedbirleri de alarak hizmetlerin dağılışında sosyal adaleti gerçekleştirmeye çalışacağız.

Bu arada kademeli bir sağlık sigortasının gerçekleştirilmesi imkânlarını da 
araştıracağız.

Memleketin sağlık seviyesinin yükseltilmesi ve tedavi hizmetlerinin maliyetinin 
düşürülmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vereceğiz.

Bu hizmetlerin gelişmesini engelleyen faktörleri ortadan kaldıracak ve bu sahada iyi 
nitelikte ve yeter sayıda eleman yetiştirmeye önem vereceğiz.

Özel teşebbüsün sağlık hizmetleri alanındaki gayretlerini destekleyeceğiz.

Atom Enerjisi çalışmalarına önümüzdeki yıl radyokimya sağlık fiziği nükleer 
elektronik ve radyoizotop üretim laboratuvarları kurmak suretiyle hız verilecektir. Atom 
Enerjisi Komisyonu ile hastane ve üniversiteler arasında verimli iş birliği kurularak 
atomdan yararlanma ve nükleer patlamaların doğurduğu radyoaktif serpintilerden 
korunma hususunda gerekli eğitim ve çalışmalar desteklenecektir.

Her alandaki çalışmalarımıza bilimsel ve teknik araştırmalar temel olacaktır.
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Beden eğitimi alanında daha yeterli teşkilatlanma çalışmaları hızlandırılacak ve 
yurdun bütün il ve ilçelerinde gençliğin yararlanabileceği spor alan ve tesislerini süratle 
tamamlamaya çalışılacaktır.

Dış ödeme açığımızın azaltılmasında ve ekonomik ve sosyal gelişmemizin 
hızlanmasında büyük etkileri olacağına inandığımız turizme gereken önem verilecek: 
Devletin yanı sıra özel teşebbüsün de bu alana daha çok yönelmesi ve yabancı 
sermayenin ilgisi sağlanmaya çalışılacaktır. Türkiye’de turizmin gelişmesini köstekleyen 
kanunların değiştirilmesi ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesi yolundaki çalışmalar 
süratlendirilecektir.

Milletimiz için taşıdığı manevî değer yanında turizm bakımından da önem taşıyan 
eski eser ve anıtların onaranı için Vakıflar Genel Müdürlüğü özel bir gayret sarf edecek 
ve vakıflar işletmelerinin daha verimli hale getirilmesine çalışılacaktır.

Mali güçlükler içinde bulunan devlet ulaştırma müesseselerinin giderlerini azaltıcı 
ve gelirlerini artırıcı tedbirlere öncelik verilecek: Devlet ve özel ulaştırma faaliyetleri 
arasında daha ahenkli bir çalışma düzeni kurulmasına çalışılacaktır.

Toprak ürünlerimiz arasında özellikle bir ihraç maddesi olarak büyük önem taşıyan 
tütün yetiştiricilerinin kazancında son zamanlarda büyük artışlar sağlanmıştır. Bunu 
muvazi olarak tütünün kalitesini yükseltmek için de tedbirler alınacaktır. Ayrıca 
tüketim ihtiyacımızı aşan çayın kalitesini yükseltmek ve bu ürünün de ihraç imkânlarını 
artırmak ümidindeyiz.

Bir yandan bira fabrikalarımızın kapasitesi artırılırken öte yandan Yozgat Bira 
Fabrikasının süratle tamamlanmasına ve Türk şarabının bir ihraç malı olarak dünya 
piyasalarında daha geniş ölçüde yer almasını sağlamaya çalışacağız.

Sayın Milletvekilleri, Köy kalkınmamızın genelkalkınma içindeki önemini yukarıda 
belirtmiştik. Bu önemi göz önünde tutan Hükümet köylünün kalkındırılması yolundaki 
çalışmalara öncelik ve hız verecektir. Genel olarak köylünün, özel olarak da orman 
köylüsünün davalarını yeni bir anlayışla ele alacaktır.

Tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirler alınacaktır.

Hem köylüyü, hakkı olan daha iyi yaşama şartlarına kavuşturabilme hem de onu 
memleket kalkınmasına daha çok yardım edebilir duruma getirebilme yolundaki 
çalışmaları ahenkli ve süratli bir şeklide yürütebilmek için, bir Köy İşleri Bakanlığı 
kurulmuştur.

Köy İşleri Bakanlığı, köye yönelen çeşitli Devlet hizmetleri arasında bağlantı kuracak, 
bu hizmetlerin Kalkınma Planına ve yıllık programlara uygun bir ahenk içinde, verimli 
bir şeklide yürütülmesini sağlamaya çalışacaktır.

Yine Köy İşleri Bakanlığı, Devlet gücüne halkın ve gençliğin gönüllü gayretinin 
katılması yoluyla, köy kalkınmasını, yeni bir ruh ve heyecan ile hızlandırma hamlesine 
önderlik edecektir.

Çeşitli alanlarda bir süredir yapılmakta olan öncü çalışmalar da bu Bakanlığın 
sorumluluğu altında değerlendirilecek ve gelişen bir programla bütün yurt sathına 
yayılacaktır.
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Köy hizmetlerini ve önemlilerinden bir kısmının ve re’sen Köy İşleri Bakanlığına 
bağlanmasının lüzum ve imkânları da ayrıca incelenmektedir.

Planın enerji kaynaklarımızı süratle geliştirmeye verdiği önem ve tabiî 
kaynaklarımızın daha iyi değerlendirilmesi ihtiyacı karşısında, bu işlerle ilgili bir 
bakanlık da kurulması uygun görülmüştür.

Her iki yeni Bakanlığın kuruluş tasarıları kısa zamanda hazırlanarak Yüksek Meclise 
sunulacaktır.

Bu vesileyle, Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Türkiye Elektrik Enerjisi Kurumu 
Kanunu tasarısına da Hükümetin büyük önem verdiğini arz etmek isterim. Öte yandan, 
memleketin içinde bulunduğu şartlar güçlükler ve hızlı kalkınma ihtiyacı Hükümet 
üyelerinin görevlerini çok ağırlaştırmaktadır.

Cumhuriyet Senatosunun Kuruluşu, Bakanların Meclis içi çalışmalarını iki kat 
artırmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı ile yapılan müşterek çalışmalar Bakanlara 
yeni görevleri yüklemiştir. Devlet düzeninin çeşitli kesimlerinde yapılmakta olan ve 
yapılması gereken reformlar da olağanüstü gayret gerektirmektedir.

Bu durumda birçok Batı ülkelerinde olduğu gibi, Bakanların, Mecliste de kendileri ile 
beraber çalışabilecekleri yardımcılara ihtiyacı günden güne daha çok duyulur olmuştur. 
Bunun en iyi bir şekilde sağlanması imkânları araştırılacaktır.

Sayın Milletvekilleri, Millî hüviyeti bütün partilerimizce benimsenmiş dış politikamız 
ilhamını, dün olduğu gibi bugün de, büyük Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” 
ilkesinden almaktadır.

İstiklalimizin ve millî menfaatlerimizin en büyük teminatı saydığımız barış, hürriyet, 
adalet ve hak eşitliğine dayanan bir dünya nizamının kurulması dış politikamızın 
değişmez hedefidir. Milletçe benimsediğimiz bu hedefin gerçekleşmesi yolunda 
Hükümetimiz elinden gelen bütün gayreti sarf etmeye devam edecektir.

Sayın Milletvekilleri, Milletlerarası durum, son bir yıl içerisinde şahid olduğumuz 
ümit verici gelişmelere rağmen, kararsızlığını muhafaza etmektedir, özlenen âdil ve 
devamlı bir barış nizamı kurulmasının, bütün dünya milletleri tarafından sarf edilecek 
ortak gayretlere bağlı olduğu açıktır. Hükümetimiz böyle bir nizamın gerçekleşmesi için 
uhdesine düşen vazifeyi samimiyetle yaparken, basiretle hareket etmek zaruretini de 
göz önünde bulunduracaktır.

Memleketimiz dahil olduğu ittifaklar içerisinde barış ve güvenliğin korunması 
yolunda kendine düşen gayretleri sarf ederken savunma gücü müessiriyetinin 
muhafazası için de gerekli tedbirler üzerinde dikkatle durmak kararındadır. NATO ve 
CENTO ittifakları bu vadideki çalışmalarımız içerisinde en önemlilerini teşkil etmiş ve 
edecektir.

Hür dünyanın bekası için birlik ve dayanışmanın hayatî zaruretine inanan 
Hükümetimiz, dünya barışının en kuvvetli teminatı saydığı NATO ittifakı içinde, müttefik 
ve dost memleketlerle her alanda kurmuş olduğu yakın bağların daha da geliştirilmesine 
devam edecektir.
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Hükümetimizin bu yoldaki çalışmalarında ittifak içindeki bu bağlar başta Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere bütün üye dost ve müttefik devletlerle mevcut samimî 
ve dostane iki taraflı münasebetlerin gelişmesinde değerli bir rol oynamaktadır.

Dahil olduğumuz diğer bir ittifak CENTO adı altında anılan Merkezî Andlaşma 
Teşkilatıdır. Bu Teşkilatın bölge üyeleri olan tran ve Pakistan’la münasebetlerimiz pek 
yakın ve dostanedir. CENTO’nun bütün üyeleri arasında çeşitli alanlarda mevcut iş 
birliğinin daimî gelişmeler kaydetmesi hususuna Hükümetçe itina göstereceğiz.

Sayın Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının devamlı umdeleri 
arasında ahitlere sadakat başta gelir. Bildiğiniz gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti ile aramızda 
özel bağlar kurulmuştur. Bu Cumhuriyetin, imzalamış olduğu andlaşmaları iyi niyet 
tatbik ederek bütün vatandaşlarını refah ve saadete ulaştırmasını daima temenni 
etmişizdir. Fakat bir bütün teşkil eden Londra ve Zürih anlaşmaları yersiz ve mesnetsiz 
teşebbüslerle ortadan kaldırılmaya çalışılmış, bu konuda tarafımızdan yapılan birçok 
uyarmalar Kıbrıslı Rum idarecilerce kaale alınmamış ve son günlerde bildiğiniz kanlı 
maceraya girişilmiştir.

Ada’da cereyan etmiş olan fecayi bize büyük elem vermiştir.
Birkaç gün evvel arzettiğim gibi, Türkiye kendisinin ahitlere gösterdiği sadakati ve 

riayeti başkalarında da aynı şeklide bekler	 (Alkışlar) Sorumsuzlukla girişilen hareket 
karşısında memleketimiz bir bütün olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin hukukunun 
korunması ve ahitlere riayet olunması hususundaki iradesini katiyetle izhar etmiştir 
(Bravo	sesleri	alkışlar)

Bu cümleden olarak, bütün barışçı yollar sonuna kadar iyi niyetle, sabırla fakat 
azmimizden zerre kadar, inhiraf etmeksizin denedikten sonra, son çare olarak Garanti 
Andlaşmasının bize verdiği münferit müdahale hakkımızı kullanmak üzere harekete 
geçeceğimizi bildirdik	(Bravo	sesleri, alkışlar)

Bu kati tutumumuz sonucunda Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Adada’da ateş 
kesilmesini ve nizamın iadesini temin için müştereken teklifte bulundular ve teklif 
malum olduğu üzere Kıbrıs Hükümetince kabul edildi.

Şimdi, terninatçı üç Devletin askerî birlikleri bir İngiliz generalin idaresi altında 
vazifeye başlamış bulunmaktadır.

Hükümetimiz bu millî tutumun her türlü icaplarını da ahdî vazifeye ve ahdî haklara 
uygun olarak yerine getirmeye aynı azimle devam edecektir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Sayın Milletvekilleri, Komşularımızla münasebetlerimizi daima geliştirmek 
emelimizdir.

Müşterek menfaatlerimize uygun olarak Türk-Yunan münasebetlerinin gerek ikili, 
gerek NATO İttifakı içerisinde devamlı suretle kuvvetlenmesi arzumuzdur. Karşılıklı 
temennilerin ve arzuların Kıbrıs buhranından da iyi bir imtihanla geçmesi şüphesiz ki, 
istikbale ait çalışmalarımızda bizi teşvik edecektir.

Orta ve Yakındoğu memleketlerine karşı yakın bir ilgi duymaktayız.
Bölgemizde huzur ve sükûnun kurulmasını, bu memleketlerin istikrar, hürriyet ve 

bağımsızlık içinde refaha doğru ilerlemelerinde görmekteyiz.
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Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizin, mevcut milletlerarası 
taahhütlerimiz çerçevesinde, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk esasları dairesinde 
tedricen geliştiğini müşahede etmekteyiz. Hükümetimiz bu yolda kendine düşen gayreti 
gösterecektir.

Komşularımızdan Bulgar Hükümetimizin iki memleket arasındaki münasebetlerin 
iyi komşuluk münasebetleri seviyesine getirilmesi hususunda arzu ifade eden 
beyanları vardır. Bu arzuların tahakkuk edebilmesi için aramızdaki pürüzlü meselelerin 
görüşülerek hallinde Bulgar Hükümetinin kendisine düşeni yapması gerekmektedir.

Uzun bir tarihi olan Afganistan’la dostluk münasebetlerimizin daha da geliştirilmesi 
samimî arzumuzdur.

Lâtin Amerika memleketleriyle olan münasebetlerimizi mevcut dostluk çerçevesi 
içinde geliştirmeye çalışacağız. Keza, başta Japonya olmak üzere, Uzakdoğu 
memleketleriyle olan dostane münasebetlerimizin kuvvetlendirilmesine de önem 
verilecektir.

Bağımsızlığına kavuşurak Birleşmiş Milletler ailesine katılan genç Afrika 
memleketlerinin, meşru haklarını elde etmiş olmalarından büyük memnunluk 
duymaktayız. Bu memleketlerle siyasî ticarî ve kültürel alanlarda gittikçe artan 
münasebetler tesisi Hükümetimizin çalışmaları arasında önemli bir yer alacaktır. Bu 
memleketlerin, milletlerarası münasebetlerin ahenkli bir şeklide gelişmesinde yararlı 
hizmetler ifa etmeleri temennimizdir.

Sayın Milletvekilleri, Türkiye’nin Batı camiası ile ve bu arada Avrupa Konseyi ile 
işbirliğinin her sahada kuvvetlendirilmesi dış politikamızın temel hedeflerinden 
biridir. 12 Eylül 1963’te Ankara’da Ortak Pazarla Türkiye arasında imzalanan ortaklık 
anlaşmasını bu bakımdan pek önemli bir gelişme olarak kaydetmek isterim. Bu 
anlaşma, memleketimizi batı âlemi ile kader birliğine götürecek olan tarihî bir belge 
mahiyetindedir. Dileğimiz, anlaşmanın bir an evvel yürürlüğe girerek fiiliyatta intikal 
etmesidir. Hükümetimiz bu yolda gereken çalışmaları yapacaktır.

Sayın Milletvekilleri.
Dış politikamızla ilgili sözlerimi bitirirken bu alandaki gayret ve faaliyetlerimizin 

milletlerle verimli ve yapıcı dostane münasebetler üzerinde teksif edilmiş olduğuna 
bilhassa işaret etmek isterim. Dış siyasette milletçe benimsediğimiz bu esas, bütün siyasî 
partiler ve umumî efkârımızın müşterek amacını teşkil etmektedir. Böylece sözlerimin 
başında zikrettiğim gibi, dış politikamızın millilik vasfı, tatbikattaki tezahürleri ile de 
teyit ve devamlılık ifade etmektedir. Hükümetimiz bu istikamette aralıksız çalışacaktır.

Sayın Milletvekilleri, Anayasanın Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yenilikleri üzerindeki 
çalışmalarımız büyük kısmı ile sonuçlanmış ve ezcümle askerî yargı yeniden 
düzenlenmiş ve Millî Güvenlik Kurulu Kanunu kabul edilerek bu organlar Anayasanın 
emrettiği şeklide faaliyetlerine başlamışlardır. Ancak, Genelkurmay Başkanlığının 
görev ve yetkilerini düzenleyen kanun ile buna mütenazır Millî Savunma Bakanlığı 
Teşkilat Kanunu üzerinde çalışmalar devam etmekte olup kısa zamanda Yüksek Meclise 
getirilmesine çalışılacaktır.

Sıkıyönetim, Ordu Personel ve Askerî Ceza Kanun Tasarıları üzerinde de çalışmalar 
son safhaya gelmiştir. Yakın bir gelecekte bu tasarıların da daha önce Meclise sevk 
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edilmiş bulunan Silahlı Kuvvetler Beslenme Kanun tasarısı ile birlikte kanunlaşacağı 
ümid edilmektedir.

Harb silâh ve araçlarındaki teknik ilerlemeler ve dünya politikasındaki gelişmeler 
sonucu olarak stratejik ve taktik anlayışlarda meydana gelen gelişmelerle millî 
güvenlik ihtiyaçlarımız ve imkânlarımız göz önünde tutularak Silâhlı Kuvvetlerimizin 
teşkilatlanmasına dokunan konularda çalışmalara önem verilecektir.

Silâhlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de NATO ve CENTO 
müşterek savunma sistemleri içinde vatanımızın ve milletimizin içte ve dışta 
karşılaşabileceği her türlü tehlikelere karşı millî varlığımızı koruyacak maddî ve manevî 
gücü temin ve idame yolunda gayret ve feragat ile çalışmaktadır.

Ordumuz en iyi silâhlarla teçhiz edilmektedir. Eğitiminin, nazarî ve amelî olarak, en 
yüksek seviyede bulunması için bütün emekler harcanmaktadır.

Silahlı Kuvvetlerimize vatanî vazifeleri teveccüh ettiği zaman.
Ordularımızın Büyük Meclisin takdirine ve güvenine layık bir seviyede ödevlerini 

yapacaklarından emin olabilirsiniz (Bravo	sesleri,	alkışlar)
Sayın Milletvekilleri, Hükümet programını sunmuş bulunuyorum.
Müşahade etmiş olacağınız gibi, bu program, temel noktalarda, birinci ve ikinci 

karma hükümetler programlarından ayrılmamakta ve Büyük Meclisin kabul etmiş 
olduğu Beş Yıllık Kalkınma Planının tam uygulanması amacını gütmektedir. Birinci ve 
ikinci karma hükümetler pogramlarında yer almış olan birçok hususlar gerçekleştirildiği 
için, tabiatiyle, bunlara yeni Hükümet programında yer verilmemiş, ancak. Karma 
hükümetler pogramlarında yer almakla beraber gerçekleştirilmesine imkân ve fırsat 
bulunamamış olan tarım ve toprak reformu ve köylünün toplu olarak kalkındırılması, 
vergi reformunda eksik kalan hususların, sosyal adalet çerçevesinde plânıntam 
finansmanını sağlayacak ölçüde tamamlanması ve kamu hizmetlerinde gerekli ıslahatın 
bir an önce yapılması gibi hususlara özel bir önem ve öncelik verilmiştir.

Takdir Yüce Kurulunuzundur.102	(Alkışlar)

102   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 24, Birleşim 20, Sayfa 35-46
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2 Ocak 1964 Perşembe 
28. Cumhuriyet Hükümetinin (X. İnönü Hükümeti) Programının Millet 
Meclisinde Yapılan Görüşülmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, Siyasi partilerimizin 
Hükümet programı üzerindeki görüşlerini dikkatle dinledik. Sırasiyle ve kısa kısa cevap 
arz edeceğim.

Millet Partisi konuşmasını ilk önce yâlnız dış politikaya hasretmiştir.
Tarihçesini Yaptıktarı sonra bir mülâhaza ile beyanatını bitiriyor.
Hükümetin tutumunu uzun boylu tenkid ettikten sonra millî politikanın ne olacağının 

esaslı olarak ele alınıp tespit edilmesini istiyor. Millî politikamız bellidir. Esaslı olarak 
ele alınmıştır. Bir değişiklik bahis konusu değildir.

C.K.M.P. bütün beyanatını müşkülâttan çıkmak için kuvvetli birhükümetin 
kurulması lüzumuna hasretmiştir. Bugünkü hükümetin C.K.M.P. nin bütün arzularına, 
arabuluculuğuna ve gayretlerine rağmen bir azınlık hükümeti olduğunu ve müşkülleri 
halledemeyecek durumda bulunduğunu söylüyor. Biraz insaf ile düşündükten sonra 
mevcut hükümeti bir an önce hitama erdirmek için birbirleriyle yarış ederek gayret 
gösterdikten sonra yeni bir hükümet teşkili için bütün gayretler sarf olunup neticesiz 
kaldıktan sonra memleketi hükümetsiz bırakmamak gayreti ile bütün mesuliyeti üzerine 
alarak çalışan insanlara yardım etmenin bir vazife olduğunu takdir etmek icabederdi 
(Ortadan, bravo	sesleri,	alkışlar)

C.H.P. programda Büyük Meclise arz etmiş olduğumuz esasları tafsil ve teşrih 
etmiştir. Mülâhazalarını eğer Mecliste bir iltifat görmesi mümkün olursa biz bundan 
yalnız memnun oluruz.

Y.T.P. umumî olarak birçok noktalarda hükümetin vaitlerini, beyanlarını destekliyor, 
vazıh bulmadığı eksiklerinin tamamlanmasını istiyor. Bunları tatbik ederken 
tamamladığımızı, kendi takdirlerine arz ettiğimiz zaman göreceklerdir.

Reform meselesinde gerek birinci ve ikinci karma hükümetlerde arkadaşlarımızın 
reform meselesine, toprak reformu olsun, diğer reformlar olsun tatbikinde bizimle 
mutabık olduklarını programımızda zikrettik.

Yalnız bir vakıadır ki, beraber yaptığımız birçok işler arasında en sonra reformlar geri 
kalmıştır. Yeni hükümetin başlıca ele aldığı meseleler, reform meseleleridir. Bunların 
şimdiye kadar geç kalmış olmasından dolayı beraber çalıştığımız arkadaşlara bir hitap 
tevcih etmedik, yalnız kaldığımız zaman bunları daha iyi yapabileceğimizi zarınederek 
Meclise arz ediyoruz. Bu mevzua taraftar olanların ve gayretli olanların hizmetlerini 
millete arz etmek için bütün vesile ve fırsatlar önümüzdedir. iyi kullanacaklarını 
ümidederiz.

Yalnız, tarafsız idarenin tek parti idaresiyle nasıl bağdaşabileceği soruluyor. Y.T.P. ile 
beraber çalıştığımız zaman da, tarafsız idare takibedilmediğinden dolayı C.H.P. ni itham 
etmek onların bir alışkanlıkları ve zevkleridir	 (Gülüşmeler) Bu çok tecrübe edilmiştir. 
Hükümet içinde C.H.P. li bakanların tarafsız olmadıklarına dair en sonki buhranda 
ciddî şikâyetler oldu ve bütün şikâyetler bu noktaya inhisar etti. C.H.P. li bakanların 
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tarafsız idare takibetmedikleri ittihamı bahis konusu edildi. Ben hulûs ile teklif ettim: 
İkinci koalisyonda C.H.P. bakanlarının tahkikat neticesinde çıkacak taraflı tutumları ne 
mesuliyet verirse kabul etmeye razı olduk. Elverir ki, hepsi bunu da kabul etsin. Kimin 
kusuru var, daha iyi anlaşılsın. Uzun boylu konuştuktan sonra beraber görüştüğümüz 
arkadaşlar, tarafsız idareyi kim yaptı, kim yapmadı, konusunun tahkikatına devam 
edilmesinde fayda mülâhaza buyurmadılar. Bundan dolayı bu mesele onların arzusu 
ile kapandı. Şimdi de Adalet Partisi ve Millet Partisi, hepsi de C.H.P. nin tarafsız idare 
takibetmediği yolundaki bütün ithamlarına mazi içinde cevap vermeye hazırım, istikbal 
içinde her türlü hesabını tetkikinize samimiyetle razı olacağımızı beyan ederim	(Bravo,	
sesleri,	alkışlar)

Y.T.P. nin Kıbrıs meselesindeki tutumu, umumî olarak Hükümetin beyanını 
destekliyor, tabiî eksik görüyor. Mahrem olarak Büyük Meclise arz edeyim ki, ben bu 
toplantıya gelmeden önce, bütün parti liderlerini topladım. Kıbrıs meselesi hakkında 
cereyan eden hâdiseleri takibettiğimiz politika ve istikbal için ihtimalleri hulusla ve 
tafsilatiyle arz ettim.

Umumî efkâr önünde sorumlu bir adamın ve sorumlu parti liderlerinin açıkça 
münakaşa edemeyecekleri her meseleyi görüştük.

Söyledim ki, takibedeceğimiz politikanın teferruatını, seyrini iyice kavrayıp 
anlıyabilmeniz için, benim bildiklerimin hepsini söylüyorum.

Arzu buyurduğunuz gibi değerlendirebilirsiniz. Görüştük ve dört parti lideri ayrı 
ayrı benim beyanımdan memnun olmadıklarını söylediler, böyle ayrıldılar.

Şimdi bütün hadiseleri tafsilatı ile bildikten sonra burada muhtelif farklarla Kıbrıs 
meselesini tenkid etmektedirler. Sonunda bu mesele üzerinde itham olunduğumuz 
noktalarda cevap arz edeceğim. Şimdi bir hulasa ile geçiyorum.

Muhterem arkadaşlarını, Adalet Partisinin tenkidleri iç politika olarak teferruata 
temas ettikten sonra temel bir mevzu olarak azınlık hükümetini esas alıyor, böyle 
bir hükümete itimad edemeyeceklerini söylüyor ve benim muhalefet zamanlarımda 
mevcut hükümeti azınlık hükümeti olarak itham ettiğimden bahsediliyor. Beni 
muhalefet zamanlarımda seçim sistemi ekseriyet usulü idi. Biz muhalefet olarak iki 
parti halinde bulunuyorduk. Çokluk sisteminde umumî reylerin yekûnu 1957 senesinde 
iki muhalefet partisinin aldığı oydan azdı. Ve Mecliste bu sayede çokluk temin etmişler, 
hükümet sürüyorlardı. Azlıkta bulunan bir hükümet, vatandaşın reylerinin çoğuna 
sahibolan Meclis çoğunluğu ile vatandaşın reylerinin çoğunluğuna sahibolan partilere 
ve onların istinadettiği seçmenlere şikâyet edilecek muamelelerde bulunuyordu. Bunu 
yapamazsınız, diyordum.

Ekseriyet sisteminin marifetleriyle demokratik rejime alışmış memleketlerde 
kolayca tatbik edilebilen marifetleriyle Mecliste çoğunluğu temin ettikten sonra 
vatandaşın ekseriyetine kötü muamele etmeye hakkınız yoktur diyordum. Şimdi farkını 
söyleyeceğim: Nispî temsil usulü ile buradayız ve vatandaşlardan aldığımız oyların 
neticesi olarak Mecliste çoğunluğu temin etmiş değiliz. Aldığımız rey kadar mecliste 
temsil ediliyoruz. Bu mecliste itimat kazanan bir hükümet, milletin iradesine, itimadına 
istinadeden bir hükümettir	(Alkışlar)
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Böyle olmasa, bu Mecliste bulunan mebusların, milletin iradesine istinadetmediklerini 
iddia etmek lazımdır. Azınlık hükümetinin müşkülatı büyüktür. Ama Meclisten itimat 
reyi aldıktan sonra onun meşruiyeti üzerinde söz söylemek, sadece haksızlık ve sadece 
şantajdır, (ortadan	bravo	sesleri, alkışlar)

Müşkülat çoktur. Bütün kanunların ve işlerin yürütülmesi için Meclis itimat oyu verir 
ve ondan sonra işlerin yürümesi için verdiği güvenoyuna layık olarak desteklemezse, bir 
gün yardımcı görünüp ertesi gün onu iptal etmek gibi bir hilekârlık ortaya çıkar. Böyle 
bir vaziyette, eğer bugün, yarın güvenoyu verirseniz, bu güvenoyundan sonra Mecliste 
programımızın, işlerimizin yürütülmesi için lütfedip daimî yardımcı olmazsanız o gün 
emanetinizi iade ederim, (ortadan	bravo	sesleri, alkışlar)

Bir noktayı arz edeyim; Bugün Adalet Partisinin muhterem hatibi, mahallî 
seçimlerden bahsederken; mahallî seçimler neticesinde Hükümetin azınlıkta kaldığına 
ve bunun neticesi olarak da Koalisyon partilerinin istifa ettiklerine temas ederek 
mahallî seçimlerde Hükümetin azınlıkta olduğu meydana çıkmış gibi bir netice çıkardı 
ve bunu Meclise söyledi.

Şimdi, bu koalisyon müzakereleri esnasında Sayın Gümüşpala’nın bu mahallî 
seçimler için söylediğini size arz edeceğim.

“Mahallî seçimler üzerine koalisyonda bulunan partiler, daha azlıkta bulunan partiler 
vatandaş reyini kaybettiklerini görerek istifa ettiler. Bu buhranı vücuda getirdiler, bunun 
sebebi yok idi. Mahallî seçimler; Meclisteki siyasî faaliyetlere tesir eden ve ona istikamet 
veren seçimler değildir”

Not ettim, “Sayın lider, bu söylediklerinizi not edeyim” dedim; not ettim bunları.

“Mahallî seçimler; mahallî ihtiyaçlar için vatandaşın mahdut ve muayyen maksat için 
verdiği oylardır. Bunlar büyük Mecliste siyasî vazifeleri ifa etmek için temel olamazlar” 
buyurdular ve istifa eden hükümetlerin, istifa edip buhran yaratmalarından çok üzüntü 
duyduklarını ifade ettiler. Şimdi görüyorum ki; mahallî seçimler Adalet Partisinin 
başlıca mesnedi olmuştur	(C.H.P.	sıralarından	bravo	sesleri) (A.P.	sıralarından	öyle	söylemedik	
paşam	sesleri)

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin.

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Yanlış anlamadı isem, (siz de bunları 
söylediniz. Hep azınlık Hükümetinden bahsediyorsunuz)

Meclis, her partiden gelmiş ve bu partilerin tutacağı hükümet bütün kudretlere sahip 
hükümettir bu kayıtla güvenoyu vereceksiniz, istediğiniz zaman murakabe edersiniz, 
istediğiniz gün hükümeti düşürebilirsiniz.

Azlık hükümetinin zaafı buradadır. Adalet Partisi tenkidinde, kalkınmanın istatistikte 
yüzde beş söylendiği halde programda yüzde altı bahsettiğimizi tenakuz olarak ifade 
etti. îstatistikin bir senelik kalkınma hakkındaki rakamları, üç ayda, altı ayda muhtelif 
müesseseler tarafından tahmin olunuyor ve sonraki tahminler, ondan evvelki tahminleri 
tashih ederler. 1962 geceli çok olmuştur. En son planlamanın tespit ettiği rakama göre, 
1962’de % 6 kalkınma olmuştur.
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Dış ticaret konusu mühim bir konudur. İktisadi vaziyetimizdeki zayıflığın başlıca 
işareti ve miyarıdır. Bunu bazı hatipler kalkinma zamanında normal buldular, bazıları 
tedbir noksanına atfettiler. Bunların hepsi, söylenmesi mümkün olan sözlerdir.

Vergilerin dar gelirlilere şamil olmaması v.s. bildiğimiz ve her Hükümetin tatbik 
edeceği daima dikkatte bulundurulacak mevzulardır.

Yeni bakanlıkların teşkili için, bunların vazifeleri belli değildir gibi münakaşalar 
günün ağırlığı ile münasebeti az olan fazla tenkidler sayılabilir.

Enerji Bakanlığı ne yapacak? Hiç olmazsa adı üstündedir, yapacağı bellidir. 
Sayın Milletvekilleri bilirler ki, Sanayi Bakanlığının vazifesinin çok olduğu Mecliste, 
komisyonlarda çok tenkid edilmiş bir konudur.

Bunun ikiye ayrılması, ilim heyetleri tarafından tetkik edilmiş ve bu tetkiklerin 
neticesini tatbik etmek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı şeklinde bir müessese 
kurulmuştur. Köy İşleri Bakanlığı da böyledir.

Köy işlerinin yeni Hükümette en önde bulunan bir mesele olduğunu kabul ederek, 
köy işlerini ve ihtiyaçlarını teinin edecek bir müessesenin mevcudiyetini faydalı 
görüyoruz.

Kıbrıs meselesine geliyoruz, ne yaptık ne yapıyoruz?
Yaptığımız şeyler basittir, istediğimiz şeyler basittir.
Kıbrıs’ta vatandaşlanmız tehlikeye manız kalmışlardır. Kıbrıs’ta öteden beri Zürih 

ve Londra anlaşmalarının kabili tatbik olmadığını iddia eden bir idare vardır. Kıbrıs 
Cumhuriyeti teessüs ettiğinden kısa bir müddet sonra bu arzular meydana çıkmıştır. 
Bu arzulara karşı Hükümet hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır. Bu arzuların vahim 
neticeleri olacağını, karanlık akıbetleri olacağını, Kıbrıs Cumhuriyeti idaresinin kendi 
kendisine Anayasayı gayrimevcut ve Kıbrıs Cumhuriyetine vücut veren milletlerarası 
anlaşmaların müeyyidelerini işlemez zannetmesi yanlıştır, hatalıdır, tehlikelidir. Bunu 
müttefiklerimize, dostlanmıza ve Kıbrıs’ta ahden vazife almış bütün devletlere bütün 
ciddiyetiyle söyleyip nakletmekten geri kalmadık.

Kıbrıs hadiseleri patladığı zaman biz yine Kıbrıs’ta vazifesi olan devletlerin 
müştereken hareket etmesi, Ahde uygun tesiri en çabuk tedbir olacağını düşündük, 
derhal teşebbüs ettik, bizim verdiğimiz ehemmiyetle vazifeli devletler davranmadılar. 
Hadiseleri müzakerelerle, daha uzun müzakerelerle halletmek imkânı olacağını 
sandılar. Bizim vakıa üzerine yaptığımız teşebbüslere ayın 25’ine kadar cevap 
vermediler. Zaten hadiselerokadar süratle cereyan etti ve zamanokadar ağır geçti ki, 20-
21 Aralık gecesinde bir basit zabıta vakası gibi patlıyan mesele, süratle inkişaf ederek 
ayın 24, 25’inde büyük gaile tabiatını gösterdi. Ayın 25 inde bütün müracaatlerimizden 
sonra garanti anlaşmalarındaki müneferit müdahale hakkina müracaat edeceğimizi 
kararlaştırdık ve tebliğ ettik. O gece sabaha kadar geçen hadiselerden sonra 25’inci günü 
başlıca teminatçı hükümetler, Yunanistan ve İngiltere, müşterek mesele olarak Kıbrıs 
olaylan ile meşgul olacaklarını cevabolarak bize söylediler. Bu müddet esnasında, vazife 
ifa etmemizin gerektiğini bütün tedbirleri almaya karar verdik ve almaya başladık. 
Bunların hiçbiri gizli olmamıştır.
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Gerek Kıbrıs Hükümetine, gerek beraber teminatçı olduğumuz devletlerin haberdar 
olmadıklan hiçbir tedbir almadık. Yarın bunu yapacağız dedik, yaptık, öbürgün bunu 
yapacağız dedik, yaptık. Müşterek idare kurulduktan sonra, emniyetin huzurun, bir an 
evvel teessüs etmesi için bir kanunî idare kurulmuş olduğu kanaatiyle beraber çalıştık. 
Hadiseleri takibediyoruz. Takibettiğimiz politika budur. Münferit müdahale tedbiri 
alınıp, üçlü idare kurulduktan sonra bütün dünyada aleyhimizde sistemli bir kampanya 
başladı. Türkler taarruz ettiler. Türkler bütün bu hareketlerden mesuldür diyerek 
Güvenlik Konseyine giden bütün teşebbüsler yapıldı. Büyük Meclis emin olabilir ki, 
hadiselere derhal el koymuş, en isabetli tedbirler derhal bulunmuş, bunları yürürlüğe 
sokmak için bütün Avrupa’nın tamamiyle dinî merasim içinde bulunduğu günlerde 
dileklerimizi, talebelerimizi her payitahta ulaştırmaya ve münferit bir müdahalenin 
icabettirdiği bütün tedbirlere karar verip onları tatbikata geçirmeye muvaffak olduk 
(Alkışlar)

Arkadaşlarım, Hükümet buhranını çıkarmış olan, bir aydan beri devam eden ve 
kendilerinin bir Hükümet kurup bütün bu buhranları halletmesi için kendilerine her 
desteği yapmış olduğumuz siyasî partilerin insafla vaziyeti muhakeme etmelerini 
isterim	(Ortadan	bravo	sesleri, alkışlar)

Bundan sonra ne istiyoruz: Bundan sonraki politikamız, evvela Kıbrıs’ta bir emniyet 
nizamı kurulsun. Büyük kargaşıklar başlamıştır. Telefon açılmaz, polis işlemez, posta 
işlemez. Tam bir karışıklık içinde, böyle bir vaziyete İngiliz generali, müttefiklerin 
müşterek kanaatiyle el koymuştur.

İngiliz kuvvetleri orada değildir, getirmeye çalışıyorlar. Türk kuvveti var. Yunan 
kuvveti var, bunlara istinaden evvela emniyeti tesis etmeye çalışıyor. Bizim istediğimiz, 
Kıbrıs için her münakaşadan evvel, bugün üçlü idarenin bir emniyet tesis etmesidir. Bir 
kere emniyet tesis etsin. Bu emniyetin teessüs etmesi için verilmiş kararlar Türkiye’de 
istifa etmiş bir Hükümetin son günlerinde ve yeni Hükümetin daha kurulmadığı günlerde 
alınmıştır. Karşınızda bulunan adam tek başına bütün mesuliyetleri taşımaktadır 
(Ortadan	bravo	sesleri, şiddetli	alkışlar)

Muhterem arkadaşlarını, bu şartlar altında memleketi hükümetsiz bırakmamak için 
bilhassa dış gaileler, iç huzursuzluk ihtimalleri karşısında bütün çarelere başvurduktan 
sonra karşımda bulunan muhterem siyasî partiler, ellerinden gelen bütün gayretleri 
sarfedip acz gösterdikten sonra memleketi hükümetsiz, anarşiye bırakmamak için 
vazife alıyoruz. (Ortadan	bravo	sesleri, şiddetli alkışlar)

Siyasî parti bir gösteriş ve çalım müessesesi değildir, (Orta	sıralardan bravo	sesleri	ve	
sürekli	alkşlar) Siyasî parti dernek vatandaşın kaderiyle muayyen kanaatleriyle alakalı 
olmak iddiasıdır. Bunun başında bulunanlar murakabe yapacak, murakabeyi hizmet 
fikriyle yapacak, vazife teveccüh ettiği zaman her tehlikeyi ve her riski göze alacak 
cesaret sahibi olacaktır, (Orta	sıralardan bravo	sesleri, sürekli	alkışlar) Bir Sİyasi parti vazife 
almaz, Vazife almak isteyenleri çalıştırmaz onun manası yoktur	 (Ortadan	 bravo	 sesleri,	
şiddetli alkışlar)

Sayın Arkadaşlarım, tenkidlere iyi niyetle ve herkesin sorumluluğunu vicdanımda 
iyi hissetmesini temin etmek maksadiyle vaziyeti açık olarak tahlil ettim, maruzatım 
bundan ibarettir. Sizin güvenoyunuzla, çoklukla vereceğiniz güvenoyunuzla ve 
ekseriyet sisteminin temin ettiği çokluk gibi değil, bütün icablanyle serbest ve nispî 
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temsil ile kurulmuş bir Meclisin çoğunluğu ile güvenoyu alırsam, millî iradeye, milletin 
ekseriyetine istinadetmiş bir Hükümet gibi vazife yapacağım, bu vazifeyi desteklediğiniz 
müddetçe onu yerine getirmeye çalışacağım. Bu vazifeyi aşikâr murakabe neticesinde 
veya güçlüğe uğratmak suretiyle içinden iptal etmek usulleriyle karşı karşıya kaldığım 
zaman derhal emanetinizi sizin sorumlu ellerinize tevdi edeceğim.

Hürmetlerimle.103 (Ortadan	bravo	sesleri,	şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

103   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 24, Birleşim 23, Sayfa 123-127
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2 Ocak 1964 Perşembe 
28 inci Cumhuriyet Hükümetinin (X. İnönü Hükümeti) Programı 
Hakkındaki Eleştirilere Cevaben Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, Hükümetin 
güvenoyu alma meselesi halden ve maziden bahsetmek suretiyle biraz da geçmiş 
hesapları hatırlatma mahiyetini aldı. Mümkün olduğu kadar toparlamıya çalışacağım 
ve kısa keseceğim.

Partilerin Sayın liderlerine sıra ile cevap arz ediyorum: Adalet Partisi Genel Başkanı, 
konuşmalarım esnasında Hükümet kurmakta acizden bahsettiğimi dile getirdiler. 
Zaten sabahleyin konuşmam bittikten sonra, bu Meclis önünde, kürsü önündeki 
milletvekillerinin toplantısında, Adalet Partili arkadaşlarımızın, kullandığım aciz 
kelimesinden alındıklarını anlamıştır. Sayın Gümüşpala, bu tabiri şiddetle tavsiflerle, 
mübalağalı mana ile üzüntü mevzuu yaptı. Sözlerimde tabiî olmayan birşey yoktur. 
Adalet Partisinin yalnız başına Hükümet kurmaya teşebbüs ettiği doğru mudur, değil 
midir? Doğrudur (A.P.	 sıralarından,	 doğru	değildir,	 sesleri) Bu hükümet kurma teşebbüsü 
bir müspet neticeye iktiran etti mi, etmedi mi? Etmediği bir vakıadır. Adalet Partisi 
bu teşebbüsünde muvaffak olmamıştır manasında “Hükümet kurmaktan aciz kaldı” 
demiştim; bunun tecavüz manasını ifade eden nesi var? Bir hadiseyi tabiî manasiyle 
naklediyorum. Nitekim ben de iki defa Koalisyon Hükümeti kurdum ve iki Koalisyon 
Hükümetini yürütmekten aciz kaldım. Ne Var bunda? (Ortadan	alkışlar	ve	gülüşmeler)

Sayın Gümüşpala’nın Hükümet kurması mümkün olmadığı halde kurarım, kuracağım 
diye Devlet Başkanımıza başka türlü söylemesinin doğru olmayacağı, şiddetli sıfatlarla 
izah edilmiştir. Ben Hükümet kurulmadığı zaman da, kuramadığı zaman da bir siyasî 
parti liderinin gidip Devlet Başkanına aksini söyleyeceğini ne düşündüm, ne söyledim.

Sayın Gümüşpala’dan ilk beyanatımda bir başka vesile ile bahsettim.
Buna işaret etmediler. Dedim ki, Adalet Partisinin bugünkü sözcüsü, mahallî 

seçimlerde alman neticeler üzerine kendilerinin çoğunlukta olduğu manasını çıkararak 
ithamlarda bulundular. Adalet Partisi sözcüsüne hatırlattım ki, Sayın Gümüşpala bu 
fikirde değildir. Bana söylediğine göre, mahallî seçimler mahallî ihtiyaçlar için yapılan 
seçimlerdir, siyasî karakteri haiz değildir. Mahallî seçimlerde alman neticelerin millet 
meclislerindeki siyasî faaliyetler üzerinde bir tesirini düşünmek yanlıştır, dediler. 
Bu doğru mudur, değil midir? Böyle söylediler, kendisine bu sözlerini not edeceğimi 
söyledim ve not ettim.

Geçiyorum; bilhassa C.K.M.P. nin Sayın Genel Başkanı aziz arkadaşımın üzüntülü 
sözlerine, beyanatımı mübalağa ile ve üzüntü verecek şekilde benimseyerek cevap 
vermeye çalıştılar. Kendi kendime, yalnız başıma hükümet ettiğim, yalnız başıma 
mesuliyet aldığım, kimsenin iştirakini kabul etmediğim, daha bilmem, tamamiyle 
hatırlayamadığım, hatırlamak istemediğim şiddetli kelimelerle beni itham etmeye 
çalıştılar.

Bu sözlerin zannediyorum ki, eski tutumlarında haksızlık olmuşsa o haksızlıklar 
kadar yeni bir haksızlık olduğunu anlayacaklar, düşündükleri zaman mübalağa etmiş 
olduklarını göreceklerdir. Bugün Hükümet buhranının kaçıncı günündeyiz? Bu buhran 
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beraber Hükümet ettiğimiz ikinci koalisyonun kendi kendine inhilal etmesiyle meydana 
gelmedi mi, oradan başlamadı mı? Bu inhilalin başlamasının birinci müteşebbisi Sayın 
Hasan Dinçer değil midir? Hatta Y.T.P. den evvel. Ne istiyor? Bir Hükümet buhranına 
girildi, hâlâ içinden çıkamıyoruz.

Hadiselerin her gün devam eden seyri ve her gün devamı aksi ihtimalleri kendisine 
yine bir üzüntü vermektedir. Bunda benim taksirim nedir? Kendileri yaptılar, hadiseler 
buraya kadar geldi, daha nereye kadar gideceğini de bilmiyoruz. Demişim ki, karşınızda 
bulunan adam hadiselerin mesuliyetini yalnız taşımaktadır. Maksadım nedir, şimdi 
anlatayım size: Beraber çalışıyorduk diyorlar ve bugün de yine Hükümette beraber 
çalışıyoruz.

Arkadaşlarını, vaziyetin ciddiyetini kendi aramızdaki bu ileri geri konuşmalarla 
gözümüzden uzaklaşıyor. Bir çeşit muharebe meydanı ile yakından temastayız. Geçen 
günler daha buhranlı, daha sert idi. Muharebe meydanında ızdıraplar ve türlü katliamlar 
içinde bulunan zavallı vatandaşlarımız her saat, her dakika bir şey yazarlar, bir vaziyet 
haber ve cevap isterler. Ve bu talepler yarım saatten yarım saate, bir saatten, bir saate 
mütemadiyen devreder. Askerî makamlara gelir, Dışişleri Bakanlığına gelir, bunlar 
tabiatiyle Hükümete intikal eder ve Hükümetten cevap ister. Hükümet yoktur. Geçmiş 
bir Hükümet vardır, her biri bir yerdedir ve bunların, gelen işlerin her biri için çekilmiş 
olan vekilleri toplayıp bir ciddî mesele üzerinde münakaşa ederek onlara mesuliyetin 
ne surette teveccüh edeceğini izah etmek ve göze aldırmak maddeten mümkün değildir, 
imkânı olmayan bir şeydir. Başbakan olarak size gelirler, onların her biri için bir fikir 
söylemeğe ve tedbir söylemeğe mecbursunuz.

Söylediğim bundan ibarettir. Devam eden buhran, Hükümetsizlik buhranı dışarda 
devam eden faciaların sevki idaresi için insanı, saatine 24 saat katsa, bu gördüğünüz 
dermanın 10 misli olsa yalnız başına aciz bırakacak ve mesuliyetten kurtaramayacak 
olan bir hengâmedir. Bunu belirtmek istiyorum size. Mesuliyeti yalnız başıma deruhde 
ediyorum dediğim zaman, demek ki bana ilk mesuliyet tevcih edecek olan Hasan 
Dinçer’miş; gerisini kıyas edin. Bunların hepsini göze alıyorum; içinde bulunduğumuz 
vaziyetin güçlüğünü, darlığını ve muğlak mahiyetini Büyük Meclis önünde canlandırmaya 
çalışıyorum.

Şimdi arkadaşlarını, partilerle olan münakaşam esas itibariyle bu teferruatta değil; 
asıl azınlık Hükümeti mefhumunda toplanıyor. Ben bununla mücadele ediyorum. Fakat 
buraya girmeden evvel Sayın Alican’ın bağımsızlar meselesinde bana atfettiği bir sözü 
söyleyeceğim. Aramızda, bu Hükümetin inhilali günlerinde ve yeni Hükümetin teşekkülü 
için kendilerine teklif yaptığım zamanlarda bağımsızlık meselesi geçti.

Alican bunu bana söyledi. Bağımsızlarla Hükümet kuracak mısınız?

Kuracağım dedim. Bunlara nasıl istinat edilir mealinde sözler söyledi.

Bunlar bir teşekkül değildir, her biri müstakildir dediler, doğru. Bunların desteğinin 
devamlılığına nasıl güveniyorsunuz? Bunlarla toplandık, konuştuk; vaziyeti mütalaa 
ettik, destekleyeceklerini söylediler, hattâ imza verdiler. Bu işin hakikati böyle. Ondan 
sonra Mecliste şimdi bana güvenoyu verirseniz, bundan sonra da yapacağım işleri kabul 
edeceksiniz, diye taahhüt altına almak istiyorum manasını çıkarmak istiyorlar.
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Böyle bir mananın yeri yok. Her defasında, iki satırda bir Meclisin huzurunda tekrar 
ediyorum ki; murakabe edersiniz, hakkınızdır, istediğiniz anda düşürebilirsiniz, emaneti 
size iade ederim. Bu sözlerin yanında bana verdiğiniz sözü nihayete kadar tutacaksınız 
manası nasıl çıkarılabilir?

Pek güzel söyledikleri gibi, kendi partimin arkadaşları da nihayet reylerini vermekte 
bir hadde kadar bağlıdırlar. Partileri bir manastır gibi kapalı bir şey addetmiyoruz. Bir 
partide parti disiplini denilen, partilerin müşterek anlayışı denilen rıza ile kabul edilmiş 
usuller vardır. O partinin içinde kaldığınız müddetçe rıza ile kabul ettiğiniz bu usullere 
riayet etmeye mecbursunuz. Parti içindeki hüküm budur. Ben artık size inanmıyorum 
deyip de çekildiği zaman serbest vatandaştır, Anayasaya göre hür vatandaşın bütün 
haklarına maliktir, istediğini yapar. Benim sözlerimden “Burada bana rey verdikten 
sonra nihayete kadar bana bağlısınız, ne istersem onu yaparım” manasını çıkarmak 
aklın almayacağı bir mübalağadır.

Bağımsızlar için Sayın Alican’m söylediği başka bir şeydir. O diyor ki, “Bağımsızlardan 
Hükümete âza alacak mısınız?” Alacağım, dedim. O zaman kendilerinin de Hükümete 
girmesi bahis konusu idi ”Nasıl olacak?” dediler. Niçin nasıl olacak dedim. Kendisi 
“Bağımsızların çoğu bizden çıkmıştır, aramızda türlü hadiseler geçmiştir, bizim için 
türlü şeyler yazmışlardır. Şimdi, onlarla nasıl karşı karşıya oturacağız” dediler. Bunlar 
koalisyon komisyonlarında da konuşuldu. İkinci defa konuşurken, onlardan ayrılmış 
bağımsızlar Hükümete alınacak mı? Alacağız. Eee nasıl alacaksınız? Hatta bizim 
arkadaşlar cevap vermişlerdir ki, yarı şaka yarı ciddî olarak, bugün karşımızda bulunan 
parti âzalarınm çoğu vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisinde idiler, çekildiler, şimdi 
karşımıza geçtiler. Bunda yadırganacak ne var? Yeni siyasî partilerimiz de kendilerine 
çok uzun ömür ve basanlar dilerim- kendi içinden çıkanların karşılarında parti 
kurduklarına alışacaklardır. Bu normal bir şeydir	(Doğru	sesleri,	gülüşmeler)

Şimdi arkadaşlarım, işin ciddiyetle halledilmesi lazım gelen noktası; güvenoyu 
verilecek. Hükümetin, “azınlık Hükümetidir” ithamı altında zayıf görülmemesi, 
zayıf gösterilmemesidir. Böyle bir yol tuttunuz muoHükümete güvenoyu vermiş 
sayılamazsınız. Bilakis her gün eziyet edeceğiniz birtakım insanları vazife görmekte 
güçsüz, kuvvetsiz bırakmak demektir. Bunu belirtmek istiyorum. Azınlık Hükümeti 
değildir. Millet Meclisinin nispî temsille gelmiş olan hür milletvekilleri bir Hükümeti 
çoğunlukla tuttukları vakit o Hükümet millî iradeye istinadeden bir Hükümettir. Bunun 
güçlüğü programını yürütmek için hepsi aynı parti disiplinine, aynı fikir kararına 
bağlı olmadıkları için vazifeleri yürütmekteki güçlüktür. Şimdi buna bir de siyasî 
hayatta marifet zannolunan oyunlar girerse, o Hükümetin çalışması mümkün olmaz. 
Biz güvenoyu verelim, öyle görünelim; ama içinde çalıştırmayalım.... Böyle bir tasmimi 
partilerden birine veya arkadaşlardan her hangi bir gruba mal ederek söylemiyorum, 
bir tehlike olarak söylüyorum. Bu bir hilekârlıktır ki, Hükümeti kurtaramamaktan 
daha fenadır. Hükümeti her zaman murakabe eder ve her an düşürebilirsiniz. Derhal 
emanetinizi iade ederim.

Bunu söyledikten sonra meydana gelecek Hükümetin “Azınlık Hükümeti” ithamı 
altında bulundurulmasını kabul etmem. Ne kadar kuvvetle, yaygın olarak ittiham eden 
bulunursa o kadar kuvvetle ve şiddetle karşılarım.



427Mustafa	İsmet	İnönü	/	X.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

Benim üzerinde durduğum nokta; bu memleket uzun bir buhran içindedir, iç ve dış 
bütün dertler hortlamaktadır. Bu, göze görünmeyerek gelmiş bir kaza değildir, uzun 
müddetten beri sürüp gelen bir sakat anlayışın, yanlış tutumun, beraber çalışmaktaki 
aczin tabiî bir neticesidir.

Bundan kurtulmak lazımdır. Üzerinde ısrarla durduğum nokta budur.

Şimdi bugün karşımızdaki partiler benim tarizim karşısında müşterek müdafaa 
ihtiyacını duyarak adeta bize karşı birleşmiş gibidirler...

Alican’ın işaret ettiği gibi bundan bir fayda çıkması muhtemeldir. Güvenoyu 
vermezsiniz, tekrar bir araya gelirsiniz. Hükümeti kurarsınız, ben size yardımcı olurum.104 
(Ortadan	şiddetli	ve	sürekli	alkışlar,	bravo	sesleri)

104   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 24, Birleşim 23, Sayfa 138-145
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3 Ocak 1964 Cuma 
28. Cumhuriyet Hükümetinin (X. İnönü Hükümeti) Programının 
Cumhuriyet Senatosunda Yapılan Görüşümeleri Sırasında Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri, Hükümet programı üzerinde siyasî partilerimizin 
görüşlerini dikkatle dinledik. Beyanatların her biri ayrı, kendisine göre ayrı özellik 
taşıyor ve her biri bizim için büyük ölçüde istifadeli olmuştur.

Müşterek olan konulan ve sonra ayrı ayrı bahsedilen konuları mümkün olduğu kadar 
ayırmaya çalışarak cevap arz etmeye gayret edeceğim.

Bu Hükümetin kurulmasında şimdiye kadar programlarda bahis konusu edilen ve 
devam edilegelen vazifeler mahiyetinde olan konular mümkün olduğu kadar muhtasar 
geçilmiştir. Hükümetin hangi şartlar altında kurulduğu ve başlıca hangi meselelerle 
uğraşmayı kendisi için karekter gösteren konular belirtilmiştir.

Hatiplerin hepsi de müşterek olarak Hükümetin; eski hükümetlerin bozulması ve 
teşekkül gayretleri ve neticeleri üzerinde durmuşlardır.

Yüce Senatonun üyeleri bugünkü buhrana, bugünkü Hükümet kurma teşebbüsüne 
hangi safhalardan geçerek geldiğimizi pek güzel hatırlayacaklardır.

Bugün 3 Ocak 1963’tür. Hükümet istifasını 2 Aralıkta Sayın Devlet Başkanına 
vermiştir. Demek ki, bir aydan fazla bir müddettir.

Hükümet buhraniyle uğraşıyoruz. Hakikat şudur; 2 Aralıkta istifasını verdiğimiz 
Hükümet, ondan evvel de, bugün veya yarın istifa edecekmiş gibi, devamlı bir kriz içinde 
yaşamakta idi.

Geçmiş hadiselerin mesuliyetini aramak niyeti ile huzurunuza çıkmadım.
Ama bu meselelerden bahsederken, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız gerek 

Birinci Koalisyonda, gerek ikinci koalisyonda, gerekse ondan sonra Hükümet teşkili 
için yapılan teşebbüslerde kendilerini haklı göstermek, müdafaa etmek için çalıştıkları 
aşikâr olarak görülüyor.

Yani bütün bu gayretlerin karşısında başlıca sorumlu ben kalıyorum.
Beraber çalıştığım muhterem teşekküller ve arkadaşlarım insaf ile düşünürlerse, 

geçen hadiseleri daha insaflı yürekle değerlendireceklerdir ve ati için hepimiz birçok 
dersler çıkaracağız.

Şimdi, Hükümet istifasının ve bugünkü Hükümet kurma teşebbüslerinin kabul 
edilen müşterek bir şartı vardır, dile getirilmiştir. İstikrarlı ve kuvvetli Hükümet 
kurmak, istikrarlı ve kuvvetli Hükümet kurmak, bizim çoğunluk sisteminde alıştığımız 
adetlere göre, mümkün olduğu kadar çok sayıda iktidara parti olarak gelmek ve partinin 
kuvvetli bir disiplin içinde, Mecliste her sözünü yürütmesi ve memlekette her istediğini 
serbestçe yapması manasında alınmıştır. Nispî temsilde bu şartlar esasından değişti. İlk 
tecrübesi bizi çetin imtihanlar karşısında bıraktı.

Şimdi siyasî partilerimizden hiçbirisi yalnızbaşma Hükümet kuramıyor, mutlaka 
Karma Hükümet teşkili icabediyor. İlk günde bu ihtiyacı gördük.
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Birbirinden çok uzak olduğu zannolunan, sayısı en çok iki parti ile Karma Hükümet 
yapmaya çalıştık.

Hakikat odur ki, Karma hükümetler çok gergin duygular içinde birbirinden çok uzak 
kalmış siyasî teşekkülleri bir arada çalıştırmak gayesini gütmektedir. Ve bu geçen iki 
sene zarfında onların bir arada çalışmasiyle vatandaşlar arasında da mevcut uzaklığı 
azaltmak vazifesini oldukça iyi bir surette görmüşlerdir, denebilir, faydalı olmuşlardır.

Her Hükümette olduğu gibi, nispî temsilin mecburî kıldığı Karma hükümetlerde, 
hükümetlerin devamlı sayı çokluğuna istinadetmesi şansı zayıftır. Bu sistemde kuvvetli 
Hükümet, Hükümeti teşkil ederken vuzuh içinde anlaşmış parti liderlerinin ve partilerin 
Meclis gruplarının Hükümeti devamlı olarak yaşatmak için hulus ile samimiyetle 
çalışmalarına bağlıdır. Çalışmak mümkün olmadığı zaman da, bir araya gelip “artık 
çalışmamız mümkün değildir, ayrılalım” demek dürüst bir harekettir.

Ve neticesi ne olursa olsun, buhranı evvelden kabul edip kısa kesme yolunu bulmaktır. 
Bizim bu Karma hükümetlerin zayıflık göstermesi şundan ileri gelmektedir; Hükümet 
gruplarla beraber teşekkül eder ve gruplar karar verir. Bir defa gruplarokabul edilen 
Karma Hükümet içerisinde çalışma kararında umumî değildirler ve müttefik değildirler.

Bundan sıkıntı çektik. Binaenaleyh, 150-180 kişilik bir grupla, bir parti 
grubu ile Karma Hükümet yapıp da işe başladığınız zaman, bunu 150, 180 kişiye 
istinadettiremiyorsunuz. Bir miktarının desteğine mazhar oluyorsunuz. Ve işin garibi, 
grup içinde sizi desteklememeye karar vermiş olan kısmı aksi reyi iltizam ederse, iştirak 
edenleri iptal etmiş oluyor.

Onun için ilerde de, ilerdeki hükümetlerde de Karma hükümetler olacaktır ve olması 
da lazımdır, ilerdeki Karma hükümetlerde de parti reislerinin ve grup mensuplarının 
daha Hükümete girerken ağır mesuliyetlerini her ihtimale karşı iyi hesabedip, 
yürütmeye karar vermeleri lazımdır. Bunu geçmiş hadiselerden geleceğe intikal edecek 
bir hatıra olarak naklediyorum.

Muhterem arkadaşlarını, partiler benim eski muhalefet devirlerindeki beyanatımdan 
da türlü vesilelerle bahsetmişlerdir. Onları da burada açıklayacağım. Yeni Türkiye 
Partisi, Petrol Kanunu ve Yabancı Sermaye Kanunu münasebetiyle benim ta 1954’te 
muhtelif toplantılarda verdiğim beyanatı zikretmişlerdir. Mesela Petrol Kanunu 
hususunda zikrettiklerinden anladığıma göre, bu kanunun aleyhinde bulunduğumu 
ifade eden beyanlarımı söylemişlerdir. Yabancı sermaye kabul edilirken söylediğim 
mülahazaları tekrar etmişlerdir. Ve bugün ne fikirde olduğumu lütfen sormuşlardır: 
Yalnız arkadaşlarıma hatırlatayım ki, bunlar esaslı kanunlardır, Petrol Kanunu ve 
Yabancı Sermaye Kanunu. Ne fikirde olduğumu sormak için arkadaşım biraz geç 
kalmışlardır. Beraber Hükümet ettik, esaslı kanunlarda ne fikirde olduğumu daha işe 
başlarken bilmeleri lazımdı.

Beraber çalışırken herhalde öğrenmiş olacaklardır. Madem ki açıldı, bir iki kelime ile 
bu mevzulara temas edeyim.

Petrol Kanununda ben bu petrol işletmesi meselesini bizim kendi kaynaklarımızla 
yapmamız lüzumuna kaani idim. Bunu müdafaa ettim.

Seçim zamanı idi ve muhtelif beyanlarımda da söyledim. Petrol Kanunu hususunda 
aksi fikirler vardı; petrol bulmak güçtür, bilhassa arayıp bulmak meselesi büyük 
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para sarfını ve büyük ölçüde teknik kudreti icabettiren bir konudur, bizoölçüde bir 
parayı bulamayızoölçüyü elde etmek için çok zaman geçiririz diye iyi niyetle bunları 
söylüyorlardı.

Onun için yabancı sermayeyi, Petrol Kanunu konusunda davet etmemiz lazımdır, tezi 
benimle mücadele ediyordu. Ve bu tez çoğunlukta idi.

Seçim zamanı çoklukta olanlar, yabancı sermayeyi istemiyor, Petrol Kanununu 
istemiyor tarzında bu tezleri benim aleyhimde kullanmışlardır.

Seçim zamanıdır diye ihtiyat etmedim ve fikrim ne ise onu söyledim ve o seçimi de 
kaybettim.

Şimdi bu geçmiş hadiseleri iki bakımdan cevaplandırmak isterim.
Petrol arayıcıları çok para sarf etmişlerdir. Fakat bugün; -1954’ten beri 10 sene 

sonra- bizim çok mütevazı ölçülerle bulabildiğimiz petrol kaynaklan en öndedir. Ve 
bugünohizaya gelmiş ve yeni bulunmuş bir petrol kaynağı işlememektedir	 (Sağdan	
ve	 soldan	 alkışlar) Ben temenni ederim ki, ümidim de vardır ki, birçok yerlerde böyle 
kaynaklar bulunacaktır ve biz de bu sebeple bunlardan istifade edeceğiz.

Yabancı sermaye meselesi; yabancı sermayenin ne şartlarla gelebileceği, gerek zirai 
konuda gerekse endüstri konusunda, arada çıkacak ihtilafların zarar verebileceğinde 
çok ısrar ettim ve bu ısrarımın yabancı sermaye kanununun yapılmasında faydaları 
oldu, birtakım usullere bağlandı.

Bu mülahazalan söyledikten sonra esaslı bir Hükümette mesul olarak ve umumiyetle 
bir parti lideri olarak siyasî vazifemizi açık bir surette bütün dünyaya söylemek isterim. 
Bir kanun kabul edilirken her birimiz şu fikirde veya bu fikirde bulunabiliriz, mücadele 
ederiz. O idareden sonra iktidarlar değişir, onu yapmış olanlar gider biz geliriz, başkası 
gelir. Mücadele etmiş olanlar iktidara gelir. Her mesuliyet alan adam ondan evvelki 
Hükümetin çıkardığı kanuna güvenerek işini, sermayesini getirmiş olanların kendilerine 
kanunla temin ettirilmiş olan bütün haklardan endişe etmeksizin istifade etmeleri şarttır 
(Bravo	sesleri, alkışlar) Onun için vaktiyle o fikirde idim, evet o fikirde idim ve o fikrin isabeti 
var mıydı, yok muydu zaman bunu oldukça göstermiştir. İnşallah benim söylediklerim 
tamamiyle yeni teşebbüslere yardımcı olacaktır. Ve çıkacak yeni teşebbüsler bundan 
istifade edeceklerdir. Netice ne olursa olsun Petrol Kanunu mevcuttur. Mevcud olduğu 
gibi tatbik edilecektir. Yabancı sermaye ile kim memleketimize gelmişse emniyettedir ve 
kanun ile kim memleketimize gelmek istiyorsa bütün emniyet haklan ile işinde emniyet 
içinde çalışacaktır.

Kıbrıs meselesinde Adalet Partisi Sözcüsü tarafından benim beyanatıma atfedilen 
sözleri cevaplandırmak için ona da kısaca arzı cevabedeyim: Biliyorsunuz Kıbrıs 
andlaşmaları -Zürih ve Londra andlaşmaları Meclise gelmeden evvel taksim tezi, 
bütün siyasî partilerce, memleketçe dava olarak ortaya atılmıştı. O mücadele nihayet 
bu andlaşmalarla bir şekle bağlanarak Meclisin huzuruna geldi. Adalet Partisinin Sayın 
Sözcüsü orada benim beyanatımı zikretmişlerdir. Kısaca bugün huzurunuzda belirttiğim 
gibi, o gün ben bu andlaşmanın aleyhinde bulundum.

Evvelce ilan edilmiş olan tezlerin, tedbirlerin, taleplerin terk edilip, daha aşırı hâl 
çareleri temin olunmadığından değil, enternasyonal bir zeminde, milletlerarası bir 
konferansta oturulmuş Devlet için mümkün olan faydaların sağlanmasına çalışılmış ve 
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bu eser meydana gelmiştir. Eserin mahzurları üzerinde, eserin arzu edilen neticeleri 
vermekten aciz olduğu üzerinde İsrar ettim. Başlıca temas etmek istediğim nokta da 
garanti meselesi idi. Bir Anayasa nizamı kuruluyor. Bu Anayasa nizamı ihlal edilirse ne 
olacak? Teminatçı Devletler müştereken buna müdahale edecekler.

Müştereken ve münferiden, müştereken müdahale bir netice vermediği takdirde 
münferiden müdahale yapılacaktır ve bunun işlemesi için bir ihlal olduğu vakit 
teminatçı Devletler görüşecekler, hatta konferans yapacaklar, ondan sonra garantiyi 
sevk edeceklerdir. Şimdi, bana o zaman dendi ki, kimse gelmezse, biz müdahale ederiz, 
ada kırk miluzaktadır, istediğimizi yaparız.

Ben bunun güçlüğünü anlatmak için, derhal harekete geçmek imkânı olmak lazımdır. 
Uzakta bulunan bir adanın ve ihtilatları olan, dostları, müşterek menfaat sahipleri 
devletler olan bir adanın ihlal halinde yola getirilmesi için, derhal hareket edilecek 
imkâna sahip olmak lazımdır.

Niçin yapmadınız diyorlar.

Derhal hareket imkânı yoktu ki, “Bu mesele çıktı, niçin derhal müdahale etmediniz, 
vakit geçirmeden, şüphe eder etmez. “

Şüphe eder etmez hemen müdahale etmek hakkını vermezler insana.

Zaten derhal müdahale mekanizmasının işlemesi, vakanın meydana çıkmasına 
ve teminatçı devletlerin müzakere etmesine, konferans yapmasına ve mutabakat 
aramasına bağlıdır. O olmazsa münferit müdahale hakkı kullanılacaktır. Biz de böyle 
yaptık. Sonra baskın, işgal, ani hareket ancak taarruz eden bir adamın, taarruz etmek 
isteyen bir adamın yapabileceği bir askerî harekettir. Onu söylemek istiyorum. 
Taarruz fikrinde olmayan bir taraf ani hareket edemez. Ben askerî bakımdan, stratejik 
bakımından şartını söylemek istedim. Siz ani hareketten bahsediyorsunuz; “Ani hareket 
yapmak lazım” diyorsunuz. Bu Andlaşma böyle bir harekete imkân vermez. Andlaşma 
böyle bir harekete imkân verse bile uluslararası hukuk ve o zamandan beri çok daha 
gelişen uluslararası münasebetler böyle ani hareketlere imkân vermezler. Şimdi, bu 
şartlar altında Kıbrıs’ta müdahale haklamızı işlettik. İnsaf ile düşünmek lazımdır; 
konuştuk, müracaat ettik, müzakere ettik, muhaberat tariki ile hertürlü yollan aradıktan 
sonra münferit müdahale hakkımızı kullanacağız dedik. Gayet haklı ve hukuk nizamına 
dayanan bir davranışla kendi muahede hakkımızı kullanmak istedik, ondan sonra 
bizimle beraber teminatçı olanlar derhal; beraber hareket edelim dediler, iş bu mecraya 
girdi.

Vaka ayın 21’inde patladı, biz ayın 25’inde bütün bu safhalardan geçerek müdahaleye 
karar verdiğimizi tebliğ etmeye muvaffak olduk. -4 gün zarfında- Vaka, ayın 21’inde 
otomobille giden bir Türk ailesi ile polis arasında geçen bir mücadele ile başladı ve 
bu mücadele adi bir zabıta, vakası mıdır, bunun mabadı ne olacaktır, diye gece gündüz 
takibettik, eksik malumatlar saikı ile ayın 25’inde, müdahale etmek mecburiyetinde 
olduğumuzu bildirdik. İngiliz gazeteleri, Türklerin süratli davranışlanyle, süratli 
davranarak tek başlarına müdahale hakkını kullanmaya karar vermeleriyle müşterek 
müdahaleyi tahrik etmiş, içtinabı mümkün olmaz hale getirmiş olduğunu yazmaktadırlar.
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Âti için de Kıbrıs meselesinin tam huzur içinde işlemesi için garantör, teminatçı 
devletlerin hem müşterek müdahaleleri, hem de vaktinde müdahalelerinin lüzumlu 
olduğu sabit olmuştur.

Şimdi, politikamız nedir derler. Ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız?
Hep bunlar soruluyor.
Muhterem arkadaşlar, teminatçı devletlerin teminatına bağlanmış olan uluslararası 

bir Anayasa nizamı ihlal edilmiştir. Bunun kabili tatbik olmadığı iddia edilmiş, bu 
Anayasanın, milletlerin haklarına uygun olmadığı ileri sürülerek Kıbrıs Cumhuriyetinin 
başında bulunanlar istedikleri gibi Anayasa tadilatı yapabileceklerini iddia etmişlerdir. 
Bütün bu karışıklıkların sebebi, idarenin başında bulunanların halkın istinadettiği 
müeyyideleri kaldırmak fikrinde olduklarım mütemadiyen söylemeleridir.

Biz hukuk Devleti olarak milletlerin haklarını, bu haklar vardır ama milletlerin 
zaman zaman kazandıklarına mukabil taahhütleri vardır ve haklan milletlerarası 
birtakım taahhütlere bağlanmıştır.

Devlet vardır ki, siz, komşu olan bir başka devletle birleşemezsiniz demişlerdir. 
Birçok büyük devletlerin emniyetleri mülahazası onu, bugünkü hali ile bugünkü 
istiklaline kavuşmak için böyle bir taahhüt almaya mecbur etmiştir.

Kıbrıs Cumhuriyeti müstakil olarak kurulduğu vakit başlıca alakadar olan 
devletlerden Türkiye, Yunanistan ve İngiltere adada kalmışlar. İngiltere birtakım 
taleplerinden vazgeçmiştir. Taksim diyormuş, ondan vazgeçmiş, ilhak diyormuş ondan 
vazgeçmiş. Birtakım üslere ihtiyacı varmış, onları aldıktan sonra gerisinden vazgeçmiş. 
Bu vazgeçmelere mukabil orada yaşıyan insanların haklarını hukukî müeyyidelere 
bağlamış ve bu ümeyyideleri de ayrıca teminatçı devletlerin müdahalelerine bağlamış. 
Onun karşısında çıkıp; “ben istediğimi yaparım, onların hiçbirini tanımam” şeklinde 
bir iddia, hukuk dışıdır. Mesele, buradan çıktı. Bu ihlal niyetlerinin marızarasının ve 
iddialarının her çeşit görülmesinde Hükümet vaziyet almıştır. Teminatçı devletlere 
söylemiş, kendi Kıbrıs Cumhuriyetine söylemiş, konuştuğu zaman söylemiş, yazıyla 
söylemiştir.

Bu teminatçı devletlerin rızasiyle, kararlanyle takarrür etmiş bir Anayasadır. Bunun 
tek taraflı ihlali mümkün değildir. Bunu kabul etmeyiz, böyle bir teşebbüs olursa 
Kıbrıs meselesi arada hiçbir terkip yokmuş gibi davanın başına rucu eder. Bunu Kıbrıs 
Cumhuriyetinin Başkanı bizim misafirimiz olduğu zaman aramızda konuşmuş ve 
söylemiştik, kendilerine.

Şimdi, Muhterem Senatoyu temin ederim ki, Kıbrıs meselesi başladığından beri ahdî 
olan haklarımıza uluslararası münasebetlerin bütün icaplarına dikkatle riayet ederek 
işi evvela münferit müdahale zaruretinin kabul edilmesine vardırdı. Ondan sonra 
müşterek müdahale başladığı vakit, bunun da tatbikini dikatle yakından takibediyoruz.

Şimdi politikamız; ilk politika ve lazım olan şey şudur; Bir defa Adada süratle emniyet 
ve huzur teessüs etmelidir. Bu henüz teessüs etmemiştir.

İngiliz’lerin idaresinde Türk ve Yunan kıtalarının subaylarından ve diğer lazım olan 
azanın iştirakiyle bir idare kurulmuştur. Bu idare bir kargaşalık, bir anarşi devrini teslim 
almıştır. Her gün ilerleyerek bir emniyet nizamını tesis etmeye çalışmaktadır. Bir defa 
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bu ele geçsin. Dikkatle takibettiğimiz budur... Hadiseler, geniş ölçüde memleketimizde 
teessüre sebebolmuştur. Bütün haberler esaslı bir kaynaktan gelmemektedir.

Lefkoşe’de savaş içinde bulunanların, can ve mal kaybına uğrayanların Kıbrıs’ın 
diğer merkezlerinden haberleri yoktur. Orada bulunanların verdikleri bilgiler de sarih 
ve kesin değildir. Başta bulunan Kıbrıs İdaresinin Hükümeti itimada şayan bir bilgi 
verecek durumda değildir. Veremiyor, vermiyor. Bu şartlar altında ayın 26 sından beri 
Kıbrıs’ta üçlü idare teşekkül etti. Bu müddet zarfında emniyeti ve huzuru tesis için 
çalışıyorlar. Gece gündüz işittiğimiz her vakayı takibederiz.

Hiçbir taşkınlık hareketini tervicetmeyiz. Biran evvel vatandaşların, tam bir 
uvukufla Kıbrıs’taki vakaları isabetle takibetmelerine imkân vermeye çalışıyoruz. Ve 
Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin emniyet içinde yaşaması için bütün imkânları temin etmeye 
çalışıyoruz. Vazife vaktinde görülmüş, azami süratle tedbirler alınmış, en güç olan 
müşterek müdahale nizamının işlemesi temin edilmiş, ondan beri de emniyetin tesis 
edilebilmesi için bütün gayretler mütemadiyen takibolunmuştur. İlerde ne olacaktır, 
deniyor. Bir kere bu şekilde vaziyet istikrar bulsun, ondan sonra ilerde ne olacağını 
ayrıca görüşürüz.

Yüce Senato şundan emin olabilir ki; Londra ve Zürih andlaşmalarının bize haklarımızı 
tanıyan, onların işlemesini vesikalara raptetmiş olan vesikalar olarak, senetler olarak 
kiymetli tutuyoruz. Bunların hulus ile dürüstlükle tatbik edilmesini takibedeceğiz. Bu 
çıkan hadiseler bunların ne kadar dürüstlükle tatbik edilebileaceği hususunda büyük 
ölçüde ders verecektir ve miyar olacaktır. Bu derslerin ve lüzum görülen tedbirlerin 
meydana çıkması için evvela ortalığa sükûn gelmesi ve bir idarenin ahvale hâkim olması 
lazımdır. Üçlü idarenin bunu temin etmesini istiyoruz.

Muhterem arkadaşlarını, partilerimiz reform işlerinde, bilhassa toprak reformunu 
ele almışlardır. Ve toprak reformunun şartları ve meseleleri üzerinde fikirlerini 
söylemişlerdir. İlk önce teşekkürle kaydetmeyelim ki, partiler her iki muhterem Mecliste 
de toprak reformuna aleyhtar olmadıklarını söylemişlerdir, tatbikini istiyorlar, birtakım 
eksik gördükleri noktaları savunuyorlar. Mesela; bugün Adalet Partisi Sözcüsü, toprak 
dağıtmakla mesele hallolmaz, buyurdular. Zaten bu reformu yalnız toprak tevziinden 
ibaret saymadığımızı programımızda da söylediğimizi zannediyorum. Zirai reform 
beraber yapılacaktır. Toprak dağıtılmış olan, toprağı olup da bunları işletecek vasıta 
ve imkânı bulamayanlara yardım etmek, reform içindedir. Bunun gibi, toprak reformu 
içinde büyük bir zirai reform manasını beraber sayıyoruz. Kezalik krediler üzerinde 
durulmuştur. Gerek Ziraat Bankasının yardımını sağlamak, gerekse kooperatifler 
yoluyla çiftçilerimize faydalı olmak lüzumu öngörülmüştür.

Bunun tedbirlerini alacağız ve kanun şeklinde huzurunuza geldiği zaman bu hususta 
etraflıca görüşeceğiz.

Münakaşaları bitirirken her iki noktaya da temas edeyim: Planlama tatbikl. Şimdi 
muhterem üyeler, Adalet Partisi sözcüsü; buradaki Hükümet teşebbüsleri esnasında 
Adalet Partisi lideriyle konuşurken benim kendisine yalnız muhalefet olarak Hükümeti 
destekleyip desteklemeyeceklerini sorduğumu, yani ne suretle yardım yapacaklarını 
sorduğumu söylemiştir. Her partiye bunu sordum; bizimle işbirliği yapmak istediklerini, 
koalisyonda işbirliği yapmak isteyip istemediklerini, onların yardım arzularından istidlal 
etmeye çalıştım. Yalnız C.K.M.P. ile aramızda iyice anlaşma bulunduğunu zannediyorum. 
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Onlara sordum. Sayın Gümüşpala, benim; “nasıl yardım edeceksiniz” şeklindeki soruma 
beraber iş yapmak, beraber çalışmak imkânını derhal karşıladı”Biz murakabe vazifesini 
ifa etmek için muhalefette kalmayı iltizam ediyoruz. Zaten C.H.P. ile beraber çalışmak, 
prensibolarak ayrıldığımızdan dolayı mümkün değildir, onun için bunu beyanlarımızda 
da söyledik, kesin kararımızdır.

Muhalefet olarak murakabe vazifesini yapmak istiyoruz” dedi. Prensip ihtilaflarına 
misal olmak üzere planlamadan aramızda bahis geçti. Planlama için, Sayın Gümüşpala’nın 
bana söylediği “plansız kalkınma bahis konusu değildir. Fakat mevcud olan plan, nazari, 
aşırı devletçi ve özel teşebbüse kâfi saha bırakmayan bir plandır, onun için tadili ve 
ıslahı lazımdır”, dediler. Yani, bizim eski hükümetlerde ve yeni Hükümet teşkilinde 
başlıca dava olarak ele aldığımız planın yürütülmesi, planlamanın tatbiki, konularında 
aramızda esaslı bir ihtilaf vardır. Bir defa “mevcut plan yürütülmelidir” diyor. Diğer 
partilerle beraber çalıştığımız zamanlarda, planın tatbikı hususunda aramızda bir ihtilaf 
olmadı. Yalnız her planın tatbikinde birçok münakaşalar oldu; fakat plan, başlıca ihtilaf 
noktası olarak ayrılmaya zemin olmadı. Başka türlü oldu; Y.T.P. Planlamanın idaresini 
kendi idaresine almak istiyordu. Evvelce bu ihtilaf çıktı.

Buna muhalefet ettim. Sonra, bu seferki buhran sırasında, yeniden Hükümet 
kurulacağı zaman, bu mesele bir daha ortaya geldi. Nitekim Y.T.P. nin Genel Başkanı Sayın 
Alican dün Millet Meclisinde de; benim planlamayı hayatımın bir ideali addettiğimi, 
bunu takdir etmekle beraber, kendisinin de buna büyük ölçüde ehemmiyet verdiğini 
zikretmişlerdir.

Adalet Partisinin liderinden böyle bir şey işittim, diğerlerinden böyle bir şey 
işitmedim.

Şimdi muhterem arkadaşlarını, planlama çok taraflı bir iştir. Ve adaletin işlemesi 
için en mühimleri olan; “iyi tetkik etmeli, iyi hazırlanmalı, ihtiyaca kâfi bir eser vücuda 
getirmeli” bunların hepsi doğrudur.

Ama meydana ne eser getirseniz onun işlemesi için barut lazımdır, para lazımdır. 
Para meselesi her planlamanın en önde gelen meselesidir. Ve finansman meselesi 
iç ve dış olarak dış yardım temin etmeğe, iç yardımı sağlamağa bağlıdır. Bugünkü 
münasebetlerde ve bugünkü yardım prensiplerinin anlaşılmasında, esaslı nokta 
budur. Ve siyasî partiler için güç olan mesele, bu hakikati vatandaşa açıkça söylemek 
cesaretidir. Kalkınma istiyoruz.... Mutakıbız.... Plan yapıyoruz.... Mutabıkız. Ama bunun 
vasıtasını vereceğiz; bunu söylemek lazımdır.

Şimdi, bu iç finansmanın temin edilmesi meselesi yalnız kendi işimizi görmek için, 
yatırım yapmak için, kaynak tedarik etmek değil, dış yardımın da gerçekleşmesinin 
buna bağlı olmasıdır. Gelişmekte olan memleketlere yardım yapan devletlerin üzerinde 
önemle durdukları prensip budur. Yeter nispette vergi almayan memleketleri, kendi 
mükelleflerinden vergi alarak beslemenin herkes aleyhindedir. Yeteri kadar Türk lirası 
bulamadığımız işler için yardım veya kredi olarak dolar verilmeyeceğini her vesile 
ile söylemektedirler. Onun için programda vatandaşlarımıza ve Büyük Meclislere 
planlamayı yürütmek için lazım olan kaynakları adaletle, isabetli yerlerden şüphesiz 
temin etmek zaruretine daima işaret ettik.

İşçi Partisinin mülahazalarına da kısaca cevap arz etmek isterim.
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İşçi Partisi, bozulan Hükümetlerin niçin bozulduğunun teferruatiyle ilan 
edilmediğini söylemektedir. Arz ettiğim gibi bu konuya teferruatiyle temas etmeğe 
lüzum görmüyorum. Zannediyorum ki umumî efkâr bunları kâfi derecede biliyor… 
(Duyulmuyor	sesleri)

Diğer sorulan hususlar, “Okuyup yazma olacak mı?”, “Sosyal tedbirler alınacak mı?” 
Bu işe İşçi Partisi çok meraklıdır	(Gülüşmeler) Emin olsunlar ki, 27 Mayıs’tan sonra bütün 
Hükümetler sosyal adalet meselesinde birinci derecede hassas olmuşlardır. Bu hususu 
Anayasaya temel esaslar olarak geçirmişlerdir ve bu işler nazariyatta da kalmamış, iki 
senelik Hükümet zamanında geniş ölçüde tatbikat sahasına girmiştir. Ve muhterem 
arkadaşlarım, sosyal adalet için işçilere, işçi hayatına tatbik ettiğimiz yeni kanunların 
yalnız güçlük veren, münakaşası açık bir surette göze çarpan misallerini biliyoruz. 
Kolaylıkla ve anlayışla işleyen taraflarında bilgimiz azdır. Mesela; toplu sözleşme için 
meydanda, hepimizin hatırında olan bir iki misali kolaylıkla zikredebiliriz. Fakat bu üç-
dört ay zarfında yetmişe yakın toplu sözleşme işverenle işgören arasında yapılmıştır ve 
hiç kimse duymamıştır.

Demek istiyorum ki, büyük ölçüde tatbikatın büyük kısmı muntazam işlemektedir. 
Aşırı vaziyet alanları bizzat işçiler ve umumî efkârın murakabesi kolaylıkla iyi istikamete 
yöneltmektedir.

Okuyup, yazma, meselesi eski davamızdır. Eğitim, öğretmen davasında bütün 
ihtiyaçlarımız görülecektir. Planlı devrede esas olan nokta, bütün ihtiyaçların bir 
senede, 5 senede bütün millet için temin olunamayacağının bilinmesidir. Mutlaka sıraya 
konulacak ve ihtiyaçlar birbirinden sonra temin edilecektir. Sırayı kabul etmek sırasına 
razı olup sabretmek, planlama devrindeki milletlerin herşeyden evvel alışıp rıza ile 
kabul edecekleri bir disiplindir.

Muhterem arkadaşlarım, bizi programla huzurunuza getirilen mülahazaların 
esaslarını umumî hatları ile arz etmiş bulunuyorum. Daima irşadınızda, lütfunuza ve 
Hükümetin doğru yola gitmesi için uyarmalarınıza ihtiyacımız olduğunu arz ederiz. 
Planlamanın mutlaka muvaffak olacağına, muvaffak olması lazırngeldiğine inanıyoruz. 
Yüce Senatonun aziz üyelerine yürekten saygılarımı sunarım.105 (Şiddetli	alkışlar)

105   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 17, Birleşim 23, Sayfa 195-200
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4 Ocak 1964 Cumartesi 
28. Cumhuriyet Hükümetinin (X. İnönü Hükümeti) Programının Güven 
Oyu Alması Münasebetiyle Yaptıkları Teşekkür Konuşması

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, verdiğiniz güvenoyu 
ile kurmuş olduğumuz Hükümet Yüksek Meclisin daimî murakabesi altında vazifesini 
ifa edecek ve güvenoylarınıza layık olmak için bütün gayretini sarf edecektir.106 (Bravo	
sesleri, alkışlar)

106   Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre I, Cilt 24,Birleşim 25, Sayfa 198
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10 Şubat 1964 Pazartesi 
1964 Bütçe Kanunun Cumhuriyet Senatosunda Kabulü Nedeniyle Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
yüce üyeleri, 1964 bütçesi üzerinde Senatomuzun çalışmaları başarı ile sona ermiştir.

Bundan sonra bu çalışmalar Millet Meclisinin gayretleriyle ilerleyecek ve 
sonuçlanacaktır. Senatoda bütçenin çıkarılması için geniş ölçüde gayret ve emek 
harcanmıştır. Hükümet bütün bu çalışmaları minnet ve şükranla karşılamaktadır. Sayın 
Senatörler kabul buyurduğunuz 1964 bütçesi zengin ve çok önemli bir bütçedir. Planla 
müstenit kalkınma devresinin bu bütçe ile 2 yılını bitiriyoruz. Büyük ölçüde hizmetler 
ve çok kıymetli yatırımları ön gördünüz ve tespit ettiniz.

Bütçe, demokratik rejim içinde plana müstenit kalkınmanın, istikrar içinde bir malî 
politikanın ifadesini getiren bir kıymetli belgedir.

Bunun uygulanması, memlekete, iş hayatına geniş ölçüde emniyet, gelişme ve 
verimli çalışma getirecektir. Sayın Senatörler, bu bütçenin uygulanması, ayrıca bir 
önemli merhaledir. Planlı kalkınma, başından beri, yani tasavvur edilme ve hazırlık 
yapma devrinden itibaren her safhasında, milletçe ve Devletin bütün teşkilatınca yeni 
bir alışmaya, yeni bir zihniyete ihtiyaç gösteren bir devirdir. Biz, bunun, plana müstenit 
kalkınmanın bir yılını geçirdik. 1964 bunun ikinci yılı olacaktır. Bu ilk yıllar planlı 
kalkınmanın güç yıllarıdır. Kabul buyurduğunuz istikrara dayanan, istikrar içinde bir 
malî politikaya dayanan, denge içinde bulunan bütçe, milletçe fedakârlıklara ve Büyük 
Millet Meclisinin Sayın Üyeleri tarafından anlayışla ve Devletin ihtiyaçlarını temin etmek 
için gösterilecek gayretlerle tahakkuk ettirilebilecektir. Bu maruzatımla, bütçenin 
verimli bir halde tekemmül etmesi için daha geçirilecek kanunlar olduğuna yüksek 
dikkatinizi celbetmiş oluyorum. Bütün bu çalışmalar, bütün olarak ortaya çıktığı zaman 
1964 yılı bütçesinin ne kadar verimli ve geniş ölçüde vatandaşları memnun edecek bir 
çalışma devri açtığı anlaşılacaktır.

Sayın Senatörler, bütçenin tatbiki, uygulanması devrinde de sizin daimî murakabenize, 
sizin daimî uyarmanıza ve yardımlarınıza her Hükümet muhtaçolacaktır.

Hürmetlerimi sunarım.107 (Sürekli	alkışlar)

107  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 18, Birleşim 43, Sayfa 1103
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18 Şubat 1964 Salı 
Kıbrıs Konusunda İzmir Milletvekili Sinasi Osmanın Genel Görüşme 
Açılmasına İlişkin Önergesi Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin Sayın 
Üyeleri, Beş Şubatta Kıbrıs meselesi için Büyük Mecliste genel görüşme açılmasını 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden bir Sayın arkadaşımız teklif etmişti. Kâfi derecede 
Meliste müzakere edildikten sonra, genel görüşme açılmasının vakitsiz olduğuna karar 
verildi. Şimdi, yeni bir teklifle karşı karşıya bulunuyoruz.... Bu münasebetle teklif sahibi 
arkadaşımız, Kıbrıs meselesi üzerinde, baştan beri takibedilen politika üzerinde de 
fikirlerini dermeyan ettiler.

Muhterem arkadaşlarım, Size, hadiseleri zihinlerinizde ve muhakemenizde sarih bir 
şeklide takibedebilmeniz için, Kıbrıs meselesinin son iki ay zarfındaki safhalarını kısaca 
izah etmek isterim: Kıbrıs meselesinin son hadiseleri, 21 Aralık 1963’te başlamıştır. 
O zamana kadar siyasî alanda Kıbrıs meselesi şu şekilde meydana çıkmıştı: Kıbrıs 
Hükümetinin başında bulunan Arşovek Makarios her vesile ile Kıbrıs’taki Anayasanın 
kabili tatbik olmadığını iddia ederek, kendi kendine Anayasayı ne şekilde değiştirmek 
istiyorsa, o şekilde tahakkuk etmiş gibi tatbik etmeye başlamıştır. Anlaşılıyordu ki, 
Arşovek Makarios, mevcut muahedelerin ve müttefiklerarası ahitlerin hükümleri 
dışında birtakım arzular beslemekte ve bir siyaset takibetmektedir. Bu müddet zarfında 
Arşovek Makarios’un gerek Ankara’yı ziyaretinde ve gerek ondan sonraki icraatında 
zihninden geçenleri önlemek ve Kıbrıs politikasını muahedelerin, sarih olarak tespit 
ettikleri istikametlerde yürütmek için diplomatik alandan müttefiklerimizle birlikte 
tesir etmeye çalıştık. Bu müddet esnasında, başlıca teminatçı devletler olarak, 
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye daima mutabakat halinde bulunmuşlardır. Kıbrıs 
İdaresinin başında bulunanların takibetmek istedikleri politikayı müttefikan tasvip 
etmemişlerdir. Anayasa dışı hareketlerin daima karşısında olacaklarını, aralarında 
kararlaştırmışlar ve Kıbrıs Hükümetine, Arşovek Makarios’a her vesile ile tekrar ve 
teyidetmişlerdir. Bu devre, 21 Aralık 1963’de kanun dışı bir fiilî safhaya girdi.... Bir 
zabıta vakası şeklinde veya bahanesi altında Lefkoşa’daki Türk cemaatine tertipli askerî 
tecavüzler vukubulmaya başladı. Bu yeni safha, derhal dikkatimizi celbetti...

22/23 Aralık vukuatı, bunu teyidettikten sonra, Arşovek Makarios’un da imzasını 
taşıyan muahedelerin vücuda getirdiği teminatçı devletler sisteminin yürütülmesi için 
teşebbüse geçtik. îlk teşebbüs 23/24 Aralık günlerinde oldu. Bu teşebbüs müzakereleri, 
bizim gibi teminatçı devletler tarafından, yani, İngiltere ve Yunanistan tarafından derhal 
amelî bir bir neticeye varmadı.

Nihayet, hadiselerin vahametinin artması üzerine 25 Aralık 1963 günü muahedenin 
bize verdiği tek taraflı müdahale hakkını kullanmaya karar verdiğimizi teminatçı 
devletlere bildirdik. Bunun üzerine, vaziyetin vahameti ve kararımızın ciddiyeti kâfi 
derecede anlaşılmış olacak ki, müttefiklerimiz, İngiltere, Yunanistan, derhal beraber 
olarak, muahedenin verdiği haklar içinde Kıbrıs’ta emniyetin ve asayişin korunması için 
beraber hareket etmeyi teklif ettiler. Kabul ettik.... Maksadımız, teminatçı mekanizmanın 
işlemesi ve bu mekanizmanın tesiri altında, tecavüze uğrayan vatandaşlarımızın bir an 
evvel devamlı bir emniyete kavuşması ve bu arada bozulmuş olan Kıbrıs’taki asayiş ve 
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emniyet nizamının ve cemaatlerin bir arada yaşama şartlarının daimî bir hâl tarzına 
bağlanması çaresinin aranması kararlaştırıldı. Bunu, bir siyaset olarak takibettik.

Bir İngiliz generali, bizim ve Yunanlıların adada bulunan askerî kuvvetlerimizi 
muvafakatimiz üzerine kendi kuvvetleri ile birlikte bir kumanda altında birleştirdi. 
Kıbrıs polisini emrine aldığını bildirdi. Ve Arşovek Makarios’un ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı ve Türk Cemaati Başkanı Dr. Fazıl Küçük’ün muvafakati alındı. Bu suretle 
işler takibedilmeye başlandı. Biz ilk anda, ilk önce bu yeni idarede sarsılmayacak bir 
emniyet tesis edilsin, ondan sonra müzakere yolu açılarak bir konferansta meseleler 
tetkik olunsun, yolunu tuttuk. Fakat müttefiklerimiz, bir an evvel konferansa gidip 
hâl çaresi, cemaatler arasında beraber yaşama şartlarının araştırılması ve karara 
bağlanması ihtiyacında ısrar ettiler. İşin bu tarafını acil gördüler. Bunun üzerine Londra 
konferansı açıldı. Londra konferansı, Ocak ayının 13’ünde açıldı. 31 Ocak’a kadar devam 
etti. Londra konferansı 13 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar devam etti.

Londra konferansında cemaatlerin bir arada yaşamaları için emniyet şartlarını 
tesis etmek imkânı bulunamadı. Bunun neticesinde meselenin tekrar başladığı yere 
dönülerek, Kıbrıs’taki cemaatler arasında geçinme şartlarını aramaya başlamadan 
evvel adada daimî emniyeti tesis edecek bir nizama çare bulmak ihtiyacı ön plana geçti.

Bunun üzerine, Amerika, başlıca müttefikleri arasındaki bu vahim ihtilafın ciddiyetini 
yakından takibettikten sonra kendisi de işi halletmek için harekete geçmek ihtiyacını 
duydu. İngiltere ile birlikte bize ilk bir teklif yaptılar. Bu teklif, 31 Ocakta yapılmıştır. 
Bu teklifte, Kıbrıs’ta emniyet ve asayişi temin etmek için uluslararası, tabiî dostlar ve 
mütteflklerarası olması düşünülen, bir sulhu koruyacak kuvvetin tesis olunması ve 
ilgili devletler dışından bir arabulucu bulunarak, arabulucu mekanizması ile Kıbrıs’a 
devamlı bir yaşama imkânının sağlanması teşebbüsü yapıldı. NATO kuvvetlerinin 
ve üzerinde müttefik kalınacak diğer devletlerin kuvvetlerinin beraber çalışmaları 
tasavvur edildi. İlgililer, kisa müzakerelerden sonra buna muvafakat cevabı verdiler. 
Ondan sonra, Arşovek Makarios yapılan bu teklifler karşısında, prensib olarak bir sulhu 
koruma kuvvetinin gelmesini kabul etmekle beraber, bunun Birleşmiş Milletler kanalı 
ile yapılması üzerinde ısrar etti. Bu arada, Sovyet Rusya da 31 Aralıkta ilki ve 7 Şubatta 
ikincisi olmak üzere notalar verdi.

“—Dışardan bu işe karışılmasın.... Kıbrıslılar kendi aralarında meselelerini 
halletsinler. Ve nihayet mesele Birleşmiş Milletlerde konuşulsun, tetkik edilsin.... Ve ne 
tedbir alınacaksa orada görüşülsün..” tezini tuttu.

Sovyetlerin talepleri, Arşovek Makarios’un taleplerine tamamiyle muvazi bir 
istikamette görüldü.

Meseleyi Birleşmiş Milletlere götürmeden teminatçı devletler ve dost devletlerin 
kuvvetleriyle emniyet ve asayişi tesis etmek ve Kıbrıs davasına bir hâl şekli aramak 
yolunu kısa ve tabiî görmüştük.... İlk teklifi yapan devletlere biz de dahil olduğumuz halde, 
Birleşmiş Milletlere gitmeye ihtiyaç kalmadan bu kuvvetleri tesis etme yolunu aradık. 
Fakat bu müzakereler devam ettikçe mesele uzuyor, adada asayiş temin olunmadığı için 
vukuat tekerrür ediyordu. Bunun için son zamanlarda Amerika ve teminatçı devletler 
hep bareber Birleşmiş Milletlere müracaat yolunu kabul ettik. Oraya, bu meselenin 
götürülerek müzakere edilmesini kararlaştırdık. Birleşmiş Milletlerde konuşulacak 
şey şudur; Kıbrıs Anayasasının dışında bir politika takibederek muahedelerin 
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hükümlerini gayrimevcut imiş gibi yürütmek isteyen Arşovek Makarios’un politikası 
hukuk marızarasında bir iddiaya dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler anayasası, Zürih 
ve Londra andlaşmaları ile teessüs eden nizam buna müsaade etmez. Yani, teminatçı 
devletler vardır.... Kıbrıs’ta bulunan iki cemaate dayanan cumhuriyetin hayatı, birtakım 
komşu devletlerin hayati emniyetleri mülahazasıyle, müşterek hükümlere bağlanmıştır.

Makarios, bu hükümlerin kendisini bağlamadığı iddiasındadır.
Makarios’un bu iddiasının, ne şekle bürûnürse bürünsün asir olmadığı, bir 

müeyyidesi olmadığı, kıymeti olmadığı teminatçı devletlerde, hepimizde hâkim ve 
galiptir. Nihayet bu mesele Birleşmiş Milletlerde görüşülecekse orada da görüşülebilir. 
Bunu kabul ettik.... Şimdi mesele bütün ehemmiyeti ve ciddiyeti ile Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyine gitmiştir. Bu konu orada görüşülüp usul bakımından ve esas 
bakımından bir neticeye vardınlacaktır. Ondan sonra Kıbrıs davası üzerinde hukuki 
istikamet büsbütün yeni bir ciddiyet kuvvet ve yolda yürütülecektir...

Bu davanın başlangıcında kesif ve yaygın bir karşı propaganda ile Türk hakları bütün 
dünya gözünde adeta görünmez bir halde idi.

Durum böyle iken, bir birbuçuk ay içerisinde dünya basını, hadiselerin kanaat 
verici manaları ve ifadeleri ile bugün bütün dünyada geniş ölçüde Türk davasının haklı 
olduğu belirtilmiş ve Türk davası üzerinde insaf sahibi dünyada pek çok insanm ilgisi 
ve teveccühü temin edilmiştir. Bu teminat, hasıl olan bu yeni vaziyette, Türk Milletinin 
davada gösterdiği teessürün, hassasiyetin ve davanın aslında bizim sahibolduğumuz 
haklı ve fedakâr durumun tesisi birinci derecede rol oynamıştır. Çok esef edilecek ve 
milletimizi iki aydan beri gece gündüz ıstıraba sevk edecek keyfiyet şudur; Bu müddet 
esnasında Kıbrıs’ta hadiseler, tecavüzler, kan akıtılması durmadı. Türk cemaatinin 
çektiği ıstırap mütemadiyen arttı.

Muhterem arkadaşlarım, Bu müddet esnasında biz burada Türk Milleti olarak ne 
kadar yakından teessür ve haklı bir hiddet göstermiş isek Kıbrıs’ta yaşayan ve tecavüze 
uğrayan mazlum ırkdaşlanmız bir taraftan hakikaten insana hürmetle beraber hayret 
verecek, müstesna kahramanlıklarla haklarını ve hayatlarını müdafaa etmişlerdir 
(Alkışlar)

Muhterem arkadaşlarını, bu tarzdaki müdafaa, Kıbrıs’taki soydaşlarımızın bir 
taraftan haklarını canla başla müdafaa ederken, meselenin hukuki ve siyasî safhası 
bağladığı güne nispetle meçhul ve metruk birdünya köşesindeki bir vaka halinden 
dünya ölçüsünde hemen bütün milletlerin yakından dikkatle takibettiği bir büyük 
hadise ehemmiyetini kazanmıştır. Emniyet ve asayişin tesisi mutlaka yeni ve uluslararası 
ehemmiyetli kuvvetlerin yardımına muhtaçtır. Bu sabit olmuştur. Ne şekilde bir 
mutabakat hâsıl olursa olsun, Türk Cemaatinin ve Kıbrıs’taki nizamın tesisi güvenliğin 
sağlam bir surette tesisi, “büyük kuvvetlere ihtiyaç vardır..” hakikatini meydana 
çıkaracaktır. Ve bu kuvvet bulunacaktır.

Hadiselerin seyrinden anladığımız kanaat budur.... Ondan sonra, Kıbrıs’ta Türk 
Cemaatinin ve orada bulunan Rum Cemaatinin bundan sonraki hayatlarını tanzim 
edecek bir hâl tarzı bulunacaktır. Bu müddet esnasında Büyük Meclis Kıbrıs meselesi 
üzerinde yakın ilgisini bir tek gün hafif tutmamıştır.

Büyük Meclis, bütün partileri ile her gün bilgi almıştır. Toplantılar yapmıştır, 
komisyonlarında konuşmuştur.... Parti başkanları her vesile ile Hükümetle yakın temasta 
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bulunmuşlardır. Meselenin iyi yürüyen tarafı, kötü yürüyen tarafı, bunların hepsinden 
bilgi edinmişlerdir...

Hükümet bütün dikkati ile meselenin iç politikanın günlük siyasî istismar konusu 
olmasına imkân vermeden, bahane vermeden, bütün partilerin yardımlarından tam 
istifade etmek için elinden gelen gayreti göstermiştir...

Teşekkürle kaydederim ki, parti başkanları ile parti liderleri ile görüştüğümüz 
zamanlarda, aramızda meselenin idare tarzından gösterdiği hâl şeklilerinden çok 
şiddetli şikâyetler olmakla beraber, görüşmelerimiz bitip de, efkâr-ı umumiye 
karşısına çıktığımız zaman, parti başkanları, umumiyetle ve ekseriyetle, Hükümeti 
desteklediklerini, işleri yakından takibettiklerini bildirmişlerdir.

Şimdi meselenin bugünkü safhasında bundan sonraki safhasında da siyasî 
partilerimizin bunu kısır bir parti politikasının tecelliyatı haline düşürmeyeceklerine 
emin bulunuyoruz.

Muhterem arkadaşlarım, Burada, Kıbrıs meselesinin cereyanı zikredilirken, bugün 
beraber çalıştığımız teminatçı ve diğer daha büyük ittifak manzumeleri içinde beraber 
müttefik olduğumuz dost devletlerden de şiddetli şikâyetler ifade edilmiştir...

Muhterem arkadaşlarım, İttifak manzumesinin işlenmesi, nazik bir mekanizmanın 
işlemesi demektir... Böyle, umumî efkâr karşısında her günkü tedbiri münakaşaya 
maruz olan siyasî safhalarında değil, ittifakların silahlı düşman karşısında işlemesi 
halinde bile müttefikler arasında bu tenkidler, tarizler, şikâyetler daima bulunmuştur 
ve bulunacaktır.... Mesul adamlar olarak bu şikâyetlere iştirak etmediğimi söylemekle 
bu bahsi kapatmak istiyorum.

Herkes elinden geldiğini yapmaktadır. Müttefiklerin birbirlerinin elinden geleni 
nihayetine kadar azamisini yapması için mütemadiyen şikâyetlerde, tesirlerde 
bulunmaları mutat bir harekettir. Bunu bilirsiniz.

Bunlar üzerinde açıktan fazla bir münakaşa ıztırar olmadıkça yapılmaz.
Durum bu safhada değildir. Şimdi bunları size anlattıktan sonra, içinde bulunduğumuz 

safhaya tekrar dönüyorum: O safha da şu: Uzun boylu araştırmalardan sonra yakın 
devletlerin ve politikası bize muarız olan devletlerin türlü şekilde işe karışmaları ve 
müdahalelerinden sonra, mesele Güvenlik Konseyine, Birleşmiş Milletlere intikal 
etmiştir. Şimdi burada mesele, tetkik edilmekte ve hâl yolu arama günlerindeyiz. 
Bugünlerde, genel görüşme açılmasında Meclis gerçek üzerinde bir istikamet bulacak 
durumda değildir. Çünkü karar verilmemiştir. İhtimal üzerine yapılacak görüşmelerin 
faydası yoktur, çok mahzurları olabilir. Onun için sözümü neticeye bağlıyorum.

Pek muhterem arkadaşlarım, Genel görüşme açılması için vaktin bugün müsait 
olmadığını söyleyenler tamamiyle haklı söylemişler ve bu davaya hizmet etmişlerdir.

Genel görüşme istemiş olan arkadaşların, iyi niyetle meseleleri mümkün olduğu kadar 
vuzuha kavuşturmak için bir gayret gösterilmesini iltizam ettiklerini zannediyorum. 
Fakat arzu ettiklerini bugün temin etmek mümkün olmadığı için genel görüşmeden 
vazgeçmeleri lazımdır. Hükümet olarak, genel görüşmenin kabul edilmemesini rica 
ederim.108 (Orta	sıralardan sürekli	alkışlar)

108   Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre 1, Cilt 27, Birleşim 55, Sayfa 9-12
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19 Şubat 1964 Perşembe 
Ankara ve İstanbul’da İlan Edilen Sıkıyönetimin Uzatılması Hakkında 
TBMM Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Üyeleri; 20-21 Mayıs ayaklanması ile ve Büyük Millet Meclisinin tasvibi ile 
tesis edilmiş olan Sıkıyönetim İdaresinin iki ay daha uzatılması teklifini Hükümet 
huzurunuza getirdi. Siyasî partilerimiz ve Sayın Üyeler bu konuda fikirlerini etraflı bir 
surette arz ettiler. Bu fikirlerde bir büyük siyasî partinin vasıflarından olan memlekete 
karşı mesuliyet duygusu ile çalışıldığını kaydediyoruz.

Muhterem arkadaşlarını, biz Hükümet olarak Örfi idarenin konmasını ve uzatılmasını 
hiçbir zaman arzu etmiş, Hükümet idaresi için Örfî İdareyi lüzumlu bir tedbir saymış 
insanlar değiliz. 22 Şubat’ta silahlı ayaklanma ilk defa vukubulduğu zaman Birinci 
Koalisyonda idik. Durumu uzunboylu tetkik ettikten sonra örfi idare koymadık. 20-21 
Mayıs olayları İkinci Koalisyon zamanında idi. Bugün en şiddetli tenkidleri ve itirazları 
yapmış olan hatiplerin mensubolduklan parti ile mutabık olarak Örfi İdareyi Meclisin 
huzuruna getirdik. Örfi İdarenin konmasını ve uzatılmasını bir gün fazla Sıkıyönetimin 
devamını ne Meclis, ne Hükümet arzu etmiştir. Niçin bu kadar uzadı?

Sayın Üyeler; 20-21 Mayıs hadiselerinin hemen bir iki gün sonrasında Örfi İdare 
kurulup, mahkemeler çalışmaya başlarken mesul, salahiyetli insanlarla beraber bir 
toplantıda bulunmuştum. Ben o zaman konulmuş olan Örfi İdarenin 20/21 Mayıs 
hadisesinin tasfiyesini bir ay içinde bitirmesini temenni ediyorum ve mümkün 
görüyordum. Örfi idare kumandanlarının dahil olduğu bu toplantıda herkes, bilhassa 
askerler “bir ay, bu hadisenin tasfiyesi için çok zamandır, 15 gün içinde adalet cihazı 
bunu bir neticeye isal edecektir” dediler. Bu temennileri çok halisane idi ve sıklyönetimin 
başmda bulunan insanlar 15 gün içinde bu hadisenin adlî takibatını bir neticeye isal 
etmenin mümkün olacağı kanaati ile işe başladılar. Bu bir hikâyedir ki, işin başında ve 
işin devam müddetinin tahmininde niyetlerin bugünkü teklifler ve tatbikat ile ne kadar 
aksi istikamette olduğunu gösterebilir.

Muhterem arkadaşlar; Örfi İdare hakikaten dokuzuncu aya basacaktır; kabul 
buyurduğunuz halde. Bunun tek sebebi 20-21 Mayıs ayaklanmasının henüz tasfiye 
edilmemiş olmasıdır. Sekiz ay zarfında bu hadise tasfiye edildi, bitti. Bunun, artık 
bugünkü Sıklyönetimin uzatılmasının 20-21 Mayıs hadisesi ile bir ilişiği kalmamıştır; 
bu iddianın bir mesnedi yoktur; gerçek bakımından, hukukî bakımından. Hukukî 
bakımdan mesnedi yoktur; dava henüz neticelendi, tatbik edilmedi. Tatbik edildikten 
sonra memleketteki tesiri ne olacaktır, bu görülmedi.

Aksine bu 7-8 aylık müddet, 20-21 Mayıs hadisesini bir siyasî konu olarak istismar 
etmek arzusunda olanların mevcudolduğunu isbat etti.

Sayın Arkadaşlarım, 22 Şubat’ta vukubulan olay bir silahlı ayaklanma idi. Bu 
silahlı ayaklanmayı adalet cihazına nakletmiyerek ve yalnız bununla ilgili olanların 
ordu içerisindeki hizmetlerine nihayet vererek bir terbiye ve uyarma usulünün tatbik 
edilmesini Büyük Meclis muvank gördü. Büyük Meclisi bu maksada sevk etmek için, 
elimizden geldiği kadar görüşlerimizi telkinlerimizi arz etmeye çalıştık. Hakikaten 
böyle bir tecrübe kesin olarak lazım idi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, bizim 1961 serbest seçimleriyle 
teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yüklendiği vazife fevkalade ağır 
idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27 Mayıs ihtilalini yapmış olan insanların ilk günü 
verdikleri şeref sözü ile bir an evvel demokratik rejime gitmek ve o rejimi kurup vazifeyi 
Meclislere devretmek kararı üzerine yapılmıştır. Geçmişte ve bugün yapılmış olan askerî 
ihtilallerin hiçbirisine böyle bir şeref nasibolmamıştır. Bunu, Amerikalı büyük bir gazete 
muhabiri, kendisiyle konuşmam esnasında bana sordu.

Ben de kendisine bir sualle cevap verdim. Konuşmamız ilk teşkil ettiğimiz Hükümet 
zamanında idi ”Bu Hükümetin teşekkülü ve Meclisin çalışmasıyle demokratik rejime 
geçilmiş midir? Kaanitiniz bu mudur?” diye bana sordular. Ben de dedim ki, “evet, 
kanaatim budur. Çünkü, devraldığımız askerî ihtilal idaresi demokratik rejime 
memleketi bir an evvel kavuşturmayı bir vazife olarak ilan etmiştir ve bunu bir buçuk 
senede tahakkuk ettirerek, milletvekillerine memleket idaresini teslim etmiştir” Şimdi 
ben size soruyorum; bana tarihte veya bugünkü ihtilal rejimlerinin herhangi birisinde, 
muvaffak olmuş, idareye hâkim olmuş ve bir buçuk sene sonra mükemmel, serbest bir 
seçimle, nispî bir seçimle parlamento kurmuş ve idareyi teslim etmiş bir vaka hatırlıyor 
musunuz?

Bir tek misal söyleyiniz, dedim.

REFET AKSOY (Ordu Milletvekili) — 1908 İhtilali.

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Adam düşündü taşındı, böyle bir misal 
hatırlamıyorum, dedi. Şu halde dedim, seçilmiş milletvekilleri olarak ve kurulmuş bir 
Meclis olarak ve o Meclise dayanan bir Hükümet olarak bu memleketi demokratik 
rejime hakikaten ulaştırmak vazifesini yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmaktayız.

Meclisimizde kuvvet var mı, dedi. Meclisimizde bütün manası ile kuvvet vardır, diye 
teminat verdim.

Muhterem arkadaşlarım, 22 Şubat 1962, Meclisin kurulmasından o zamana kadar 
memleket içinde, bu memlekete demokrasi uymaz, bu memlekette demokratik rejim 
hiçbir meseleyi halletmez, tarzındaki yanlış bir kanaatin alabildiğine hüküm sürdüğü 
bir zamandır. Bu zaman sinirlere o kadar tesir etmiştir ki, bu Mecliste beraber vazife 
görmekle şeref duyduğumuz siyasî partiler her zaman bu kürsüye çıkmışlar, “bu 
Hükümet nasıl zayıf bir Hükümettir, her gün rejim aleyhinde her şey yazılır, her şey 
söylenir, bu devam etmez denilir ve hiçbir tedbir alınmaz” diyerek her türlü şiddet 
tedbirlerine Hükümeti sevk ederler idi.

Biz bunlara mukavemet ettik. Tedbirler Kanunu böyle bir umumî cereyanı ve 
Mecliste umumiyetle beliren Hükümet üzerindeki baskının zarurî neticesi olmuştur.

Muhterem arkadaşlarım, 22 Şubat olayının affı bir isabetli ameliye idi. Bir defa 
askerî ihtilal yapmış olan idarede, bir sene, iki sene zarfında, ilk yapılan askerî ihtilal 
gibi üst üste askerî ihtilaller olur. Bir askerî ihtilal zahiren bir günde bitti görünür; fakat 
içinde her gün bir ihtilal idaresi yaşar. Biz 22 Şubat hadisesinde kesin bir kanaatle, 
memleket önünde müspet olduğuna kaani olduk ki; ordu büyük çoğunlukla, hususiyle 
büyük sevki idaresi ile vazifesine çekilmek, memleket idaresinin T.B.M.M.’nin kudretli 
ve isabetli elinde emniyetle yürüdüğünü görmek kararında samimidir. Ayaklananlar, 
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ordunun mutlak hakimiyetinin davacısı ve siyasi hayatın verimsiz olduğunun iddiacısı 
idiler. Onları bertaraf ettik.

22 Şubat’tan sonra bir sene zarfında ne oldu? 22 Şubat hadisesine karışmış olanları 
mahkemeye vermedik. Fakat, hiçbirisinin ordu ile münasebetini -bilebildiğimiz kadar- 
bırakmamaya çalıştık. Orduyu böyle isabetsiz siyasî fikirlerle malul olanların tesirinden 
kurtarmaya çalıştık.

Bu bir sene zarfında 22 Şubat hadisesini yapmış olanların davalarını benimsiyen 
gazeteciler, benimseyen profesörler, benimseyen münevverler mütemadiyen tahrik 
ettiler. Bunlar sizin gözünüzün önünde cereyan etti (Orta	sıralardan	bravo	sesleri) ve 22 
Şubat’ta askerî ayaklanmayı yapmış olanlar aynı usulle 20-21 Mayısa gelmediler. 22 
Şubat’taki askerî ayaklanmayı yapanlar yalnız ordunun kudretiyle, demokrasi dışı ve 
Meclis dışı bir idarenin yürüyebileceği kanaatinde idiler. 20-21 Mayısda, memlekette 
siyasî cereyanlar ve hattâ -var ise- siyasî parti mensuplarının kendi hareketlerini 
destekleyeceğine, halktan istinat bulacağına güvenerek ayaklandılar.

Muhterem arkadaşlarını, 20-21 Mayıs hadisesi ehemmiyetli bir olaydır. Gerek 22 
Şubat ve gerek 21 Mayıs olayları, 1961 seçimlerinden sonra memleketi demokratik 
rejime kavuşturmak, demokratik rejimin bütün icaplarını memlekette yerleştirilmek 
davasını güden Hükümetleri ehemmiyetli ölçüde sarsmıştır. Onların, 22 Şubat ve 21 
Mayıs olaylarının Türkiye’ye, içeride getirdikleri zararların ve dışarıda getirdikleri 
zararların hesabı geniştir. Şükredelim ki memleketin bünyesi kuvvetli idi. Gerek 27 
Mayıs İhtilalini yapmış olanların şerefli insanlar olması, gerek demokrasi davasını 
güdenlerin ve orduyu bir an evvel vazifesi içine çekip, orada çalıştırmayı hedef tutanların 
samimiyeti memleketi büyük badirelerden kurtarmıştır.

Şimdi meselenin esasına geliyorum. Burada söylenen sözleri, bu uzun hikâyeyi 
bir esaslı noktaya bağlamak isterim”8’inci ayında tekrar sıkıyönetimin uzatılmasını 
istiyorsunuz” dendi. Bu tasfiye hareketinin 8’inci ayını sürmesi demokratik rejimin bir 
kuvvetidir.

Eğer ihtilal rejimini davet ettirmek fikrinde olan hükümetler bulunsaydı 20-21 
Mayıs hareketinin mesulleri 48 saat zarfında tasfiye edilirdi.

Memleket boğazına kadar kana batardı. 48 saat zarfında, haklı kimdir, haksız kimdir, 
belli olmazdı ve 20-21 Mayıs hareketlerinin 48 saat zarfında bitmesi bu hadiseyi tasfiye 
etmiş olmaz, ati için birçok haksızlıklar, birçok şikâyetler, vatandaşın yüreğinde zehir 
olan bir takım hazin hatıralar zihinlerde kalır ve istikbal hikâyelerinin çeklrdeği olurdu. 
Bir askerî mahkemeye gidenler mehil ister, müdafaa müddeti ister, avukat tutar, şahit 
tutar, temyiz eder, dava tashihi ikame eder. Bütün usuller, müeyyideler ve teminatlar 
işlemiş olduğundan dolayı 8 ay sürmüştür	 (C.H.P.’den	 bravo	 sesleri) hiçbir safhasında, 
hiçbir yerinde adaletin tecelli etmesi için bir güçlük ve bir tahdit yapılmamıştır. Askerî 
idare için şereftir ve T.B.M.M. için bir şereftir. Bütün bu hadiselerde, akşamdan sabaha 
kadar, “Büyük Millet Meclisi feshedilmiştir, feshedilecektir, işe yaramazlar”

iddiasiyle şafak sokmuştur, ertesi günü Büyük Millet Meclisi gelmiş “adalet” diye 
bağırmıştır, (Orta	sıralardan	bravo	sesleri,	alkışlar) demokrasi kolay teessüs etmiyor. Bütün 
bunları bu tatbikat zorluğuna, uzamasına ve hertürlü güçlüklere rağmen sineye çekmek 
lazım geliyor, (Orta	sıralardan	sürekli	alkışlar	ve	bravo	sesleri)
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Şimdi, bu sözlerimle, hadiseler 8 ay zarfında tasfiye edilmiş, bitmiş midir?.... Tasfiye 
olunmamıştır. Haklarıdır. Her vatandaşın, en ziyade kanun karşısında sanık ve suçlu olan 
vatandaşın bile müdafaa hakkı mukaddestir ve onu müdafaa edecek, ona merhamet 
davet etmek isteyecek insanlar bulunacaktır ve bulunması lazımdır. Böyle insanlar bir 
cemiyette yaşayabilirse, o cemiyette hürriyet ve adalet vardır, denilebilir, (Orta	sıralardan	
bravo	sesleri,	alkışlar)

Muhterem arkadaşlar, mahiyetleri bu olan 20-21 Mayıs hadiseleri ve bu hadiselerin 
tertipçileri, bunlar masum insanlardır, bunların affedilmesi lazımdır, teklifleri sizin 
huzurunuza kadar gelmiştir. Nereden diyorsunuz ki, bunların temeli yoktur, taraftan 
yoktur, tahrik yoktur.

Bunların hepsi vardır	(Orta	sıralardan	bravo	sesleri)
Şimdi bugün biz istiyoruz ki, Hükümete mensup bir insanın vazifesi olarak değil, bu 

devirde milletvekili olarak, bütün arkadaşlarım gibi, şerefle vazife gören insanlardan 
biri olarak istiyoruz ki, bu çeşit düzen dışı zihniyetler mümkün olduğu kadar kalmasın. 
Onlar yanlışlıklarını anlamış ve memleket içinde kök salma ihtimali olmadığına 
kaani olmuş bulunsunlar. Onun için bunu istiyoruz. Onun için bütün usulleri, bütün 
teminatlariyle bu davayı usulünde nihayete getirmek istiyoruz.

Bu hadiselerin hangi safhada olduğunu hepimiz biliyoruz. Nihayet Meclise geldi. 
Senatoya gidecek, hükümler kesinleşecek ve bu mesele unutulacak.

Ondan sonra; 5-10 gün daha Büyük Meclisin elinde kalırsa onun akislerini de 
göreceğiz. Burada bir arkadaşımızın dediği gibi, eğer bu hükümlerin tatbikinden dolayı 
birtakım esef verici hadiseler olacaksa, bununla, bunlar hakkında cezalan şu tarzda, 
bu tarzda tatbik ederek mütalaa yürütmüş olanların mütalaalan sabit olmuş olacaktır. 
Böyle bir teselli için memleketin yeni birtakım badirelere gitmesini hiç biriniz arzu 
etmezsiniz (Bravo	sesleri)

Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetimin kusurlarından bahis olunmuştur. İktisadi 
hayatta emniyet hususlarında şikâyet edilecek yerler olmuştur, deniliyor. Hepimizin bir 
noktada mutabık olduğumuzu zannediyorum. Anayasaya bağlı olduğumuz için başka 
türlü olmasına da ihtimal yoktur. Sıkıyönetim bir Anayasa müessesesidir. Bu, Anayasa 
dışında bir idare değildir. Bu idare Büyük Millet Meclisinin her günkü kontrolü altında 
yaşamıştır. İtiraz eden arkadaşım bir gazetenin kapanmasını ve bu kapanma kararının 
mahkeme yolu ile düzeltilmesini Sıkıyönetimin aleyhinde bir delil olarak zikretti. Bir 
diğer arkadaşım isabetle bilakis muamelenin, Sıkıyönetimin ne kadar ciddî bir kontrol 
altında bulunduğunun delili olarak öne sürdü. Kezalik bir Sayın arkadaşım; memlekette 
iktisadî hayatın normal olmadığına delil olarak, Almanya’da Kurup müessesesi içinde 
toplanmış olan Sayın Milletvekillerine söylenilmiş olan sözleri, bu ahvalde, yeni kurulmuş 
olan memleketlere her türlü yatırımlar serbest olarak yapılmış da, Türkiye Sıkıyönetim 
içinde olduğu için yapılmıyormuş tarzında bir delil olarak, zikretti. Herhalde bu delil 
kendisine eksik aksettirilmiş veya yanlış kıymetlendirmiş olacak kanaatimce.... Çünkü 
Almanlar’dan, diğer dostlardan, yabancı memleketlerden her gün yatırım için her 
türlü teklifler gelmekte ve teşebbüsler olmaktadır. Siz bilirsiniz ki, Ereğli Demir Çelik 
Fabrikası gibi bu memlekette yapılmış olan en büyük yatırımlar ihtilal zamanında ve 
koalisyon hükümetleri zamanında tatbika girmiştir. Bunun son tatbikat ve gelişmeleri 
Sıkıyönetim zamanlarına rasgelmiştir. Bunu bir misal olarak söyledim. Her gün böyle 
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hesapsız misaller zikredilebilir. Arkadaşlarımız bu hususta müsterih olsunlar. İktisadî 
hayat her şeyden evvel emniyet ister. Vatandaş için iktisadî hayatın mesneti ancak 
emniyet olabilir. Her hususta emniyetin temin edilmesi için bütün tedbirleri tatbik 
edecek bir Hükümet ve bir Büyük Millet Meclisi olması lazımdır. Büyük Millet Meclisinin, 
sözlerini yürütebilecek bir Hükümeti kurabilmesi lazımdır. Ancak o zaman memlekette 
emniyet vardır ve emniyete dayanan bir iktisadî hayat gelişme yolunu tutabilir. Benim 
naçiz tecrübelerime göre; iktisadî hayatın maruz kaldığı en büyük tehlike anarşidir. 
Buna mani olmak lazımdır.

Muhterem arkadaşlarım; bu, Sıkıyönetimin uzatılması meselesinin, Kıbrıs davasıyla 
pek meşgul olduğumuz bir zamana rasgelmiş olmada lehte ve aleyhte mütalaalara vesile 
olmuştur. Dikkat buyurduysanız biz, bu mevzuu getirdiğimiz zaman Kıbrıs meselesi 
üzerine bir atıf yapmadık.

Biz memlekette huzurun ve emniyetin tesisi için bütün tetkikleri yaptığımız ve bu 
sıkıyönetimin ilanına sebebolan hadiselerin, olayın tamamen tasfiyesinin nihayete 
erdirilmesi lüzumu üzerinde ısrar ettik.

Arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinde memleketin ciddî bir dış politika olayı içinde 
bulunduğu gerçektir. Bunun ehemmiyeti ve bunun ihtilafları hususunda Büyük Meclisin 
Üyelerinde hiç bir tereddüt ve ehemmiyet vermemezlik hissi yoktur. Bunda tamamiyle 
mutabıkız.

Sayın Arkadaşlarım, her emniyet meselesi gibi, hususiyle dış politikada da salim ve 
kuvvetli bir istikametin takibedilmesi, içeride anarşi ihtimalinin olmamasına huzurun 
ve emniyetin sağlam olmasına bağlıdır.

Bizim gerekçemizde Kıbrıs meselesinden bahis etmeyişimizin sebebi şudur; zaten 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyelerinin bir ehemmiyetli dış politikanın buhranları 
içinden dikkatle geçmekte olduğumuz bir zaman, iç huzuru sıkı bir surette emniyette 
tutmanın lüzumunu takdir edeceklerinden bir an tereddüt etmedik.

Muhterem arkadaşlarım, her defasından farklı olarak bu sefer gerekçemizde 
Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması teklifini, Güvenlik Kurulunun tetkikinden geçirerek 
huzurunuza getirdik. Güvenlik Kurulunda iç güvenlik meselesi, dış güvenlik meselesi 
toplu olarak hepsi konuşulduktan sonra emniyetli, ihtiyatlı ve lüzumlu bir tedbir olarak 
iki ay daha Sıkıyönetim idaresinin uzatılmasını Büyük Millet Meclisinden istirham 
etmeye karar verdik. Samimi kanaatle huzurunuza geldik.

Mesuliyet duygusuyla bizim kadar meşbu olduğunuza inanıyoruz. Kararınıza 
hürmetimiz vardır. Lütfedip reylerinizi veriniz.109	(Orta	sıralardan	bravo	sesleri,	alkışlar)

109   TBMM (Birleşik Toplantı) Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 3, Birleşim 6, Sayfa 97-98
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21 Şubat 1964 Cuma 
Kendisine Yapılan Suikast Teşebbüsü Nedeniyle Millet Meclisinde Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Arkadaşlarım, aziz arkadaşlarım; 
Bugün maruz kaldığım olay sebebiyle Milletvekili ve Senatör arkadaşlarımdan yakın 
teveccüh ve sevgi gördüm. Milletvekili arkadaşlarım, beraber çalışmakla şeref duyduğum 
bütün partilerin resmî sözcüleri, olay karşısında bana teveccühle üzüntülerini ifade 
etmişlerdir.

Riyaset Divanı çok alicenap bir teveccüh eseri olarak teessürlerini huzurunuzda 
ifade buyurmuşlardır.

Muhterem arkadaşlarını, naçiz şahsım üzerinde vukubulan hadise dolayısıyla 
gösterdiğiniz ilgi, sizin her siyasî ve insanî teşebbüste yaratılmış olduğunuz âlicenap 
hissin lutufkâr bir gösterisidir. Memleket ve millet için bu gösterilerin asıl faydası, millete 
hizmet yoluna kendisini vakfetmiş insanları koruyucu bir Büyük Millet Meclisi zihniyeti 
ve parti farkı olmaksızın, bütün üyelerinin koruyucu alakasının mevcudolduğunun 
tarihe geçmiş olmasıdır.

Sizin bu yüksek vasıflarınız, millet yolunda hizmete yeni başlayacak insanlar için 
büyük cesaret verici bir teşvik kaynağıdır. Huzurunuzda minnetlerimi söylerken, millet 
ve memleket hizmetinde gösterdiğiniz bu teveccühlerinizi yapıcı ve fayda getirici 
tesirlerini de tebriklerimle beraber arz etmek isterim.

Teşekkür ederim arkadaşlarım.110 (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

110   Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre I, Cilt 27, Birleşim 58, Sayfa 347
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27 Şubat 1964 Perşembe 
Kendisine Yapılan Suikast Teşebüsü Nedeniyle Cumhuriyet Senatosunda 
Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
Sayın Üyeleri; 25 Şubat günü hayatıma karşı vukubulan müessif hadise dolayısıyle 
Cumhuriyet Senatosunda yüksek hatipler söz almışlar, fikirlerini söylemişlerdir. O gün 
bulunamadığım için bugün bu bahis üzerine kendilerine hitabetmek istiyorum.

Muhterem arkadaşlar, Sayın Senatör Osman Köksal o günkü müzakerede ilk sözü 
almış; inkılapların ve demokratik rejimin idealist takipçisi ve taraftarı bir senatör 
olarak hadiseyi tahlil etmiştir. Bundan sonra Meclisimize şeref veren siyasî partilerimiz 
ve meclisimizde çalışan diğer gruplarımız ayrı ayrı temsilcileri ile fikirlerini ifade 
buyurmuşlardır.

Bütün hatipler konuşmalarında hadiseyi tasvib etmediklerini en kesin sözlerle ifade 
etmişlerdir. Bütün hatipler bir şahsî kasıt hareketinin yanında rejimimize, demokratik 
rejimimize ve vatandaş huzuruna yöneltilmiş bulunan kastın ağırlığını belirtmişlerdir.

Cumhuriyet Senatosunda, siyasî parti grupları temsilcileri, bağımsızların, Millî Birlik 
Grubunun, İşçi Partisinin ve Cumhurbaşkanı kontenjanının temsilcileri söz almışlardır. 
Bütün bu sözlerin müşterek edası; inkılapların, demokratik rejimin ve Türkiye’yi ileri 
götürecek ideallerin bekçisi olmakta Cumhuriyet Senatosunun yekpare olarak vazife 
başında bulunduğunu ifade etmektedir. Bu bizim için bir iftihar vesilesidir; memleket 
için büyük bir teminattır. Hizmet içinde bulunan insanların mütevazı şahıslarını aşan 
bütün vazife sahiplerine teminat veren bir unsurdur. Ve kamu hizmetine giren gençlere, 
geleceklerinin bekçisi büyük Parlamento ve onun çok güzide partileri, grupları ve 
azaları bulunduğunu göstermiştir. Esef verici bir olaydan böyle kıymetli bir edanın 
tezahür etmesi bizim için kazanç olmuştur.

Büyük Senatoya ve değerli Başkanına şükranlarımı arz ederken, ifa buyurdukları 
yüce hizmetten dolayı tebriklerimi arz etmek isterim.

Hürmetlerimi sunarım.111	(Şiddetli	alkışlar)

111   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi Toplantı Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 47, Sayfa 110
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29 Şubat 1964 Cumartesi 
1964 Malî Yılı Bütçesinin Kabulü Nedeniyle Millet Meclisinde Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarını, 1964 bütçesi 
tasvibinize mazhar olmuştur. Bu bütçe planlı kalkınma devrinin ikinci bütçesidir, büyük 
emekle vücuda getirilmiştir. Geçen iki senede, planlamaya müstenit bir kalkınmanın 
tatbikatı geçirilmiştir. Bu tatbikatın eksikleri ve faydaları belli olarak 1964 bütçesi 
hazırlanmıştır. Bütçe, pek kıymetli hizmetleri öngörmüştür. Bu bütçenin tatbikatında 
memleketin kalkınmasında, ilerlemesinde çok iyi neticeler alacağımıza güveniyoruz.

Bize cesaret veren uzun tetkiklerden ve münakaşalardan sonra muhterem Millet 
Meclisinin çoğunlukla Hükümet görüşünü tasvip ve teyidetmiş olmasıdır.

Bütçe münasebetiyle memleketin iç ve dış umumî politikasını gözden geçirmek 
usuldendir. Bu vesile ile milletvekillerimiz ve partilerimiz memleketin umumî idaresi 
üzerinde fikirlerini istifadeli bir surette meydana koymuşlardır. Bir defa iç politikada 
memleketin bir noktadan emin olması lazımdır. O da yeni bir Anayasa nizamı 
kurulmuştur. Bu Anayasa nizamının bütün müeyyidelerini vücuda getirmek için 
geniş ölçüde çalışılmış, eksikler tamamlanmıştır. Yeni Anayasa nizamının memlekete 
getirmesi lazım olan huzur ve istikrar vatandaşlar arasında iyi münasebet davalarında 
üç seneden beri büyük mesafe alınmıştır. Şimdi serbestçe tenkidedilen geçmiş koalisyon 
hükümetleri zamanında eski usul partizanlık ve vatandaşlar arasında ayrılık politikası 
güdülmemiştir, güttürülmemiştir, güdülemez de, (Alkışlar) iki üç parti bir araya gelir ve 
şikâyet ettikleri konularda iş birliği yaparlar, maddeten bunu tasavvur etmeğe imkân 
yoktur. Aksine, herkes hususiyle Anayasa nizamının tatbikatında vatandaşlar arasında 
yakınlık tesisinde, herkes aklının erdiği kadar biribirine yardımcı olmuştur.

Hususî parti mülahazalarıyla istedikleri kadarını bulamamışlardır, bulamazlardı da, 
çünkü biribirini yakından kontrol ediyorlardı. Onun için bu şikâyetler mübalağalıdır. 
Alınan neticeler çok kıymetlidir ve bu nispî temsil usulünün bütün güçlükleri yanında 
bir partinin tam hakimiyetinden gelen mahzurlara 3-4 senedir fasıla verilmiştir.

Muhterem arkadaşlarım, Koalisyon Hükümetlerinin tatbikatındaki güçlükler 
malumdur. Hususiyle biz bu sistemleri yeni tecrübe ediyoruz.

Yeni tecrübe ettiğimiz halde bundan iyi neticeler aldık. Buna da en son verdiğimiz hâl 
tarzı yani Cumhuriyet Halk Partisinin bağımsızların istinadı ile yalnız başına mesuliyet 
alarak Meclis karşısında itimat istemesi, bu da yeni bir tecrübe olmuştur. Cumhuriyet 
Halk Partisi bu usule gelmek için hiç bir suni gayret ve tedbir göstermemiştir. Aksine, 
kendi dışında olan ekseriyetin bir araya gelerek memleketin idaresi sorumluluğunu 
ve yolunu bulması için samimi temenni gösterdik. Şimdi gayret ve her halde böyle 
bir tertibin muvaffak olmaması için hiç bir arzu göstermedik. Tarih meydandadır, 
vatandaşların gözü önünde cereyan eden hadiselerle buraya geldik.

Şimdi, evvelce söylediğimiz meseleleri, çok münakaşa ettiğimiz hususları bugün bu 
vesile ile bir defa daha gözden geçirmekte fayda vardır.
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Partilerin nazari çoğunluğuna istinadeden bir Hükümet halinde değiliz. Programımız 
ve memlekete hizmet yolunda sarih fikirlerimiz, bu fikirleri beraberce paylaştığımız 
bağımsızlarla beraber Büyük Meclisin huzuruna getirdik.

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclisten Anayasa nizamı, Meclis iradesinin bütün 
usulleriyle itimat reyini aldık. Bütçeyi tasvibettiniz, bunu tatbik edeceğiz. Açık olarak 
memleketin bilmesi lazımdır ki, biz, idareyi maslahat Hükümeti değiliz, (C.H.P.	sıralarından	
bravo	sesleri) Muayyen programı olan, muayyen davaları olan bir Hükümet, memleket 
meselelerine vermek istediği istikameti açıktan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
huzuruna getirmiş, her parti kendi sorumluluğunu düşünerek bu Hükümete yaşamak 
ve yürütmek imkânını vermiştir. Hiçbir zaman, Hükümet mesuliyetini taşıdığımız 
zamanda dahi prensiplerimizden memleketin hayrına telakki ettiğimiz gelişme ve 
kalkınma usullerinden vazgeçmeyeceğiz	 (Orta	 sıralardan	 bravo	 sesleri	 ve	 alkışlar) Büyük 
Meclis tuttuğu müddetçe bunları tatbik edeceğiz. Bugün Büyük Meclisin böyle bir 
programı ve tedbirleri belli olan Hükümeti desteklemek kararında olduğunu yeniden 
tesbidetmiş oluyoruz. Bu cesaretle vazifemize devam edeceğiz.

Muhterem arkadaşlarını; bütçenin tamam olması için yüksek nazarlarınızdan 
kaçmaz, kaçmıyacaktır ki; bunun kaynaklarını temin etmek lazımdır. Bu kaynaklar için 
vergi reformu olarak Büyük Meclise birtakım layihalar ve teklifler arz ettik. Bunlar tamam 
olmadıkça bütçenin tatbiki mümkün değildir. Ve bunların tamam olması, nihayet Mart 
ayından sonraya kalmaması lazımdır. Büyük Meclis bunu Mart ayının nihayetine kadar, 
vergi reformları dediğimiz kaynakları Hükümete temin ederse, Hükümet bütçeyi tatbik 
etmekte ve programını yürütmekte iktidar sahibi olur. Bunlar gerçekleşmez ve Büyük 
Meclis bu hususta desteklemeyi esirgerse, Hükümeti orada olduğu gibi bırakırız, yeni 
bir sorumluluk garanti edecek Hükümet teşekkülüne yardımcı olarak programlarımızın 
tatbik edilmesini temin etmeye çalışırız. Vaziyetlerimizi açık olarak bilirsek, memleket 
karşısında vazifelerimizi dürüst bir suret ve istikamette ayarlayabiliriz.

Şimdi arkadaşlarım, biz bir başka zihniyeti temsil ediyoruz. Bu memlekette ben 50 
seneden beri siyasî hayatın dertlerini, şikâyetlerini işitmişimdir. Biz Millî Mücadeleye 
bir başka nesilden geldik. Millî mücadele zahiri şeklide vatanın dış istilaya karşı bir 
kurtuluşudur. Nihayet idare olarak Cumhuriyetin tesisidir. Fakat zihniyet olarak gözden 
kaçan asıl hususiyeti başkadır. İmparatorluğun çökmesi zamanında, biz yapamayız, biz 
idare edemeyiz, biz iç meselelere çare bulamayız, paramız yoktur, düşmanımız çoktur; 
bunların içinde hakikaten ümitsiz bir zihniyeti temsil etmekte idi. Millî Mücadele ile 
gelen yeni nesil, her şeyin başında, biz bu memleketin sahibiyiz, onun bütün dertlerini 
biliriz, bütün dertlerine çare buluruz, aklımız vardır, vasıtamız vardır, çalışmamız 
vardır; bu zihniyeti getirmiştir. Bizozihniyeti temsil ediyoruz, (Orta	 sıralardan	 şiddetli	
alkışlar	 ve	 bravo	 sesleri) Bütün şikâyetlerin, bütün ıstırapların üstünde, bütün dertleri 
dinledikten sonra bunların her birini devamlı, sebatlı ve sistemli çalışarak tedavi etmek 
mümkündür kanaatinde olan insanlarız.

Büyük Meclise takdim edip bize itimat temin etmiş olan programımızın esası da 
budur.

Planlama devri dedik, planı, koalisyonda beraber çalıştığımız arkadaşlar lütfedip 
prensip olarak kabul ettiler. Birinci Koalisyona planlama ile başladık, İkinci Koalisyona 
planlama ile başladık. Esaslı noktalarda, mutabık olduktan sonra, esaslı noktalar dışında 
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kalan tatbikatta geçimsizliklerimiz oldu. Bunlardan içtinap mümkün olamadı. Buna esef 
ediyoruz.

Ama esas telakki ettiğimiz davada yani planlamada hiçbir anlaşmaya bedel 
fedakârlık yapmadık. Arkadaşlarımız bunu bilirler. Onun için bu şimdiki vaziyetimizde 
de planlamayı tatbik etmek, bununneticelerini memlekete idrak ettirmek kararındayız. 
Samimî olarak, kesin olarak kararlıyız, (C.H.P.	sıralarından	bravo	sesleri) Bunun kaynaklarını 
temin etmeye çalışıyoruz.

Esas olarak Meclisin komisyonlarında ve görüşmekle şeref duyduğum pek çok 
siyaset arkadaşlarımın nazarında planlamayı tahakkuk ettirmek fikri umumidir. Bunun 
vasıtalarını da lütfedip vereceksiniz. Bu ay içinde bunu anlayacağız.

Ondan sonra kezalik reformlar meselesinde bunlarda da kendi programımızı 
kanunlarla Büyük Meclisin huzuruna getireceğiz ve bunu kabul ettirmeye samimî 
olarak çalışacağız.

Dış politikada; dış politikaya temas eden yalnız bir noktayı tashih etmeye lüzum 
vardır. Anlattığım zaman siz de kamu menfaati bakımından bu kadar bir tashihi 
yapmama ihtiyaç olduğunu kabul buyuracaksınız.

Hatiplerden biri, “İç politikada vaziyet iyi olmazsa, dış politika bundan müteessir 
olur” manasında konuşmuştur. Gerçek şudur ki, bir memleket iç nizamında, iç 
politikasında istikrarlı ve kuvvetli olmazsa dış dertleri kendiliğinden her köşede 
meydana çıkar. Bunlar tabiî hadiselerdir ve onun için milletler iç politikalarında kuvveti 
aradıkları zaman, yalnız iç nizam için değil, dış meseleler karşısında da kuvvetli olmayı 
temin etmek için bu ihtiyacı duyarlar.

Bir yanlış anlama olur diye endişe ediyorum; bizde bugün bahsedilen dış politika şu 
şekilde ortaya konmuştur: iç politikada sıkıntı içinde, güçlük içinde bulunan hükümetler, 
dış politikada meseleler yaratırlar, diye bir fikir söylenmiştir. Böyle Hükümetler, devirler 
ve meseleler olabilir, olmuştur. Ama biz iç politikamızda, üç koalisyon hükümeti 
zamanında da iç politikadaki zayıflığımızı dış politikada mesele icadetmek yolu ile 
kapatmaya çalışmadık. Ve Hükümetlerin hiçbirisinde de.

Bugün de Kıbrıs meselesi, bizim çıkarmamızla meydana çıkmış mesele değildir. Bizim 
dışımızda, haksız olarak, Türk Milletinin haklarına karşı tecavüz ve kast mahiyetinde 
meydana çıkarılmıştır. Bir yanlış anlamaya ve böyle bir yanlış tefsire mahal yoktur. Ve 
milletin bunu böyle bilmesinde fayda vardır.

Şimdi, milletçe hep beraber bizim ihtiyarımız dışında çıkarılmış olan Kıbrıs’taki 
haksızlığı tedavi etmeye, bunun tedbirini bulmaya çalışıyoruz. Büyük Meclisten de bu 
hususta müzaharet ve destek bekleriz.

Muhterem arkadaşlar; her zaman söylenir, bugün de tekrar edilmiştir.
Kıbrıs meselesi hem bir dış politika icabı gibi bir yanlış anlamaya mahal verecek 

surette konduktan sonra, bir de ilk anda derhal müdahale edip, bastırıp derhal meseleyi 
halletmek lazımdı, edebiyatı da kullanılmak istenmiştir ve buna benim muhalefet 
devrinde iken söylediğim sözler bir misal olarak gösteriliyor. Evet, muhalefet devrinde 
ben dedim ki, Kıbrıs meselesi konuşulurken: “Müdahale denilen mesele derhal tatbik 
edilirse, teşebbüsün süratle neticelenmesi mümkün olur ve netice süratle alınır” Bunu 
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söylerken, kabul edilmiş olan muahede hükümlerinin derhal tatbik edilmesine imkân 
verilmediğini mahzur olarak belirtmek için söyledim. îş tamamiyle ters anlaşılıyor.

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs’ta mesele olmuştur. Derhal nasıl müdahale 
edeceksiniz.... İstişare etmeye mecbursunuz. İstişare edip dünyaya ilan ettikten sonra, 
ansızın, derhal geliyorum arzusu telif kabul eder mi?

Hukuki nizam şudur ki, istişare ettik, istişare etmeye mecburuz zaten. Evvela kabul 
etmediler; o halde biz yalnız başımıza yaparız, dedik, teşebbüse geçtik. Hayır, hep 
beraber bu işte işbirliği yapacağız diye karşımıza çıktılar. Bizim gibi hak sahipleri, ahitle 
bağlanmış olanlar, Hepsini, muahedeleri çiğneyerek hiçbirimizi tanımıyorum diyerek 
hukuk dışında mesele halletmek niyetinde değiliz. En son safhasına kadar hukuk 
safhasında Türk davasının haklı ve adadaki Türk Cemaatinin mağdur olduğunu bütün 
dünyaya isbat etmeye çalışıyoruz. Hukuk sahasından ayrılmak arzusunu telkin etmek 
siyaseti bize fayda getirmez	 (Alkışlar,	 bravo	 sesleri) Bunu arkadaşlarımızın, siyasette 
geniş tecrübesi olan, parti liderlerimizin dikkatlerine arz etmek isterim. Mesele düz 
safhalardan geçiyor. Meseleyi başladığımız noktayla mukayese etmenizi daima rica 
ederim. Başladığımız zaman bütün dünyadaki kanaat; ufak müstakil bir cumhuriyetin, 
yakininde bulunan bir büyük komşusu tarafından mağdur edilerek istiklali, toprağı 
elinden alınacak propagandası karşısında idik. Hadiselerin hepsini bahane olarak 
ortaya sürüyorlardı.

En yakın dostlarımız en yakınlarımız bunu anlamakta güçlük çekiyorlardı.
Bugün bütün dünyada, Türklerin haklı olduğu ve mağdur olduğu hakikati meydana 

çıkmış durumdadır.
Şimdi bundan bir netice alacak mıyız? Bundan netice almak için bütün fikirleri bir 

araya gelip uğraşmakta, çalışmaktadır. Müttefiklerden müşterek kuvvet teklifi ortaya 
çıktı, itiraz etmeden hepsini kabul ettik.

Ondan sonra Birleşmiş Milletler.... Birleşmiş Milletlere gidilmesin. Böyle bir arzuyu 
biz bekledik. Ama biz daha ziyade Birleşmiş Milletler mekanizmasında, tabiatiyle çok 
tecrübesi olan müttefiklerimizin tesiriyle, oraya gitmeye lüzum olmadan bu mesele 
halledilsin, dedik. Sonra, Birleşmiş Milletlere gidilmesi, sakınılması mümkün olmayan 
bir tedbir mahiyetini aldıktan sonra, haklı insanların her hangi bir tahkik, her hangi 
bir münakaşa heyetinden sakinmadığım deruhte ederek Birleşmiş Milletlerdeki usulü 
kabule temayül ettik. Bunlar kusur değil, hadiselerin tabiatmdaki zaruretler ve mecburî 
usullerdir.

Şimdi, Kıbrıs ihtilafıyle aramızda olan hukuki ayrılığın Büyük Meclisçe açıktan 
bilinmesi lazımdır.

Kıbrıs’ta Türk Cemaatinin ahdî haklarına karşı, bunları tanımamak, bunları iptal 
etmek arzusunda bulunan idareciler Birleşmiş Milletler Anayasasına göre kuvvetli 
devletlerin zorla bir küçük devlete kabul ettirmiş olduğu muahedelerin hükümsüz 
olduğu kanaatinde ve iddiasındadırlar.

Bütün güçlük, bütün fena hareketlerin teşvikçisi bu sakim ve bu galat kanaatten 
geliyor. Bu kanaat bugün azami ölçüde çürümüş haldedir. Birleşmiş Milletlere gidildi. 
Her millet her köşede bunu etrafiyle tetkik etmektedir, muahedeler vardır. Bu Kıbrıs 
Cumhuriyeti, birtakım devletlerin, hayati emniyet mevzualarını alakadar eden hususlar 
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tetkik edilerek muayyen şartlarla kurulmuş bir Cumhuriyettir. Bu şartlara, bu ahitlere 
riayete mecburîdir. Birleşmiş Milletler Anayasası bu hakları, bu muahedeleri iptal 
etmez. Bu fetva, aksi iddialara karşı herhalde muzaffer olarak çıkacaktır, her halde 
yıpranmayarak çıkacaktır	(Ortadan	alkışlar)

Muhterem arkadaşlar, mesele, milletin büyük siyasetinden her sahada mesul olan 
milletveklleri ve siyaset adamları olarak büyük ölçüde bir mücadele konusudur. 24 
saatte, 48 saatte netice alınması tasavvur edilemeyecek bir konudur. Bunda sükûnetle, 
kuvvetinden, hakkından emin olan bir milletin siyaset adamları olarak vuzuhla elbirliği 
yaparsak netice alabiliriz	(C.H.P.	sıralarından	bravo	sesleri,	alkışlar)

Bütçe münasebetiyle son anında söylenmiş olan mülahazalara kısaca temas etmeyi 
vazife saydım. Hükümet, bütçesinin yürürlüğe girmesi için, tatbik edilebilmesi için onun 
kaynaklarım öngörmüş olan layihalarının, komisyondan geçtiği gibi Büyük Mecliste de 
kabul edileceğine istinadetmektedir.

Büyük Meclis bu desteğini, Hükümetin esaslı addettiği meselelerde devam ettirirse 
vazifemizi yürüteceğiz. Ve memleketin hayrına, faydasına sandığımız kesin programımızı 
sebatla tatbik etmeye çalışacağız.

Muhterem arkadaşlarım, siyasî vazife, Hükümette vazife deruhte etmiş veya etmemiş 
olsun, bir sorumluluk vazifesi ve arzu ettiği zaman kabul eder ve arzu etmediği zaman 
ondan kurtulabilir, ihtiyarî olmayan bir kesin sorumluluk çemberi telakki edilmesi 
sayesinde Meclisler yürütülebilir, memlekette siyasî sahada hizmet etmek her parti 
için mukadder olur. Bu sorumluluğu bilerek vazife yapıyoruz. Sizden itimadınız devam 
ettiği müddetçe desteklemenizi isteriz. İtimadınızı esirgediğiniz anda saygı ile aranızda 
oturarak, memleket hayrına çalışan insanları desteklemeyi vazife biliriz.

Hürmetler Sunarım.112	(C.H.P.	sıralarından	şiddetli,	sürekli	bravo	sesleri,	alkışlar)

112   Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre I, Cilt 28, Birleşim 66, Sayfa462
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11 Mart 1964 Çarşamba 
İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin Kıbrıs Olayları Nedeniyle Verdiği 
Meclis Araştırma Önergesi Dolayısıyla Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Pek muhterem milletvekilleri arkadaşlarım, 
Hükümetin Kıbrıs politikası üzerinde bir araştırma açılması için verilen takrir üzerine 
müzakere açıldı, devam ediyor. Böyle takrirleri vermek, müzakere etmek, kabul etmek 
muamelesi yapılırken, o bir araştırma talebidir veyahut bir gensorudur veyahut da bir 
genel görüşmedir, hepsi birbirine karışarak hükümetin politikası üzerinde herkes arzu 
ettiği gibi konuşmaktadır.

Manayı, bugünkü konuşmaların manasını bütün hatiplerin bütün muhalefet 
partilerinin bir arada konuşmaları ile değerlendirmek bizim için vazifedir.

Muhterem arkadaşlar; bilgi edinmek için araştırma yapılacak. Bu şekilde başlayan 
takrir, gerek takririn kendi ifadesi, gerekse onun üzerinde muhalefet partilerinin 
söyledikleri sözler baştan aşağı hükümetin Kıbrıs işinde takibettiği politikanın 
tasvibedilmemesidir. Millete karşı, dünyaya karşı bu müzakereyi başka türlü 
manalandırmak kendimizi aldatmak olur	(Orta	sıralardan,	bravo	sesleri,	alkışlar)

Şimdi muhterem arkadaşlarını; biz bu takririn kabulünü, Hükümetin Kıbrıs 
politikasının Büyük Meclisçe tasvibedilmemesi manasında alacağız. Bu takririn reddini 
isteriz.

Şimdi açık oyla eğer 15 kişilik bir müracaat vukubulursa açık oyla reye konur. Büyük 
Meclis üzerimizde bulunan emanet üzerinde takdirini kullanmış olur	 (Ortadan	 bravo	
sesleri,	alkışlar)

Kıbrıs meselesi, başından beri Kıbrıs meselesini düşününüz ki, 21 Aralıkta uzun bir 
hazırlığın neticesi olarak patladığı zaman bir Hükümet kurulmamıştı ve o Hükümet, ben 
bir vazife ile Amerika’da bulunduğum zaman Türkiye’de düşürülmüş idi.

Kıbrıs meselesi bugün buhranlı safhalarından bir kismını geçirdikten sonra yeni bir 
safhaya gelmiştir, bu safha da son derecede naziktir.

Büyük Meclis karşısında tahkikat açılıp tetkik edilecek tasvibedilmeyen bir politika 
hakkında, yarın ne kadar verileceği belli olmadan bu orta sıralardan şüpheler altında bu 
memleketin harici politikası takibolunamaz	(“Bravo”sesleri,	alkışlar)

Şimdi size kolaylık göstereceğim; güvenoyu istiyorum dersem iki gün sonra rey 
vereceksiniz. C.K.M.P. nin arzusunu iki gün sonraya tehir etmeyi arzu etmiyorum	(Orta	
sıralardan bravo	sesleri,	alkışlar)

Onun için bu takriri kabul buyurursanız, yarın emaneti sahibine teslim edeceğim, 
reddederseniz, vazifeye devam edeceğim.113 (orta	sıralardan	şiddetli	ve	sürekli	bravo	sesleri,	
alkışlar)

113   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 28, Birleşim 68, Sayfa 556
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17 Nisan 1964 Cuma 
Ankara ve İstanbul’da İlan Edilen Sıkıyönetimin Uzatılması Nedeniyle 
T.B.M.M. Genel Kurulunda (Birleşik Toplantı) Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkanımız, T.B.M. Meclisinin yüce 
üyeleri; 

Sıkıyönetimin iki ay uzatılması için tekrar Büyük Millet Meclisi huzuruna çıkmış 
bulunuyoruz. Gerekçesi ilk ilanından itibaren geçen senenin 20-21 Mayısında vuku 
bulan ayaklanmadır. Bu ayaklanmanın mahkeme neticesi ve muhtemel tepkileri 
üzerinde ihtiyatlı bulunmak için şimdiye kadar sıkıyönetim birkaç defa uzatılmıştır. 
Nerede ise, bir ay sonra sıkıyönetim ilan edileli bir sene olacaktır.

Sayın Arkadaşlarını; sıkıyönetimin bu kadar uzatılmasında Hükümetin hiçbir kusuru 
yoktur. Eğlence mevzuu olarak, hikâye edilmesinden zevk alınan bir sözüm var, benim. 
Sıkıyönetim ilk ilan olunduğu zaman bir ay içinde netice alabileceğimizden bahsettiğim 
vakit; kumandanların bir ay çoktur, 15 gün içinde bitirelibilir, bitmesi lazımdır, 
mütalaasında bulunduklarını Meclis huzurunda arz etmiştim. Benim arzımdan maksat; 
sıkıyönetimi idare etmekte olan kumandanların bu vazifenin devamında hiçbir hevesleri 
olmadığını canlı bir surette belirtmek içindir. Bugün de durum böyledir. Kumandanlar 
bir an evvel sivil hizmetlerden kurtulup, kendilerinin değerli ve pek güç görevlerine 
bütün gayretlerini hasretmek arzusundadırlar. Bu vesile ile tekrar şunu da üzüntü 
ile size arz edeyim ki, “vergi kanunları çıkmazsa ordu şöyle yapacak, böyle yapacak” 
tarzında olan haberlere bu kürsüde bahsolunacak kadar değer verilmesi, hepimiz için 
hakikaten her yönden üzüntü konusu olmuştur	(Ortadan	alkışlar) Ordu böyle bir isnada 
hedef tutulmamalı idi. Böyle bir isnadın cemiyetimizde itibar göreceğine mahal verecek 
bir mana taşımamalıydı. Hülasa, her bakımdan üzüldük. Eminim ki, bundan bahsetmek 
mecburiyetini duymuş olan arkadaşlarım da, düşündükleri zaman, şimdi “keşke bu 
değerde havadislerden bahsetmemiş olaydık” arzusunu taşımaktadırlar.

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetimin uzatılması gerekçesinin ilk ilam sırasındaki 
sebebe, yani 20-21 Mayıs hadiselerine bağlanması zarurî bir keyfiyettir. Buradaki 
zarureti takdir buyurmanızı rica ederim.

Bu bir sene zarfında tahkikat yapılmış, mahkemeler olmuş, en uzun, lüzumlu adliye 
usulleri tatbik edildikten sonra ve bunların hepsi bittikten sonra Parlamento elinde, 
Meclisler elinde meselenin intacedilmesi bir o kadar daha sürmüştür. Bu iş birimizin 
elinde değil. Eğer hadiselerin tabiî cereyanında, ayaklanmalara karşı çok hiddetli ve 
tepkisi çok kuvvetli muhitlerde düşünüldüğü gibi 48 saat zarfında akla ne gelirse tatbik 
edilme usulü cemiyetimizde itibar görse idi, bu kadar uzun adlî usullere müracaat 
edilmezdi. Sıkıntılı usullerdir adlî usuller, insanın sabrını tüketecek kadar uzak; ama ne 
yapalım ki, adliye müessesesi hakikatleri birçok teferruat içinde, bin mücrimin içinde 
bir masuma zarar vermemek takayyüdüyle uzun usulleri ve adaleti tatbik etmek isteyen 
her memleketin kaçınamayacağı tatbikat usulleridir.

Muhterem arkadaşlarını, mahkemeler bu yüzden 15 günde, bir ayda değil, aylar 
sonunda hitam buldu. Ondan sonra mesele Meclise intikal ettikten sonra, Anayasanın 
bir hükmüne göre, Büyük Millet Meclisinde davalar, muhakemeler tahlil olunmaz, 
hükümlere karışılmaz manası mevcudolduğu halde, aftan en son cezaya kadar her 



456	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

usulün hikmeti, faydası aylarca bu Meclislerimizde tetkik konusu olmuştur. Meclis 
usullerini, Hükümetlerin isteklerini istikamete sevk etmeleri hadlerinin ve kudretlerinin 
üstündedir. Meclisler kendi usulleri içinde çalışırlar ve bu usullerin aksak tarafları, eksik 
tarafları uzun tecrübelerle görüldükçe yine Meclis içinde kendi vasıtaları ile bunlar 
düzeltilebilir. Bunlar düzeltilmedikçe, Meclislerin çalışması arzu edilen neticeleri, 
yollan kendiliğinden bulmadıkça; hükümetler, teahhurlarda şikâyetlerde kudretsiz 
kalacaklardır.

Bu mülahazanın sebebi şu; 21 Mayıs gerekçesine göre sıkıyönetim uzatılmış, bu 
zamana kadar tasfiye olunmamış, daha ne kadar sürecek, bunlar bir bahenedir iddiası, 
tamamen yersiz ve esassızdır. Bunlar, Büyük Millet Meclisinin usulleri içinde bugüne 
kadar gelmiş ve henüz neticelenmemiştir.

Onun için, Meclise yaptığımız teklifte uzamasında belli bir kusurumuz olmayan 
usullerin icabı olarak, ilk sebebi zikretmeye mecbur olduk, ilk sebep, Anayasanın 
sarahaten zikrettiği sebeplerin en ağırlarındandır.

Rejim aleyhine ve Meclis aleyhine silahlı ayaklanma üzerine sıkıyönetim gelmiştir. Ve 
bu hareket, artık her tarafı tetkik olunarak neticeye bağlandı ve günün konusu olmaktan 
çıktı, yönüne henüz ulaşılamamıştır.

Muhterem arkadaşlarım, hatipler, bu sıkıyönetim vesilesiyle yalnız 21 Mayıs 
olaylarından değil, dışardaki ve içerdeki muhtelif hadiselerden ve gerginliklerden 
de bahsetmişlerdir. Bizim de bahsetmemiz de tabiî görülecektir. Çünkü, memleketin 
meydanda olan meseleleri, geçen senenin Mayıs hadiseleri değil, bundan daha çok 
ehemmiyet ve günlük tesir kazanmış olan dış olaylar vardır ve bu dış olayların memleket 
içinde tepkileri her gün daha üzüntü verici ve daha genişleyici olmaktadır.

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs’taki olaylar her gün radyo ile memleketi tahrik 
ediyor. Bu, daimi bir üzüntü kaynağıdır. Bunun için memleketçe, Hükümetçe ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hadiseleri nasıl yakından takibettiğimizi, ne kadar 
üzüntü duyduğumuzu bütün dünya gözleri ile görmektedir. Esef ediyoruz ki, dost ve 
müttefik bulunduğumuz bir devlet de, bu Kıbrıs’taki şiddet hareketlerini bir tecavüz 
hareketi saymıyor, bir savunma hareketi imiş gibi kendisi de, hükümet olarak tesanüt 
ve beraberlik ilan ediyor. Bu ahval karşısında hadisenin vahameti daha çok artmıştır, 
memleket içindekite pki ve üzüntüleri daha ziyade derinleşmiştir. Bu vesile ile kıymetli 
hatiplerimizin de hissiyatına tercüman olduğuma emin olarak bir noktayı açıklamak 
isterim.

Her hangi bir sebep ve üzüntü ileri sürülerek Türk Devleti, vatandaşlarımıza ve 
Türkiye’de ikamet eden yabancılara tecavüz yapılmasını, hiçbir kaydı şart altında 
kabul etmeyiz	 (Alkışlar) Bunun için Hükümet olarak vatandaşlarımızı her vasıta ile 
uyandıracağız. Hükümet olarak bütün vasıtalarımızla hiçbir cebrî harekete, tecavüze 
müsaade etmiyeceğiz.

Bu yolda Devletin bize verdiği kuvvet ve kudretlerin hepsini kullanmak kararındayız. 
Bu bakımdan Büyük Meclise ve vatandaşlarıma huzur vermeye çalışırken, tahrikler, 
hem samimî üzüntünün vücuda getirdiği tepkilerin tesiri ve hem de bulanık su 
zamanında, türlü maksatlarla karışıklık çıkarmak isteyen tahrikçilerin tertipleri 
memleketin huzurunu tehditetmektedir. Biz dış hadiselerin; dün Mecliste konuşulduğu 
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zaman Hükümet adına bir an evvel Büyük Meclis huzurunda konuşulması için istical 
gösterdik. Fakat, Büyük Mecliste varılan mutabakata göre, 28 Nisanda daha yeni bilgiler 
de eklenerek vaziyetin mütalaasına imkân hasıl olmak için bu tehir edildi. O zaman 
anlaşılacaktır ki; durumundadır. Anayasanın bahsettiği, savaş tehlikesi belirdiği zaman 
ihtiyati bir tedbir olmak üzere sözünü, bütün delilleriyle ve şümulü ile ortaya koyacak 
bir durumdayız.

Muhterem arkadaşlarım, size iç ve dış durum hakkında gözlerinizin önünde cereyan 
eden hadiseleri anlatmaya çalıştım. Hükümet, bütün bu normal olmayan tertipler ve 
tesirler altında mevcud olan sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasına zaruret görmektedir. 
Sıklyönetimi hiç istemeyen Hükümet dışındaki büyük Devlet memurlarının, onların bir 
arada mütalaa etmeleriyle, vardıkları, kanaat budur. Bu kanaatin ifadesi olarak teklifi 
huzurunuza getirdik.

Sıkıyönetim, mahallî seçimlerde ciddî bir imtihan geçirmiştir. O zaman da büyük bir 
şüphe ile seçimlerde; İstanbul, Ankara ve izmir’de seçimler esnasında sıklyönetimin 
bulunmasında çok tereddüt gösterilmiş ve endişe edilmişti. İftiharla söyleyebiliriz 
ki, muhalefet partisi, Adalet Partisi tarafından İstanbul’da, mahallî idarelerden sonra 
Sıkıyönetim Kumandanlığına seçimlerin dürüstlüğünün ve Sıkıyönetim idaresinden 
kolaylıktan başka bir şey görmediği manasını ifade eden tutumundan dolayı teşekkür 
ifade edilmiştir. Önümüzdeki seçimlerde sıkıyönetimin aynı suretle muhalefet 
partilerinden takdir kazanması için bütün sebepler mevcuttur; aksine hiçbir ihtimal 
tasavvuru mümkün değildir.

Bu maruzatımı bitiriyorum. Büyük Meclisten memleketin ali menfaatlerini ve içinde 
bulunduğu dış ve iç emniyet meselelerinin şümulünü ve ehemmiyeti göz önünde tutarak 
iki ay daha bu sıkıyönetimin uzatılmasını kabul etmesini rica ederiz. Takdir sizindir.

Hürmetlerimle114	(Şiddetle	alkışlar)

114  TBMM (Birleşik Toplantı) Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 3, Birleşim 11, Sayfa 268
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5 Mayıs 1964 Salı 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim’in Yunanistan Hükümetinin Bazı Beyan 
ve Davranışları Nedeniyle Türkiye ile Bu Devlet Arasında Yürürlüğe 
Konulan Bütün Andlaşmaların Gözden Geçirilmesine İlişkin Genel 
Görüşme Önergesi Üzerinde Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkanımız, muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs meselesi için genel görüşme kararlaştırıldığı gün muhalefetten ve iktidardan 
değerli temsilciler sözle ve yazıyla görüşmemize istikamet verecek esasları ortaya 
koymuşlardır. Müzakerelerimize yardımcı olmak için Büyük Meclisi Hükümet adına 
durum üzerinde ve Kıbrıs dolayısıyle umumî münasebetlerimiz hakkında daha evvel 
aydınlatmayı faydalı buluyorum.

Önce bir noktayı vuzuhla söylemek isterim: Kıbrıs bizim bir millî davamızdır ve 
bu dava milletimizin şeref ve haysiyetinin gerektirdiği şekilde neticelendirilecektir 
(Bravo	 sesleri, alkışlar) Bunun aksi bîr hâl çaresine bizi razı etmeye hiç kimsenin gücü 
yetmeyecektir	 (Alkışlar) Topraklarına bağlılıklarını kanlarıyla ispat etmiş olan Kıbrıslı 
Türkler vatanları olan yerlerinde bütün haklarına sahibolarak hür ve güven içinde 
yaşayacaklardır.

Bunu temin etmek Türkiye için bir şeref görevidir.
Şimdi size Kıbrıs meselesinin doğuşu ve bugünkü önemi hakkında Türkiye’nin 

millî görüşünü söyleyeceğim. 1959’da, İngiltere’den ayrılması kararlaştırıldığı vakit 
Kıbrıs, Türk politikasında daima taşıdığı ehemmiyetle göz önünde canlanmıştır. Kıbrıs 
Türkiye’nin emniyeti için daima birinci derecede bir konu teşkil etmiştir. Ve 1959 
müzakerelerinde bu vasfıyla yer tutmuştur. Kıbrıs meselesi o yıl, Zürih ve Londra 
Anlaşmalarının Türkiye bakımından bütün eksikleriyle beraber, nihayet müttefikler 
arasında bir birleşme tedbiri olarak bir hâl çaresine bağlanmıştır.

Yunanistan’ın ve Türkiye’nin iddialarından, yani Enosisten ve taksimden 
vazgeçmeleri karşılığında Kıbrıs iki cemaatin varlığına ve haklarına dayanan bir 
müstakil devlet olmuştur.

O tarihte bu anlayışla bir Anayasa yapıldı, teminatçı devletler olarak vazifeler alındı, 
taahhütlere girişildi, ayrıca Kıbrıs Cumhuriyetiyle bir îttifak Andlaşması imzalandı 
ve onun bir hükmü olarak, Türk ve Yunan askerî kıtaları Kıbrıs’a yerleştirildi. Bu 
statünün tatbikatta eksik olan taraflarının başlıca Yunanistan ile Türkiye arasındaki 
dostluk, ittifak ve NATO içinde müşterek güvenlik ve menfaat mülahazaları ışığında 
tamamlanacağı düşünülmüştür. Kıbrıs tecrübesiyle iki milletin bir arada iyi geçinerek, 
cemaatlerinin bütün münasebetlere yapıcı bir tesiri olacağı ve yakınlaşmanın yayılacağı 
ümidi beslenmiştir.

1960’tan beri dört senedir müstakil Kıbrıs Cumhuriyeti politikası takibolunmuştur. 
Kıbrıs’ın Rum idarecileri ilk günden beri Kıbrıs Anayasasının kabilitatbik olmadığını 
iddiaya başlamışlardır. Aslında bunlar ilk günden beri bu Anayasayı tatbik etmemeye 
çalışmışlar, Anayasa Mahkemesine kadar hiçbir müeyyideyi işletmemişlerdir.

Biz bu davranışlar karşısında, şimdi bazı kimselerin iddia ettikleri gibi hareketsiz 
kalmamışızdır. 1960-1964 arasında Kıbrıs’ın Rum idarecilerinin Zürih ve Londra 
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Anlaşmalarına aykırı her tutumları Türkiye tarafından Yunanistan ve İngiltere’ye 
gösterilmiştir. Her defasında yalnız İngiltere değil, Yunanistan Kıbrıs’ın Rum 
idarecilerinin davranışlarını tasvibetmemiş. Anayasaya riayeti ve Zürih ve Londra 
Anlaşmalarının hükümleri içinde hareket etmek lüzumunu tavsiye etmiştir. Şimdi, misal 
olarak, birkaç teşebbüs tarihini size nakledeceğim.

Kıbrıs Hükümeti nezdinde 13 Şubat 1962’den 1963 Aralık ayı başına kadar ondört 
defa teşebbüs yapılmıştır. Bunların hepsinde Anayasaya aykırı olarak ittihaz ettikleri 
kararlardan ve tutumlardan bahsolunmuştur.

Yunan Hükümeti nezdinde 1960’dan 1963 Aralık son haftasına kadar onbir defa 
teşebbüs yapılmıştır ve hepsinde Kıbrıs Hükümetinin politikasından şikâyet edilmiştir. 
Bu müddet esnasında 1962’den 1963 Aralık sonuna kadar İngiltere Hükümeti nezdinde 
beş defa şikâyet yapılmıştır.

Görüyorsunuz ki, ilk günden beri, Arşövek Makarios statüyü ihlal ettiği halde, 
bizim bunu sükutla geçiştirdiğimiz iddiaları haksızdır. Ayrıca ben size başımdan 
geçen iki misal vereceğim. Arşövek Makarios’un Ankara’yı ziyaretinde müşterek 
meseleler görüşülürken, Hükümet erkânının bulunduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Başkanlığındaki resmî toplantıda, Arşövek’in bir beyanından Kıbrıs Anayasasını 
değiştirmek arzusunda olduğu sezilmiş idi. Bunun üzerine kendisine açık olarak izah 
ettim ki, bu Anayasa üzerinde bizim ahdî hakkımız olduğu gibi, bizim uzamız olmadan 
hiçbir inhiraf yapılamaz ve böyle bir teşebbüs Kıbrıs davasını 1959 Anlaşmalarından 
önc eki devre ve onun karanlık günlerine derhal geri götürür.

Arşövek, 1963 Aralığında bir emrivaklyle bizi hareketsiz bırakabileceğini sanmıştır. 
Fakat bu teşebbüsünün neticesi olarak şimdi 1959’dan eski duruma avdet etmiş 
olmamız, ihtarımızın boş olmadığını kendisine anlatmış olmalıdır.

Bugünkü Yunan iktidarının ilk Dışişleri Bakanı olan müteveffa Venizelos’la 
Amerika ziyaretinde buluştuğumuz zaman Makarios’un politikasının Türk-Yunan 
münasebetlerini ciddî bir tehlikeye sevk ettiğini söyleyerek, Zürih ve Londra Anlaşmaları 
esasını Yunanistan’ın muhafaza edip etmeyeceğini sordum. Bana kesin teminat verdi, 
Makarios’a kesin tebligat yaptığını bildirdi.

Hulasa, Arşövek Makarios’un niyeti, tutumu meçhul değildi. Her yeni işaret 
görüldüğünde kendisine taahhütler hatırlatılmış ve Yunanistan müşterek anlaşmaların 
muhafazasını tavsiyede bizimle mutabık kalmıştır.

Kıbrıs meselesinin 1963 sonunda vahim şeklide patlamasına kadar, hatta patladıktan 
sonra bir süre Türk-Yunan münasebetlerinin bundan müteessir olmaması sebebi budur. 
Yunanistan, ilk hadiselerden sonra bu anlaşmalar gereğince İngiltere’yle ve bizimle 
birlikte harekete geçmeyi kabul etmiştir.

Muhterem arkadaşlarını, Şimdi denilebilirkl, “Arşövek de, Atina Hükümeti de bizi 
kandırmışlardır, oyalamışlardır, bizi emrivakiyle karşı karşıya bırakmışlardır.

Bizim daha tesirli hareket etmemiz gereklrdi”Biz, barışçı ve hiçbir istila emeli 
taşımayan bir devlet olarak her davranışa, önemi ve ağırlığı neticesinde teşebbüsle cevap 
vermişizdir. Ama bunların her birinde emrivaki kabul etmeyeceğimizi söylemişizdir ve 
neticenin ne olacağını açıkça bildirmişizdir.
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Buna rağmen, macerayı göze almışlardır. Ve buna girişmişlerdir.

Bugün, Aralık 1963te Kıbrıs idarecilerinin şiddet politikasını açıktan tatbika 
koyuldukları günlerden beri birkaç devreden geçmiş olan Kıbrıs olayları, Birleşmiş 
Milletlerin müdahalesi, kuvvetlerinin adaya çıkması ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin hadiseler içinde vaziyet almasıyla son safhası dahilînde bulunuyor. 
Birleşmiş Milletler devri 4 Mart Güvenlik Konseyi kararıyla başlamış olmak lazımdır. 
Bu karar oldukça gecikmeyle, 13 Martta Kanada askerlerinin Kıbrıs’a hareket etmesiyle 
tatbik mevkiine girdi ve 27 Martta General Gyani’nin komutayı almasıyla kesinleşti. O 
zamandan beri Birleşmiş Milletler kuvvetleri artmaktadır.

Kuvvetlerin hepsi henüz adaya gelmemiştir. Teşkilat yakın bir zamanda 
tamamlanacak zannolunuyor. Bu devrin mühim eksiklerinden biri Genel Sekreterin 
talimatının sarih ve etraflı olmadığının farz olunması ve Birleşmiş Milletlerin adadaki 
vazifelerinin, faaliyetlerinin iyice anlaşılmaması neticesi Kıbrıs idaresinin bu kuvvetleri 
kendi politikasını tatbik etmek için vasıta gibi zannedip kullanmak istemesi olmuştur.

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs’ın Rum idarecileri Aralık ayındaki hadiseleri etraflı 
düşünülmüş bir şiddet politikasının patlaması şeklinde hazırlamışlardır. Bugün bu 
gerçek üzerinde hiç kimsenin bir şüphesi kalmamıştır. Kıbrıs Rum idarecilerinin bu 
geçen dört ay zarfında Türk cemaatine yaptıkları zulümler hiçbir insanın tasavvur 
edemeyeceği derecede aşırı ve insafsız olmuştur. Şiddeti durdurmak için diplomatik 
yoldan ve 27 Aralıkta başlayan üçlü İngiliz İdaresi zamanında, 27 Marttan beri Birleşmiş 
Milletler devresindeki barışçı müdahaleler, tavsiyeler hiçbir tesir yapmamıştır.

Bundan daha fenası, bütün bu uluslararası gayretlerin Kıbrıs’ın Rum idarecileri 
tarafından kendi şiddet ve zulüm politikalarının desteklendiği şeklinde karşılanmasıdır. 
Ailelere tecavüz edilmiş, kadın işçiler, silahlı haydutların gözleri önünde, huzurunuzda 
tafsilat veremeyeceğim usullerle teşhir ve muayene olunmuştur. Bu haydutlar evlerde, 
yalnız kadın ve çocuk bulunan yerlere girdikleri vakit, en aşağı seviyede insanların 
yapabileceği bir cüretle, bu kadın ve çocukların vücutlarını makinalı tüfek ateşiyle delik 
deşik etmişlerdir. Türk köylüleri Rum çetecilerin çoklukla basabildikleri yerlerden zorla 
çıkarılmış, sonra evleri yakılmış, malları ve eşyaları yağma edilmiş ve ev yerleri sürülüp 
tarla haline getirilmiştir.

Milletlerarasında harbler daima facialarla doludur. Kıbrıs’da Rum çetecilerin 
yaptıkları zulümler her Türk evinde, her Türk ailesinde hiçbir zaman unutulmayacaktır. 
Bu kadar zalim şartlar içinde haklarını yılmadan korumaya çalışan kahraman 
mücahitlerin her biri adıyla, sanıyla bütün Türk toplumlarının evlerinde şeref ve saygı 
yerini işgal edecektir.

Muhterem arkadaşlarım, 1959 anlaşmaları ve 1960’da imzalanan muahedeler, eğer 
iyi niyetle tatbik edilseydi, Türk ve Yunan milletlerinin bir arada yaşamaları için en güzel 
misal verilmiş olacaktı. Bu suretle kırk seneden beri Türkiye ve Yunanistan arasında 
vücuda getirmek istediğimiz yeni anlaşma hayatı en tesirli yoldan kemale erişecekti. 
Bu kadar kıymetli ümitler Zürich ve Londra anlaşmalarının iyi niyetli birer vesika değil, 
aksine, Türkleri aldatmak için bir hile merhalesi olarak ele alınmasıyle sönmüş ve bu, 
bütün musibetlerin başı ve kaynağı olmuştur.
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Muhterem arkadaşlarını, Türk-Yunan münasebetlerinin bugünkü ümitsiz hale 
düşmesinin sebebine işaret ettiğimi zannediyorum. Bütün anlaşmalarda tabiatıyla iki 
tarafi teşkil eden Türk ve Yunan hükümetleri, Kıbrıs Rumları anlaşmalar yolundan 
ayrılmak istedikçe, onları doğru yola getirmeye çalışacaklardı.

Bunun yerine Yunan Hükümetinin Kıbrıs meselesini bir elenizm davası ilan edip, 
Kıbrıs Hükümetinin bütün yaptıklarını doğru, bütün yapacaklarını haklı ve Kıbrıs’taki 
Devlet ve cemaat nizamını düzenleyen anlaşmaları hükümsüz addetmesinden beri, 
ihtilaf siyasî ve diplomatik alanda tamamiyle karanlık bir çıkmaza girmiştir. Biz 
anlaşmaları kâmilen, yürürlükte sayıyoruz. Bunların yürürlüğünü temin etmek için 
ahdî vazifeler almışızdır. Hareket hattımız uluslararası kurallara uygundur ve İngiltere 
ile Yunanistan’ın bu yolda bizim kadar vazife sahibi biliyoruz. Bu vazifelerimizden, 
ki bunlar Türk cemaatine ve Türk Devletine diğer müttefiklere olduğu gibi birtakım 
haklar da vermektedir, bu haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vaziyette Türkiye ile 
Yunanistan’ın münasebette ve müşterek vazifede bulunacakları her sahada aksi tepkiler 
olması tabiîdir. Şimdi, bu tepkileri anlatacağım: NATO içinde Yunanistan’ın Türkiye’ye 
karşı tutumu çok mahzurlu hattâ tehlikeli bir durum yaratmıştır. Türkiye, Kıbrıs 
anlaşmalarının kendisine tanıdığı haklardan ve bu anlaşmaları tatbik edeceğinden 
bahsettiği vakit, Yunanistan, Türkiye’yi mutearnz addedeceğini söylemektedir. Tatbikat 
saati geldiğinde, bunun bizim için umursanacak değeri yoktur	(Bravo	sesleri alkışlar)

Ama NATO vecibeleriyle birbirimizin yanında, omuz omuza müşterek bir davayı 
savunma imkânı nasıl kalacaktır? NATO’nun bunu mütalaa etmesi lazımdır”Kıbrıs 
meselesi NATO’yu ilgilendirmez” sözü bugün manasız kalmıştır. NATO taahütlerine ve 
hükümlerine göre iki müttefikin münasebetlerini işlemez bir hale getirecek tehlikeleri 
NATO tetkik ve müzakere etmeye mecburdur. Genel Sekreter nezdinde bu görüşümüzde 
israr ettik ve NATO’ya müracaat mecburiyetinde olduğumuzu söyledik. Nitekim 
teşebbüs yapılmıştır.

Yine, bütün ilgililerin üye olduğu Avrupa Konseyinde de, Kıbrıs davası görüşülmüş ve 
Türk Cemaatinin gördüğü haksız muamele belirtilmiştir. Kıbrıs davasını Milletlerarası 
Adalet Divanına götürmeyişimizin sebebi, Kıbrıs’ın bu Divanın mecburî kaza yetkisini 
şimdiye kadar kabul etmemiş olmasıdır. Yunanistan bugün bazı komşularıyla iyi 
münasebetler kurma faaliyetine bize karşı bir tesir yapmak için girişmişse, biz 
bundan sadece memnunluk duyarız. Yunanistan bu komşularıyla ihtilaflarını bu çeşit 
manevralarla halletmek kudretine sahip ise, hemen gayretle çalışsın ve temenni ederiz 
ki, hayal kırıklığına uğramasın (Alkışlar)

Yunanlılar, Yunan Parlamentosunda Türk-Yunan münasebetlerinden bahsedilirken, 
İtalya-Yunanistan harbinde seyirci kaldığımızdan ve 6/7 Eylülden şikâyet etmişlerdir. 
İkinci Cihan Harbinden evvel İtalya İmparatorluk seferleri takibederken, en ziyade 
endişe eden biz, Türkler idik. Yunanistan kendi üzerine hiç gelmeyecek sandığı faşist 
taarruzunu davet etmemek için, Türklerle bu konuda en yakın bir taahhüt şöyle 
dursun, afakî konuşmaya bile yanaşmazdı. Yalnız kalması tamamiyle kendi arzusu ve 
eseri olmuştur. 6/7 Eylül vakası bir günde başlamış ve son bulmuş olan bir akılsızlık 
fırtınasıdır. Dört aydan beri Kıbrıs’ta gecegündüz devam eden kasıtlı faciaların yanında, 
kazaen çıkmış bir zabıta vakası kadar sade kalır (Bravo	 sesleri) Türk Milleti bu vakayı 
zamanında ve ondan seneler sonra, tekrar tekrar muhakeme etmiş ve en geniş şekilde 
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tanzim etmiştir. Kıbrıs’ta bir 6/7 Eylül vakası her gün, günde iki defa oluyor ve bunu 
yapanlar övünüyorlar: Yunan Hükümeti açıktan bu hareketleri desteklediğini bütün 
dünyaya söylüyor.

Yunanistan’da, din propagandası ile politika yapılırken, salahiyet sahibi din makamları 
“batıl bir dinin tahrik ettiği vahşi Müslüman sürüleri” tabirlerini kullanabiliyorlar. Bu 
misaller ancak haksız olanların delil bulma çabalarını gösterir.

Şimdi, Kıbrıs meselesinden dolayı umumî münasebetlerimizin aldığı vaziyete 
geçiyorum: Bu konuda Sovyet Rusya’nın bize nota verdiğini biliyorsunuz. Bu nota bizim 
umumî efkârımızda hayretle ve derin üzüntüyle karşılandı, iyi komşuluk münasebetleri 
için uzun zamandan beri çok gayret sarf edildiği bir sırada, Türklerin uğradığı aşikâr 
mezalimin caiz görülmesi gibi bir manayı, halkimız notadan elemle çıkarmıştır. Buna 
mukabil Kıbrıs Rum idarecileri çok sevinmişlerdir.

Verilen izahlardan anlaşılmıştır ki, Sovyetler, Kıbrıs davasını daha ziyade bir 
NATO üssü olarak ele almakta ve bugünkü Kıbrıs istiklalinin devamını bu bakımdan 
istemektedirler. Sovyetler, ENOSİS istemediklerini açıktan söylemektedirler. Türkiye’nin 
dünya kamuoyuna teklif ettiği hâl çaresi, bölgede barışı ve güvenliği en iyi koruyacak 
bir şekildir. Bundan başka, milletlerarasındaki anlaşmaların tek taraflı fesholunmasmı, 
hattâ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin milletlerarasındaki andlaşmaları 
hükümden kaldırmasını Sovyetlerin kabul edebileceklerini farz etmek için hiçbir emare 
şimdiye kadar görülmemiştir.

Karşılıklı saygı ve haklara riayet esasları içinde iyi komşuluk münasebetlerimizi 
geliştirmek bakımından Kıbrıs buhranı bir ölçü teşkil edecektir.

Biz, Sovyetlerin milletlerarası anlaşmaların müzakeresiz yırtılmasından yana vaziyet 
alabileceklerine inanmıyoruz. Dinî taassup veya ırkçılıkla tahrik edilen bir cemaatin bir 
nevi genocide hareketine girişmesini meşru sayacaklarına ihtimal vermiyoruz.

Muhterem arkadaşlarım, Görüyorsunuz ki, Kıbrıs meselesinde muahedelerle 
üzerimizde bulunan hakların ve vazifelerin hiçbir muhitte zedelenmemiş olduğu 
meydandadır.

Biz bu vecibelerimizi, katî lüzum olduğu vakit tatbik etmekte tamamiyle haklı bir 
durumda olacağız.

Müttefiklerimiz Kıbrıs konusu ile ilgili muamelelerinde vakit vakit kayıtsız 
veya tesirsiz kaldıkları intibaını yaratmışlardır. Bunlardan şikâyet için vakit vakit 
samimî ve üzüntülü bir dostun ruh haletini gösteren ifadeleri kullanmaya mecbur 
olmuşuzdur. Bunun ötesinde, dış politika olarak takibettiğimiz ana hareket hattından 
ve muahedelerden ayrılmak gösterisinde olduğumuz tefsirleri yanlıştır. Amerika’nın, 
ingiltere’nin son zamanlarda buhranın yarattığı tehlikeleri daha iyi ölçerek, gayret 
ettiklerini görüyoruz. Son günlerde Washington’da toplanan CENTO Bakanları 
Konseyinin neşrettiği resmî tebliğde, Kıbrıs’daki Türk Cemaatinin uğradığı tecavüz 
olaylarını takbih ettiğini ve kan dökme hadiselerine son verilmesini istediğini belirten 
fıkra bizi memnun ve müsterih etmiştir.

Bütün bu kayıtlarla beraber, müttefiklerimizin haklıyı haksızdan ayıran bir görüş 
ve tutumu açıktan söyleyip, tatbik edecek kadar ittifaka, hukuk prensiplerine ve 
hakkaniyete sahip ve sadık bulunmalarını hulus ile temenni ediyoruz.
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Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs’la ilgili olarak durumu, tutumumuzu ve fikirlerimizi 
söyledim. Birleşmiş Milletler devrinin ne netice vereceğini tahmin edemiyorum. Her 
şeyin başı olan sükûnet ve güven teessüs edecek mi, bunu bilmiyoruz. Çünkü dört aydan 
beri her ümit devri hayal kırıklığı ile neticelendi. Arabulucunun çalışmasının nasıl bir 
amelî neticeye varacağını kestirmek mümkün değildir. Temaslarımızdan arabulucunun 
henüz teklif haline gelecek bir kanaat sahibi olmadığını gördük. Bu vesileyle şunu 
belirteyim ki, Kıbrıs’da Rum tedhişçilerin kendi zihinlerinde planladıkları şiddet 
usullerinin arabulucunun çalışmasına ne kadar elverişli olacağını tahmin etmek 
müşküldür.

Bizim bildiğimiz bir şey var, onu Türk Milletine açıkça söylemek isteriz: Kıbrıs 
davası millet için her evi, her insanı her gün meşgul eden acı olduğu kadar aziz bir 
dava olmuştur. Haklıyız, bu davayı haklı bir neticeye vardırmak için kararlıyız. Bu uzun 
sürecektir. Milletten çok fedakârlık isteyecektir. Milletimiz bu fedakârlığı yapmak için 
kararlıdır.

Teşekkür ederim arkadaşlar.115	(Alkışlar) 

115   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 30, Birleşim 97, Sayfa 206
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6 Mayıs 1964 Çarşamba 
Y.T.P. Genel Başkanı Ekrem Alican, İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray 
ve Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akat’ın Konuşmasından Sonra 
Yeniden Söz Alarak Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkanımız, muhterem arkadaşlar; 
iki günden beri Kıbrıs mevzuu üzerinde genel görüşme devam etmektedir. Bu 
görüşmelerden, kamuoyumuz önünde ve bütün dünyanın gözünde beliren başlıca 
gerçek, Büyük Millet Meclisinin Kıbrıs meselesini bütün olarak yekpare olarak büyük bir 
üzüntü ile ve yakın bir ilgi ile takibettiğinin meydana çıkmasıdır. Bu, dava için ve Kıbrıs’ta 
zulüm görenler ve haklarını koruyanlar için çok teselli verici ve çok kuvvetlendirici bir 
işarettir, (C.H.P.	sıralarından	bravo	sesleri)

Hatipler üzüntü ile bu meseleyi tetkik ederlerken, tabiatiyle hadiselerden ve 
bu hadiselere Hükümet sıfatıyla yakın ilgisi ve sorumluluğu olan insanlardan 
bahsetmişlerdir ve zaman zaman şiddetle bahsetmişlerdir. Bunları hep iyi niyetler ile 
ele alıyoruz ve bunlardan istifade edilecek noktaları bulup çıkarmaya dikkat ediyoruz.

Tabiî bizim aleyhimizde kullanılan şiddetli sözlerin üslubunda bir tartışmaya 
gireceğimi benden beklemezsiniz	 (Elbette	paşam	sesleri) Daha ziyade konular üzerinde 
sizi aydınlatmaya ve bize dikkatle bakanları doğru anlayışlara sevk etmeye çalışacağım. 
Şikâyetlerin çoğunda, başından beri daha enerjik hareket etmek ve bununla müdahale 
meselesinde geri kalmamak fikri yer tutmaktadır. Bu noktada, vuzuha varılmasını 
isterim. Onun için size evvela bu konuda izahat vermekle başlayacağım.

Müsaade ederseniz; Kıbrıs’ta müdahale için istinadettiğimiz andlaşmanın 
maddesini tekrar bir defa okuyacağım. Garanti Andlaşmasının 4’üncü maddesi; 
Kıbrıs’a müdahale etmek lazım geldiği vakit bu hareketin nasıl tatbik edileceğini tarif 
eder. Bu andlaşmamn hükümlerine bir riayetsizlik halinde Yunanistan, Türkiye ve 
Birleşik Krallık, bu hükümlere riayeti sağlamak için gereken teşebbüsler veya tedbirler 
hakkında birbiriyle istişare etmeyi taahhüdederler. Anayasa ihlali, Kıbrıs’ta nizamın 
değişmesi bahis konusu olduğu zaman teminatçı devletler ilk önce birbiriyle görüşmeyi 
ve tedbirleri düşünmeyi taahhüdederler. Müştereken veya anlaşarak hareket mümkün 
olmadığı takdirde garanti veren üç devletten her birisi bu andlaşma ile ihdas edilen 
nizamı tekrar kurmak maksadıyla harekete geçmek hakkını muhafaza eder. Demek ki, 
21 Aralık vukuatı üzerine Türkiye’nin yaptığı doğrudur ve taahhütettiği üzere, diğer 
teminatçı devletler olan Yunanistan ve İngiltere ile istişareye başlamıştır.

Bu istişare iki gün sürdü. Uzuyordu ve bu esnada vukuat daha genişlemek istidadında 
idi. Bunun üzerine, istişare uzadığı zaman bir anlaşmaya varamazsak, varamadığımıza 
göre, müdahale etmek hakkımızı, muahede tabiriyle, harekete geçmek hakkını, tatbik 
edeceğimizi söyledik. Derhal cevap aldık. Beraber, mutabık olarak harekete geçeceğiz 
ve derhal İngiltere teklif etti, Yunanistan bizimle mutabıktır, siz de mutabıksanız bir 
müşterek hareket tespit edeceğiz. Görüyorsunuz ki, vukuat çıktığı zaman yaptığımız 
muamele, muahedeye göre, taahhüdettiğimiz muameledir, başka türlü yapamazdık, 
onun üzerine evet, beraber hareket ediyoruz, bizim kumandamızda bir idare, bir askerî 
idare kurulacaktır, kabul ediyor musunuz? Yunanistan kabul etti dediler.
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Kabul ettik. İngiliz kumandasında üçlü idare böyle başladı. Bir teehhür yoktur. Bir 
defa daha, yine Kıbrıs’ta harekete geçme lüzumu belirdi. O da, İngiliz idaresinin artık 
devam edemeyeceği anlaşılıp taa.... Birleşmiş Milletlere kadar mesele gittikten sonra 
Birleşmiş Milletlerde 4 Martta karar verildi; müdahale kararı verildi. Asker gönderme ve 
Genel Sekreterin idaresine verme kararı verildi. Fakat bu karar tatbik olunmadı. Tatbik 
olunmuyor, olunmayacak ve bu kuvvet teşekkül edemeyecek havası dünyada yayıldı. 4 
Mart karar tarihidir. 12 Marta kadar hiç kimse gelmedi ve nasıl kuvvet teşekkül edeceği 
de bilinmiyordu. Bunu üzerinde tekrar teşebbüse geçtik. Mezalim devam ediyor, bu 
arada bu fasıla zamanında tamir edilemeyecek vukuat olacak belki de Birleşmiş Milletler 
kuvvetleri hiç gelmeyecek zannı umumî idi, teşebbüse geçtik, müdahale edeceğiz, dedik. 
Mezalim durmamıştır, Birleşmiş Milletler kuvvetleri gelmemiştir. Bize derhal cevap 
verdiler; Kanadalı askerler yarın geliyor, ötekiler öbür gün ve daha öbürgün gelecekler, 
yakında bunların hepsi tamam olacak. Güvenlik Konseyi kararı mucibince Birleşmiş 
Milletler işe vaziyed edecektir. Bir şey yapmayınız dediler. Birleşmiş Milletler bize 
böylece cevap verdiği gibi; müttefiklerimiz de, aman, Birleşmiş Milletler karar verdikten 
sonra ve Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin hareket ettikleri, hareket etmek üzere 
olduklan her tarafa tebliğ edildikten sonra, bizim tarafımızdan bir harekete geçilmesi 
mahzurlu olur, müdafaa edilemez bir hareket olur, dediler. Bunun üzerine, hakikaten 
ertesi günü ilk kademe olarak, Kanadalılar geldiler ve ondan sonra kuvvetler birbirini 
takibettiler. Genel Sekreterden derhal cevap aldık, hepsi geliyor, başlıyoruz, yapıyoruz. 
Böyle dendiği halde, dikkat buyurunuz, biz bu teşebbüsü yapmaya, Adada zulüm 
devam ederken mecbur olmuş idik, Çünkü böyle söylendiği halde Birleşmiş Milletler 
kuvvetlerinin Adada vazifeyi deruhde etmesi ancak 27 Martta mümkün olmuştur. 4 Mart 
ve 27 Mart.... Her iki seferinde Adaya harekete geçme mecburiyeti tehir kabil olmayan 
zaruretler karşısında bulunduğumuz kanaatinin hakim olduğu zamanlarda alınmıştır 
ve her iki teşebbüse de derhal cevap alınmış, hadiselere yeni bir istikamet verilmiştir.

Hatipler, bilhassa Adalet Partisi sözcüsü, Birleşmiş Milletler yerine Avrupa Konseyi 
ve NATO içinde Kıbrıs meselesinin halli için Hükümet çare aramamıştır, başlıca merciler 
oraları olmak lazımdır, tezini ciddî olarak savunmuşlardır. Şimdi size Avrupa Konseyine 
ve NATO’ya yapılmış olan müracaatların tarihlerini söyleyeceğim.

Avrupa Konseyine mebuslarımız, onlar müracaat edebilirler, mebuslarımız derhal 
Kıbrıs’a bir tahkik heyeti gönderilmesi için müracaat etmişlerdir. Bu esnada, Adada 
îngiliz idaresinde, 3’lü bir idare ve arkasından konferans toplanacak havadisleri üzerine 
Avrupa Konseyi meselesinin halline teşebbüs edilmiş iken karışmamak daha doğrudur, 
kararını vermiştir, Avrupa Konseyine bundan sonra olan müracaatları, Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımız huzurunda tafsilatiyle anlatmıştır. NATO Konseyine 25 Aralıkta 
ilk müracaat yapılmıştır. 21 Aralıkta vukuat patlamıştır.

Biz 25 Aralıkta harekete geçme kararı vermişiz ve Yunanistan’a ve ingiltere’ye tebliğ 
edip müzakereye başladığımız zaman NATO’ya da müracaat etmişizdir.

2 ila 7 Nisan’da gene NATO’da Kıbrıs meselesinin görüşülmesini tahrik etmişizdir. 
Ve en nihayet iki Mayısta tahrik edildi. Muhterem arkadaşlarım; NATO içinde Kıbrıs 
meselesinin ayrı bir mesele olarak görüşülmesi daima güç olmuştur. Çünkü NATO 
içinde bulunan devletlerin her birisinin NATO ile ilgisi olmayan birtakım meselelerde 
ihtilafları çıkmıştır.
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NATO azası arkadaşlarına bu ihtilafları getirip görüşülmesini istemişlerdir, NATO 
azası, beraber bulundukları arkadaşlarının NATO dışındaki her meselesi ile alakadar 
olmakta yavaş hareket ederler, çok ölçülü hareket ederler ve nihayet NATO’yu doğrudan 
doğruya alakadar etmeyen bir mahiyet taşıyorsa ona karışmaktan sakınırlar. Bunun için 
başından beri her devlet birçok defa şikâyete mecbur olmuştur. En sonra biz, Türkiye-
Yunanistan münasebeti, Kıbrıs meselesinden dolayı vahim bir şekilde karanlığa gittiği 
zaman Kıbrıs meselesi olarak değil, Kıbrıs meselesinden dolayı NATO azası bulunan 
Türk ve Yunan devletlerinin münasebetleri karanlık bir istikamete teveccüh ettiği 
için NATO’nun bu meseleyi müzakere etmesini teklif ettik. Ancak bu sayede NATO 
devletlerinin ayrı ayrı rızasını alarak konuşma çaresi arama yerine otomatik olarak 
Türk-Yunan münasebetlerininoışık altında Kıbrıs meselesinin NATO’da konuşulması 
mümkün olmuştur.

Görüyorsunuz ki, uluslararası teşekküllerin her birisinin kendisine mahsus usulleri 
vardır. Netice almak için usuller içinde çare aramak zaruridir.

İzahı istenilen diğer bir nokta da beyanatımda Yükek Adalet Divanına yaptığım 
işaret olmuştur. Kıbrıs Hükümeti bu Divanda aza olmadığı için bunu oraya şikâyet 
etmek mümkün olmuyor. Aza olmadığı için hükümleri onu bağlamıyor. Adalet Partisi 
Sözcüsü arkadaşımız, başka yollarla Adalet Divanının harekete getirilmesinin mümkün 
olduğundan bahsetmişlerdir. Derhal tetkik ettirdim, anlaşılmıştır ki, bir defa Güvenlik 
Konseyi yolu ile Yüksek Adalet Divanına müracaat etmek, Güvenlik Konseyinin herhangi 
bir mesele için karar alması kadar tertiplere, ekseriyete, münakaşalara bağlı bir şeydir. 
Ondan sonra yine Yüksek adalet Divanının vereceği karar bağlayıcı bir hüküm değildir. 
Ancak istişari mahiyette olabilir. Kezalik, yine hariciyenin tetkikine göre, Assamblenin 
vereceği karar ile Yüksek Adalet Divanına müracaat etmek, yine istişari mahiyettedir, 
neticede ilzam edici bir karar taşımamaktadır. Bu da ancak tarafların müracaat etmesi 
ile olacaktır.

Beyanatımda, Hükümetin çalışmaları ve muhtelif tedbirlere tevessül etmesi için 
söylediğim sözler doğrudur. Birleşmiş Milletlere gidilmesin, mesele NATO içinde 
hallolunsun. Bu fikir, ehemmiyetle göz önüne alınmıştır.

Londra Konferansı nihayet bulduğu zaman, derhatır buyurursanız, ilk teklif İngiltere 
ve Amerika’nın teklifi, NATO devletleri içerisinden bir uluslararası kuvvet teşkil edilip 
Kıbrıs’a gönderilmesi ve bununla sulh emniyetinin tesis edilmesine teşebbüs edilmesi 
idi. Bu tedbir, uzun münakaşalar ve araştırmaardan sonra nihayet Birleşmiş Milletler 
kanaliyle buna tevessül edilmesi, başka çare olmadığı için tercih edildi.

Birleşmiş Milletlerde Tüririye müttefikleriyle yakın bir ilgi içinde çalışmışlardır ve 
oradan birçok müzakereler sonunda bir karar sureti çıkarılmıştır. Birçok devletin iştiraki 
ile çıkan bu karar suretinde, herkes istediği kelimeyi, istediği ibareyi koydurabilmek 
için tam imkân bulamamıştır.

Bir uyuşma neticesi kararname çıkmıştır. Esaslı bir nokta; Türkiye Cumhuriyeti için 
hiç şüphe götürmeyecek bir suretle o kararnameden alınmıştır. Muahedelerle tespit 
olunan haklarımız, bu meyanda teminat hakkı, harekete geçme hakkı ve teminatçı 
Devletlerin vazifelerine taalluk eden muahedeler, çok gayretlere rağmen, hükümden 
kaldırılamamıştır, bunların hükümsüz olduğu yolunda bir karar alınamamıştır. Bu 
salahiyetler bizim gözümüzde teyidolunmuştur.
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Muhterem arkadaşlar; hatipler tenkid ederlerken meselenin Türkiye ile Yunanistan 
arasında bir mesele olduğunu, ilkinden ortaya koyup buna göre bir yolun takibedilmesi 
lazımgeldiği noktasında ısrar etmişlerdir.

Kendilerine haber vereyim ki, ilk günden böyle bir hareket hattı tutmaya ahden 
hakkımız yoktur. Çünkü, Yunanistan, İngiltere gibi, bizim gibi bir teminatçı Devlettir 
ve bu hakkı muahedelerden almaktadır. 25 Aralık günü harekete geçiyoruz, siz 
geçiyor musunuz? Dediğimiz zaman, bunu hem İngiltere’ye, hem Yunanistan’a sorduk. 
Görüşmelerden sonra her ikisi, beraber hareket etmek kararı verdiler, Kıbrıs’taki halkın 
Yunan Milleti ile münasebeti tıpkı Türk halkının Türk Milleti ile münasebeti gibi herkesin 
bildiği bir gerçektir. Ancak bu gerçeklerle birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti muahedelerle ve 
ilgili devletlerin taahhütleriyle kurulmuştur.

Bu meselenin Türk-Yunan münasebetlerine tesir etmesi ve bu sıfatla NATO içinde 
bunun müzakeresinin açılabilmesi, yeni Yunan Hükümetinin Kıbrıs meselesinde tutmuş 
olduğu siyasetin neticesi olmuştur.

Yoksa başından itibaren mesele, Kıbrıs’ta husule gelen vakalar ve bunlara çare 
aramak şeklinde cereyan etmiştir, sonra esef verici inkişaflar göstermiştir.

Demek istiyorum ki, başından itibaren meseleyi Türk-Yunan meselesi olarak almak 
mümkün değildir. Bu münasebetle dış politika üzerinde görüşlerimi tekrar edeceğim. 
Dış politika konusunda, beyanatımda, yüksek huzurunuzda verdiğim beyanat, 
Türk-Yunan münasebetlerine, gerek müttefiklerimize ve gerekse Sovyetlerle olan 
münasebetlerimize dair geniş izahlarda bulunmuşumdur. Bütün tereddütleri, Türkiye 
dış politikası olarak bütün tereddütleri izale edecek sarih beyanlarım vardır.

Bunlara yeni bir şey eklemeye lüzum yoktur. Daha evvel filan dergiye şöyle 
söylemişim, tarzında; mesela, Time dergisine son verdiğim beyanattan bahsolunmuştur. 
Tirne dergisine verdiğim beyanat, Time dergisinde, benim bildiğime göre, bugüne kadar 
intişar etmemiştir. İç politika olarak bir cümlesi nasıl olmuşsa, içerde çıkan bir gazetede 
intişar etmiş ve onun üzerine herkes kendi mizacına ve kendi tefsir etmek istediği 
yola göre mana vermeye çalışmıştır. Bunun münakaşasına girmeme imkân yoktur. 
Ben Hükümet adına takibettiğimiz politikayı, öteden beri takibettiğimiz ve bugün de 
takibettiğimiz politikayı, sizin huzurunuzda vuzuhla söyledim. Burada hatipler Kıbrıs 
olaylarından şikâyet ederken, sırası gelince müttefiklerimizden herkes, kendi gördüğü 
nispette kendi ifadesi ile şikâyet etmiştir. Müttefikler arasında şikâyetler daima olacaktır.

Bunun hududu, usulü bellidir. Bu sebeple ittifakların devamı ve hayatiyeti üzerinde 
yapılan uzunboylu tartışmalar beyhude zahmetler olmuştur.

Muhterem arkadaşlar, bugün Sayın Ekrem Alican Yeni Türkiye Partisi adına kıymetli 
bir beyanatta bulundular. Meseleyi, 21 Aralıktan daha evvelki bir safhadan başlayarak 
huzurunuzda serdi.

Netice olarak oradan çıkardığı şeyler, bizim Hükümet beyanatında Kıbrıs meselesi 
için söylediğimiz esaslara tevafuk etmektedir. Bugün Kıbrıs’ta, daha evvel müşterek 
bir İngiliz; Yunan ve Türk müşterek hareketinden sonra, Birleşmiş Milletler çıkmıştır. 
Bunlar takibetmektedirler.

Bunlara cemaat olarak her yardım gösterileceği gibi, Hükümet olarak, Türk Hükümeti 
olarak da, Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin vazifelerinde yardımcı olmak için dikkat 
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göstermekteyiz. Kıbrıs’taki Türk Cemaati ne vakit yardımsız kesin bir tehlike karşısında 
bulunduğu zaman harekete geçmek hakkımız vardır ve harekete geçmek vazifemiz 
olacaktır.

Sayın Profesör Nihat Erim’in dediği gibi; onu da işaret ettim: “Bu harekete geçmenin 
zamanını, şeklini siyasî icaplara göre kullanacağız”

Sayın Alican harekete geçmek için yapılan tenkidlere hulus ile cevap verdiler. 
Meselenin muğlak olduğunu daha evvel Hükümette beraber çalıştığımız zamandan beri 
pek iyi bilmektedirler.

Millet Partisinin sözcüsü bugünkü izahları ile Kıbrıs mezaliminden duydukları 
üzüntüyü ifade ettikten sonra, Hükümette buldukları kusurları da söylediler. Ve nihayet 
Kıbrıs meselesinin Türk Cemaatinin haklarını korunmak için ciddî ve enerjik bir surette 
ve milletle beraber olarak bir yolun takibedilmesi noktasında ısrar ettiler. Tamamiyle 
mutabık olduğumuza şüphe yoktur.

Sayın Alican bu münasebetle bütün partilerin iç politikada birtakım temenniler 
ileri sürdüklerini zikretmiştir. Bu iç politika bahsinde gruplar adına konuşulduğu gibi, 
şahıslar adına da, Sayın Milletvekilleri uzunboylu konuşmuşlardır. Herkes kendi mizacına 
göre burada Hükümet için arzu ettiğini, layık gördüğünü söylemekte ve politikayı 
kendi anlayışına göre izah etmektedir. İç politikada demokratik bir nizam, demokratik 
bir rejim, Hükümetin başlıca gayesidir ve üç seneden beri kurmuş olduğumuz bütün 
Koalisyon Hükümetlerinde iç politikada demokratik rejimi huzur içinde yaşatmak 
gayesi takibedilmiştir. Vaktiyle Koalisyonda beraber bulunduğumuz partiler pekâla 
hatırlarlar ki; beraber çalıştığımız zamanlarda demokratik nizamı bütün icaplariyle 
tatbik etmek için birlikte hulus ile çalışmışızdır. Bizde koalisyonlardan ayrıldıktan sonra 
hiçbir değişiklik olmamıştır. Hep aynı yoldayız, Demokratik nizamı tesis etmek istiyoruz 
ve hürriyet nizamı içinde kalkınmak istiyoruz.

Sayın Ekrem Alican işi daha ileri tekliflere götürerek, büyük partilerin daha etraflı 
görüşmelerine, beraber çalışmalarına işaret etti ve kendilerine düşecek vazifeleri de 
memnuniyetle kabul edeceklerini söyledi.

Böyle bir temenniyi, bir dış politika meselesi görüşülürken bir neticeye vardırmak 
tabiatiyle mümkün değildir. İyi temenniler her zaman düşünülebilir, görüşülebilir 
(Ortadan	bravo	sesleri)

Muhterem arkadaşlarını; Kendi görüşüme göre neticeye varıyorum.

Türk Cemaati haklarını başarıyla savunmaktadır. Taarruza uğradığı zaman, meşru 
müdafaa halinde kendisini müdafaa ediyor, haklarını müdafaa ediyor, ailesini ve 
çocuklarını müdafaa ediyor. Siyasî alanda içeride bulunan sulhu koruyucu kuvvetlerle 
işbirliği yapıyor, onlara yardımcı oluyor. Ve Türk Cemaatinin haklarını ve Kıbrıs davasının 
adalet içinde ve haklı bir surette neticeye vardmlması için Türk Cemaati çalıştığı gibi, 
Türkiye Devleti Hükümeti de vazifesi olarak bu uğurda çalışmaktadır (Bravo	sesleri)

Kıbrıs meselesini milletçe, küçük iç politika tartışmaları üstünde tutuyoruz. Üstünde 
tutmak için Hükümet olarak bütün sabır ve yardımı göstermeye çalışıyoruz (Bravo	sesleri) 
Eminiz ki, bütün milletçe, Kıbrıs’taki her evde, her ailede tam bir imanla çalışılmaktadır.
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Dünkü beyanatımda arz ettiğim gibi, dava kısa bir dava değildir. Büyük ölçüde 
fedakârlık davasıdır. Can fedakârlığı, gayret fedakârlığı ve milletçe fedakârlık. Bunların 
hepsi yapılmaktadır. Hepsi önümüzdeki Milleti olarak behemahal yapacağız, (Ortadan,	
bravo	 sesleri,	 alkışlar) Kesin kanaatimiz ve kesin ümidimiz odur ki, Kıbrıs’ta dökülen 
kanlar beyhude olmamıştır.

Yükselen adalet sesleri mutlaka amelî neticeye bağlanacaktır ve bütün bunlar 
başarı ile temin olunurken, uluslararası sahada müttefiklerimizle münasebetlerimiz de 
sarsılmadan müspet neticelere varmak için her dikkat gösterilecektir. Müttefiklerimizle 
bu meselede vakit vakit birbirimizden çok şikâyet etmişizdir. Fakat insafla söylemek 
lazırngelirse, bugüne kadar müttefiklerimizle bu meseleleri görüştüğümüz zaman 
daima ciddi bir ilgi görmüşüzdür.

İnsanlar gördükleri ilginin hududu ile kanaat edemezler. Her gördüğümüz yardım 
ve münasebette daha ilerisini beklemekte ve istemekte herkes haklıdır. Karşımızdakiler 
bizden istiyorlar, biz de onlardan istiyoruz.

Münakaşalar bu hudut dahilînde cereyan etmektedir. Onun için kalb istirahati ile fakat 
sağlam, sarsılmaz bir kararla Kıbrıs meselesinde fedakârlığı göze alan büyük bir milletin, 
haklı olan adaletli neticelerini emniyetle bekliyebiliriz. Hürmetlerimle116(Alkışlar)

116  Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre I, Cilt 30, Birleşim 98, Sayfa 298
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17 Haziran 1964 Çarşamba 
Kıbrıs Konusunda Hükümetin İzlediği Politikanın Son Safhasının Meclis 
Tarafından Uygun Görülüp, Görülmediğinin Belirlenmesi Amacıyla 
Güvenoyuna Başvurulmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Üzerinde 
Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem Milletvekilleri, sabahtan beri 
çok ciddî bir mesele üzerinde devam eden kıymetli müzakereler hakkında görüşümüzü 
arz edeceğim.

Söze başlamadan evvel müzakereler esnasında Alayımızın hareket tarihine dair 
geçen bir münakaşa için kısa izahlarda bulunacağım. Biliyorsunuz Kıbrıs’ta son hadiseler 
1963 senesinin Aralık ayının 21 inde patlamıştır. Bizim orada bulunan Türk Alayı sulh 
zamanı bulunduğu barakaların içinde idi. Sonra bu Alay Lefkoşa’nın kuzeyinde bir 
açık ordugâha girdi. Ne vakit gitti bu alay? Bu tarihi 22 veya 23’te gitti demişsek, bu, 
tarihlerde bir hata olabilir. Fakat zihnimde bulunan esaslı bir mesele vardır. O da alayın 
hareketini tayin eden sebeptir. Zabıtlarda böyle kalması lazımdır. 21 Aralıkta vukuat 
çıktıktan sonra teminat tarihine ve anlaşmasına göre, hariciyemiz derhal diğer teminatçı 
devletlerle müdahale konusunu istişareye başladı. Bir taraftan vaka oluyor, birtaraftan 
da Yunanistan ve ingiltere ile ve bir de bilgi vermek için Amerika ile temaslar ve 
muharebeler oluyordu. Nihayet bu temaslar çok oyalayıcı safhalardan geçtikten sonra 26 
Aralıkta İngilizler ve Yunanlılarla müşterek bir askerî idare kararına vardık. Kıbrıs’daki 
alayın kışlasından çıkıp Lefkoşa’nın şimalinde mevzi alması, İngiltere, Yunanistan ve 
Türklye arasında müşterek askerî idarenin kurulmasından evvel olmuştur.

Müşterek askerî idarenin kurulması yanılmıyorsam 26 Aralık günüdür.
O gün İngiliz kumandanlığı teşekkül etmiştir. O gün Türk Alayı Lejfkoşa’nın şimaline 

çıkmış ve mevzilenmiş bulunuyordu. Bunu tespit ettirmekte fayda görüyorum. Çünkü, 
Kıbrıs Hükümeti İttifak Andlaşmasmı feshettiğini ilan ettiği vakit alay üzerinde, alayın 
mevzileri üzerinde itirazlar olmuştur. Sonra İngiliz idaresi bitipte Birleşmiş Milletler 
İdaresi girdiği vakit İngiliz idaresi bitti Birleşmiş Milletler İdaresi geldi. İngiliz İdaresi 
zamanında çıkmış olan alayımız artık kışlasına dönsün münakaşası bizim Hükümetle 
diğerleri arasında çıktı. Biz o zaman alayın yerini değiştirmedik. Çünkü dedik ki, alay 
emniyet mülahazalarıyla yani kendişinin emniyeti ve cemaatin emniyeti mülahazalarıyla 
kışlasından çıkıp yeni mevziine girmiştir. İngiliz idaresinin kurulmasından evvel oraya 
varmıştır. Binaenaleyh, İngiliz idaresi hitam bulup Birleşmiş Milletler kurulduğu vakit 
alayın yerini değiştirmedik. Bu mülahazalar uzun münakaşalardan sonra fiilî ve ameli 
olarak alayın yeni mevziini muhafaza etmesine imkân verildi. Fakat alayın bulunduğu 
yer üzerinde uzun ve çetin münakaşalar olmuştur.

Şimdi bu ufak tavzihi Yaptıktarı sonra asıl konumuza geçiyorum: Güvenoyu Bakanlar 
Kurulu kararı ile isteniyor. Son aldığımız tekliflere göre güvenoyunu geri alalım 
isteniyor. Bunu dün akşam yalnız olarak C.K.M.P. nin Sayın Genel Başkanı diğer bir 
kıymetli arkadaşı ile beraber benimle buluştular ve konuştular, bu tezi izah ettiler, grup 
kararı olduğunu söyleyerek kabul etmemi istediler. Onlar nokta-i nazarını söylediler, 
uzunboylu, ben nokta-i nazarımı söyledim. Nihayette, güvenoyu isteme takririni geri 
almanın mümkün olmadığı cevabını verdim.
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Bugün de kürsüde bunu söylediler. Bu güvenoyu isteme talebinin geri alınması, 
bütün muhalefet partilerimize sirayet etmiş gibidir. Hepsi bu nokta üzerinde ısrar 
etmektedirler. Hükümet güvenoyu ile kuvvetlenmek istiyor, Hükümetin kuvvetlenmesi 
için güvenoyu alması kâfi değildir.

Zayıflık bünyesindedir, evvela Hükümetin bünyesini kuvvetli olacak hale getirmek 
lazımdır. Sayın Alican son seçimlerden sonra bu tezi bu davayı tekrar eline aldı ve 
Hükümet meselesini ilk evvela efkan umumiye önünde kendisi vaz’etmiş bulundu.

Muhterem arkadaşlarını, Hükümetin kuruluş zamanını ve kuruluş şeklini pekâla 
hatırlarsınız. Biz birinci Koalisyonda Hükümette idik.

Koalisyon inhilal etti, istifa ettik. Ve muhalefette bulunan partilerin bizden aynlan 
partilerle beraber bir Hükümet kurmasının lüzumunu ileri sürdük. Samimî idik, bize 
yapılan tenkidlerde, bizimle yapılan münakaşalarda hep yapıcı ve yeni bir Hükümetin 
kurulmasına ümit bağlayan bir tavırla bekledik. Mümkün olmadı. Hangi sebeple olursa 
olsun bizim taksirimizin haricindedir. Şimdi sayıca biz az görünüyoruz.

Sayıca kâfi miktarda olan partiler bir araya gelip Hükümeti kurmalarını ve 
yürütmelerini özledik, tahakkuk etmedi. Yeniden böyle bir teşebbüsün ortaya 
sürülmesi mümkündür, iki yolu vardır. Kâfi derecede muhalefet partileri arasında 
hazırlık yapıldıktan sonra güven oyunu onlar bahis konusu yapabilirler. pekâla bugünkü 
Hükümet çekilmeye mecbur olur. Muamele tamamen kanunidir, anayasaya uygundur, 
hiçbir dargınlığa mahal olmayacak bir usuldür. Bunu yapmıyorlar.

İkincisi, bir vesile ile Hükümet çekilir, yeniden Hükümet kurulması icabeder. Belki 
Sayın Alican, evvelce de, Hükümetin Adalet Parti ile bir koalisyon yapması kanaatini 
izhar ettiği vakit Hükümetin istifasını ve buna mani olmanın işlemesini tahrik etmesini 
isteyebilirdi. Bu sefer maksatomu idi bilmiyorum. Fakat şimdikl, eğer, bünye zaafından 
bahsediliyorsa, söyleyeyim ki, bir Hükümeti zayıf gören ve memleket işlerinin ağırlığını 
ve ciddiliğini takdir eden siyasî partiler bir araya gelip sayılarının kâfi olduğuna kaani 
olunca Hükümeti düşürmek için tedbir alırlar.

Güvenoyu yolunu takibederler.
Mecliste Hükümet ve muhalefet mekanizmasının işlemesi dürüst ve baki olur. Ondan 

sonra bizim tahrik etmemiz prensip haricinde. Hükümeti kurarken kesin olarak diğer 
partilerin Hükümeti kurmaları fikrinde ısrar ettim.

Sayın Cumhurbaşkanı, bana istifa eder etmez teklif ettiği vakit kendisinden muhalefet 
partilerinin bir Hükümet kuracak sayıda, zihniyette ve yakınlıkta oldukları kanaatinde 
olduğumu, Hükümetin kurulmasının onlara teveccüh ettiği mütalaa kabilinden acizane 
söyledim. Bir başka hakkım yoktur. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı başlıca muhalefet 
partisine Hükümeti kurmasını söyledi.

Fakat bu bir mesele oldu. Tekrar Hükümetin kurulması bana teveccüh etmesi, her 
türlü teşebbüsün akim kalmasından sonra vazifeye davet şeklinde olmuştur.

Siyasî partiler, vazife almak için memleketin siyasî hayatında görev düştüğü zaman 
onu ifaya hazır olmak için kurulmuşuzdur. Vazifemiz bu. Başka Hükümet kurma 
imkhanı olmadı, siz yapacaksınız, vazifeyi alacaksınız. O zaman bir şık vardı elimizde, 
programımı Meclise getirdim. Meclis memleketin Hükümetsiz kalması arzusunu 
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ve mesuliyetini taşımayacağı için ya bizim Hükümet teşkil etmemize imkân verir 
veyahut da vermez yeni bir tedbir arar. Meclise müracaat ettik. Oy aldık. Aldığımız oyla 
Hükümetin meşru ve kanunî bir surette teşekkül edip etmediği bu kürsüde her partinin 
sözcüsü tarafından münakaşa olundu ve denildi ki, muamele tamamdır, Hükümet 
kurulmuştur, vazifesini yapmaya muktedirdir, yetkilidir. Böyle dendi Hükümete. Biz 
programımızı söyledik. Söylediğimiz program muhalefette bulunan arkadaşlarımızın 
programlarından, tutumlarından esaslı farkları taşımaktadır. Bunları saklamaksızın 
huzurunuza çıktık. Şu reformu yapacağız, bu reformu yapacağız, dedik. Siz de bilerek 
çoklukla bize rey verdiniz. Binaenaleyh meşru bir Hükümet kurdunuz. Sizin güvenoyu 
verdiğiniz programı tatbik etmek için yetkili kıldınız ve öyle çalıştık.

Şimdi hadiseleri takibediyoruz. iç ve dış vakalar çoktur, muğlak ve karışıktır. 
Türkiye’nin Hükümetleri daima ağır ve ciddî meseleler içinde yaşayacaklardır. Şimdi 
bir Hükümet buhranını benim tahrik etmemi bekliyorsanız, bunu, ben yapamam. Ben 
yapamam, çünkü benim takibettiğim politikaya imanım vardır.

Meclisten güvenoyu almışımdır. İktidarım vardır; elimizdeki meseleler, Kıbrıs 
meselesi, iktisadî meseleler, reform meseleleri, Hükümeti aldığımız zamandan daha 
çetin bir durumdadır. Vaziyet çetin hale gelmiştir, yapamıyoruz biz, buyurun efendim 
diyemem, bunu yapamam, (C.H.P.	 sıralarından	 bravo	 sesleri,	 akışlar) Genç subaylığımdan 
itibaren bütün hayatımda birbirinden çetin ve ümitsiz vazifelere girdim. Hiçbir güçlük 
karşısında istifa etmedim. Parlamentoda Hükümet teşekkülü, Hükümetin vazife 
ifa etmesi bir vatanî vazifedir. Siyasî partilerin hepsi için bu vazifedir? Onun için 
Kıbrıs meselesi şu haldedir, diğer meseleler bu haldedir bunları takibetmek için aciz 
duyuyoruz, kendimizde irade ve arzu kalmamıştır demem, çünkü, Hükümetimiz aciz 
değildir, irademiz kuvvetlidir, çetin meseleleri takİbetmeye kararlıyız	 (Orta	 sıralardan 
bravo	sesleri	ve alkışlar) Farkı, sizin güveninizin, yetkinizin üzerimizde bulunmasıdır.

Muhterem arkadaşlarını, bunları bizim kendi grubumuz ve kendi şahsımız 
için söylerken sizi temin ederim ki; siz bizim dışımızda bir Hükümet kurduğunuz 
zamanoHükümetin en az benim kadar ehliyetli zatlardan terekkübedeceğini, görevinde 
muvaffak olacağını tereddütsüz kabul etmek yaradılışındayım	 (Alkışlar) ihtilaf 
çıkarmayız, yardım eder, hizmet etmeye çalışırız.

Onun için Hükümetin bünyesini kuvvetlendirmek, tezini ortaya atmaktan maksat 
kuvvetli bir Hükümet teşkil etmek için bizim vazifeyi bırakıp, yeni bir buhrana 
memleketi sürüklemeye sebep yoktur. Olabilir, fevkalade, daha muğlak şeyler olabilir, 
hakikaten muhtelit bir Hükümete ihtiyaç olur, hakikaten kendi iktidarımızın bittiğini, 
tükendiğini hissederiz, o zaman müracaat ederiz. Biz böyle kendimizi beğenmiş olarak 
hatalı bir yolda ısrar edebiliriz. İnsanız nihayet. O zaman vazife sizindir.

Güvenoyunu siz istersiniz ve düşürürsünüz Hükümeti kurarsınız. Onu yapmazsınız, 
bunu yapmazsınız, Hükümete yardım etmezsiniz. Siyasî partiler için bu çeşit bir 
vazife anlayışı yoktur. Size itimatla ve her partiye itimatla ve saygıyla söylüyorum ki 
siz, ehliyetinizle, kudretinizle beraber olduğunuz zaman yürütebilecek, yürütmeye 
muktedir olacak hakka ve yetkiye sahipsiniz. Çeşitli tecrübeyi yaptım. A.P. ile çalıştım, 
diğer partilerle çalıştım. Bıraktım, kendileri yapsın, dedim. Hiç istemediğim halde tekrar 
bana vazife verdiniz. Bunu da kabul ettim. Kusur ne?
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Kusur yok. Memleket uğrunda vazife sahibi olarak bunu yaptım. Geçmiş hizmetlerim 
varmış da, bundan dolayı ila nihaye hükmetmek salahiyeti verilmezmiş.

Ben mütevazı bir adamım. Ne geçmiş hizmetlerimden bahsettim, ne de böyle bir 
iddiam var. Böyle düşünen arkadaşlar insafsızdırlar	(Ortadan	alkışlar)

Güvenoyu istemi, bir iç politika oyunudur, böyle diyorlar, aşağıyukan bütün muhalefet 
böyle diyor. Niçin? İşte bu seçimler esnasında Kıbrıs politikası tenkid olunmuş, seçimler 
esnasında Hükümet baştan aşağı tenkid edilmiş. Ondan evvel çok şeyler söylenmiş, 
geçmiştir.

Güvenoyunu verirsek bunların hepsi silinmiş olacakmış.
Bu güvenoyu; daha umumî idi. Kıbrıs politikası üzerinde bir güvenoyu istemi idi. 

Bu mülahazayla Adalet Partisinin Sayın mesulü ile görüştüğüm zaman derhal kendisine 
yardım ettim.

Şimdiye kadar Kıbrıs meselesi üzerinde bizim için söylediğiniz sözlerin, yaptığınız 
ihtamların hepsini bu güvenoyuyla sildirmek istiyormuşum.

Böyle bir maksat yok dedim; son safha dedim ve görüşeceğim meseleler dedim, 
yeni istikamet dedim. Azamî derecede mahdut unsura bağladım. Bu kadar mahdut bir 
unsura bağlamaya mecburum. Kıbrıs meselesinin son buhranı ve amerika’ya açılan yeni 
müzakere mecburiyetleri bu son safhada çıkmıştır.

Muhterem arkadaşlarım, hatipler de sırası düştükçe temas ettiler. Mayıs ayındaki 
genel görüşmeden sonra Kıbrıs’taki hadiselerin üzerine yeni bir hareket hattı, yani 
müdahaleden başka çare yoktur. Bunu tahakkuk ettirmek için hazırlıklar yaptık. 
Teşebbüslere geçtik. Bu safhada Amerika karşımıza çıktı. Fikirlerini söyledi, notalar 
verdi. Bunun üzerinde biz de teşebbüsü tehir ettik ve görüşemedik. Şimdi size kâfi 
derecede bilgi verdim.

Bu teşebbüslerimizde, bu hareketlerimizde zaruret vardı bizim için, mecburiyet 
vardı, hakkımız vardı ve Kıbrıs davasının halli için faydalı olacaktır diye yaptık. Bize 
yapılan itiraz, bütün bu istinadettiğim delilleri reddeder bir itirazdır. Onlara cevap 
verdik, galip ihtimalle. Bu mesele üzerinde mutlaka konuşulacaktır, siz Kıbrıs meselesi 
için çok hararetli ve bu meselede Cemaatin ve Türk Devletinin haklarının korunması için 
çok dikkatli olan muhalefet partileri ve Büyük Meclisin yüce azalan, siz de bu kanaatte 
misiniz? Haksızdır, yanlıştır, bunları söylemez misiniz?

Diyorlar ki bana bu hazırlıklar ve müdahale bilmem ne haksızdır, yanlıştır. Ben 
bu kadar mühim meseleleri muahedelerden hukuk kaidelerinden ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisinden alıyorum. Siz bunları görmemezlikten, bu ihtiyacı 
duymamazlıktan nasıl gelebilirsiniz?

Ondan sonra ikincisi: Daha az konuşacağız, olan olmuştur. Böyle hadiseler geçti 
dedik. Ve siz nasıl düşünürsünüz?

Böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım, böyle yapalım.... Bunu söylemeye salahiyetli 
değilim. Bunu etraflı düşündükten sonra güvenoyu istedim. Bu hususta fikrinizi 
söylemeye mecbursunuz. İstemek hakkımdır.

Fikrinizi söylemek vazifenizdir. Güvenoyu vereceksiniz veya vermeyeceksiniz, 
her ikisi de muhteremdir. Asla dargınlık yoktur. Ama reyinizi vereceksiniz. Tasdik 
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ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Hep beraber birleşmiş ve bu sebeple güvenoyu 
vermeyeceğiz, kırmızı oy vereceğiz, diyorsunuz veyahut bunu geri alsınlar. Bunu geri 
almakta ısrar ederseniz ben geri almam. Fakat geri almaya karar verilmiştir derseniz 
toptan güvenoyu vermişsiniz demektir. Bunun başka manası yoktur. Reyiniz beyaz 
olacak, kırmızı olacak, yeşil olacak, ne olacaksa en çok sayıda, vicdanî kanaatiniz olarak 
kâğıt üzerine dökülecektir. Mesele böyle hallolunur.

Bir iç politika oyunudur. Bunu kesin olarak reddederim. îzah ettim size. Hatta seçim 
esnasında Sayın Alican’ın hülasa ettiği gibi, Adalet Partisi iki konu üzerinde bütün 
propagandasını toplamış. Evet, Kıbrıs politikasından bahsedildiğini biliyordum. Ama 
Kıbrıs politikasının, böyle başlıcası iki noktasından biri olmuştur, bu kadar geniş ölçüde 
söz konusu edildiğini bilmiyordum, bugün öğrendim. Böyle bir fikrimiz yok.

Aksine müsaadenizle söyleyeyim ki, iç politika oyunu mülahazası, itiraz edenlerdir”Biz 
bunu verirsek, biz güven oyunu verirsek, şimdiye kadarsoylemiş olduklarımızın 
hepsiyle tenakuz halinde bulunacağız” Bu korku hakim oluyor. Şimdi buna ihtiyaç yoktur 
diyorsunuz. Böyle olmayacağını ben size söyliyeyim. Siz güvenoyunu, bu söylediğim 
hudutlar içerisinde bana verdiğiniz zaman, doğduğumdan beri aleyhimde söylenmiş 
olan sözlerin hepsi de silinmiş oluyor. Böyle bir iddiam yoktur, müsterih olsunlar	(Orta	
sıralardan alkışlar)

Muhterem arkadaşlarım, güvenoyu ciddî bir müessesedir. Vazifesini yapacak 
partilerin hepsi fikirlerini söylediler. Vazifeyi çok kıymetli bir vedia bildiklerine eminim. 
Vazifenin kudsiyetini hakkiîe yerine getirmek için en çok sayıda, tam kanaatle oylarının 
renklerini muhafaza ederek ne renk istiyorlarsa, anayasaya göre yarın değil, öbürgün 
kâğıt üzerine dökmelerini kendilerinden istirham ederim. Bu oyu almadan ve bu oyda 
Hükümetin vaziyeti istikrarlı ve kuvvetli olduğuna kaani olmadan vazifeye devam 
edemem. Bırakırsanız, vazifeye devam etmek için, müsbet birneticeye ulaştırmak 
için hem aklımız var, hem irademiz var, hem de vazife hissi olarak mecburiyetimiz 
var. Elimizden geleni yapacağız. Her gün beğenip beğenmediğimizi söylemek ve her 
gün Hükümeti bırakıp bırakmadığınızı düşünmek sizin borcunuzdur, vazifenizdir. 
Bu vazifeyi her zaman yaparsınız. Amma, biz vazifede kaldığımız müddetçe, vazifede 
bulunduğumuz müddetçe hiç vazifeden aynlmayacakmışız gibi bütün vecibeleriyle, 
bütün riskleriyle bu vazifeleri yapmaya çalışacağız.

Teşekkür ederim arkadaşlarım. Size Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği 
politikanın son safhasını demiyorum bütün politikanın, her safhasını, şu kadar 
zamandan beri son safhasını, son safhası da bu. Türlü vasıtalarla, taklp ettik, ediyoruz. 
Nihayet bir müdahale tedbirini, tatbikata koymak lüzumuna kaani olduk. Teşebbüs 
ettik, teşebbüsün karşısına çıktılar ve tehir ettirdiler. Hem bunun üzerinde konuşacağız, 
hem de bundan sonraki politikamız ne olacak diye müzakere edeceğiz. Derhal müzakere 
edilip bir hâl şekli bulunacak diye tılsım ile veya bir oyunla bu halledilecek, böyle bir 
hayal yapmıyorum. Kesin safhada ilk temaslar oluyor. Her iki alakalı devletin müttefiki 
olan Amerika’nın başkentinde Sayın Amerika Başkanı ile temas edeceğiz. Elbette, bu 
meseleyi görüşelim diye Sayın Amerika Başkanı davet ettiği vakit, o davete icabet 
etmek hem münasabetlerimiz bakımından vazifedir, mecburiyettir, hem takip ettiğimiz 
davanın selamete çıkması için zarurî ve acil bir tedbirdir.
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Meseleyi teması kesip nasıl halledeceğiz? Onun için hareketimizin doğru olduğuna 
kaaniim, talebimizin haklı olduğuna kaaniim ve sizin vazifelerinizi, istediğim güvenoyu 
konusunda vazifelerinizi ciddî bir vazife hissi yapacağınıza yürekten eminim. Bunu rica 
ederim. Memleketi zayıf

Hükümet, beceriksiz Hükümet ve ilanihaye türlü sebeplerle Hükümetsiz göstermek 
amme menfaatine aykırıdır. İddia etmiyorum ki, sizinki yanlıştır, benimki doğrudur. 
Böyle olabilir. Ama icabını yerine getirirsiniz. Bunu getiremiyorsunuz.

Bir parti çoğunlukta, mutlak bir surette, rey hakimiyetiyle bir Hükümet getirilmiş. 
Böyle bir Hükümet yok karşınızda. Büyük kararlarınız var; muhalefet partilerini 
biraraya getirip karar verdiğiniz zaman derhal yardım yapacağım, sizi vazifeye davet 
ediyorum. Teşekkür ederim.117	(Orta	sıralardan bravo	sesleri	ve	sürekli	alkışlar)

117   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 30, Birleşim 107, Sayfa 630
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18 Haziran 1964 Perşembe 
Kıbrıs Olayları Hakkında Geniş Açıklamaları ve Daha da Ayrıntılı 
Açıklamalar İçin Gizli Oturum Önerileri ve Güvenoyu İsteminin Gerekçesi 
Hakkında Cumhuriyet Senatosunda Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; milletimizin yakından meşgul olduğu Kıbrıs meselesi üzerinde Yüce 
Senatoya bilgi vermek istiyoruz.

Kıbrıs meselesi; bildiğiniz gibi, 1963 Aralık ayının sonunda, Kıbrıslı Rumların 
teşebbüsü ile büyük bir karışıklık halinde patlamıştır. 20 Aralık günü, bir gün evvel 
bizde, bütün Türk Milletinde hiçbir ailede Kıbrıs meselesi diye bir tehlikeli mesele 
mevcut değildi. Senelerden beri her fırsatta Kıbrıs idarecileri Kıbrıs Hükümetinin 
Başkanı mevcut muahedelerden, Anayasa nizamının işlemediğinden bu muahedelerle 
kurulmuş olan nizamın değiştirilmesi lüzumundan bahsederdi ve her bahsolundukça 
bunun arkasından tek taraflı, kanun dışı bir teşebbüs çıkar endişesiyle Türk Hükümeti 
teşebbüse geçerdi. Biz bütün teşebbüsleri Kıbrıs nizamının teminatçısı olan üç devlet 
nezdinde yapardık. Bildiğiniz gibi Kıbrıs’taki Anayasa nizamını teminat altında tutmak 
için, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye teminatçı devletler olarak muahede ile birbirlerine 
ve Kıbrıs Hükümetine bağlanmışlardır. Bir kargaşalık çıkar ihtimalinin başgösterdiği 
her durumda, Yunanistan’a, İngiltere’ye müracaat eder, kanun dışı bir teşebbüse mahal 
vermemek için dikkati çeker ve Kıbrıs Hükümetine tebligat yapardık. Ve her defasında 
müttefîklerarası yakın münasebeti ilgilendiren bir durum karşısında bulunduğumuz 
için Amerika Birleşik Devletlerini haberdar ederdik. Bu vaziyette giderken cemaatler 
arasında bir gerginlik olduğunu seziyor, fakat planlı bir surette Anayasa nizamını cebir 
yolu ile şiddet yolu ile değiştirmek, amacıyla Kıbrıs idarecileri ve Rum cemaati arasında 
verilmiş bir karar olduğunu tahmin edemezdik. Bu kabil hadiseler gibi 21 Aralıkta 
vukuat başladı. 21 Aralık günü akşamı, gece durum vehamet peyda etmeye başlayınca 
21-22 Aralık günü ve akşamı hadiseler daha çok arttı. Biz 22’nci günü akşamından 
itibaren büyük ve planlı bir patlama karşısında bulunduğumuzu anlayarak teminatçı 
devletler arasında müşterek müdahale için teşebbüse geçtik. Kıbrıs’ta Anayasa 
nizamı bozulduğu vakit teminatçı devletler arasında müdahale meselesinin istişaresi 
muahedeye göre lazımdır. İlk önce müşterek müdahale düşünülür. Bu müşterek 
müdahaleye teşebbüs etmemiz üzerine devletler arasında muhabereler cereyan etti, 
fikirler teati olundu, adamlar gönderelim bir yerde birleşelim, tekrar adam gönderelim, 
dendi. Bu tarzda muhabereler uzuyor ve karara varılmaz bir netice gösteriyordu. 22-
23-24 Aralık günlerinde süratli bir surette, geniş ölçüde tamir kabul etmez neticeler 
vermek istidadında bir katliam marızarası kendini gösterdi. Bunun üzerine kesin 
müdahale kararı vererek devletleri ve Kıbrıs halkını haberdar ettik. Haber vermek 
maksadıyle Lefkoşa üzerinde uçmak üzere uçaklar göderdik, Kıbrıs Hükümetine haber 
vermek üzere kıtalin, katliamın durması, huzurun muhafazası için bunu yaptık. Ve 
derhal teşebbüse geçtiğimizi de tebliğ ettik. Bunun üzerine teminatçı devletler tekrar 
bizi karşıladılar. Hemen bir tedbir bulalım dediler. Ve beraber Kıbrıs’da asayişi temin 
etmek için müşterek çalışmayı kararlaştırdık. Bu 26 Aralıkta oluyor. Derhal asayişi 
temin edebilmek için İngiliz kuvvetlerinden başka adada büyük bir kuvvet yoktu.
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İngiliz Hükümeti bir İngiliz generalinin müşterek kumandayı deruhde etmesini 
teklif etti, kabul ettik. Asayişi muhafaza için İngiliz kuvvetleri derhal kullanılacaktı. 
Kıbrıs’ta Türk Alayı ve bir Yunan Alayı muahede hükümlerine göre bulunuyordu. Bunlar 
da İngiliz generalinin kumandası altına girdiler. Bu suretle müşterek, İngiliz generali 
kumandasında bir askerî idare teşekkül etti. Ve haber aldık ki, Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
bu tertibe razı oldu, muvafakat etti.

Yüce Senatoya durumun bundan sonraki inklşafı üzerinde muhtelif vesilelerle bilgi 
arz etmişizdir. Bundan sonra Londra Konferansı oldu. Londra konferansında cemaatler, 
Türkiye ve Yunanistan hükümetleri. İngiltere Hükümeti hep bir araya geldik, bir hâl 
çaresi aramaya çalıştık. Bir mutabakata varamadık. Bu esnada İngiltere generali 
kumandasında idare devam ederken Kıbrıs’ta mezalim durmadı. Çok şikâyet ettik. 
Londra Konferansı akamete uğradıktan sonra Amerika ve İngiltere bize müşterek bir 
plan teklif ettiler. Kıbrıs’a, NATO’ya dahil müttefiklerarası bir büyük mesele olarak 
bakıldı. NATO kuvvetlerinin iştiraki ile emniyeti tesis edecek bir kuvvet gönderilmesi, 
bir arabulucu tayin edilip onun teklif ve tavassutuna müracaat edilmesi, bu kuvvetlerin 
üç ay müddetle Kıbrıs’ta bulunması ve bu müddet zarfında muahedenin verdiği 
müdahale hakkının işlememesi gibi şartlarla bir anlaşma teklif ettiler. Biz bunun 
teferruatı üzerinde mütalaalarımızı söyledikten sonra böyle bir anlaşmaya muvafakat 
ettik. Bu anlaşmada esaslı noktalardan birisi teklifin içinde hususi bir maddedir. 
Kıbrıs’ta bulunacak kuvvete siyasî talimat verme yetkisi Londra’da toplanacak Bakanlar 
veya büyükelçiler payesinde bir heyete veriliyordu. Bu heyete alakadar olan devletler 
olarak Türkiye de, Yunanistan da dahil olacaktı.

Bu projeye biz muvafakat ettik. Zannediyorum Yunanistan da muvafakat etti. Kıbrıs 
Hükümetinin muvafakat etmemesi ile bu proje yürürlüğe giremedi. Kıbrıs Hükümeti 
Birleşmiş Milletleri istiyordu. Başka bir çare kalmayınca İngiltere ve Amerika Birleşmiş 
Milletlere müracaat etmeyi uygun gördüler, teklif ettiler, kabul ettik. Birleşmiş Milletlere 
müracaat edildi. Bu esnada Rusya’nın müdahalesi ile Rusya da siyasî sahneye çıkarak, 
Kıbrıs davasının hallinde nokta-i nazarlarını ileri sürdü.

Ve Birleşmiş Milletlerde mesele müzakere edileceği zaman Birleşmiş Milletler azası 
olarak Rusya’nın kullandığı tabir veçhile Akdeniz’de bir emniyet meselesi olarak vaziyet 
alacağı anlaşılıyordu. Birleşmiş Milletler 4 Martta bir karar verdi; Birleşmiş Milletlerde 
Kıbrıs Hükümeti ve sonra ona muvazi olarak fikir beyan eden Yunan Hükümeti mevcut 
muahedelerin müstakil bir devlet olan Kıbrıs Hükümeti üzerinde meriyeti olmaması 
tezini savunmaya başladılar. Kibns Hükümeti başından beri olayları bu iddia ile takibetti 
ve bu iddia ile kargaşalıklar çıkarıldı.

Muhterem arkadaşlarım, Güvenlik Konseyinden karar çıkarılması mevzuunda 
taraflar kendi nokta-i nazarlarına uygun birtakım teyitlerin, yeni manalar taşıyarak 
çıkması için bütün ilgililer çalıştılar. Kıbrıs Hükümetinin arzusu -Yunanlılar da muvazi 
olarak bunu takibediyorlardı mevcut muahedelerin hükümsüz, düşmüş olduklarını bir 
karara bağlamak idi. Bizim için mühim olan mesele mevcut muahedelerin meriyetini 
ve mevcut muahedeler hükümleri üzerine kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyetinin 
Anayasasının hükümlerinin teyidolunmasını sarih olarak beyan ettirmek idi. 
Muahedelerin mer’i olmadığı yolundaki arzular hiçbir suretle yürümedi. Ondan sonra 
kararname metni üzerinde her tarafın kendi arzusuna göre bir metin çıkarmak için 
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yaptığı gayretler de Genel Sekreterin, tarafsızların ve diğerlerinin yakın ilgileri, uzlaşma 
gayretleri ve pazarlıkları arasında bir karma olarak çıktı. Biz bu karardan muahedelerin 
meriyeti, haklarımızın saklı bulunduğu, müdahale müeyyidesinin yürürlükte olduğu 
kanaatiyle çıktık. Bundan sonra Birleşmiş Milletler kuvvetleri teşekkül edip Ada’ya 
gelecekti. 4 Mart 1964’de Güvenlik Konseyi karar verdi. Uzun müddet Birleşmiş 
Milletler kuvvetleri teşekkül edip Ada’ya gidemediler. O kadar çok tehir oldu ki; artık 
cihan umumî efkârında Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin teşekkül edip

Adaya gitmesi ciddî olarak şüphe ve tereddüde maraz kaldı. Bu esnada bütün bu 
aralık ve dağınıklık devresi esnasında, Kıbrıs’ta vukuat, mezalim durmuyordu ve 
fırsat buldukça Rum cemaati, Kıbrıs idaresi, Türk Cemaatine gadretmek için vukuat 
çıkartmaktan geri kalmıyorlardı. O kadar vukuat çıktı ve o kadar çok kıtal istidadı 
gösterdi ki; biz tekrar müdahale zaruretini ileri sürmeye mecbur olduk. Hadiseler vahim 
bir şeklide inklşaf etmekte idi. Birleşmiş Milletler kuvvetleri teşekkül edip gelmemiştir, 
geleceği belli değildir. Bu sebeple Kıbrıs’ta emniyet tesis için muahedeye göre vazifemiz 
olan müdahale hakkını kullanacağız.

Bunu tebliğ ettik. Bunun üzerine dostlardan ve uzaklardan, her taraftan bize, 13, 14 
Mart günlerinde, çıkmayın, müdahale etmeyin, Birleşmiş Milletler kuvvetleri teşekkül 
etmektedir, hemen Ada’ya gelecekler tarzında karşılama oldu. Tekrar tehir ettik 
teşebbüsümüzü. Bize Genel Sekreter tebliğ etti, yarın Kanada kuvvetleri geliyor, öbür 
gün diğer devletlerden vait aldık gelecekler tarzında; Birleşmiş Milletler kuvvetleri 
teşekkül etti ve Adarya çıkmaya başladılar. Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin kumandanı 
27 Martta Ada’da kumandayı deruhde etti. 4 Mart kararı ile 27 Martta Birleşmiş 
Milletler kuvvetleri kumandayı İngilizlerden aldı, pek az kuvvet çıkmıştı. Yavaş yavaş 
çoğalıyordu. Birleşmiş Milletlerin vazifeye başlamaları ve vazife ifa etme şekli de bizim 
için büyük ıstırap konusu olmuştur ve Türk Cemaati için yeni birçok felaketli devrelerin 
yürümesine sebepolmuştur. Birleşmiş Milletler kuvvetleri yeni çoğalıyor.

Çoğaldıkça müdahale ediyor. Kuvvetlerin yetiştirilmesine çalışıyor, hazırlanılıyor 
diye ümitle bekledik. Bir taraftan bu kuvvetler toplanırken öbür taraftan Birleşmiş 
Milletler kuvvetlerinin ne salahiyetle, hadiselere nasıl bir müdahale yetkisi ile iş 
görecekleri şüpheli bir tarzda gözler önünde canlanıyordu. Vukuat çıktıkça Birleşmiş 
Milletler askerleri ve kumandanları vaka yerine geliyorlar, iki tarafın ateş kesimini 
sağlamaya çalışıyorlar, ateş devam ettiği müddetçe araya girerek işaret etmek suretiyle 
ateşin kesilmesini istiyorlar, taraflar dinlemedi mi çekiliyorlar, netice alınamıyor.

Ondan sonra yeni tertipler düşünmeye başlıyoruz. Fakat müsademeye kuvvetli 
başlayan üstün oluyor, tabiî ki, mevcut ekseriyetle hemen daima üstünlük Rum cemaati 
için mümkün oluyordu. Onlar maksatlarına erdikten sonra silah ile alınmış olan 
neticenin kabul edilmesi ve bir düzene konması şeklinde Birleşmiş Milletler kuvvetleri 
hizmet ediyorlardı.

Ateş ediliyor, müdahale etmiyorsunuz diye şikâyet ettiğimiz zaman yetkimiz bundan 
ibarettir, diyorlardı. Durumdan şikâyet ettiğimiz zaman kumandan “Benim salahiyetim 
yok, Genel Sekretere müracaat edin” diyordu. Kıbrıs’ta bir vaka olduğu zaman biz orada 
gördüğümüz aksaklık için New-York’taki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine müracaat 
ediyor, oradan bir şifa bulmaya çalışıyorduk.
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Bu Birleşmiş Milletler İdaresi zamanı.... Bu esnada Rumlar tarafından büyük 
hareketler ve taarruzlar olmuştur. Yalnız güneyde, Baf ve Limasol bölgelerinde 
hâkimiyet tesis etmekle kalmadılar. Bilhassa Lefkoşa’nın kuzeyinde geniş ölçüde 
taarruzlarla muayyen planları tatbik etmeye başladılar. Bu planlar Birleşmiş Milletler 
karargâhının Kıbrıs İdaresiyle iştiraki suretiyle yolların açılması, emniyeti tesis 
etmek gibi emniyet mülahazaları marızarası arz etmiyordu. Aslında Kıbrıs Anayasası 
ve Anlaşmalar tasmirn ederek, kastederek ihlal edilmiş, bertaraf edilmiş ve her şey 
Kıbrıs Cumhuriyeti idarecilerinin arzusu içerisinde cereyan ediyordu. Büyük hadiseler 
Lefkoşa-Girne yolu üzerinde oldu. îkinci büyük hadiseler Lefke-Mansura bölgesinde 
oldu. Buralarda büyük taarruzlarda bulundular. Birleşmiş Milletlere gittik, dinlemediler. 
Lefke yolu üzerinde Girne yolu üzerinde bulunan Türk köyleri Lefkoşa’nın şimalinde 
bulunan Türk köylerini, diğer tarafta tahribettikleri Türk köyleri gibi tahrip ve imha 
etmek maksadını takibediyorlardı. Bunlar üzerine müdahale ettik. Siyasî kanaldan Genel 
Sekreter nezdinde, müttefikler nezdinde hadiseleri takibettik. Genel Sekreter müdahale 
etti, gerek Girne yolu üzerinde ve gerek Mansura bölgesinde vukuat ilerlemişti. Orada 
durduruldu. Bu tarzda fiilî duraklama halinde yeni bir vaziyet vücuda geldi.

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinin emniyeti tesis etme muamelesi bu 
şekilde yürümüştür. Emniyet tesis olunmadan, daha ziyade Rum cemaati ve Arşövek 
Makarios’un planlarına uygun bir nizamın fiilî olarak tesis olunması neticesine varmış 
ve bu arzuyu daha geniş ölçüde tatbik etmek için daha geniş hazırlıklara girişilmiştir. 
Onlar daha geniş hazırlandılar. Nihayet Kıbrıs’ta mecburî askerliğin ihdası, açıktan her 
nevi silahlarla teçhiz edilerek bir ordu vücuda getirmek ve haklarını müdafaa etmeye 
mecbur kalan Türk Cemaatini asiler gibi imha etme şekline dönmüştür. Bu vaziyet 
takriben Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren meydana çıkmıştır. Mayıs ayının ilk 
günlerinde gerek Washington’da, gerekse NATO sinesinde biz, Türkiye-Yunanistan 
münasebetleri bakımından hadiselerin tetkik edilmesini ve bir çare aranmasını 
teklif ediyorduk. Taleplerimizde ısrar ettik ve o sırada yeni Yunanistan Hükümeti 
kurulmuştu. Yeni Yunanistan Hükümetinin seçimlerden sonra kurulmasıyla Kıbrıs 
meselesi daha ağır bir safhaya girmiştir. Çünkü yeni Yunanistan Hükümeti, Arşövek 
Makarios’un idaresine karşı Türk Hükümeti tarafından vukubulacak bir müdahaleyi 
taarruz sayacağını ve böyle bir taarruz vukuunda Kıbrıs’ı savunmak mecburiyetinde 
olduğunu ilan etti. Bu tutumdan iki memleket arasındaki münasebetler müteessir 
olarak tepkilere sebebolduğu gibi öte taraftan NATO içinde iki müttefik memleket 
arasında kesin bir ihtilaf konusu haline gelmesi NATO içinde görüşülmesi mecburiyetini 
meydana çıkardı”NATO Kıbrıs meselesi ile uğraşamaz” nazariyesini Yunan Hükümeti 
takibetmiştir. Fakat NATO’da hem derhal görüşülmesi mecburiyeti kabul edilmiş, hem 
de Lahey Nazırlar Konferansında NATO meselenin tetkikine teşebbüs etmiştir. NATO 
içerisinde tetkikler, tarafların haklarını ve görüş tarzlarını anlamak safhasından sonra 
amelî birtakım tedbirlere bağlanması mümkün olamadı.

NATO’nun bünyesi itibariyle iki müttefikin bir araya gelerek ihtilaflarını halletmesini 
tavsiye etmek, iki Haricîye Nazırının bir araya gelerek ihtilaflarını halletmesini tavsiye 
etmek, NATO Genel Sekreterinin iki hükümeti bir araya getirmesi için gayret sarf 
etmesini tavsiye etmek hudutları içinde kaldı ve istikbal için bekleyici bir tavır aldı.

Muhterem arkadaşlarını; bu devrede ve Kıbrıs’ta silahlanma, yeni hazırlıklar büyük 
ölçüde yeni kıtal hazırlıkları belirdikten ve kesin bir hâl aldıktan sonra her tarafa 
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müracaat ve onlan ikna etmeye çalışmakla beraber müdahale etmek mecburiyetinde 
olduğumuzu tekrar göz önüne aldık ve hazırlandık. Mayıs ayının nihayetinden sonra 
Haziranın ilk günlerinde bizim tarafımızdan Kıbrıs’ta nizamın korunması tedbiri bu 
tertibatın alınması ile yürürlüğe girdi. Haziranın 3’üncü ve 4’üncü günleri, bugünlerde 
Amerika Birleşik Devletleri bizimle temas ettiler ve bir harekete niyetli olup olmadığımızı 
sordular. Uzun münakaşalardan sonra bir harekete niyetli isek bunun tehir edilmesini 
ileri sürdüler, az bir müddet tehir edilmesini müzakere edip bir anlaşmaya vardık. Bu 
müddet zarfında Amerika Birleşik Devletlerinin Sayın Cumhurbaşkanı bana yazdığı 
bir mesajda Kıbrıs meselesinde Kıbrıs işine müdahalemize itirazlarını bildiren uzun 
bir tebliğ yaptı. Bunu Hükümette görüştükten sonra teşebbüsü durdurduk. Amerika 
Cumhurbaşkanı bu teşebbüsü yaptığı zaman neticede beraber görüşelim ve bir 
uzlaşmaya, bir anlaşmaya varalım mealinde bir mektup yazmıştır. Yüksek Senatoya, 
gizli olan bu tebliği ve buna Hükümetçe verdiğimiz cevabı bundan sonra sizden 
isteyeceğim gizli oturumda etrafiyle arz edeceğim. Açık olarak şimdi şunu arz edeyim 
ki, bu tebliğleri aldıktan sonra hareketimizi tehir ettik, müdahale hakkımızı, tatbika 
giriştiğimiz müdahale hakkımızı tehir ettik.

Amerika’ya gitmek kararı ve Amerika Cumhurbaşkanı ile davet üzerine görüşme 
kararını verdik. Bugünosafhada bulunuyoruz. Gözleriniz önünde cereyan eden hadiseler 
olarak mesele Millet Meclisinde de etrafîyle konuşuldu. Evvela gizli oturum yaptık orada. 
Ondan sonra bir takrir vererek Kıbrıs politikasının son safhası ve takibedilecek politika 
için bu seyahata çıkmadan evvel, Millet Meclisinden güvenoyu vermesini istedim. 
Anayasanın Hükümete verdiği sarih hakkı ileri sürerek güvenoyu isteminin müzakere 
edilmesini ve oya bağlanmasını istedim. Dün Millet Meclisinde uzun münakaşalardan 
sonra müzakere bitti ve yarın Cuma günü iş oylamaya kaldı.

Muhterem arkadaşlarını güvenoyu isteminden “bütün Kıbrıs politikasını, bütün 
muhalefet partilerinin tasvibetmeleri manası çıkabilir, itirazlarımız vardır” şeklinde 
münakaşalar oldu. Bu münakaşaları bertaraf etmek için istediğim güvenoyu mahdut 
hadiseler üzerine vaki olmuştur.

Yani takibettiğimiz Kıbrıs politikasının son safhası. Bununla, müdahale etmek için 
giriştiğimiz, teşebbüsünü yaptığımız hazırlıkları muradediyorum.

Bunun üzerinde ve bu son safhadan sonra tabiatiyle yeni bir müzakere başlıyacaktır. 
Bu müzakereye taalluk etmek üzere güvenoyu verilmesi lazımdır, tezini müdafaa ettim. 
Benim bu talebim bir Anayasa hakkı olduğu için baki kaldı. Yarın Mecliste konuşulacak. 
Millet Meclisindeki çalışma tarzına aidolan bu usul farklarını Yüce Senatomuzda arz 
etmekten maksadım, işin hangi safhada bulunduğunu, Kıbrıs meselesini takibetmemizin 
hangi safhada olduğunu Yüksek nazarlarınıza tebarüz ettirmek içindir. Kıbrıs 
meselesinin yeni safhasında Amerika ile temaslarımıza başlıyoruz. Amerika Hariciye 
Vekâleti Müsteşarı Atina’ya uğradı ve sonra buraya geldi. Burada görüştük. Amerika 
Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs ihtilafı yüzünden çatışma, silahlı müsademe 
olmasından endişelidir. Bunu istemiyor. Bunu istemediğini söylemekle beraber, iki 
tarafın bir anlaşmaya varmasını istiyor ve bu konuda Amerika’nın da konuşacağı 
anlaşılıyor. Teması Yunanistan Hükümetinden evvel benimle yapacak, ilk temas üzerine 
iki gün kadar orada kalacağım, iki gün görüşmeden sonra geleceğim. Tahminim, bu 
müzakereler oldukça uzun sürecektir. Fakat dostların müdahalesinde ısrar ettikleri 
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temel şudur; Müttefikler arasındaki münasebetler bir patlama üzerine devam edemez. 
Kıbrıs meselesini sürüncemede bırakamayız. Süratli bir hâl şekli bulmak lazım, derler. 
Demekki, 6 ay kadar zaman geçtikten sonra şimdi Birleşmiş Milletler Kuvvetleri için 
yeni bir 3 aylık devre alınacaktır.

Süratle Kıbrıs meselesine bir hâl tarzı bulmak için Amerika Hükümeti müttefikler 
arasında ciddî bir faaliyete geçmiş haldedir. Nasıl bir usul takibedeceklerdir ve ne 
düşüneceklerdir? Bunu temas ettiğimiz zaman anlıyacağız. Mesele derhal haledilecek 
ve hâl şekli bulacağız, böyle bir hayale kapılmanın imkânı yoktur. Böyle bir ihtimal bahis 
konusu değildir. Arada geçmiş olan hadiseler, tesirleri ve manaları tetkik edilebilir.

Süratle bir hâl şekline varmak için onlar ne düşünüyorlar, biz ne düşünüyoruz. 
Bunlar karşılıklı görüşebilir, ondan sonra bir anlaşmanın yolu takibedilerek neticeye 
varmaya çalışılabilir. Kıbrıs meselesinin son durumu budur.

Yarın Millet Meclisinde güvenoyu alırsam, yarın Cuma, Pazar sabahı buradan 
hareket edeceğim. Demokratik hayat içindeyiz, güvenoyu istedim. Yarın her ihtimal var, 
güvenoyu alabilirim, güvenoyu alamam. Güvenoyu alamazsam, Anayasa hükümlerine 
göre Hükümet teşkili ve memleket işlerinin idaresi yeni bir düzene bağlanacaktır. 
Benim güvenoyu istemem, Kıbrıs meselesinin yeni bir devreye başladığı zamanda 
Hükümet yetkisinin tayin edilmesine ihtiyaç görmedendir. Mahdut miktarda da olsa 
bu yeni safha, Kıbrıs meselesinin yeni safhası neden dolayı çıkmışsa, bu çıkan vakalar, 
hadiseler üzerinde Hükümetin hareket hattını Büyük Millet Meclisinin tasvibetmesi, 
desteklemesi lazımdır.

Vazife bizim üzerimizde kaldığı takdirde şimdiye kadar olduğu gibi şevkle, 
ciddî bir vazife hissi ile milletin haklarını takibedeceğiz. Meseleye kâfi derecede 
vukufumuz ve nüfuzumuz vardır. Haklıyız. Muahedelere göre hukuk bakımından, insan 
hakları bakımından haklıyız. Hükümet olarak, hukuken haklı bir vaziyetteyiz. Buna 
güveniyoruz. Bundan başka teminat maddesi mucibince müdahale haklanınız vardır. 
Bu müdahale haklanınız meridir. îcabederse ve şartlar tamam olunca bu hakkı da 
kullanmak vazifemizdir. Bunu kullanacak kâfi kuvvetimiz vardır. Hükümette kaldığımız 
halde bu esaslara istinadederek Büyük Millet Meclisinin güveni üzerimizde baki olduğu 
müddetçe vazifemizi cesaretle, sebatla yapacağız. Hükümette kalmadığımız halde, bu 
da tabu bir hadisedir.

Her zaman güvenoyu istemek bizim hakkimız olduğu gibi, muhterem 
milletvekillerinin de Hükümete karşı güvenlerinin olup olmadığım açık bir surette belli 
etmek vazifeleridir.

Hükümette kalmadığımız halde, tabiatıyle, itiraz eden siyasî partilerimize 
vazife teveccüh edecektir. Onlar yeni Hükümeti kuracaklardır. Yeni Hükümet Kıbrıs 
meselesindeki programını tayin edecek, onu takibedecektir. Yeni Hükümet kurulduktan 
sora da Kıbrıs meselesi üzerinde alacağımız neticeye itimadımız vardır. Çünkü mesele, 
partilerin programları arasında bir farka temas eden ihtilaf değildir. Daha doğrusu 
bütün milletçe mutabık olduğumuz cemaatimizin hakkı, Devletimizin vazifesi ve hakki 
gibi müşterek, sabit, münakaşasız düsturlara dayanmaktadır.

Her zaman ve her vesile ile söylediğim gibi içeride ve dışarıda, söylediğim gibi 
Kıbrıs davasını biz bu şekilde takibediyoruz. Bizden sonra gelecek her hangi bir Türk 
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Hükümeti de, Milletin haklarını bütün eğilimleriyle takibedecek ve bütün kudreti ile 
takibedecektir. Buna kanaatimiz tamdır.

Umumî açık oturumda, Kıbrıs meselesi üzerindeki görüşlerimiz bundan ibarettir. 
Eğer Yüce Senato mülahazalarını ve muhtelif partiler ile fîklrlerini beyan edecek ise onu 
dinlemeye hazırım. Eğer bu izahatımdan sonra vesikalar üzerinde görüşmeyi tensip 
buyurursa, gizli oturum yapılması uygun olur zannederim. Ondan sonra vesikaları 
huzurunuza arz ederiz, daha ziyade aydınlanmış olursunuz.

Muhterem arkadaşlarım, şimdilik maruzatım bundan ibarettir, sizi hürmetle 
selamlarım.118 (Soldan	Alkışlar)

118  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 77, Sayfa 44
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18 Haziran 1964 Perşembe 
Aydın Senatörü Osman Saim Sarıgöllü’nün Hükümetin Kıbrıs Konusunda 
Güvenoyu İstemine İlişkin Demecine Karşı Verdiği Cevap

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem senatörler, son zamanlarda 
Kıbrıs meselesi için Millet Meclisinden müzakereler ve kararlar şu suretle çıkmıştır.

5-6 Mayıs genel görüşmede, gizli görüşmede, biz Kıbrıs’a, memleket dışına asker 
göndermek yetkisini Millet Meclisinden istedik.

Bu talep üzerine Kıbrıs politikası başından sonuna kadar etrafı ile tenkid edildi, 
müzakere edildi. Ve bunun neticesinde hemen ittifaka yakın bir kuvvetle, bir çoğunlukla 
istediğimiz, memleket dışına Kıbrıs’a, memleket dışına asker gönderme yetkisi 
Hükümete verildi. Bu kadar ehemmiyetli bir konuda Meclisten karar almak aynı 
zamanda Hükümete yetki verirken oyunu da ifade etmek manasını taşır. Parlamentoların 
bünyesi ve teamülü böyledir. Son defa neden güvenoyu istedik? Güvenoyunu hangi 
hudutta, ne maksatla istedik? Bu Millet Meclisinde de türlü ihtimaller ve hudutlar içinde 
görüşülmüştür ve zannedilmiştir ki, bunda, Hükümetin bu isteminde bir iç politika 
mülahazası vardır. Hükümetin iç politikasında, bu isteminde bir iç politika mülahazası 
olmadığına kesin delil olarak orada izahat verdim; dedim ki böyle bir mülahazaya mahal 
kalmamak için ilk önce güvenoyu istemi Kıbrıs politikası üzerinde idi.

Bu tereddüt zihne gelince bunu Kıbrıs’ta takibedilen politikanın son safhasında ve 
bu son safha üzerinde takip edilecek istikamet üzerinde diye tasrih ettim. Son safhası 
nedir? Millet Meclisinden yetki aldıktan sonra Kıbrıs’ta bir müdahale için teşebbüse 
geçtik ve bu teşebbüse dostlarımız ve müttefiklerimiz karşı geldiler. Bunu tehir ettik. Ve 
bunun üzerine de yeniden Amerika ile aramızda bir görüşme daveti aldık, görüşeceğiz.

Demek bir müdahale teşebbüsüne geçtik, her tarafta dikkati çekti, şikâyeti çekti, 
hareket hasıl oldu. Doğru mu yaptık? Bunu Millet Meclisinden alacağımız güvenoyu ile 
memleket içinde ve memleket dışında belirgin bir hale getirecektik.

İkincisi, bu hadise üzerine seyahat edeceğim ve Kıbrıs meselesine bir hâl çaresi 
bulmak için Amerika ile temaslara başlanacaktır. Böyle bir müzakereye girmek için de 
güvenoyu ile Hükümetin vaziyetinin destekleneceğinin bildirilmesi lazımdır kanısında 
bulundum. Teklifim budur.

Hükümetin bütün icraatını, bütün politikasını güvenoyuna bağlamak gibi bir 
maksadım yok idi. Sebep de yoktu. Hükümet Programiyle güvenoyu alarak teşekkül 
etmiştir. Vakit, vakit her meselede muhalefetle Hükümet arasında tartışmalar 
olmaktadır. Bunlar karşılıklı Parlamento çalışmasının tabiî marızaralarıdır. Her 
defasında ihtiyaç olmadıkça güvenoyu sistemine müracaat edilmez. O suretle vazife 
görüyoruz. Ama bu son safhada ciddî bir hadise vukubuldu. Bunun üzerine münakaşa 
oldu. Bunlar üzerine yeni müzakereler açılıyor. O hadise üzerine gideceğim ve mabadi 
olarak benim gitmemden sonra da yeni teşebbüsler, yeni müzakereler cereyan edecek. 
Bu safhada Hükümetin durumunun Millet Meclisince bir güvenoyuna bağlanması 
zarurîdir. Kanaatim samimidir.

Kanaatimce güvenoyu müeyyidesinin tekrarlanması söylediğim hudutta lüzumludur. 
Bu maksat; Hükümetin desteklendiği manasını veren sarih bir surette ve açık oyla belli 
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olması. Belli olmadıkça vazifeye devam etmek mümkün olmaz. Bunu sarih olarak Millet 
Meclisine söyledim.

Vazifeye devam etmek için hiçbir manimiz yoktur. Kıbrıs meselesini takibetmek için 
gayretimiz, vasıtalarımız ve imkânlarımız tamamdır, başında bulunduğum Hükümet 
olarak. Araya giren yeni ehemmiyetli ve büyük hadiseler önünde, Millet Meclisinin 
desteğinin bulunup bulunmaması üzerinde bir itimadın, bir güvenin yenilenmesi 
kaydı ile. Bunu Millet Meclisinde tafsilatiyle arz ettim. Senato huzurunda da bunu 
teyidediyorum.

Yarın güvenoyu verecektir. Güvenoyunda alacağımız neticenin Hükümete vazifeye 
devam imkânı vermesi halinde Pazar günü hareket edeceğim. Her türlü hazırlıkları 
yaptım. Yani devam etmek, çalışmak kararındayım. Hazırlıkları yaptım. Bunun için bir 
tek şart var.

Barutun bulunması lazımdır	 (Gülüşmeler) O da Millet Meclisi güveninin bu hadise 
sebebiyle yenilenmesinden ibarettir. Maruzatım bundan ibarettir.

Teşekkür ederim119	(Alkışlar)

119  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 77, Sayfa 52
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19 Haziran 1964 Cuma 
Ankara ve İstanbul’da İlan Edilen Sıkıyönetimin Uzatılması Nedeniyle 
Birleşik Toplantıda Yaptığı Konuşma

Sayın Başkan, T.B.M. Meclisinin pek Sayın Üyeleri, Sıkıyönetimin bir ay daha 
uzatılması için Yüksek huzurunuzda maruzatta bulunduk; gerekçe yazmadık, gerekçe 
bildiğiniz gibidir. 1963 senesi Mayıs ayı sonuna doğru vuku bulan silahlı ayaklanma 
üzerine sıkıyönetim kurulmuştur. O zamandan beri aralıklarla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından uzatılmıştır. Çok uzatıldı, Hükümet bu teklifi size arzu ile getirmiyor. 
Mecburiyetle takdim edilmiştir. Ayaklanmanın muhakemesi ve neticelendirilmesi 
henüz bitmemiştir. Bu muamelenin bu kadar uzamasında Hükümetin bir kusuru yoktur. 
Aylardan beri mesele T.B.M. Meclisinin Meclislerinde ve komisyonlarında zarurî olarak 
müzakere konusu olmuştur. Buna Hükümetin bir suretle tesir etmesi, muameleyi 
uzatıp veya kısaltması mümkün değildir. Bu hadise yanında, dış politika münasebetleri 
dolayısıyle de memlekette her yönden bir gerginlik vardır. Her halde Ankara’da ve 
İstanbul’da, başlıca hareketlerin merkezi sayılarak, buralarda emniyet ve sükûnun 
muhafazası kesin olarak lazımdır. Bu mecburiyetlerle ve asgarî bir had tutmaya gayret 
ederek sıkıyönetimin bir ay daha uzatılmasını yüksek takdirlerinize arz ettik, kabulünü 
rica ederiz120.	(Alkışlar)

120   TBMM (Birleşik Toplantı) Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3 Cilt 3 Birleşim 12, Sayfa 275 
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3 Eylül 1964 Perşembe 
Isparta Milletvekili Sadettin Bilgiç ve Arkadaşlarının Kıbrıs Olayları 
Hakkında Hükümetin Bilgi Vermesi İçin Millet Meclisinin Toplantıya 
Çağrılmasına İlişkin Önerge Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Milletvekilleri, Millet Meclisinin 
toplanmasını teklif eden takrir, bilgi edinmeyi ve gerekirse Yüce Meclis görüşünün 
tespitine girişmeyi arzu etmektedir. İlk önce bilgi kısmını izah edeceğim.

Hükümet Kıbrıs’ta takibettiği politika için 15 Haziranda gizli oturum istemiş ve 
müzakere 19 Haziran’da yine Hükümetin istediği güvenoyu ile neticelenmişti. Bu 
gizli oturum ve güvenoyu muamelesi Haziran başında Kıbrıs’taki mezalime karşı ahdî 
talebimiz ve vazifemiz olan müdahale mecburiyetinin tespitine tevessül olunması 
üzerine meydana çıkmıştır.

Askerî müdahale teşebbüsünün tehir olunması sebeplerini biliyorsunuz ve bunun 
üzerine Amerika seyahati bahis konusu olmuştur.

Şimdi size o zamandan beri geçen hadiseleri arz edeceğim. Bu devrede ilk 
ehemmiyetli çalışma Amerika’da vuku bulmuş, en yüksek kademede Devlet ricali ile 
vaziyet tetkik olunmuştur. Bunun neticesinde Zürih ve Londra anlaşmalarının mahsulü 
olan bütün muahedelerin ve Anayasanın yürürlükte olduğu kabul ve ilan edilmiştir.

Kıbrıs ihtilafının süratle halli için tedbirler düşünülmüştür. Bu müddet esnasında 
emniyetin ve sükûnun muhafazası ve muhtaç bir halde olan mağdur Türklerin 
sefaletlerinin artmamasının temini çareleri görüşülmüş ve iş birliği kararlaştırılmıştır. 
En mühim nokta başlıca alakalılar olan Türkiye ve Yunanistan arasında bir temasın 
temini ile hâl çaresi aranma icabının tespiti idi.

Türkiye ile Yunanistan arasında görüşme ve konuşmayı temin için tedbirler 
aranmaya başlanmıştır. Seyahatin Amerika’dan sonra Londra’da ve Paris’te cereyan 
eden safhaları umumî olarak muahedelerin muteber olduğu ve bir hâl çaresi süratle 
bulunmak lazımgeldiği üzerinde cereyan etmiştir.

Türkiye ve Yunanistan’ın görüşlerini araştırmak ve birleştirmek teşebbüsünde birçok 
güçlükler başgöstermiştir. Nihayet Birleşmiş Milletler arabulucusunun iştirakinde 
ve nezaretinde Cenevre’de bir müzakere mekanizması kurulmak mümkün oldu. Bu 
müzakere, bizim gönderdiğimiz Yüksek Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Meclisin 
tasvibi ile Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletler nezdinde takip ile vazifeli Prof. Nihat 
Erim arkadaşımızın iştiraki ile Cenevre’de açıldı. Nihat Erim, 8 Temmuz’da Cenevre’de 
bulundu. Askerî meselelerin görüşülmesinde müşavir olarak General Sunalp kendisine 
iltihak etti.

Temmuz ortasında, Birleşmiş Milletler nezdinde iki Hükümeti temasa getirmeye 
çalışan Amerika’nın mümtaz Devlet adamı Mr. Acheson ile görüşmelerde, ilk ihtimal 
belirmiş ve Mr. Asheson hâl şekli olarak düşündüklerini yazılı olarak delegemize 
vermiştir. Prof. Erim bu teklifle 16 Temmuz’da Ankara’ya geldi, Bakanlar Kurulunda 
konuşuldu. Bu teklifin müzakere zemini olarak kabul edilmesine ve bazı iyileştirmeler 
yapılmaya çalışılmasına, Bakanlar Kurulunca karar verilerek, heyetimiz Cenevre’ye 
gönderilmiştir. 20 Temmuz’dan itibaren (Acheson Planı) müzakere zemini alınarak 
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görüşmelere devam edilmiştir. Plan anahatları ile şudur; Kıbrıs Adasının Karpas 
yarımadası kısmında, Türkiye’ye hükümranlığı kendisine aid olacak ve Türkiye’ye 
Anavatanın ayrılmaz bir cüz’ü sayılacak bir arazi verilecek. Bu sahanın tam olarak 
sının hükümranlık esası üzerine yapılacak müzakerelerde tespit edilecek. Türkiye bu 
sahada dilediği kadar askerî kuvvet bulundurabilecek ve bu yoldan kendi emniyetini ve 
Kıbrıs Türklerinin emniyetini sağlayacak tedbirleri alabilmek irnkânını elde edecek. Bu 
saha, Kıbrıs’ın diğer yerlerinde yaşamaya devam etmek isteyecek Türklerin ilerde yeni 
tecavüzlere maruz kalmaları halinde iltica edebilecekleri bir melce olacak.

Mr. Achenson bundan başka, Kıbrıs’ın Rumlar veya Yunanistan idaresinde kalacak 
kismında ikamete devam edecek Türkler için “Mahallî Self-Goverment” veya “Mahallî 
Self Administraiton” bölgeleri öne sürmüştür.

Teferruatı müzakerelerde kararlaştırılacak olan mahallî vergileri kendileri 
toplayacak ve masrafları kendileri yapacaklar, mahallî polise kumanda edecekler, 
Türklere taalluk ettiği ölçüde adalet müesseselerinin umumî sevk ve idaresine hâkim 
olacaklar ve belediyenin ve mahallî idarenin diğer yetkilerine de sahip bulunacaklar. Bu 
mahallî muhtar idare devlet için devlet mahiyeti almayacak, merkezdeki siyasî otoriteye 
karşı sorumlu sayılacak. Bu şekilde Self-Goverment, Türklerin çoğunluğu teşkil ettiği 
Kıbrıs’ın iki veya üç bölgesinde kurulacak.

Adanın başka kısımlarında yaşıyacak Türklerin haklarının korunması için merkezde 
bir Türk idaresi kurulması düşünülüyor. Bu teşekkül kendi kendini muhtar bir şekilde 
idare edecek iki veya üç bölge dışında yaşayan Türklerin şehirlerde mahallelerin ve 
şehirdışında hepsi Türk veya büyük çoğunluğu Türk olan köylerin, idarî işlerini sevk 
ve idare edecek. Mr. Acheson’un düşündüğüne göre, bütün bu haklara sahibolan 
Türkler yine de merkezi otoritenin vatandaşları olacaklar ve bu sıfatla da mesela 
Lozan Muahedesinde azınlıklara tanınan haklara da malik olacaklar. Hatta bunlara 
ilave, koruyucu tedbir olarak ya Birleşmiş Milletler, yahut Milletlerarası Adalet Divanı 
tarafından tayin edilecek bir “Milletlerarası komiser” Türk cemaatine ve Türk fertlerine 
tanınan haklara saygı gösterilip gösterilmediğini, yerinde müşahade edecektir. Mr. 
Acheson, yazılı olarak delegemiz Prof. Eıim’in suallerine verdiği cevapta, bu şekille 
milletlerarası komiser tayini usulünün, Amerika Hükümetinin Danzig ve Saar 
bölgelerinde iyi işlediği telakkisinde olduğunu da belirtmiştir.

Bu milletlerarası komiser, doğrudan doğruya şikâyet dinleyebilecek, tahkikat 
yapabilecek, ilgili otoritelere haksızlığı tamir etmek için tavsiyelerde bulunabilecektir. 
Hatta Mr. Acheson, bu komiserin tamir ve tazmini emredebilme yetkisi ile teçhizini 
dahi, muarız taralın istinaf hakki olmak şartiyle, düşünmüştür. Eğer fiilen ilgili otorite, 
bu komiserin tavsiye veya kararma itaat etmezse, mutazarrır olantaraf Milletlerarası 
Mahkemeye veya taraflar müzakerede kabul ederlerse, NATO’ya başvurulabilecektir.

15 Temmuzdaki durum budur. Bu teklifler Bakanlar Kurulunda görüşüldü. Müzakere 
zemini olarak kabul edildi, bilhassa Türkiye’ye ilhak olunacak arazinin genişliği ve 
hudutları hakkında talimat verilerek heyetimiz iade olundu.

Bundan başka, Akdenizinobölgesinde, Türkiye’nin emniyetini korumak için, 
Yunanlıların Meis adasını da Türkiye’ye terkedileçeklerini, Mr. Acheson, delegemize 
söyledi.



488	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

20 Temmuzda Cenevre’de müzakere yeniden başladı. Bizim heyetimiz ilk önce 
Türkiye’ye terk olunacak arazinin hudutlarını tayin etmek lazımgeldiğini söylemiş, bu 
arazi hudutları tayin olunurken hangi mülahazaların hâkim olacağı düşünülmüş, ilk önce 
askerî mülahazaların ele alınması kabul edilmiştir. Mütehassıs Amerikan generali ve 
Kıbrıs’taki ataşemiliteri davet olunarak, bizim askerî delegemizle görüşmeler yapılmış 
ve arazinin genişliği hususunda neticelere varmışlardır. Bir kismında tam mutabakat 
ve Garp hudutlarında bize göre askerî, Amerika mütehassıslarına göre azamî hudutlar 
düşünülmüştür.

Bu müzakereler, başından beri iki hükümet arasında mahrem tutulmak kaydı ile 
cereyan etmiştir. Biz buna bugüne kadar büyük dikkatle riayet ettik. Hâlbuki Yunan 
Hükümetinde, müzakere esaslarını öğrenen Arşövek Makarios, Atina’yı bir ziyaretinden 
dönerken bunları usule aykırı bir şekilde -hatta tahrif ederek- ilan etti. Aynı haberler 
Yunan gazetelerinde ve oradan bütün dünya basınına aynı şekilde intikal eyledi.

Makarios’un bir Atina ziyaretinde Yunan Hükümeti ile yaptığı görüşmeyi müteakip, 
Acheson planının kendilerince kabule şayan olmadığı öğrenildi, Delegemiz bunun 
üzerine Hükümete izahlarda bulunmak üzere 7 Ağustos’ta Ankara’ya avdet etti.

Cenevre’de bir aydan beri süregelen müzakereler esnasında, Kıbrıs’ta aylardan beri 
devam eden silahlanma, daha da çok artmış ve Türk Cemaatinin uğradığı tehditler, 
azalmak şöyle dursun, büyük ölçüde tertipler, umumî bir taaruz hazırlığı mahiyetini 
almaya başlamıştır. Limanlara gelen büyük silah sandıklan, Birleşmiş Milletler tarafından 
hiç müdahale edilmeden, ithal edilmiş ve Kıbrıs idaresi tarafından Birleşmiş Milletlerin 
Türk cemaatini korumak için yardımları tesirsiz hale getirilmiş, büyük taarruzlar bu 
suretle hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin bütün gayretleri akim kalmakta idi. Bu hazırlıklar 
Cenevre müzakereleri elle tutulacak konular halinde ilerlerken Kıbrıs’ta büyük ölçüde 
taarruzlar da patlayacak dereceye vardırılmıştır.

Türk köylerinin altında bulundukları baskı, her günkü basın ve radyo haberlerinden 
bildiğiniz gibi, insanların içecek suyu kesilecek ve çocuklarla hastaların muhtaçoldukları 
süt yasak edilecek dereceye götürülmüştür. Ağustosun ilk haftasında, Yunan 
Hükümetinden Acheson planına ret cevabı etrafa yayılırken, Kıbrıs’ta ve Mansura’da 
büyük taarruz patlamıştır. Bunun üzerine Türk cemaatinin yardımına koşmak vazifesi, 
bizi adaya hava kuvvetleri şevkine mecbur etti, (Alkışlar)

7 Ağustosta ihtar uçuşu yapıldı, 8 ve 9 Ağustos günleri tecavüz eden Rumların 
millî muhafız dediği, Anayasa dışı kuvvetleri ve o civarda bulunan askerî hedefleri 
bombardıman edilmiştir.

9 Ağustos günü, Amerika, bize Arşövek Makarios’un bombardıman durmadığı 
takdirde, Türk cemaati aleyhine umumî kıtale başlayacağını bildirdi. Bu tehdit teklifini 
reddettik. Aynı gün akşamüstü Makarios’un Türk köylerine karşı taarruzu durdurduğu 
Amerika Hükümetince bize bildirilmesi üzerine, biz de ertesi gün bombardımana devam 
etmeyeceğimizi vadettik.

Biz bombardımanı durdurmak için, Erenköy bölgesinde, köylere taarruz eden Rum 
kuvvetlerinin, o mıntakadan tamamen çekilmesini, bütün Ada sathında Türklere karşı 
ateşin tamamen kesilmesini ve Türk cemaatine karşı tatbik edilen iktisadî ablukanın 
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kaldırılmasını talebettik. Tavassut eden Amerika ile şu bu şartlar görüşülürken 9 
Ağustos’ta Güvenlik Konseyi, tarafları ateş kesmeye davet kararını aldı.

Bu bombardıman günlerinde NATO Genel Sekreteri ile Sovyet Başbakanından ve 
Amerika Cumhurbaşkanından ateş kesme ve barış mesajları aldık. Ateş kesme nazarî 
olarak kabul edilmek suretiyle bizim şartlarımızın kabul ve tatbik edilmesi, mutadolan 
müracaatlar, takipler ve talepler sırasına girmiştir. Gerek cemaat ve abluka için, gerek 
silahlanma ve Kıbrıs’taki silahlarımız için Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler askerî ve sivil 
makamlarına, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Amerika, İngiltere hükümetlerine 
müracaat, şikâyet ve takip, her günkü hayatımızın gayretleri halini almıştır.

9-10 Ağustos günlerinde Yunan Başbakanı ile aramızda şifahi mesajlar teati 
olunmuştur. Yunan Başbakanı bana, bombardımanın durması için müracaat etmiş ve 
ben kendisine biran evvel ihtilafın halli ile sebebin ortadan kaldınlmasını nazik ve 
samimî bir surette bildirmişimdir. Yine 10 Ağustos gününde Genelkurmay Başkanımız, 
Paris’te NATO Karargâhına gitmiştir.

Bugünler, Genel Sekreter, İngiltere Başbakanı ve Sovyet Başbakanı ile aramızda 
mesajlar teatisi ile geçmiştir. Bunların hepsinde, sulh yoluyla, Birleşmiş Milletler 
vasıtası ile ihtilafın halli arzusu gösteriliyordu. Yunan Hükümeti, tekrar Kıbrıs idaresi 
ile tesanüdünü ilan etmiştir.

Cenevre Heyetimiz 19 Ağustosta Cenevre’ye döndü. Bu arada Amerika 
Cumhurbaşkanı bize ve Yunanistan’a tekrar mesajlar göndermiştir.

Bombardıman esnasında NATO’dan alınmış olan Hava Kuvvetlerimiz NATO’ya iade 
olunmuş, bizi takiben Yunanistan’da iade etmiştir.

Türk cemaatinin hali bundan sonra da iktisadî abluka ve yeni taarruz hazırlıklan 
tehdidi altında geçmekte bulunmuştur. Bir gün bir yerde su kesilir, o açılırken başka 
yerde kesilir ve her gün değişik bir abluka tedbiri tatbik olunur.

Bu müddet esnasında müzakere safhası şudur; 14 Ağustos’ta Cenevre’ye dönen 
delegemiz, ertesi gün Mr. Acheson’u görerek Yunanistan’ın ve Makarios’un müzakere 
zemini olan Acheson planını reddettiklerine göre, bizim de Cenevre’de 8 Temmuzda 
müzakereye başladığımızda, öne sürdüğümüz mutlak ve kesin taksim projemize avdet 
ettiğimizi söyledi ve buna dair haritayı Mr. Acheson’a verdi.

Bu sırada, Yunanlıların ilk defa bir teklifle Cenevre’ye gelerek El Greco burnunda 
32 Km’lik bir sahada, sadece hava ve deniz üssü olarak kullanılmak kayıt ve şartı ile ve 
25-30 yıl kira ile bir sahayı Türkiye’de bırakabilecekleri ve Türk cemaatine ise, sadece 
Batı-Trakya Türklerine tanınan ekalliyet hakları ile buna ilave milletlerarası bir mercie 
doğrudan doğruya şikâyet imkânı verecekleri, Mr. Acheson’dan öğrenildi.

Vaki teklifi ciddî telakki etmeyerek hemen berataraf ettik. Bunu takiben, Karpas 
yarımadasında, Yunanlılaıın 50 yıl müddet kiralı, evvelce Mr. Acheson ile görüşülenden 
daha az, ancak 50 Km’lik bir sahayı kabule meylettikleri delegemize söylendi. Bu teklifi 
de, müzakere zemini kabul ettiğimiz plan dışında olduğundan, reddettik.

Bütün bu tekliflerde, müzakere zemini kabul ettiğimiz maddelerde, iki taraf bir 
anlaşmaya varırsa, bu anlaşmanın Yunanlılar lehine bedeli Enosis olacaktır.
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20 Ağustos’ta Prof. Erim’e, Acheson tarafından, Kıbrıs meselesinin halli için, iki 
tarafa, yani Türkiye ve Yunanistan’a tebliğ olunmak üzere, Amerika Hükümetinin 
arabulucu teklifi olarak, tebliğ yapıldı. Bu tebliğ bize 22 Ağustos’ta Amerika Büyükelçisi 
tarafından teyidedildi.

Bu teklif kisaca şudur; 
1. Karpas yarımadasında Batısının Komi Kebir’in iki mil Batısından Kuzey-Güney 

istikametinde çekilecek, bir hattın Doğusunda kalan bölgede, Türkiye 50 yıl süre ile 
bir askerî üs bulundurma hakkına sahibolacaktır. Ayrıca Türkiye Magosa limanından 
serbest istifade edebilecektir.

2. Yunan Hükümeti, Kıbrıs cemaatine, Lozan Muahedesinde ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesindekiler de dahil olmak üzere, kabul edilmiş insan ve azınlık hakları 
için sağlam teminat verecektir. Kıbrıs sekiz kaymakamlık bölgesinde ayrılacak ve 
kaymakamlardan ikisi daima Türk olacaktır.

3. Bu bölgelerin idare memurları arasında Türklere de ehemmiyetli miktarda yer 
ayrılacaktır. Fazlaca Türk nüfusu olan yerlerde muhtelif Yunan ve Türk polis memurları, 
karakolları ve kontrolleri kullanılmalıdır.

4. Lefkoşa’da Kıbrıs Umumî Valisinin yanında, yüksek derecede bir Kıbrısh Türk 
memur ve ona bağlı kâfi miktarda büro memurları bulunacak, bu yüksek dereceli 
memur (Türk İşleri İdarecisi) sıfatı gibi bir unvan taşıyacak ve bu memur bütün ada’da 
Türklerin haklarına ve refahlarına riayet edilip edilmediğini müşahade edecek. Bu 
konuda umumî Valiye, Atina Hükümetine veya lüzum olursa Milletlererası Komisere 
başvurabilecektir.

5. Yunan ve Türk hükümetlerinin muvafakati ile Birleşmiş Milletler veya başka 
milletlerarası bir merci, Kıbrıs’ta bir yüksek komiser bulunduracaktır. Bu zatın vazifesi, 
Kıbrıslı Türklerin haklarına riayeti müşahade ve temin etmeye çalışmak olacaktır. 
İhlalleri Yunan otoritelerine, onlar çare bulmazsa milletlerarası bir kaza merciine 
aksettirecektir.

6. Kıbrıslı Türklerin ahvali şahsiyeleri için, ayrı bir medenî kanun olacaktır. Bu 
konudaki davalara ilk mahkeme olarak Türk hâkimleri bakacaklardır. Bu teklif üzerinde, 
ilk önce, bizim nokta-i nazarımızla temel fark olan 50 yıl kira ile üs kabulü noktasını 
ele aldık. Diğer meselelerin tetkiki kaldırılması ve evvelce ilk teklifte kabul edildiği gibi 
mülkiyeti, hükümranlığı bize aidolacak, Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası sayılacak bir 
arazi sahibi olmak prensibinde ısrar ettik. Prof. Erim’e ilk verdiğimiz talimat budur.

22 Ağustos’ta, Amerika Büyükelçisi teklifleri bana ve benimle beraber olan Dışişleri 
Bakanımıza resmen tevdi etti. Ve üzerinde tabiatiyle görüşme yapıldı. Görüşme kira ve 
mülkiyet ihtilafi üstünde toplanmıştır. Kira şeklini kabul edemeyeceğimiz kesin olarak 
bildirilmiştir.

23 Ağustos’a, Amerika Büyükelçisi tekrar talimat alarak geldi ve itirazlarıma 
cevabolan mülahazalarıyla beraber tekliflerinde ısrar ettiklerini bildirdi. Tekrar kesin 
olarak kabulümüze imkân olmadığını söyledim.

Bundan sonra, Amerika’dan aldığımız cevap, 31 Ağustos tarihindedir. Bunda Amerika 
Hükümeti, arabulucu olarak yaptığı tekliflerin, Türkiye ve Yunanistan tarafından kabul 
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edilmemesi üzerine, Cenevre’de çalışmaya fasıla verdiğini ve Mr. Acheson’u davet ederek 
vaziyeti onunla istişare edeceğini tebliğ etmiştir. Hulasa olarak Amerika iyi niyetle ve iki 
tarafın kabul edeceği bir hâl şekli bulmak gayretiyle çalıştığını teyidetmektedir.

Sayın Milletvekilleri, Amerika’nın, Kıbrıs ihtilafının başından beri tutumunu umumî 
efkârımızın doğru olarak bilmesini lüzumlu görmekteyim.

Amerika, Kıbrıs’ı vücuda getiren muahedelerde, taraf ve imza sahibi değildir. Dost 
ve müttefiklerin arasında bir mesele olarak kendisi, son Kıbrıs patlamasından evvel 
de, patladıktan sonra da daima haberdar edilmiştir. Yunanlıları bilmiyorum. Fakat 
biz Amerika’nın meseleye uzaktan bakmasını değil, meseleye birhal tarzı bulmak için 
yakından faal bir rol oynamasını daima istemişizdir.

Zürih ve Londra anlaşmalarının kabulünde istinat noktası olan esaslı ümitler, 
kanaatler vardır. Enosis ve taksim mücadelesi esnasında, taraflar bir hâl şekli 
bulamadıkları için, müstakil bir Kıbrıs mefhumu üzerinde mutabık kalmışlardır. 
Teminata ve Askerî kıtalarla desteklemeye dayanan dost ve müttefik olan Türkiye ve 
Yunanistan Devletleri arasında, bu muahedelerin iyi niyetle işleyeceği ümidedilmiştir. 
Şimdi anlaşılıyor M, müstakil bir Kıbrıs hüviyetinin faydalı olacağı ümidi, yalnız imza 
eden devletlerde değil, Amerika’da da o zaman mevcut idi. Sekiz ay önce patlayan 
cebren Anayasa ihlali teşebbüsüne kadar, her ihlal teminatçı devletler arasında süratle 
görüşülüyor ve imza sahibi devletler, Yunanistan dahil olarak Kıbrıs Anayasasına riayet 
edilmesini destekliyorlardı.

Arşövek Makarios’un, Kıbrıs cumhuriyetinin ilk gününden beri, mevcut Anayasayı 
temelinden değiştirmek fikrinde olduğu görülmüştür.

Yunanistan dahil, teminatçı devletler buna müsaidolmamışlardır. Arşövek Makarios 
şiddet kullanarak, Anayasanın ihlaline ve Türk cemaati haklarının kaldırılmasına 
teşebbüs ettikten sonra, bütün planını zorla emrivaki ihdasında toplamıştır.

Yunan Hükümetinin Arşövek’in Anayasadan ayrılmasını tabiî gördüğü, Garanti 
Anlaşması ile imza sahiplerine verilen müdahale hakkının işlememesi hususunda 
onunla tesanüde karar verdiği andan itibaren, Kıbrıs Cumhuriyetinin hukukî temeli, 
esasında çökmüş ve bu zorlanış ile yeni bir Kıbrıs statüsü, yani Adanın Yunanistan’a 
ilhakı planı ortaya çıkmıştır. Bu planın başında, müştereken hazırlandığı ve tatbikine 
karar verildiği, hadiselerin seyrinden öğrenilmektedir.

Benim kanaatimce, Zürih ve Londra anlaşmaları yapılırken, Garanti Muahedesine 
konulan tek taraflı müdahale tedbirinin de, Türkler tarafından yalnız başına 
işletilmesinin önleneceği, onlarca hesabedilmiştir.

Amerika’nın bu mesele patladığından itibaren her gün artan vahamet karşısında 
başlıca endişesi, iki NATO müttefikinin bir harbe tutuşmasını önlemeye çalışmak 
olmuştur; çünkü, Arşövek Makarios teskin edilmez bir hırs ile zor emrivaki yapmaya 
çalışırken, ister istemez Türklerle çatışacaktı ve Yunanistan muahedeleri bir yana 
bırakıp da Makarios’la tesanüt politikası takibedince, bu çatışma derhal, Türkiye ile 
Yunanistan arasına intikal edecekti.

NATO içinde büyük mesuliyet sahibi olarak Amerika’nın, bu hale meydan vermemek 
için gayret sarf etmesi anlaşılabilir. Ancak Türklye’nin cemaatini kurtarmak için, askeri 
müdahaleden başka çaresi kalmaması mümkündür. Yunanistan ile çatışma ihtimalinden 
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dolayı Türkiye’nin askerî müdahalesi önlenmeye çalışılırsa Adada zor kullanmak 
çabasında olan Arşövek idaresinin, bundan tabiatiyle teşvik ve yardım görmüş olduğunu 
kabul etmek lazımdır.

Amerika bu tezat ve ihtilafı fark etti. Bunun Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs mesulleri 
ile işbirliği yaparak, ikna yoluyla, sükûn ve emniyet tesis ederek halledilebileceğini 
ümidetti. Bu ümit, bizim görüşümüze göre Makarios nezdinde tamamiyle tesirsiz 
kalmış ve onunla tesanüt ilan eden Yunan Hükümeti nezdinde, mütemadi gerilemeye ve 
inkisara duçar olmuştur.

Kıbrıs idaresinin istidadı ve Yunan Hükümetinin politikası hakkında doğru teşhis 
konmaması, Amerika gayretlerinin bugüne kadar netice vermemesinin başlıca sebebidir. 
Samimî kanaatle Büyük Mecliste ve Türk Milleti huzurunda ifade ediyorum ki, Birleşik 
Amerika’nın tutumunda, hadiselerin Türkiye aleyhine cereyan etmesi için hiçbir tasmin 
yoktur. Amerika tesirlerinin akim kalması yüzünden vaziyetin vahamet kesbetmesinde 
Kıbrıs İdaresinin ve Yunan politikasının uzun müddet Amerika’yı yanıltabilmiş olması 
önemli bir rol oynamıştır.

Amerika’nın gayretlerini ve bunların neticelerini mütalaa ederken, vaziyeti doğru 
görmek vazifemizdir. Amerika’nın gayretlerini, böyle anlayışlı ve samimî tarafından 
görmek lazımdır. Bundan sonra da meselenin adalet içinde hallolunması için onun 
büyük gayretler sarf etmesi behemahal lazımdır. Türkiye ve Yunanistan arasında 
harb çıkma ihtimali, NATO içinde de daimî bir endişe konusu olmuştur. NATO azaları, 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir anlaşma hasıl olması için, mütemadi temennide 
bulunmuşlar, fakat son Yunan Hükümetinin Kıbrıs Devletini vücuda getiren muahedeler 
aleyhindeki politikası yüzünden, ameli bir netice hasıl olmamıştır. Kıbrıs patlamasının 
sekiz aydan beri devamı esnasında, bizim politikamızın hedefi, Kıbrıs’ta emniyet 
ve sükûnun tesisi için tedbir aramak ve daimî bir hâl şekli bulmak için gayret sarfı 
olmuştur. Kıbrıs’ın istiklali aleyhinde sabit bir fikir sahibi olduğumuz sanılmaması için 
ilk günden biz federasyon fikrini ortaya koyduk. Bugün de, o tasavvura avdet edilse, razı 
oluruz. Karşısında bulunduğumuz ödev, muahedeleri tanımıyan ve onların tahribini 
zorla emrivaki haline getirmek isteyen bir Kıbrıs idaresi elinden Türk cemaatinin hayat 
ve emniyetini kurtarmak ve muahedelerin yürümekte olduğu esasını, saklı tutarak, 
daimî birhal şeklini bulmaya çalışmaktır. Biz egemenliğimiz altında askerî ve idarî 
ihtiyaçlara cevap verecek bir bölgenin ilhak olunmasını ve cemaatin yaşama haklarına 
riayet edilmesini müzakere zemini yapmayı bu sebeple kabul ettik. Bunu temin edersek, 
Yunanistan’ın Enosis isteğine karşı bir nevi Türkiye’ye iltihak fikri ile bir anlaşma zemini 
bulmuş olacağız. Daimî bir hâl şekli aradığımıza göre, alacağımız arazi parçasının daimî 
ve ebedi karakterde olması mantıkî ve zaruridir.

Bugünkü durumda gerçek nedir?
Kıbrıs idaresi zorla emrivaki yapmak istiyor. Türk Cemaatini yaşama imkânından 

zorla mahrum etmek istiyor. Yunanistan Kıbrıs’ın bu politikasını destekliyor. Kıbrıs’ın 
bu davada aldığı sert davranışta kendisine devamlı destek sağlayan Yunanistan’ın 
sorumluluğuna hudut yoktur.

Biz, Kıbrıs’ta barışı tesis etmek için Birleşmiş Milletler yolu ile ve her türlü hukuk 
vasıtaları ile çare bulmaya çalışıyoruz. Kıbrıs idaresi bütün bu çareleri iptal etmek 
yolunda yürüdükçe her an askerî müdahaleyi tatbik etmek hakkımız vardır	 (Alkışlar) 
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Bilinen mevsuk haberlere göre, Yunanistan resmî askerî kuvvetlerinden bütün teçhizatı 
ile hiç olmazsa 10 bin kişilik bir kuvvet orada bulundurmaktadır. Kıbrıs Rumlarından 
mütemadi teşkilat ve silahlanma ile ondan daha fazla bir kuvvet hazırlamaktadır. Bunlar 
Türk Cemaatinin ezilmesine ve bizim Türk Cemaatini müdafaamıza karşı koymak için 
kullanılacaktır, iş bugünkü mahiyetinde her an, her vasıta ile Kıbrıs’ta askerî müdahale 
mecburiyetini ortaya çıkarmakla kalmıyor, en geç ilk çatışma anından itibaren 
Yunanistan ile aramızda bir harb çıkmasına doğru ilerliyor. Yunanistan’ın gürültülü ve 
gösterişli askerî hazırlıkları bunun delilidir. Yunanistan barışın bozulması ve aramızda 
silahlı çatışmanın meydana gelmesi için gözü kapalı surette ilerlemektedir.

Türkiye ile Yunanistan arasında böyle bir harb çıkarsa Kıbrıs meselesi o harbin 
içinde ancak fer’i kalacaktır. Vaziyet acıklı haliyle fakat bütün açıklığı ile budur. Barış 
yollarıyla bütün bu güç şartları bertaraf etmeye gayret ediyoruz.

Sayın Üyeler, Şimdi Meclisi davet eden takririn ilk kısmına, yani bilgi isteyen ve 
politika kısımlarına cevap verdim ikinci kismına geliyorum, ikinci kısım izahatımdan 
sonra ne gerektiğinin takdiridir. Bu ise tamamen Yüce Melisin takdirine bağlıdır.

Sayın Üyeler, Sovyet Rusya’nın bu meseledeki alakasını ve teşebbüslerini 
biliyorsunuz. Sovyet Rusya, hususiyle son zamanlarda yaptığı bütün teşebbüslerinde, 
Kıbrıs’ta Rum cemaati ile beraber Türk Cemaati haklarının mahfuz tutulması 
lüzumunda bahsetmektedir. Bunun gibi, federatif bir Devlet olan Sovyet Rusya’nın, 
bizim federasyon şeklinde aradığımız bir hâl yoluna da, müsaidolması lazımdır. Sovyet 
Rusya’nın, Kıbrıs meselesini, bir NATO üssü olarak ele alması, politikasının tabiî bir icabı 
olduğu düşünülürse, Türk Cemaatinin açlıktan öldürülmesi gibi bir faciayı hoş görmesi 
tasavvur edilemez. Sovyet Rusya’nın bize tebliğlerinin umumî efkârımızda üzüntü 
yaptığı doğrudur. Ama onun beyanlarından Kıbrıs idaresinin zulümlerini desteklediği 
manasını çıkarmak yanlış olacağı inancındayım.

Sayın Üyeler, Şimdi size son günlerin, hepimize üzüntü veren hadiselerinden 
bahsetmek isterim. Büyük şehirlerimizde gösteriler ve mitingler yapılmaktadır.

Bunların pek azı kanunun istediği tarzda, daha evvel müracaat ve bu suretle 
Hükümetin kontrolü kabul edilerek yapılmıştır. Büyük kısmı müracaatsız ve kanunî 
muamelesi tekemmül ettirilmeden yapılmıştır, yani kanunsuzdur. Kıbrıs meselesinde 
teessürün ve heyecanın ifadesi, esas maksat olarak gösterilmektedir. Bu çerçeve 
içinde tecavüzler yapılmış, misafirimiz sayılan yabancı devlet mümessilliklerine nahoş 
muameleler reva görülmüştür, izmir’de Fuar’da yapılanlar ise, her manası ile milletimiz 
için ıstırap, zarar ve her türlü bela kaynağı olmak istidadı göstermiştir.

Hatta İzmir’de bir mabede tecavüz edilmiş ve henüz hasar miktarı tespit 
olunamamıştır. Bütün bu hadiseleri esefle ve teessürle kaydediyorum. Nahoş muameleye 
maruz kalan devletlere, Hükümet adına teessürlerimizi söyledik. Yapılan tahribatı tamir 
etmeye çalışıyoruz.

Tecavüzlerin içinde en vahimi, Fuarda davetimizle misafir bulunan devletlerin 
bayraklarına yapılan saygısızlıktır. Birleşik Amerika, İngiltere, Sovyetler Birliği, Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, Çekoslovakya hükümetlerine burada teessürlerimizi ifade ediyorum.
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Kanun içinde yapılması mümkün olan bu gösterilerin, kanun dışı bir hale sokan, 
asil idarecilerini adalet bulmaya çalışmaktadır. Türk Devletinin itibarına zarar vermek 
kastiyle hareket eden suçlular vardır.

Adalet bunları meydana çıkaracak ve layık oldukları cezaları elbette verecektir. 
Milletimize her vesile ile her yerde söylemek vazifemizdir ki, bu kabil kanunsuz 
hareketler Devletimizin başına her musibeti getirebilir.

Bu tecavüzlerin henüz meydana çıkarılmamış olan teşvikçileri, nümayişleri 
Hükümetin tertiplediği iftirasını el altında yaymaktadırlar. Huzurunuzda bu yalanları 
kesin olarak reddediyorum.

Sayın Milletvekilleri, maruzatım bitti, saygılarımı sunarım.121	(Şiddetli	alkışlar)

121   Millet Meclisi Tutanak Dergisi Devre I, Cilt 32, Birleşim 130, Sayfa 274
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4 Eylül 1964 Cuma 
Kıbrıs Olayları ve Hükümetin Politikası Hakkında Gerekli Açıklamanın 
Yapılması Amacıyla Cumhuriyet Senatosu’nun Toplantıya Çağrılması İçin 
AP Grubunun Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) —Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
Sayın Üyeleri,

Yüce Senatonun toplanmasını teklif eden takrir bilgi edinmeyi ve gereklrse Yüce Meclis 
görüşünün tesbitine girişmeyi arzu etmektedir. İlk önce bilgi kısmını izah edeceğim. 
Hükümet Kıbrıs’ta takibettiği politika için 15 Haziranda gizli otu r um istemiş ve Millet 
Meclisince müzakere 19 Haziranda yine Hükümetin istediği güvenoyu ile neticelenmişti. 
Bu gizli otur um ve güvenoyu muamelesi Haziran başında Kıbrıs’taki mezalime karşı 
ahdî hakkımız ve vazifemiz olan müdahale mecburiyetinin tesbitine tevessül olunması 
üzerine meydana çıkmıştır. Askerî müdahale teşebbüsünün tehir olunması sebeplerini 
biliyorsunuz ve bunun üzerinde Amerika seyahati bahis konusu olmuştur.

Şimdi Yüce Senatoya o zamandan beri geçen hadiseleri arz edeceğim.
Bu devrede ilk ehemmiyetli çalışma Amerika’da vukubulmuş, en yüksek kademede 

Devlet ricali ile vaziyet tetkik olunmuştur. Bunun neticesinde Zürich ve Londra 
Anlaşmalarının mahsulü olan bütün muahedelerin ve Anayasanın yürürlükte olduğu 
kabul ve ilan edilmiştir.

Kıbrıs ihtilafının süratle halli için tedbirler düşünülmüştür. Bu müddet esnasında 
emniyetin ve sükûnun muhafazası ve muhtaç bir halde olan mağdur Türklerin 
sefaletlerinin artmamasının temini çareleri görüşülmüş ve iş birliği kararlaştırılrnıştır. 
En mühim nokta başlıca alâkalılar olan Türkiye ve Yunanistan arasında bir temasın 
temini ile hâl çaresi aranması icabının tesbiti idi.

Türkiye ile Yunanistan arasında görüşme ve konuşmayı temin için tedbirler aranmaya 
başlanmıştır. Seyahatin Amerika’dan sonra Londra’da ve Paris’te cereyan eden safhaları 
umumî olarak muahedelerin muteber olduğu ve bir hâl çaresi süratle bulunmak lazım 
geldiği üzerinde cereyan etmiştir.

Türkiye ve Yunanistan’ın görüşlerini araştırmak ve birleştirmek teşebbüsünde birçok 
güçlükler baş göstermiştir. Nihayet Birleşmiş Milletler Arabulucusunun iştirakinde ve 
nezaretinde Cenevre’de bir müzakere mekaniz

ması kurulmak mümkün oldu. Bu müzakere, bizim gönderdiğimiz Yüksek Meclis 
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Meclisin tasvibi ile Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletler 
nezdinde takip ile vazifeli Prof. Nihat Erim arkadaşımızın iştiraki ile Cenevre’de açıldı. 
Nihat Erim, 8 Temmuzda Cenevre’de bulundu. Askerî meselelerin görüşülmesinde 
müşavir olarak General Sunalp kendisine iltihak etti.

Temmuz ortasında, Birleşmiş Milletler nezaretinde iki Hükümeti temasa getirmeye 
çalışan Amerika’nın mümtaz Devlet adamı Mr. Acheson ile görüşmelerde, ilk ihtimal 
belirmiş ve Mr. Acheson hâl şekli olarak düşündüklerini yazılı olarak delegemize 
vermiştir. Prof. Erim bu teklifle 16 Temmuzda Ankara’ya geldi, Bakanlar Kurulunda 
konuşuldu. Bu teklifin müzakere zemini olarak kabul edilmesine ve bazı iyileştirmeler 
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yapılmaya çalışılmasına, Bakanlar Kurulunca karar verilerek. Heyetimiz Cenevre’ye 
gönderilmiştir. 20 Temmuzdan itibaren (Acheson Planı) müzakere zemini alınarak 
görüşmelere devam edilmiştir. Plan ana hatları ile şudur; Kıbrıs Adasının Karpas 
yarımadası kısmında, Türkiye’ye hükümranlığı kendisine aid olacak ve Türkiye’ye 
Anavatanın ayrılmaz bir cüz’ü sayılacak bir arazi verilecek. Bu sahanıntam olarak 
sınırı hükümranlık esası üzerine yapılacak müzakerelerde tesbit edilecek. Türkiye bu 
sahada dilediği kadar askerî kuvvet bulundurabilecek ve bu yoldan kendi emniyetini ve 
Kıbrıs Türklerinin emniyetini sağlıyacak tedbirleri alabilmek imkânını elde edecek. Bu 
saha, Kıbrıs’ın diğer yerlerinde yaşamaya devam etmek istiyecek Türklerin ilerde yeni 
tecavüzlere maruz kalmaları halinde iltica edebilecekleri bir melce olacak.

Mr. Acheson bundan başka, Kıbrıs’ın Rumlar veya Yunanistan idaresinde kalacak 
kısmında ikamete devam edecek Türkler için “Mahallî Şelf - Goverment” veya “Mahallî 
Şelf Administration” bölgeleri öne sürmüştür.

Teferruatı müzakerelerde kararlaştırılacak olan mahallî vergileri kendileri 
toplıyacak ve masrafları kendileri yapacaklar, mahallî polise kurnanda edecekler, 
Türklere taallûk ettiği ölçüde adalet müesseselerinin umumi sevk ve idaresine hâkim 
olacaklar ve belediyenin ve mahallî idarenin diğer yetkilerine de sahip bulunacaklar. 
Bu mahallî muhtar idare Devlet içinde Devlet mahiyeti almıyacak, merkezdeki siyasî 
otoriteye karşı sorumlu sayılacak.

Bu şekilde Şelf- Goverment, Türklerin çoğunluğu teşkil ettiği Kıbrıs’
ın iki veya üç bölgesinde kurulacak.
Adanın başka kısımlarında yaşayacak Türklerin haklarının korunması için merkezde 

bir Türk idaresi kurulması düşünülüyor. Bu teşekkül kendi kendini muhtar bir şeklide 
idare edecek iki veya üç bölge dışında yaşıyan 

Türklerin şehirlerde mahallelerin ve şehir dışında hepsi Türk veya büyük çoğunluğu 
Türk olan köylerin, idari işlerini sevk ve idare edecek.

Mr. Acheson’un düşündüğüne göre, bütün bu haklara sahibolan Türkler yine de 
merkezi otoritenin vatandaşları olacaklar ve bu sıfatla meselâ

Lozan Muahedesinde azınlıklara tanınan haklara da malik olacaklar. Hatta bunlara 
ilave, koruyucu tedbir olarak ya Birleşmiş Milletler yahut Milletlerarası Adalet 
Divanı tarafından tayin edilecek bir “Milletlerarası Komiser” Türk cemaatine ve 
Türk fertlerine tanınan haklara saygı gösterip gösterilmediğini, yerinde müşahade 
edecektir. Mr. Acheson, yazılı olarak delegemiz Prof. Erim’in suallerine verdiği cevapta, 
bu şekille milletlerarası komiser tayini usulünün. Amerika Hükümetinin Danzig ve 
Saar bölgelerinde iyi İşlediği telakkisinde olduğunu da belirtmiştir. Bu milletlerarası 
komiser, doğrudan doğruya şikâyet dinliyebilecek, tahkikat yapabilecek, ilgili otoritelere 
haksızlığı tamir etmek için tavsiyelerde bulunabilecektir.

Hatta Mr. Acheson, bu komiserin tamir ve tazminini emredebilme yetkisi ile teçhizini 
dahi muarız tarafın istinaf hakkı olmak şartiyle, düşünmüştür.

Eğer fiilen ilgili otorite, bu komiserin tavsiye veya kararına itaat etmezse, mutazarrır 
olan taraf Milletlerarası Mahkemeye veya taraflar müzakerede kabul ederlerse, NATO’ya 
başvurulabilecektir.
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15 Temmuzdaki durum budur. Bu teklifler Bakanlar kurulunda görüşüldü. 
Müzakere zemini olarak kabul edildi. Bilhassa Türkiye’ye ilhak olunacak arazinin 
genişliği ve hudutları hakkında talimat verilerek heyetimiz iade olundu. Bundan başka, 
Akdeniz’inobölgesinde, Türkiye’nin emniyetini korumak için. Yunanlıların Meis adasını 
da Türkiye’ye terk edebileceklerini, Mr. Acheson, delegemize söyledi.

20 Temmuzda Cenevre’de müzakere yeniden başladı. Bizim heyetimiz ilk önce 
Türkiye’ye terk olunacak arazinin hudutlarını tayin etmek lazım geldiğini söylemiş, bu 
arazi hudutları tayin olunurken hangi mülahazaların hâkim olacağı düşünülmüş, ilk önce 
askerî mülahazaların ele alınması kabul edilmiştir. Mütehassıs Amerikan generali ve 
Kıbrıs’taki Ataşemiliteri davet olunarak, bizim askerî delegemizle görüşmeler yapılmış 
ve arazinin genişliği hususunda neticelere varmışlardır. Bir kısmında tam mutabakat 
ve Garp hudutlarında bize göre asgari, Amerika mütehassıslarına göre azami hudutlar 
düşünülmüştür.

Bu müzakereler, başından beri iki Hükümet arasında mahrem tutulmak kaydiyle 
cereyan etmiştir. Biz buna bugüne kadar büyük dikkatle riayet ettik. Hâlbuki Yunan 
Hükümetinden, müzakere esaslarını öğrenen Arşövek Makarios, Atina’yı bir ziyaretinden 
dönerken bunları usule aykırı bir şeklide -hatta tahrif ederek- ilan etti. Aynı haberler 
Yunan gazetelerinde ve oradan bütün dünya basınına aynı şeklide intikal eyledi.

Makarios’un (1) Atina ziyaretinde Yunan Hükümeti ile yaptığı görüşmeyi mütaakıp, 
“Acheson Planı”nın kendilerince kabule şayan olmadığı öğrenildi.

Delegemiz bunun üzerine Hükümete izahlarda bulunmak üzere 7 Ağustos’ta 
Ankara’ya avdet etti.

Cenevre’de bir aydan beri süre gelen müzakereler esnasında, Kıbrıs’ta aylardan 
beri devam eden silahlanma, daha da çok artmış ve Türk Cemaatinin uğradığı tehditler, 
azalmak şöyle dursun, büyük ölçüde tertipler, umumi bir taarruz hazırlığı mahiyetini 
almaya başlamıştır. Limanlara gelen büyük silah sandıkları, Birleşmiş Milletler 
tarafından hiç müdahale edilmeden, ithal edilmiş ve Kıbrıs idaresi tarafından Birleşmiş 
Milletlerin Türk cemaatini korumak için yardımları tesirsiz hale getirilmiş, büyük 
taarruzlar bu suretle hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin bütün gayretleri akim kalmakta idi.

Bu hazırlıklar Cenevre müzakereleri elle tutulacak konular halinde ilerlerken 
Kıbrıs’ta büyük ölçüde taarruzlar da patlayacak dereceye vardırılmıştır.

Türk köylerinin altında bulundukları baskı, her günkü basın ve radyo haberlerinden 
bildiğiniz gibi, insanların içecek suyu kesilecek ve çocuklarla hastaların muhtaç 
oldukları süt yasak edilecek dereceye götürülmüştür.

Ağustosun ilk haftasında, Yunan Hükümetinden Acheson planına ret cevabı etrafa 
yayılırken Kıbrıs’ta ve Mansura’da büyük taarruz patlamıştır.

Bunun üzerine Türk cemaatinin yardımına koşmak vazifesi, bizi Adaya hava 
kuvvetleri sevkine mecbur etti. 7 Ağustos ihtar uçuşu yapıldı. 8 ve 9 Ağustos günleri 
tecavüz eden Rumların millî muhafız dediği, Anayasa dışı kuvvetler ve o civarda bulunan 
askerî hedefler bombardıman edilmiştir.
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9 Ağustos günü, Amerika bize Arşövek Makarios’un bombardıman durmadığı 
takdirde Türk cemaati aleyhine umumi kıtale başlıyacağını bildirdi.

Bu tehdit teklifini reddettik. Aynı gün akşamüstü Makarios’un Türk köylerine karşı 
taarruzu durdurduğu Amerika Hükümetince bize bildirilmesi üzerine, biz de ertesi gün 
bombardımana devam etmiyeceğimizi vadettik.

Biz bombardımanı durdurmak için, Erenköy bölgesinde, köylere taarruz eden Rum 
kuvvetlerinin, o mıntıkadan tamamen çekilmelerini bütün Ada sathında Türklere karşı 
ateşin tamamen kesilmesini ve Türk cemaatine karşı tatbik edilen iktisadi ablukanın 
kaldırılmasını talebettik. Tavassut eden Amerika ile bu şartlar görüşülürken 9 Ağustosta 
Güvenlik Konseyi tarafları ateş kesmeye davet kararını aldı.

Bu bombardıman günlerinde NATO Genel Sekreteri ile Sovyet Başbakanından ve 
Amerika Cumhurbaşkanından ateş kesme ve barış mesajları aldık. Ateş kesme nazari 
olarak kabul edilmek suretiyle bizim şartlarımızın kabul ve tatbik edilmesi, mutat olan 
müracaatlar, takipler ve talepler sırasına girmiştir. Gerek cemaat ve abluka için, gerek 
silahlanma ve Kıbrıs’taki kuvvetlerimiz için Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler askerî ve sivil 
makamlarına, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Amerika, İngiltere hükümetlerine 
müracaat, şikâyet ve takip, her günkü hayatımızın gayretleri halini almıştır.

9 - 10 Ağustos günlerinde Yunan Başbakanı ile aramızda şifahi mesajlar teati 
olunmuştur. Yunan Başbakanı bana, bombardımanın durması için müracaat etmiş ve 
ben kendisine biran evvel ihtilâfın halli ile sebebin ortadan kaldırılmasını nazik ve 
samimî bir surette bildirmişimdir.

Yine 10 Ağustos gününde Genelkurmay Başkanımız. Paris’te NATO Karargâhına 
gitmiştir.

Bugünler, Genel Sekreter, İngiltere Başbakanı ve Sovyet Başbakanı ile aramızda 
mesajlar teatisi ile geçmiştir. Bunların hepsinde, sulh yoliyle, Birleşmiş Milletler vasıtası 
ile ihtilafın halli arzusu gösteriliyordu.

Yunan Hükümeti, tekrar Kıbrıs idaresi ile tesanüdünü ilan etmiştir.
Cenevre Heyetimiz 14 Ağustosta Cenevre’ye döndü. Bu arada Amerika Cumhurbaşkanı 

bize ve Yunanistan’a tekrar mesajlar göndermiştir. Bombardıman esnasında NATO’dan 
alınmış olan Hava Kuvvetlerimiz NATO’ya iade olunmuş bizi takiben Yunanistan’da iade 
etmiştir.

Türk cemaatinin hali bundan sonra da iktisadi abluka ve yeni taarruz hazırlıkları 
tehdidi altında geçmekte bulunmuştur. Bir yerde su kesilir, o açılırken başka yerde 
kesilir ve her gün değişik bir abluka tedbiri tatbik olunur.

Bu müddet esnasında müzakere safhası şudur; 14 Ağustosta Cenevre’ye dönen 
delegemiz, ertesi gün Mr. Acheson’u, görerek Yunanistan’ın ve Makarios’un müzakere 
zemini olan Acheson planını reddettiklerine göre, bizim de Cenevre’de 8 Temmuzda 
müzakereye başladığımızda, öne sürdüğümüz mutlak ve kesin taksim projemize avdet 
ettiğimizi söyledi ve buna dair haritayı Mr. Acheson’a verdi.

Bu sırada, Yunanlıların ilk defa bir teklifle Cenevre’ye gelerek El. Greco burnunda, 
32 Km2 lik bir sahada, sadece hava ve deniz üssü olarak kullanılmak kayıt ve şartı ile ve 
25-30 yıl kira ile bir sahayı Türkiye’ye bırakabilecekleri ve Türk cemaatine ise, sadece 
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Batı-Trakya Türklerine tanınan ekalliyet hakları ile buna ilave milletlerarası bir mercie 
doğrudan doğruya şikâyet imkânı verecekleri, Mr. Acheson’dan öğrenildi. Vâki teklifi 
ciddî telakki etmiyerek hemen bertaraf ettik. Bunu takiben, Karpas yarımadasında, 
Yunanlıların 50 yıl müddet kiralı, evvelce Mr. Acheson ile görüşülenden daha az, ancak 
50 Km2 lik bir sahayı kabule meylettikleri delegemize söylendi. Bu teklifi de müzakere 
zemini kabul ettiğimiz plan dışında olduğundan, reddettik.

Bütün bu tekliflerde, müzakere zemini kabul ettiğimiz maddelerde, iki taraf bir 
anlaşmaya varırsa, bu anlaşmanın Yunanlılar lehine bedeli Enosis olacaktır.

20 Ağustos Prof. Erim’e Mr. Acheson tarafından, Kıbrıs meselesinin halli için, iki 
tarafa, yani Türkiye ve Yunanistan’a tebliğ olunmak üzere, Amerika Hükümetinin 
arabulucu teklifi olarak, tebliği yapıldı. Bu tebliğ bize 22 Ağustosda Amerika Büyükelçisi 
tarafından teyidedildi.

Bu teklif kısaca şudur; 1. Karpas yarımadasında Batı sınırı Komi Kebir’in iki mil 
Batısından Kuzey-Güney istikametinde çekilecek, bir hattın Doğusunda kalan bölgede, 
Türkiye 50 yıl süre ile bir askerî üs bulundurma hakkına sahibolacaktır.

Ayrıca Türkiye Magosa Limanından serbest istifade edebilecektir.
2. Yunan Hükümeti, Kıbrıs cemaatine Lozan Muahedesinde ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesindekiler de dahil olmak üzere, kabul edilmiş insan ve azınlık hakları 
için sağlam teminat verecektir. Kıbrıs sekiz kaymakamlık bölgesine ayrılacak ve 
kaymakamlardan ikisi daima Türk olacaktır.

3. Bu bölgelerin idare memurları arasında Türklere de ehemmiyetli miktarda yer 
ayrılacaktır. Fazlacatü rk nüfusu olan yerlerde muhtelif Yunan ve Türk Polis memurları, 
karakolları ve kontrolları kullanılacaktır.

4. Lefkoşe’de Kıbrıs Umumi Valisinin yanında, yüksek derecede bir Kıbrıs’lı Türk 
memur ve ona bağlı kâfi miktarda büro memurları bulunacak, bu yüksek dereceli 
memur (Türk İşleri İdarecisi) sıfatı gibi bir unvan taşıyacak ve bu memur bütün Adada 
Türklerin haklarına ve refahlarına riayet edilip edilmiyeceğini müşahede edecek. Bu 
konuda Umumi Valiye, Atina Hükümetine veya lüzum olursa Milletlerarası Komisere 
başvurabileceklerdir.

5. Yunan ve Türk hükümetlerinin muvafakati ile Birleşmiş Milletler veya başka 
milletlerarası bir merci, Kıbrıs’ta bir yüksek komiser bulunduracaktır.

Bu zatın vazifesi, Kıbrıslı Türklerin haklarına riayeti müşahede ve temin etmeye 
çalışmak olacaktır. İhlalleri Yunan otoritelerine, onlar çare bulamazsa milletlerarası bir 
kaza merciine aksettirecektir.

6. Kıbrıslı Türklerin ahvali şahsiyeleri için, ayrı bir Medeni Kanun olacaktır.
Bu konudaki davalara ilk mahkeme olarak Türk hakimler bakacaklardır.
Bu teklif üzerinde, ilk önce, bizim nokta-i nazarımızla temel fark olan 50 yıl kira ile 

üs kabulü noktasını ele aldık. Diğer meselelerinte tklki sonra yapılmak üzere, ilk önce 
kira ile muvakkat arazi terki teklifinin kaldırılması ve evvelce ilk teklifte kabul edildiği 
gibi mülkiyeti, hükümranlığı bize aidolacak, Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası sayılacak 
bir arazi sahibi olmak prensibinde ısrar ettik. Prof. Erim’e ilk verdiğimiz talimat budur.
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22 Ağustos’ta, Amerika Büyükelçisi teklifleri bana ve benimle beraber olan Dışişleri 
Bakanımıza resmen tevdi etti. Ve üzerinde tabiatiyle görüşme yapıldı. Görüşme kira ve 
mülkiyet ihtilafı üstünde toplanmıştır. Kira şeklini kabul edemiyeceğimiz kesin olarak 
bildirilmiştir.

23 Ağustosta, Amerika Büyükelçisi tekrar talimat alarak geldi ve itirazlarıma 
cevabolan mülahazalariyle beraber tekliflerinde ısrar ettiklerini bildirdi. Tekrar kesin 
olarak kabulümüz imkânı olmadığını söyledim.

Bundan sonra, Amerika’dan aldığımız cevap, 31 Ağustos tarihindedir.
Bunda Amerika Hükümeti, arabulucu olarak yaptığı tekliflerin, Türkiye ve Yunanistan 

tarafından kabul edilmemesi üzerine, Cenevre’de çalışmaya fasıla verdiğini ve Mr. 
Acheson’u davet ederek vaziyeti onunla istişare edeceğini tebliğ etmiştir. Hulâsa olarak 
Amerika iyi niyetle ve iki tarafın kabul edeceği bir hâl şekli bulmak gayretiyle çalıştığını 
teyidetmektedir.

Sayın Üyeler; Amerika’nın Kıbrıs ihtilafının başından beri tutumunu umumi 
efkârımızın doğru olarak bilmesini lüzumlu görmekteyim. Amerika, Kıbrıs’ı vücuda 
getiren muahedelerde, taraf ve imza sahibi değildir.

Dost ve müttefiklerin arasında bir mesele olarak kendisi, son Kıbrıs patlamasından 
evvel de, patladıktan sonra da daima haberdar edilmiştir. Yunanlıları bilmiyorum. Fakat 
biz Amerika’nın meseleye uzaktan bakmasını değil, meseleye bir hâl tarzı bulmak için 
yakından faal bir rol oynamasını daima istemişizdir.

Zürih ve Londra Anlaşmalarının kabulünde istinat noktası olan esaslı ümitler, 
kanaatler vardır. Enosis ve taksim mücadelesi esnasında, taraflar bir hâl şekli 
bulamadıkları için, müstakil bir Kıbrıs mefhumu üzerinde mutabık kalmışlardır. 
Teminata ve askerî kıtalarla desteklemeye dayanan dost ve müttefik olan Türkiye ve 
Yunanistan devletleri arasında, bu muahedelerin iyiniyetle işliyeceği ümidedilmiştir. 
Şimdi anlaşılıyor ki, müstakil bir Kıbrıs hüviyetinin faydalı olacağı ümidi, yalnız İmza 
eden devletlerde değil.

Amerika’da da o zaman mevcut idi. Seklz ay önce patlıyan cebren Anayasa ihlâli 
teşebbüsüne kadar, her ihlâl, teminatçi devletler arasında süratle görüşülüyor ve 
imza sahibi devletler, Yunanistan dahil olarak Kıbrıs Anayasasına riayet edilmesini 
destekliyorlardı. Arşövek Makarios’un, Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk gününden beri, mevcut 
Anayasayı temelinden değiştirmek fikrinde olduğu görülmüştür. Yunanistan dahil, 
teminatçi devletler buna müsaid olmamışlardır. Arşövek Makarios şiddet kullanarak, 
Anayasanın ihlâline ve Türk Cemaati haklarının kaldırılmasına teşebbüs ettikten sonra, 
bütün planını zorla emrivaki İhdasında toplamıştır.

Yunan Hükümetinin Arşövek’in Anayasadan ayrılmasını tabiî gördüğü.
Garanti Anlaşması ile imza sahiplerine verilen müdahale hakkının işlememesi 

hususunda onunla tesanüde karar verdiği andan itibaren, Kıbrıs Cumhuriyetinin 
hukukî temeli, esasında çökmüş ve bu zorlanış ile yeni bir Kıbrıs statüsü, yani Ada’nın 
Yunanistan’a İlhakı planı ortaya çıkmıştır.

Bu planın, başında müştereken hazırlandığı ve tatbikine karar verildiği, hadiselerin 
seyrinden öğrenilmektedir.
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Benim kanaatimce, Zürlh ve Londra anlaşmaları yapılırken, Garanti Muahedesine 
konulan tek taraflı müdahale tedbirinin de, Türkler tarafından yalnız başına 
işletilmesinin Önleneceği, onlarca hesabedilmiştir. Amerika’nın bu sebeple bu mesele 
patladığından itibaren her gün artan vahamet karşısında başlıca endişesi, iki NATO 
müttefikinin bir harbe tutuşmasını önlemeye çalışmak olmuştur. Çünkü, Arşövek 
Makarios teskin edilmez bir hırs ile zor emrivaki yapmaya çalışırken, ister İstemez 
Türklerle çatışacaktı ve Yunanistan muahedeleri bir yana bırakıp da Makarios’la 
tesanüt politikası takibedince, bu çatışma derhal, Türkiye ile Yunanistan arasına intikal 
edecekti.

NATO içinde büyük mesuliyet sahibi olarak Amerika’nın, bu hale meydan vermemek 
için gayret sarf etmesi anlaşılabilir. Ancak Türkiye’nin Cemaatini kurtarmak için, askerî 
müdahaleden başka çaresi kalmaması mümkündür. Yunanistan ile çatışma İhtimalinden 
dolayı Türkiye’nin askerî müdahalesi önlenmeye çalışılırsa Ada’da zor kullanmak 
çabasında olan Arşövek idaresinin, bundan tabiatiyle teşvik ve yardım görmüş olduğunu 
kabul etmek lazımdır.

Amerika bu tezat ve ihtilafı fark etti. Bunun Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs mesulleri 
ile iş birliği yaparak, ikna yoluyla, sükûn ve emniyet tesis ederek halledilebileceğini 
ümidetti. Bu ümit, bizim görüşümüze göre, Makarios nezdinde tamamiyle tesirsiz 
kalmış ve onunla tesanüt ilan eden Yunan Hükümeti nezdinde, mütemadi gerilemeye ve 
inkisara duçar olmuştur.

Kıbrıs idaresinin istidadı ve Yunan Hükümetinin politikası hakkında doğru teşhis 
konması, Amerika gayretlerinin bugüne kadar netice vermemesinin başlıca sebebidir. 
Samimî kanaatle Büyük Mecliste ve Türk Milleti huzurunda ifade ediyorum ki, Birleşik 
Amerika’nın tutumunda, hadiselerin Türkiye aleyhine cereyan etmesi için hiçbir tasmim 
yoktur. Amerika tesirlerinin akîm kalması yüzünden vaziyetin vahamet kesbetmesinde 
Kıbrıs idaresinin ve Yunan politikasının uzun müddet Amerika’yı yanıltabilmiş olması 
önemli bir rol oynamıştır.

Amerika’nın gayretlerini ve bunların neticelerini mütalâa ederken, vaziyeti doğru 
görmek vazifemizdir.

Amerika’nın gayretlerini, böyle anlayışlı ve samimî tarafından görmek lazımdır. 
Bundan sonra da meselenin adalet içinde hallolunması için onun büyük gayretler sarf 
etmesi behemahal lazımdır. Türkiye ve Yunanistan arasında harb çıkma ihtimali, NATO 
içinde de daimî bir endişe konusu olmuştur.

NATO azaları, Türkiye ile Yunanistan arasında bir anlaşma hâsıl olması için, mütemadi 
temennide bulunmuşlar, fakat son Yunan Hükümetinin Kıbrıs Devletini vücuda getiren 
muahedeler aleyhindeki politikası yüzünden, amelî bir netice hâsıl olmamıştır. Kıbrıs 
patlamasının sekiz aydan beri devamı esnasında, bizim politikamızın hedefi, Kıbrıs’ta 
emniyet ve sükûnun tesisi için tedbir aramak ve daimî bir hâl şekli bulmak için gayret 
sarfı olmuştur. Kibrisin istiklali aleyhinde sabit bir fiklr sahibi olduğumuz sandrnaması 
için ilk günden, biz federasyon fikrini ortaya koyduk.

Bugün de, o tasavvura avdet edilse, razı oluruz. Karşısında bulunduğumuz ödev, 
muahedeleri tanımıyan ve onların tahribini zorla emrivaki ve emniyetini kurtarmak ve 
muahedelerin yürümekte olduğu esasını, saklı tutarak, daimî bir hâl şeklini bulmaya 
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çalışmaktır. Biz egemenliğimiz altında askerî ve idarî ihtiyaçlara cevap verecek bir 
bölgenin ilhak olunmasını ve cemaatin yaşama haklarına riayet edilmesini müzakere 
zemini yapmayı bu sebeple kabul ettik. Bunu temin edersek, Yunanistan’ın enosis 
isteğine karşı bir nevi Türkiye’ye iltihak fikri ile bir anlaşma zemini bulmuş olacağız. 
Daimî bir hâl şekli aradığımıza göre, alacağımız arazi parçasının daimî ve ebedî 
karakterde olması mantıkî ve zaruridir.

Bugünkü durumda gerçek nedir?
Kıbrıs idaresi zorla emrivaki yapmak istiyor. Türk Cemaatini yaşama imkânından 

zorla mahrum etmek istiyor. Yunanistan Kıbrıs’ın bu politikasını destekliyor. Kıbrıs’ın 
bu davada aldığı sert davranışta kendisine devamlı destek sağlıyan Yunanistan’ın 
sorumluluğuna hudut yoktur. Biz, Kıbrıs’ta barışı tesis etmek için Birleşmiş Milletler 
yoliyle ve her türlü hukuk vasıtaları ile çare bulmaya çalışıyoruz. Kıbrıs idaresi bütün 
bu çareleri iptal etmek yolunda yürüdükçe her an askerî müdahaleyi tatbik etmek 
hakkımız vardır. Bilinen mevsuk haberlere göre, Yunanistan resmî askerî kuvvetlerinden 
bütün teçhizatı ile hiç olmazsa 10 bin kişilik bir kuvvet orada bulundurmaktadır. 
Kıbrıs Rumlarından mütemadi teşkilat ve silahlanma ile ondan daha fazla bir kuvvet 
hazırlamaktadır. Bunlar Türk Cemaatinin ezilmesine ve bizim Türk Cemaatini 
müdafaamıza karşı koymak için kullanacaktır.

İş bugünkü mahiyetinde her an her vasıta ile Kıbrıs’ta askerî müdahale mecburiyetini 
ortaya çıkarmakla kalmıyor, en geç ilk çatışma anından itibaren Yunanistan ile aramızda 
bir harb çıkmasına doğru ilerliyor.

Yunanistan’ın gürültülü ve gösterişli askerî hazırlıkları bunun delilidir.
Yunanistan barışın bozulması ve aramızda silahlı çatışmanın meydana gelmesi için 

gözü kapalı surette ilerlemektedir.
Türkiye ile Yunanistan arasında böyle bir harb çıkarsa Kıbrıs meselesi o harbin 

içinde ancak fer’î kalacaktır. Vaziyet acıklı haliyle fakat bütün açıklığı ile budur.
Barış yollariyle bütün bu güç şartları bertaraf etmeye gayret ediyoruz.
Sayın Üyeler, Şimdi Senatoyu davet eden takririn ilk kısmına, yani bilgi istiyen ve 

politika kısımlarına cevap verdim. İkinci kısmına geliyorum. İkinci kısım izahatımdan 
sonra ne gerektiğinin takdiridir. Bu ise tamamen Yüce Meclislerin takdirine bağlıdır.

Sayın Üyeler, Sovyet Rusya’nın bu meseledeki alakasını ve teşebbüslerini biliyorsunuz.
Sovyet Rusya hususiyle son zamanlarda yaptığı bütün teşebbüslerinde, Kıbrıs’ta 

Rum Cemaati ile beraber Türk Cemaati haklarının mahfuz tutulması lüzumundan 
bahsetmektedir. Bunun gibi, federatif bir Devlet olan Sovyet Rusya’nın, bizim federasyon 
şeklinde aradığımız bir hâl yoluna da, müsaidolması lazımdır. Sovyet Rusya’nın, 
Kıbrıs meselesini, bir NATO üssü olarak ele alması, politikasının tabiî bir icabı olduğu 
düşünülürse, Türk Cemaatinin açlıktan öldürülmesi gibi bir faciayı hoş görmesi 
tasavvur edilemez. Sovyet Rusya’nın bize tebliğlerinin umumi efkârımızda üzüntü 
yaptığı doğrudur. Ama onun beyanlarından Kıbrıs idaresinin zulümlerini desteklediği 
manasını çıkarmak yanlış olacağı inancındayım.

Sayın Üyeler, Şimdi size son günlerin, hepimize üzüntü veren hadiselerinden 
bahsetmek isterim. Büyük şehirlerimizde gösteriler ve mitingler yapılmaktadır.
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Bunların pek azı kanunun istediği tarzda, daha evvel müracaat ve bu suretle 
Hükümetin kontrolü kabul edilerek yapılmıştır. Büyük kısmı müracaatsız ve kanuni 
muamelesi tekemmül ettirilmeden yapılmıştır, yani kanunsuzdur.

Kıbrıs meselesinde teessürün ve heyecanın ifadesi, esas maksat olarak 
gösterilmektedir. Bu çerçeve içinde tecavüzler yapılmış, misafirimiz sayılan yabancı 
Devlet mümessilliklerine nahoş muameleler reva görülmüştür.

İzmir’de Fuar’da yapılanlar ise, her manası ile milletimiz için ıstırap, zarar ve her 
türlü bela kaynağı olmak İstidadı göstermiştir. Hatta İzmir’de bir mabede tecavüz 
edilmiş ve henüz hasar miktarı tesbit olunamamıştır.

Bütün bu hadiseleri esefle ve teessürle kaydediyorum. Nahoş muameleye maruz 
kalan devletlere, Hükümet adına teessürlerimizi söyledik.

Yapılan tahribatı tamir etmeye çalışıyoruz. Tecavüzlerin içinde en vahimi Fuar’da 
davetimizle misafir bulunan devletlerin bayraklarına yapılan saygısızlıktır.

Birleşik Amerika, İngiltere, Sovyetler Birliği, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Çekoslovakya 
hükümetlerine burada teessürlerimizi ifade ediyorum.

Kanun içinde yapılması mümkün olan bu gösterileri, kanun dışı bir hale sokan, asıl 
idarecilerini adalet bulmaya çalışmaktadır. Türk Devletinin itibarına zarar vermek 
kasdiyle hareket eden suçlular vardır. Adalet bunları meydana çıkaracak ve layık 
oldukalrı cezaları elbette verecektir.

Milletimize her vesile ile her yerde söylemek vazifemizdir ki, bu kabil kanunsuz 
hareketler Devletimizin başına her musibeti getirebilir.

Bu tecavüzlerin henüz meydana çıkarılmamış olan teşvikçileri, nümayişleri 
Hükümetin tertiplediği iftirasını el altından yaymaktadırlar. Huzurunuzda bu yalanları 
kesin olarak reddediyorum.

Yüce Senatoya engin saygılarımı sunarak sözlerime son veriyorum.122 (AIkışlar)

122   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 91, Sayfa 575
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8 Eylül 1964 Salı 
AP, CKMP, YTP ve MP Meclis Grup Başkanvekillerinin Kıbrıs ve Bununla 
İlgili Dış Politika Konusunda Gruplar ile Milletvekillerinin Görüşlerini 
Açıklamalarını Temin ve Meclisin Görüşünün Belirlenmesi Amacıyla 
Genel Görüşme Açılması İstemine Dair Ortak Önergesi Üzerinde Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Milletvekilleri, iki gündenberi 
Kıbrıs meselesi üzerinde parti grupları ve münferit arkadaşlar geniş beyanlarda 
bulunmuşlardır.

Kıbrıs meselesine milletimizin gösterdiği geniş ilgi, Kıbrıs’ta cereyan eden Anayasa 
ve kanun dışı hareketlerin ve Türk Cemaatine reva görülen zulümlerin ıstırabı, bütün 
konuşmalara karekter vermektedir.

Milletimiz, Kıbrıs faciaları ile o kadar dolgundur ki, herkes menşeini ve hedefini 
düşünmeksizin, yalnız şikâyet tesiri ile konuşmak ihtiyacına düşmüştür.

Milletçe çekilen ıstırabın milletvekillerinde ifadesini bulması, tabiî görülmek 
icabeder. Milletvekili arkadaşlar, faciaları durdurmak ve zalimleri yola getirmek için, 
sorumluluk mevkiinde olan Hükümeti geniş ölçüde suçlamışlardır.

Gerçek şudur ki, Hükümet, 8 aydan beri, bütün gayretleri ile bu faciaları mümkün 
olduğu kadar önlemeye çalışmıştır. Nankör şartların bertaraf edilmemesindeki mahallî 
ve uluslararası güçlükler, insaf ile düşünülüp göz önüne alınmak lazımdır. Ancak böyle 
bir tutum bizi isabetli tedbirlere götürebilir. Evvela bazı umumi mülahaza arzından 
sonra grupları ve milletvekillerini meşgul eden münferit meseleleri mümkün olduğu 
kadar aydınlatmağa çalışacağım.

Ehemmiyetli konulardan birisi iktidar ile muhalefet arasında haberleşme ve 
dayanışma meselesidir. İnsaf ile düşünülürse dış politika konusunda iktidar ile muhalefet 
arasında haberleşme ve görüşme işlemiştir. Bu ölçüde şimdiye kadar Türkiye’de böyle 
bir beraber çalışma görülmemiştir.

Parti liderleri ile şahsen yaptığım birçok temaslardan başka, Meclis huzurunda, her 
gün konuşulduğu devirler olmuş, genel görüşme ve gizli oturumlarda Devletin mahrem 
vesikaları milletvekillerine arz olunmuştur.

Liderlerle toplandığım zaman, verdiğim haberlerin gazete haberleri mahiyetinde 
olduğu zikredilmiştir. Basın bugün her memlekette, hükümetlerin her meselesini hemen 
haber alıp yazacak durumdadır. Bununla beraber mesul ağızdan söylenen havadis 
kısımları, resmiyete büründüğü zaman önemle tetkik edilme kıymetini kazanırlar. 
Bunun yanında pekâlâ hatırlamak mümkündür ki, gazetelerde bulunmıyan bilgiler de 
verilmiştir.

Hatipler haklı olarak çıkarma konusunda ısrar etmektedirler. Çıkarma süratle yapılıp 
arzu edilen yerler fiilen işgal edilir ve tesadüf edilecek mukavemetler hemen bertaraf 
olunursa, hususiyle bütün bu muamele kâfi kuvvetle bir hafta içinde bitirilirse, aylarca 
ve aylarca süren güç sefer hazırlıkları derhal netice verebilir. Askerî ve siyasi gerçek 
budur. Bu kadar basit ve süratli görünen muamelenin başta siyasi unsurlar olmak üzere 
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türlü sebepler yüzünden bu kadar süratli tatbik edilmesi her memleket ve her seferi 
için kolay bir mesele değildir. Bizim çıkarma hususunda yenmeye mecbur olduğumuz 
güçlükler ise emsali seferlerin hepsinden daha fazla olmuştur.

Çıkarma, elimizde bulunan bu muahedenin bünyesinde kayıtlara bağlanmıştır.
İstişare edilecek, müşterek müdahale aranacak mümkün olmazsa münferit müdahale 

yapılacak, demek ki, habersiz ani bir hareket mümkün değildir. Teminatçı 3 Devlet 
daima beraber bulunarak biribirlerine yardımcı oldukları gibi biribirlerini engelleyici 
de olabileceklerdir.

İlk günden beri Türkiye’nin müdahalesi menfî karşılanmıştır. Müşterek hareket 
mecburiyeti ile İngiliz kumandasında üçlü idare tesis olundu.

Bu idare Birleşmiş Milletler gelinceye kadar devam etti. Bu arada Londra 
Konferansının yapılması cemaatin ana vatanın kararına tekaddüm ederek konferansı 
kabul etmesi dolayısiyle bizim için mecburi bir safha olmuştur.

Biz ilk önce huzur ve emniyet tesis olunmasını ve ondan sonra konferans yapılmasını 
istiyorduk. Emniyet ve huzurun yalnız İngiliz Kuvvetleri omuzunda bulunması sebebi 
ile İngilizler biran evvel ihtilafa hâl yolu bulunması hususunda acele ediyorlardı. Bu 
ihtiyaca mukavemet etmek mümkün olamazdı. Çıkarma meselesi bonbordımana kadar 
birkaç kere ciddî olarak bahis konusu olmuştur. İlk zamanda İngiliz ve Yunan beraberliği 
varken, bundan sonra Birleşmiş Milletler beraberliği başlamıştır. Şimdiki durum budur.

Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin vazife gördüğü yerde çıkarma ile muharebe 
sebepleri yaratmak kolay bir muamele değildir. Nitekim kesin ihtiyaç olduğu zaman 
teşebbüslerimiz daima müttefiklerimizin ve Birleşmiş Milletlerin tesirleriyle karşı 
karşıya kalmıştır. İşin bu safhasında Sovyetler Birliğinin çıkarmayı bir istilâ hareketi 
olarak mütalaa edip itiraz ve tesir sahasına girmesi tabiatiyle vaziyete hususi bir 
nezaket vermiştir.

Milletvekillerimizin bu ihtilaflardan daima haberleri olmuştur. Hükümetin bütün bu 
tesirleri görmiyerek gözü kapalı sergüzeşte atılmasını beklemek haksızlıktır.

Gizli oturumlarda Haziran başı teşebbüsünün bütün bu safhaları size naklolunmuştur.
İç politika mülahazaları ile güçlüklerin dikkate alınmıyarak yalnız basit propaganda 

unsuruna ehemmiyet verilmesi Hükümet için esef edilecek bir talihsizliktir (Bravo	sesleri) 
Hükümet buna karşı murakabenin faydası ile teselli bularak memleketi meçhullere sevk 
etmekten sakınmakla hata etmemiştir kanaatindeyim.

Bombardımanın yalnız iki gün sürmesi ve daha birçok hedeflerin tahribedilmemesi 
tenkid edilmiştir. İki gün tamam olmadan Güvenlik Konseyinin ateş kes kararının 
emrivaki olduğu unutulmaktadır. Ancak tecavüz eden zalimlerin vicdanlarda uğradığı 
mahkûmiyet iki günlük bombardımanı hazmettirebilmiştir. Ve ondan sonra da NATO 
maksatları için verilen silahların başka hedeflerde kullanılmış olması münakaşası hâlâ 
bitmemiştir.

Uluslararası alanda birçok devletlerle yakın münasebetlerde bulunuyoruz.
Harb ve sulh meselelerinde temaslarımız ve rabıtalarımız bütün kararlarımızda 

elbette ki tesirini gösterecektir.
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Her tesirden azade bir hareket tarzının bugün hiçbir millet için kolay olmadığını 
hatiplerin takdir etmeleri lazımdır.

Muahedelerin yürürlükte olduğunun tespit ve ilan edilmesi insaflı olarak takdir 
edilmiyor. Gerçek şudur ki, Kıbrıs meselesinin meydana çıktığı günden beri dava iki 
taraf arasında muahedelerin varlığı ve yokluğu hususunda, münakaşa konusu olmuştur. 
Muahedelerin varlığını muhafaza etmiş olmak politik sahada esaslı bir noktadır.

Durum fiili bakımdan bizim için daima şikâyet konusu olmuştur. Birleşmiş Milletler 
kararları ve kuvvetleri arzu ettiğimiz kadar bizim taleplerimize ve ızdıraplarımıza 
yardımcı olamamıştır.

Bunun sebebini Hükümetin kusurunda aramak bir iç politika tarizi olabilir. Fakat 
meseleye haksız bir teşhis konmasına yol açar ve tabiatiyle muhakeme yanlış istikamete 
yönelir. Birleşmiş Milletlere ve onun kuvvetlerine istediğini yaptırabilmek kolaylıkla 
mümkün olan şeylerden değildir.

Bu hususta fazla konuşmanın faydası olmadığı zannındayım.
Biz içinde bulunduğumuz durumda hukuk dışı hareketlere karşı Birleşmiş Milletlerin 

her vasıtasından mümkün olduğu kadar çok istifade etmek çaresini arayıp bulmak 
çabasındayız.

Bu umumi mülahazalardan sonra, grupların sordukları münferit sualleri 
cevaplandırmaya çalışacağım: 4 Mart tarihli Güvenlik Konseyi kararının gizli 
tutulduğunun söylenmesinde bir yanılma olacaktır. Karar bilindiği gibi neşrolunmuştur. 
Ve bu karar üzerinde Büyük Millet Meclisinde münakaşa cereyan etmiştir.

Adadaki Türk Birliğinin kısmen değiştirilmesinin tehir edilmiş olması tenkid 
edilmiştir. Hemen bombardımanı mütaakıp bu değiştirme muamelesinin birtakım yeni 
hadiselere sebebolması ihtimali, Genel Sekreteri ve ilgili devletleri telaşa düşürmüştür. 
İcabeden emniyet tedbirleri alınıncaya kadar vakit ve fırsat verilmesi rica edilmiştir. 
Muamele bundan ibarettir.

Alayın Adada mevcudiyeti, İttifak Muahedesinin icabıdır. Kıbrıs idaresinin başlıca 
ilga ettiği ilan eylediği taahhüt de işte bu İttifak Muahedesidir.

Kıbrıs idaresi ile aramızda bulunan en nazik mesele alayımızın maruz olacağı her 
hangi bir muameledir. Böyle bir hâl vukuunda savaş derhal bütün manasıyla başlıyacaktır 
(Bravo	sesleri	alkışlar) Buna bütün ehemmiyeti ile Yunanistan’ın da dikkati çekilmiştir. Bu 
izahatımla, şunu arz etmek istiyorum ki çok nazik bir konuda yeni ihtilâtın vukuunu 
önlemek için değiştirmeyi bir müddet tehir etmiş isek bunu mübalağa etmemek daha 
doğru olur.

Gruplar mevcut ittifaklarımızı tenkid etmişlerdir. Bunların temelden gözden 
geçirilmesini istiyenler olmuştur. Fakat bunların muhafazasını savunanlar da vardır. 
Gerçek şudur ki Hükümet bugünkü buhran içinde dostluklarımızı ve bağlı bulunduğumuz 
ittifak muahedelerini zedelenmeden kurtarmak kararındadır.

Amerika Cumhurbaşkanının son mesajının burada okunmadığından şikâyet 
edilmiştir. Bu kadar mahrem vesikaların harfiyen bildirilmesi usulden değildir. Kaldı 
ki bu mesajın lüzumlu taraflarını ben 3 Eylül beyanatımda ve bugün icabı kadar 
söylemişimdir. Tekrar edeyim. Mesajda sulh yolu ile meselenin hallinde ısrar edilmekte 
ve NATO silahlarının kullanılması konusuna dikkat çekilmektedir.
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Hatipler yeni bir çıkarmaya teşebbüs ettiğimiz zaman Amerika’nın ve Rusya’nın ne 
yapacağını sormaktadırlar. Biz müdahaleye mecbur olduğumuz vakit sebebin ve haklı 
durumumuzun meşru müdafaa mahiyetinde olmasına ehemmiyet veriyoruz. Bununla 
birçok müşkülatı önliyebiliriz. Bütün bu kayıtlarla beraber Amerika ve Rusya’nın bir 
savaş halinde ne yapacaklarını kesin olarak söylemek mümkün değildir.

Adaya kuvvet gönderme meselesinde Türkiye ile Yunanistan’ın durumları 
birbirinden tamamiyle farklı olmuştur. Türkiye’den Adaya gidebilen hususi mücahitler 
en mübalâğalı tahminlere göre 1.000 kişiyi bulmaz. Bu mahdut neticeyi tabiî görmek 
lazımdır. Hesapsız güçlükler ve tehlikeler bu imkânı kapamaktadır. Yunanistan’dan 
Adaya gönderilen kuvvetler açıktan limanlara, hava meydanlarına inmekte bütün 
dünyanın gözü önünde nakliyat yapılmaktadır. Bu sebeple Yunanlıların gönderdikleri 
kuvvet, muntazam teşkilat olarak 10.000 civarındadır deniliyor. Keza, Kıbrıs Rumlarının 
askerî teşkilat olarak Yunanlılar tarafından kurulması ve silahlandırılması açıktan 
mümkün olmuştur. Vaziyetler arasındaki fark bunun sebebidir.

Kıbrıs Anayasasının yaşaması ve işlemesi Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin iş 
birliğine dayanmıştır. Muahedelerin ruhu budur. Anayasa ihlâli iş birliği ile önlenecektir. 
Kıbrıs Anayasasının ihlâlini ve muahedelerin zorla iptalini açıktan destekleme politikası 
ile Yunanistan taahhütlerin dışına çıktıktan sonra, Anayasa nizamının ihlâli sorumluluğu 
başlıca ona teveccüh etmiştir (Bravo	sesleri) Siyasi ve askerî vaziyetteki vahametin temeli 
budur.

Şimdi, Cenevre müzakerelerinin karakteri üzerindeki münakaşalara cevap vereceğim. 
Biz bu görüşmelere mevcut muahedelerin yürürlüğünü mahfuz tutarak başladık. Kıbrıs 
meselesine bir hâl şekli bulmak için vuzuhsuz ve kararsız olduğumuz zannı aşikâr bir 
surette yanlıştır. Muahede hükmü dahilînde kalmak için resmî ağızdan “Taksim sözü” 
ile değil, “Federasyon” şekli ile münakaşaya başladık. Türk Cemaatinin emniyet içinde 
yaşaması şartlarını, hallolunacak başlıca mesele saydık. Milletlerarası mükakaşalarda 
bize. Ada dışında bedelden bahsolunduğu zaman, biz bir teklif varsa onu bilmemiz lazım 
olduğunu öne sürdük. Bize “Enosis” ihtimalinden bahsolunduğu vakit onun ancak iki 
taraflı enosis olabileceğini söyledik. Bir ihtilâfın halli için müzakereye girişildiği zaman 
sabit noktalar üzerinde ısrar etmek mümkün değildir. Elverir ki, görüşme dalgaları 
arasında istinadedilen muahede hükümleri örselenmesin. Cenevre’de görüşmeler bu 
dikkat ve itina içinde başlamıştır. Bir kısım arazinin Türkiye’ye ilhak edilmesi ve ayrıca 
Türk Cemaatinin adada yaşamasının sağlam teminata bağlanması üzerinde müzakere 
bize çıkar yol göründü. Bu bir anlayıştır. Onun için bu zeminde elle tutulacak bir netice 
hâsıl olmasını aradık. Bunu bulunca da Meclisin huzuruna getirmemiz tabiî idi. Bugün 
karşısında bulunduğumuz durum Cenevre müzakerelerine fasıla verilmiş olması 
durumudur. Yeniden müzakerenin ne şartla başlıyacağını şu anda bilmiyoruz. Hükümet 
olarak kanlı bir şekilde devam etmekte olan İhtilâfın bir hâl suretine bağlanmasını ve 
bu şekilde cemaatin ve Devletin haklarını koruyacak unsurlar bulunmasını arıyoruz: Bir 
neticeye vardığımız farz olunduğu halde bile uluslararası her mukavelenin tabiî icabı 
onun kabul edilmesinin ne kadar güç ve nankör bir mesele olduğunu bilmekteyiz.

Ancak yine biliyoruz ki, görüşme ile hallolunacak her ihtilâfın kaderi budur. Acheson 
planının müzakere zemini yapılmasına dün aldığım bir telgrafla Kısrıs’taki Türk 
Cemaatinin itiraz ettiğini öğrenmiş bulunuyorum.
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Türk Cemaati bana cemaatleri mutlak surette43iribirinden ayıracak şekilde tam bir 
taksimi arzu ettiğini bildiriyor. Bir kısım cemaatin Rum ve Yunan idaresinde kalması ile 
karışık bir arazi taksimini kabul etmiyor. Böyle bir ihtimalde Ada’dan çıkması için tedbir 
alınmasını söylüyor ve bütün bu dileklerinin bugünkü müzakerede Büyük Meclise arz 
edilmesini de istiyor.

Ayrıca yapılacak müzakerelere Türk Cemaatinin iştirak ettirilmesini de talebediyor.
Bu bilgi ile arz etmiş oluyorum ki, kanlı bir ihtilâfı sulh ve müzakere yolu ile bir hâl 

şekline bağlamak ve bu neticeyi Büyük Millet Meclisine olduğu kadar diğer ilgililere de 
kabul ettirmek büyük bir meseledir.

Sayın Milletvekilleri, Meclis müzakerelerine dokunan bu açıklamayı Yaptıktarı sonra 
şimdi Yunan Başbakanının, benim 3 Eylül beyanatıma verdiği cevaplar üzerine geliyorum. 
Kıbrıs meselesinin bugünkü muğlak ve sulh için tehlikeli hale gelmesinin başlıca 
sorumluluğunu Yunanistan üzerine almıştır. Zürich ve Londra anlaşmaları ile Yunanistan’ın 
millî arzusu tam ve kâmil bir surette temin olunmuş idi. Bütün Ada’da tam bir Yunanlı 
idare olan Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. İngiltere üslerini alarak ehemmiyet verdiği 
askerî ihtiyacı sağlamıştı. Türkiye’ye verilen fayda Türk Cemaatini birtakım haklarla teçhiz 
ederek fizik ayrılığı olmıyan federal denilebilecek hükümlere kavuşturmak olmuştur. 
Türkler. Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk ve ittifakın manevi himayesi altında, 
Rumlarla iyi ve müşterek bir hayat sağlıyacaklardı. Türklerin kazancı hissî ve manevi 
olacaktı. Talihsizlik oradadır ki, Kıbrıs’ın başına geçen Rum idarecileri zorla haklarından 
mahrum etmek hevesine ilk günden kapılmışlardır. Bu suretle Ada’nın müstakil bir Yunan 
Hükümeti halinden enosis şeklinde bir Yunan ülkesi durumuna gelmesini bir zafer telâkki 
etmiş olmalarıdır. Bu yılbaşına kadar Yunan Hükümetleri bizimle beraber Zürich ve 
Londra eserini muhafaza edip iki Devlet arasında ihtilâf çıkarmamayı münasip görmüşler 
ve ihtilâfın patlamasına vesile vermemişlerdir. Şimdiki Yunan Hükümetinin muahedeleri 
atarak, Kıbrıs tethişçileri ile beraber olması sulhun ve Anayasa ihlâlinin sebebi, desteği ve 
temeli olmuştur. Yunan Hükümetinin sorumluluğu buradan geliyor, bir defa yanlış bir yol 
tutulmuş en evvel müdahale hakkının işlememesi başlıca hedef tutulmuş ve müdahale 
halinde Kıbrıs ile beraber bütün Yunan kuvvetlerinin karşı koyması tertipleri alınmıştır. 
Hesabediliyor ki, nihayet bir gün Türkiye tarafından askerî müdahale vukubulup savaş 
patlarsa o savaşın Kıbrıs’ta Yunanistan’a elverişli şartlar içinde cereyan etmesi mümkün 
olacaktır. Dostluktan ayrılıp Türkiye ile savaşa karar verdikten sonra onu Yunan ricalinin 
Kıbrıs’a münhasır tutmayı mümkün görmeleri hayret edilecek bir yanlış hesaptır	(Alkışlar) 
İki millet arasında savaş vücuda getirilmesini Yunanistan haksız ve insafsız olarak emrivaki 
Yaptıktarı sonra onun iki memleketin bütün cephelerinde bir harb halini alması aşikâr 
bir gerçektir	(Alkışlar) 8 - 9 Ağustos bombardımanlarından sonra Yunan Başbakanından 
Büyükelçimiz vasıtasiyle şifahî bir mesaj almıştım.

Bu mesajda bombardımanın durdurulması rica ediliyordu. Kendisine Ada’daki 
mezalime nihayet verilerek Ada’daki ihtilâfın bir anevvel halledilmesini telkin ettim. 
Cevabımı, Yunan hariciyesinin iyi karşıladığı intibaı hâsıl olmuştur. Yunan Başbakanının 
Birleşmiş Milletlerin ateş kes kararından sonra bana verdiği cevap, amelî bir ümit 
vadetmiyen karakter taşımıştır.

Benim, Meclisteki 3 Eylül tarihli beyanatını üzerine Yunanistan Türkiye’yi NATO’ya 
şikâyet etmiş ve bizim aleyhimize NATO’dan yardım istemiştir.
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Muamele, şaşılacak ölçüde bir mugalatadır. Aylardan beri NATO içinde Yunanistan’ın 
durumunu biz şikâyet etmekteyiz. NATO kendi Umurni Kâtibini Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ihtilâfı yakından takibetmeye ve iki memleket arasındaki münasebetlerin 
daha ziyade kötüleşmesini önlemeye memur etti. Bu tavassuttan bir netice hâsıl 
olmaması, Yunanistan’ın hiçbir şeklide temas kabul etmemesindendir.

Hulâsa, Zürih ve Londra Andlaşmalarının temeli olan muahedelerden birine, yani 
garanti hükümetlerine Yunanistan yalnız riayet etmemekle kalmamış, bu muahedenin 
koruduğu Anayasa nizamının zorla bozulmasını silahla desteklemeye de teşebbüs etmiştir. 
Şimdi üzerine yüklenen savaş tertibi sorumluluğundan kurtulması mümkün olamaz.

Muhterem Milletvekilleri, İttifaklar içinde şahsiyet sahibi olan bir politika takibine 
gruplar dikkati çekmişlerdir. Millet Meclisini temin etmeye cesaret ediyorum ki, her 
Türk Hükümeti ittifaklar içinde Türkiye’nin şahsiyetini korumaya ve değerlendirmeye 
dikkat etmiştir ve daima da edecektir. İktisadî ihtiyaç dolayısiyle bağlılık meselesi büyük 
siyasi menfaatlerle bağlanmış olan teşekküllerde esaslı bir rol oynıyamaz mülahazası da 
bize tariz edilirken öne sürülmüştür.

İçinde bulunduğumuz Dünya elbette ki, iktisadi ihtiyaçlar ciddî bir kimse tarafından 
hafife alınacak bir güçlük sayılamaz. Ama bunun getirdiği bağlılıkları da mübalağa 
etmemek lazımdır. Zira iktisadi ihtiyaç ne kadar kuvvetli olursa olsun, siyasi taahhüdün 
ehemmiyeti ondan üstündür ve ondan daha ziyade hayatidir.

Muhterem milletvekilleri, şimdi huzurunuzda takibettiği ve takibine devam edeceği 
politikayı tekrar hulâsa etmek isterim.

Adada Türk Cemaatine yapılacak tecavüzlere her şeklide ve her vasıta ile mutlaka 
cevap verilecektir	 (Bravo	 sesleri, alkışlar) Bu suretle Yunanistan’ın Kıbrıs idarecilerine 
göstereceği tesanüt, Türkiye ile Yunanistan arasında, yalnız Kıbrıs’ta değil, bütün cephede 
savaş hali meydana getirecektir. (Bravo	 sesleri, alkışlar) Böyle bir hale mahal vermemek 
için elimizden gelen bütün gayreti sarfedeceğiz. Fakat, savaş bir emrivaki olarak patlarsa 
bunun hazırlayıcısı olan Yunanistan, bütün sorumluluğu taşımaya mecbur olacaktır.

Bu hale göre, kapımızın eşiğine gelmiş olan harp tehlikesini, milletçe sükûnetle 
beklemeye mecburuz.

Bir taraftan Yunanistan, harp patlamasına sebebolacak hadiseleri Adada 
durdururken, öbür taraftan da müzakere yoliyle, iki memleket arasında bir hâl şekli 
bulunabilirse, memleketimiz arasında felaket önlenmiş olur.

Millet Meclisine Kıbrıs meselesinin bugünkü durumunu, kısaca arz etmiş olduğumuzu 
zannediyorum.

Sayın Milletvekilleri, Adalet Partisinin bahsetmediği bir konuyu, diğer muhalefet 
partileri ele almışlardır. O da bu devrede Hükümetin bünyesini geniş iş birliği tertipleri 
ile bir koalisyon haline getirmek arzusudur. Zannediyorum ki, bu konu bugünkü genel 
müzakere esnasında hallolunamaz.

Bugün önemli olan memleketin karşısında bulunduğu durum ve Hükümetin 
öngördüğü ihtimamlar ve takibettiği politika hakkında ihtimamlar ve takibettiği politika 
hakkında Büyük Meclisin etrafı ile vukuf hâsıl ederek takdirini kullanmasıdır.

Hürmetlerimi Sunarım.123	(Ortadan	şiddetli alkışlar)
123   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, cilt 32, Birleşim 133, Sayfa 386
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10 Eylül 1964 Perşembe 
AP Senato Grup Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Kıbrıs ve Bununla 
İlgili Dış Politika Konulu Önergesi Üzerine Açılan Genel Görüşme 
Nedeniyle Yaptığı Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, Muhterem Senatörler; 
Genel görüşme Yüce Senatoda açılmıştır. Günlerden beri Kıbrıs meselesi üzerinde 
Parlamentonun nokta-i nazarı her safhada söylenmektedir.

Görüşmeler daha evvel Senatoda açılmış olduğu halde, müzekereler geniş safhada 
ilk önce Millet Meclisinde cereyan etti. Bununla beraber Senatodaki görüşmeler Kıbrıs 
davasında Türkiye’nin nokta-i nazarının geniş bir şeklide anlaşılması için yeni imkânlar 
verecektir; bu kanaatteyim.

Hükümet müzakerelere bu açıdan etraflı çalışarak gelmiştir. Eğer Senato müsaade 
ederse görüşmelere Dışişleri Bakanımız, Birleşmiş Milletler, hukukî saha, Hükümet 
politikası ve etraflle nazik meseleler üzerinde geniş tahlilleri Senatoya arz etsin. Ondan 
sonra gene Başbakan olarak bu müzakereleri politik sahada tekrar toplayıp söylemek 
için sizlerden izin istiyeceğim. Şimdi Dışişleri Bakanımıza Hükümet adına söz vermenizi 
rica edeceğim.

(Dışişleri	Bakanı	Feridun	Cemal	Erkin’in	konuşmasından	sonra	devamla..)

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 
Müzakereyi toparlamaya çalışırken bazı noktalara vuzuh vermek isterim.

Benim Meclisteki beyanatımda Kıbrıs politikasında takibedeceğimiz yolu söylememe 
karşı Yunanistan’da şöyle tefsirlere rasgeldim.

Mümkün olduğu kadar barış yolunda ihtilâfın halledilmesine çalışacağız.
Fakat bir saldırıya uğrarsak, cemaatimiz uğrarsa biz buna derhal cevap vereceğiz, 

başlıca sorumlu Yunanistan’dır, umumi hatları içerisinde söylediğim mütalâalara şu 
cevabı vermişlerdir”Biz yani Yunanistan Kıbrıs’ta şimdiye kadar saldırı yapmamıştır. 
Bundan sonra da yapmıyacaktır.

Şu halde bir çatışma ihtimali ve tehlikesi azalmıştır” Bu anlayışta temelde yanlış bir 
görüşü ilk önce belirtmek isterim. Kıbrıs’ta 1963, 21 Aralıktan beri Anayasa açıkça ihlâl 
edilerek tecavüz yapılmıştır. Anayasayı zor kullanarak ortadan kaldırmak teşebbüsüne 
girişilmiştir. O zamandan beri Kıbrıs Hükümetinin saldırıları ardı arkası kesilmezsizin 
devam etmiştir.

Yunanistan Kıbrıs Hükümeti ile tesanüt ilan etti. Eğer Kıbrıs Hükümetini bu 
hareketinden alıkoymak için Türkiye müdahale hakkını kullanmıya yani silah kullanmıya 
kalkarsa Kıbrıs ile beraber savunacağını söyledi.

Bizim görüşümüze göre Kıbrıs’taki saldırı hareketine Yunanistan tesanüt ilan 
etmiştir.

Tekrar edeyim, Kıbrıs’ta cemaatimize tecavüz vukubulursa emniyet içinde yaşaması 
tehlikeye konursa derhal cevap vereceğiz.
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Müzakere yolu ile hâl şekli bulmak arzusu Kıbrıs’ta herşeyden evvel sükûnet 
havasının tesis edilmesine bağlıdır. Bu noktada İsrar etmeye lüzumu görüyorum. 
Çünkü Kıbrıs’ta bugün bir abluka sistemi vardır. Türk Cemaatını hayatî ihtiyaçlarından 
mahrum etmek suretiyle ölüme mahkûm etmek gibi teşebbüsler vardır. Bu teşebbüs 
karşısında kayıtsız kalmıyacağız.

Abluka sistemini kaldırmak için hukukî yoldan, uluslararası yoldan her teşebbüsü 
yaptık, yapmaktayız. Birleşmiş Milletlerde bu emekler takibediliyor ve abluka yüzünden 
Türk Cemaatinin yaşamasının tehlikeye uğramamasına çalışılıyor. Zannediliyor ki bazı 
ameli ve müspet neticeler alınmıştır.

Bizim öğrendiğimize göre gerçek şudur ki, ameli neticeler alınmıyor.
Millet Meclisinde söylediğim gibi bir yerde kesilen su verilirse bir yandan bir köyde 

diğer bir ihtiyaç kesiliyor.
Şimdi bu konuda Yüce Senatoya bir misal arz edeceğim. Bu misal son muharebelerden 

sonra Erenköy bölgesine sıkışıp kalmış olan Türk köylerinin muhasara halinde, 
ablukadan kurtulamamasıdır. Muharebe mevzileri ve hatları geri çekilmemiştir. 
Erenköy bölgesini Kıbrıs’ın içi ile Lefkoşa ile muvasalası yoktur. Ne Türk köylerinden, 
ne merkezden buraya gıda ve ihtiyaç maddeleri sevk edilmiyor. İnsanlar, çok, tasvir 
edilemiyecek ıstırap içinde, mahrumiyet içinde yaşamaya çalışıyorlar.

Şimdi bu ihtiyaç çok had bir safhaya geldi. Biz Kıbrıs’a haber vererek açıktan gıda ve 
ihtiyaç maddelerini göndermeye karar verdik. Bunları yakında göndereceğiz. İhtiyaçları 
nisbetinde sevkiyat yapacağız, bunu Yunanistan’a, Birleşmiş Milletlere ve her tarafa 
haber verdik. Şimdi bu hareketimiz durdurulursa, Kıbrıs İdaresi buna karşı korsa, bu, 
doğrudan doğruya bir saldırı olarak muamele görecektir	(Bravo	sesleri	ve	şiddetli	alkışlar)

Bunu kaydettikten sonra ilave edeyim ki bu Erenköy meselesinde her türlü teminatı 
vermiş olmak için orada Birleşmiş Milletlerin bir karakolu vardır. Göndereceğimiz, 
yapacağımız sevkiyatta gıda ve ihtiyaç maddelerinden başka bir şey olup olmadığının 
kontrol edilmesini kabul ediyoruz.

Muhterem Senatörler, Kıbrıs Türk Cemaati Meclis müzakerelerinde ve Acheson planı 
üzerinde aldıkları bilgilerden sonra üzüntü göstermişlerdir.

Meclise haber vermemi istediler. Ve kendi hayatlarında, Kıbrıs’ta açıktan bütün bu 
görüşmeler, tertiplere razı olmadıklarını bildiriyorlar.

Meclis müzakerelerinde de arz ettiğim gibi, verilmiş hiçbir karar yoktur.
Müzakereler Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin hayat şartlarını iyileştirecek neticeleri 

hedef tutmaktadır. Onun için telaş etmeksizin metanetimizi muhafaza ederek 
Cemaatimizin haklarını korumakta devam etmek lazımdır.

Huzurunuzda iftiharla beyan ederim ki, Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin haklarını temin 
etmiş olanne geçmiş muahedeler ve ne de gelecek müzakerelerdir.

Yeni anlaşmaları, haklı anlaşmaları lüzumlu kılan esaslı nokta bizzat Kıbrıs’taki 
Türklerin gösterdikleri hayat hakkıdır	(Alkışlar)

Sekiz aydan beri bütün güçlüklere rağmen şereflerini, hayatlarını korumak için 
hepimizin yürekten iftihar edebileceğimiz kadar metanetle, cesaretle haklarını 
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korumuşlardır. Bu kendilerine yaşama hakkı veren başlıca maddedir. Bu hak hiçbir 
suretle zail olmıyacaktır	(Bravo	sesleri	alkışlar)

Muhterem Senatörler, bugün Mecliste muhalefet partileri konuşurken birbirinden 
farklı noktalara temas ettiler.

Yeni Türkiye Partisi öteden beri takibettiği görüşü bir defa daha tekrar etti.
Yani bir geniş koalisyon Hükümeti teşkil edilmesini lüzumlu görüyor.
Hatip, Y.T.P. sözcüsü bunu söyledikten sonra, bu mümkün olmayınca Hükümeti, 

bugün mevcud olan Hükümeti vaziyeti ifa etmede desteklemeyi uygun gördüklerini 
bildirdi. Müspet bir sonuca iyiniyetle bağlanmıştır. Adalet Partisi uzun tenkitlerini 
Yaptıktarı sonra vazife almaya hazır olduğunu söyledi.

Bu arada iki küçük şart dermeyan etti. Birisi Meclisin istemesi, öteki elimizden 
birşey gelmez. Hükümetin yetersiz olduğunu kendisinin ilan etmesini beklemek de 
tamamiyle yersizdir. Hükümet bu vazifesine şu yoldan geldi. Muhalefet partileriyle 
birbirini takibeden iki Koalisyon Hükümeti yaptık. Ve iki vazife esnasında da koalisyon 
arkadaşları kendisini ortada bırakıp çekildiler. Bunun tafsilatına girmek mazi içinde 
fazla münakaşa aramak olur, buna girmiyeceğim. Ama hâl budur, ondan sonra memleket 
Hükümetsiz kaldı, vazife teveccüh etti. Bütün güçlüklerine rağmen bir siyasi parti 
olarak memlekete karşı vazife günü gelince güçlükleri düşünmeksizin vazife deruhde 
etmek başlıca adet ve alışkanlığımız olduğu için bu görev ve sorumluluk üzerimizde 
durmaktadır. Siyasi partiler vazife almak için kolay ve başarılı zamanlarda değil milletin 
karşısında bulunduğu güçlük zamanlarında da vazife almak görevleri olduğunu daima 
bileceklerdir.

Millet Meclisinde uzun münakaşalarla şu gerçek ortaya çıkmıştır.
Hükümet takibettiği politikayı etrafîyle izah etti, Meclislerin bilmedikleri hiçbir 

Hükümet işlemi yoktur, hepsini biliyor. Bunun üzerine, bu durumdan sonra Millet 
Meclisi vaziyeti bildirdi. Bu politikayı, Kıbrıs’taki politikayı tekrar hülâsa ederek sözümü 
bitirmek istiyorum. Bugün Kıbrıs meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında her iki 
memleket için tehlikeli bir ihtilâf mahiyetini almıştır. Meselenin bu önemini daima göz 
önünde tuturak bir hâl çaresi bulmak lazımdır. Mümkün olacaksa son hadde kadar barış 
yolundan yürüyeceğiz. Bu imkân Yunanistan’ın göstereceği mukabil gayrete bağlıdır.

Muhterem Senatörler, bugün için ehemmiyetli olan siyasi esasları arz ettiğimi 
sanıyorum. Hepinize hürmetlerimi sunarım.124	(Şiddetli	alkışlar)

124   Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 93, Sayfa 624, 658
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19 Ocak 1965 Salı 
Kırkağaç İlçesi Karakurt Köyünde Öğretmenler ve Kur’an Kursu Hocası 
Arasında Çıkan ve Köylülerin Katılmasıyla Büyüyen Kavga Nedeniyle 
Aşırı Sağ ve Sol Akımlar Konusunda Hükümetin Tedbirli ve Titiz Olduğu 
Açıklamalarına İlişkin Meclisteki Konuşmaları

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Milletvekilleri, 15 Ocak Cuma günü 
Kırkağaç ilçesinin Karakurt köyünde öğretmenler ve öğrenciler ile Kuran kursu hocası 
arasında çatışma ve döğüşme olmuştur. Adalete intikal eden hadise tabiî mecrasına 
girmiştir.

İlk önce umumi efkârımızı geniş ölçüde ilgilendiren hadiseyi size tafsilatiyle, resmî 
raporlara dayanarak anlatmak istiyorum.

İlkokul Müdürü ve öğretmenler okul bahçesinde öğrencileriyle top oynamaktadırlar.
Yakında bulunan Kuran kursu öğrencileri de top oynıyanlara katılmışlardır. Kuran 

kursu hocası oyun yerine gelip top oyununun ahlâk ve muaşeret kurallarına aykırı 
olduğunu söylemiş, öğretmenlerle tartışmaya başlamıştır. Bu esnada köy halkından üç kişi 
de tartışma ve kavgaya katılarak öğretmenlere tecavüz etmişlerdir, öğretmenler köyden 
ayrılarak Kırkağac’a gelmişler ve Cumhuriyet Savcılığına dilekçeyle başvurmuşlardır.

Olaydan bilgi edinen Kaymakam Vekili ile Jandarma Komutanı ve ilçenin ilköğretim 
müdürü olayın mahiyetini öğrenmek üzere köye gitmişlerdir. Bu heyet doğruca Kuran 
kursunun bulunduğu yere varmış ve kurs hocasına köy muhtarını görmek istediğini 
bildirmiştir. Bu sırada teravih namazından çıkmakta olan 500 kadar kadın ve erkek 
köy halkı Kuran kursunun basıldığı zanniyle ellerinde taş ve sopalarla binaya gelmişler, 
öğretmenlerin kendilerine verilmesini istemişlerdir. Kaymakam Vekili olayı teskin 
etmek ve kavgaya meydan vermemek için çalışması sırasında bazı köylüler tarafından 
sopayla başına vurularak yaralanmış ve hastahaneye kaldırılmıştır.

Cumhuriyet Savcılığı olaya derhal el koymuş, tecavüz edenler tesbit olunmuştur. 
Bundan başka olay sırasında İlkokul Müdürünün şahsi evinin camları kırılmış ve 
öğretmenleri savunmaya çalışan köylülerin evlerine de tecavüz edilmiştir. İlkokul 
ayın 16 sında açılmamış ve Savcılık soruşturması devam etmiştir. 18 Ocak Pazartesi 
günü öğleye kadar isimleri Adliyece tesbit edilen 23 kişi muhtelif suçlardan mahkeme 
kararıyla tutuklanmış. Suçlar irticaî hareket, nurculuk, müessir fiil ika etmek, zarar 
vermek mahiyetindedir.

İdarenin şimdiye kadar yaptığı tahkikata göre hadisede şahsi birtakım garezler ve 
tahrikler ile irticaî taassup tesirleri görülmektedir. Eski köy muhtarının şikâyeti üzerine 
hem görevinden alınmış, hem de altı ay hapse mahkûm edilmiş olduğu için öğretmenler 
aleyhine tahrikte rol oynadığı bildirilmiştir. Vaizin de Cuma namazından sonra vermiş 
olduğu vaazda köylüyü öğretmenler ve aydınlar aleyhinde şiddetli taassup sözleriyle 
kışkırttığı anlaşılmıştır.

Adlî safha şudur; Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı ilk andan itibaren görevini yaparak 
kanuni kovuşturmaya başlamıştır, köy öğretmenine tecavüz eden dört, kaymakamı 
yaralıyan, on, ızrar ve tehdit suçlarından dokuz kişinin tevkifine, yapılan sorguları 
neticesi mahkemece karar verilmiştir.
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Mahkeme cereyanı üzerinde bir bilgi ve görüş söylememize imkân yoktur.
Sayın Milletvekilleri, Olayın umumi efkârımızda yaptığı geniş tepki gösteriyor 

ki, toplumumuz buna, hadisenin tabiatında olan mahdut ölçülerin üstünde bir önem 
vererek üzüntü duymuştur. Olay, irtica, dinin istismarı, öğretmenlere tecavüz gibi 
yönlerinden toplumumuza bir büyük gericilik hareketinin işareti gibi görülmüştür.

Olayın büyük ölçüde bir maddi genişliği yoktur. Fakat hadîse toplumdaki taassup 
hareketini görünce hem patlama istidadının, hem kışkırtıcılarının hazır olduğunu bir 
daha göstermiştir. Hadisenin yarattığı geniş tepki Hükümet ve toplum olarak türlü 
kusurlardan ve tedbirlerden bahsetmek böyle zamanlarda âdettir. Bu âdetin duyarlık 
ve tedbir bakımından bir müspet tarafı var ise de nihayet bir hürriyet nizamı içinde her 
hastalığını, olduğu gibi meydana çıkmasının ve bilinmesinin tabiî olduğu düşünülürse 
mübalâğaya kapılmamak da bir vazife olsa gerekir.

Biz, Anayasamıza kadar giren esaslı bir toplum meselesiyle daima meşgul olacağız. 
Aşırı cereyanların tesirlerinin ve tepkilerinin toplumun huzuru için bir tehlike 
olmamasını ciddî olarak izlemek sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Aşırı cereyanlar 
derken, aşırı sağ gibi aşırı solu da kesdettiğimin bilinmesi lazımdır. Bizim kanaatimizce 
bir gün sağdan ve bir gün soldan aşırı taassup fikirleri tesir alanında kendilerini 
göstermektedir, dikkate lâyıktır ki, aşırı cereyanlar, hürriyet nizamı içinde toplum 
huzurunu korumaya çalışan orta cereyanın kuvvetlerini kendi tahriklerine başlıca mâni 
saymaktadırlar ve bunların hepsi Hükümet nizamı aleyhinde mutabıktırlar.

Mutaassıplar ifratlı emellerine nail olmak için başlıca engel olarak Hükümet 
kuvvetlerini, hürriyet ve demokrasi nizamını görürler. Bu gerçeği göz önünde tutarak 
vazifeliler demokratik nizamın korunmasını bütün taassup ifratlarına karşı en tesirli 
çare saymışlardır. Biz bu anlayışla memleket nizamını takibediyoruz. Anayasamız ve 
adliyemiz aşırı sağın ve aşırı solun ifratlarına ve taassuplarına meydan vermemek için 
başariyle yürümektedir ve işlemektedir. Esef verici olaylar kanun usulleri ve hükümleri 
içinde daima tesirsiz kalacaklardır.

Sayın Milletvekilleri, Hükümet mücadelesi aşırı sağın ve aşırı solun ifratları 
aleyhinedir. Hürriyet memleketinde fikirlerin söylenmesinden korkulmaz.

Nitekim bugün toplumun bütün meseleleri, sağın ve solun görüşlerini ortaya 
koyması suretiyle serbestçe ve her yerde bol bol tartışılmaktadır.

Umumi efkârda doğmuş bulunan bu ilgi memlekete sadece fayda sağlar.
Bu, açık rejimlerin tabiatı icabıdır. Ama fikirler ve düşünceler bu tarz rejimlerde her 

türlü huzur bozucu şiddet ve tahrikten sakınma hududu içinde kalmaya mecburdurlar. 
Kanunlar bu hududu tanımıyanlarla uğraşırken toplumda sözü ve fikri itibar görenler, 
tecrübeliler kendi tesirlerini değerlendirmek, görevinde ihmal göstermemek 
durumundadırlar. Kendilerinden bunu istemeyi vazife sayıyorum. Büyük şiddet, taassup 
ve ifrat hareketlerinin hazırlığı tabiatmdaki tahrik ve telkinleri Hükümet mutlaka 
önlemek görevini taşımaktadır.

Bu görev yerine getirilmektedir ve yerine getirilecektir.
Hürmetlerimi Sunarım125	(Ortadan	alkışlar)

125  Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt: 34, Birleşim 41, Sayfa 876
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19 Ocak 1965 Salı 
Manisa’nın Kırkağaç İlçesi Karakurt Köyünde Öğretmenlerle Kur’an 
Kursu Hocası Arasında Çıkan Çatışma Nedenleri ve Bu Konuda Alınan 
Tedbirler Hakkında Cumhuriyet Senatosunda Yaptıkları Konuşma

Sayın Başkan, Sayın Senatörler,
15 Ocak Cuma günü Kırkağaç ilçesinin Karakurt köyünde öğretmenler ve öğrenciler 

ile Kuran kursu hocası arasında çatışma ve döğüşme olmuştur. Adalete intikal eden 
hadise tabiî mecrasına girmiştir.

İlk önce umumi efkârımızı geniş ölçüde ilgilendiren hadiseyi size tafsilatiyle, resmî 
raporlara dayanarak anlatmak istiyorum.

İlkokul Müdürü ve öğretmenler okul bahçesinde öğrencilerle top oynamaktadırlar.
Yakında bulunan Kuran kursu öğrencileri de top oynıyanlara katılmışlardır. Kuran 

kursu hocası oyun yerine gelip top oyununun ahlak ve muaşeret kurallarına aykırı 
olduğunu söylemiş, öğretmenlerle tartışmaya başlamıştır. Bu esnada köy halkından üç kişi 
de tartışma ve kavgaya katılarak öğretmenlere tecavüz etmişlerdir, öğretmenler köyden 
ayrılarak Kırkağac’a gelmişler ve Cumhuriyet Savcılığına dilekçeyle başvurmuşlardır.

Olaydan bilgi edinen Kaymakam Vekili ile Jandarma Komutanı ve ilçenin ilköğretim 
müdürü olayın mahiyetini öğrenmek üzere köye gitmişlerdir. Bu heyet doğruca Kuran 
kursunun bulunduğu yere varmış ve kurs hocasına köy muhtarını görmek istediğini 
bildirmiştir. Bu sırada teravih namazından çıkmakta olan 500 kadar kadın ve erkek köy 
halkı, Kuran kursunun basıldığı zanniyle ellerinde taş ve sopalarla binaya gelmişler, 
öğretmenlerin kendilerine verilmesini istemişlerdir. Kaymakam vekili, olayı teskin 
etmek ve kavgaya meydan vermemek için çalışması sırasında bazı köylüler tarafından 
sopayla başına vurularak yaralanmış ve hastahaneye kaldırılmıştır.

Cumhuriyet Savcılığı olaya derhal el koymuş, tecavüz edenler tesbit olunmuştur. 
Bundan başka olay sırasında İlkokul Müdürünün şahsi evinin camları kırılmış ve 
öğretmenleri savunmaya çalışan köylülerin evlerine de tecavüz edilmiştir. İlkokul 
ayın 16’sında açılmamış ve Savcılık soruşturması devam etmiştir. 18 Ocak Pazartesi 
günü öğleye kadar isimleri Adliyece tesbit edilen 23 kişi muhtelif suçlardan mahkeme 
kararıyla tutuklanmıştır.

Suçlar irticai hareket, nurculuk, müessir fiil ika etmek, zarar vermek mahiyetindedir.
İdarenin şimdiye kadar yaptığı tahkikata göre, hadisede şahsi bir takım garezler ve 

tahrikler ile irticaî taassup tesirleri görülmektedir. Eski köy muhtarının şikâyeti üzerine 
hem görevinden alınmış, hem de altı ay hapse mahkûm edilmiş olduğu için öğretmenler 
aleyhine tahrikte rol oynadığı bildirilmiştir. Vaizin de Cuma namazından sonra vermiş 
olduğu vaazda köylüyü öğretmenler ve aydınlar aleyhinde şiddetli taassup sözleriyle 
kışkırttığı anlaşılmıştır.

Adlî safha şudur; Cumhuriyet Savcılığı, ilk andan itibaren görevini yaparak 
kanuni kovuşturmaya başlamıştır. Köy öğretmenine tecavüz eden dört, kaymakamı 
yaralıyan, on, ızrar ve tehdit suçlarından dokuz kişinin tevkifine, yapılan sorguları 
neticesi mahkemece karar verilmiştir. Mahkeme cereyanı üzerinde bir bilgi ve görüş 
söylememize imkân yoktur.
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Sayın Senatörler, Olayın umumi efkârımızda yaptığı geniş tepki gösteriyor ki, 
toplumumuz buna, hadisenin tabiatında olan mahdut ölçülerin üstünde bir önem 
vererek üzüntü duymuştur. Olay, irtica, dinin istismarı, öğretmenlere tecavüz gibi 
yönlerinden toplumumuza bir büyük gericilik hareketinin işareti gibi görülmüştür. 
Olayın büyük ölçüde bir maddi genişliği yoktur. Fakat hadise toplumdaki taassup 
hareketini görünce hem patlama istidadının, hem kışkırtıcılarının hazır olduğunu bir 
daha göstermiştir. Hadisenin yarattığı geniş tepki buradan doğmaktadır.

Hükümet ve toplum olarak, türlü kusurlardan ve tedbirlerden bahsetmek, böyle 
zamanlarda âdettir. Bu âdetin duyarlık ve tedbir bakımından bir müspet tarafı var ise 
de nihayet bir hürriyet nizamı içinde her hastalığın, olduğu gibi meydana çıkmasının 
ve bilinmesinin tabiî olduğu düşünülürse mübalâğaya kapılmamak da bir vazife olsa 
gerektir.

Biz, Anayasamıza kadar giren esaslı bir toplum meselesiyle daima meşgul olacağız. 
Aşırı cereyanların tesirlerinin ve tepkilerinin toplumun huzuru için bir tehlike 
olmamasını ciddî olarak izlemek sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Aşırı cereyanlar 
derken, aşırı sağ gibi aşırı solu da kesdettiğimin bilinmesi lazımdır. Bizim kanaatimizce 
bir gün sağdan ve bir gün soldan aşırı taassup fikirleri tesir alanında kendilerini 
göstermektedir. Dikkate lâyıktır ki, aşırı cereyanlar, hürriyet nizamı içinde toplum 
huzurunu korumaya çalışan orta cereyanın kuvvetlerini kendi tahriklerine başlıca mâni 
saymaktadırlar ve bunların hepsi Hükümet nizamı aleyhinde mutabıktırlar.

Mutaassıptırlar, tfratlı emellerine nail olmak için başlıca engel olarak Hükümet 
kuvvetlerini, hürriyet ve demokrasi nizamını görürler. Eu gerçeği göz önünde tutarak 
vazifeliler demokratik nizamın korunmasını bütün taassup ifratlarına karşı en tesirli çare 
saymışlardır. Biz bu anlayışla memleket nizamını takibediyoruz. Anayasamız ve adliyemiz 
aşırı sağın ve aşırı solun ifratlarına ve taassuplarına meydan vermemek için işlemektedir.

Başarıyla yürümektedir ve işlemektedir. Esef verici olaylar kanun usulleri ve 
hükümleri içinde daima tesirsiz kalacaklardır.

Sayın Senatörler; Hükümet mücadelesi, aşırı sağın ve aşırı solun ifratları aleyhindedir.
Bir hürriyet memleketinde fîklrlerin söylenmesinden korkulmaz. Nitekim bugün 

toplumun bütün meseleleri, sağın ve solun görüşlerini ortaya koyması suretiyle 
serbestçe ve hem de bol bol tartışılmaktadır. Umumi efkârda doğmuş bulunan bu ilgi 
memlekete sadece fayda sağlar. Bu, açık rejimlerin tabiatı icabıdır. Ama fikirler ve 
düşünceler bu tarz rejimlerde her türlü huzur bozucu şiddet ve tahrikten sakınma 
hududu içinde kalmaya mecburdurlar.

Kanunlar bu hududu tanımıyanlarla uğraşırken toplumda sözü ve fikri itibar 
görenler, tecrübeliler kendi tesirlerini değerlendirmek, görevinde ihmal göstermemek 
durumundadırlar. Kendilerinden bunu istemeyi vazife sayıyorum. Büyük şiddet, taassup 
ve ifrat hareketlerinin hazırlığı tabiatındaki tahrik ve telkinleri Hükümet mutlaka 
önlemek görevini taşımaktadır.

Bu görev yerine getirilmektedir. Ve yerine getirilecektir.
Hürmetlerimi sunarım126	(Alkışlar)

126  Cumhuriyet Senatosu Tunanak Dergisi Toplantı Yılı 4 Cilt 23, Birleşim 26, Sayfa 251-252
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26 Ocak 1965 Salı 
1965 Malî Yılı Bütçesi Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu’nda Yaptığı 
Konuşma

Sayın Başkan, Muhterem Senatörler,
Adalet Partisi sözcüsünün Başbakanlık bütçesi münasebetiyle yapmış olduğu 

hitabeyi dikkatle takibettim. Büyük bir şikâyet ve sunî bir ıstırap havasına bürünmeye 
çalışılan bu uzun hitabede, Hükümetin dikkatini celbedecek hususi bir iyileştirme ve 
düzeltme yolu, memleketin hayrına alınması lazım olan kararlarda amelî bir ışık izini 
bulmaya çalıştım. Muayyen elle tutulacak, hiçbir fikir, hiçbir tedbir bulamadım.

Şimdi evvelâ, bu hitabenin umumi heyetine hâkim olan karakterini tahlil etmek 
isterim, ondan sonra Hükümet olarak bütün bu mülâhazaların üstünde nasıl yapıcı, 
verimli ve aydınlık bir program takibolunduğunu kısaca arz etmeye çalışacağım.

Hükümetin, azlık ve azınlık Hükümeti karakteri üzerinde durulmuş ve benim 
muhalefet yıllarında bahsettiğim “Azınlık Hükümeti” tezine değinilmiştir.

Nispî temsilin tabiatı icabı 1961 senesinden itibaren hiçbir Hükümet yalnız başına 
çoğunlukta kalmamıştır. İşlere mutlaka koalisyonla başlamak zarureti hâsıl olmuştur. 
Ve işlere koalisyonla başlamak 1961 senesi havasında ve ondan sonraki devrede bir 
nimet, bir isabet olmuştur.

Büyük bir itimatsızlık ve siyasi partilerin birbirlerine karşı aşikâr ve gizli geniş 
uzaklıkları karşısında bu siyasî partilerin bir arada Hükümet kurmaları vatandaşlar 
arasında geçimsizliğe ilk çare olmuş, vatandaşlar arasında beraber yaşama şartları 
vücut bulmuştur. Hem esefe, hem hayrete şayan nokta şurasıdır ki; vatandaşlar bu 
tekâmülü gösterdikleri halde ilk kurduğumuz, Adalet Partisi ile kurduğumuz Koalisyon 
Hükümeti siyasi partiler arasında huzur için bir terakki gösterememiştir. İlk koalisyon bu 
tarzda bitti. İkinci koalisyonu yaptık. Bu koalisyonlar zamanında memleketin iç huzuru 
demokratik rejime girdiğimiz zamandan beri, çok partili hayata girdiğimiz zamandan 
beri görülmiyen bir ölçüde artmıştır. Partizanlık kalkmıştır, zulüm kalkmıştır	 (Soldan	
alkışlar) dinleyin, dinleyin; keyfî hareket ve suiistimal kalkmıştır	(Soldan alkışlar) Siyasi 
partilerin birbirinden ayrı, birbirinden uzak olan siyasi partilerin beraber çalıştıkları 
bir memlekette partizanlık olmaz. Hiç kimse, hiçbir parti diğer bir partinin zulmüne 
ve hevesine alet olmaz. Adalet Partisi olmamıştır, ondan sonraki koalisyon partileri 
olmamıştır. Binaenaleyh, netice olarak partizanlık yapılmamıştır, suiistimallere göz 
yumulmamıştır, memleket huzura kavuşmuştur, (C.H.P.	Sıralarından alkışlar)

Benim bahsettiğim azınlık Hükümeti çoğunluk sisteminin kötüye kullanılmasından 
doğan başka türlü bir azınlık Hükümeti idi. Milletin yüzde ellisinden az reyle Meclise 
geliyordur. Hükümet 3/2 ekseriyetten fazla Mecliste rey sahibi idi. Ve bu Hükümet millî 
iradeyi temsil ettiğini iddia ederek, Anayasayı bir tarafa bırakmış, vatandaş hakkı, Millet 
Meclisi hakkı diye, hiçbir kayıt tanımadan kendi hususi iptidai zihniyetini tatbik etmeye 
çalışıyordu. Oydu azınlık Hükümeti. Şimdi, Koalisyon hükümetleri bir araya geldikleri 
zaman, hem milletin reyinden aldıkları rey itibariyle, hem Millet Meclisi üyelerinden her 
vesileyle güvenlik oyu alıyorlar, her mevzuda Millet Meclisinin çoğunluğu ile kararlara 
varıyorlar. Arada dünyalar kadar fark vardır.
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Gelecek hükümetlerin de Koalisyon Hükümeti olması ihtimalinden büyük bir 
şikâyet edası ile bahsedilmektedir. Nispî temsilin tabiatı bu. Bir iki defa vesile ile 
Meclislerin huzurunda da arz etmişimdir, çok partili siyasi hayata girdiğimiz zaman, 
tek dereceli seçime geçme kararı verildiği günlerde o zaman iktidarda bulunan C.H.P. 
li hep beraber şu samimî kanaatte idik ki; seçimde nispî temsil sistemi muğlak bir 
sistemdir. Demokraside uzun tecrübesi olan milletlerin kolaylıkla tatbik edebilecekleri 
bir sistemdir. Zorundan, sistemin gücünden başlamıyalım, daha evvel kolaylıkla 
yürütülmesi mümkün olan çoğunluk sisteminden başlıyalım; kanaatiyle çoğunluk 
sistemini kabul ettik. Bunun tecrübesi bize gösterdi ki, demokratik sisteme geçen bir 
memleket için çoğunluk sistemi çok daha ileri, idarede, siyasette, anlayışta tekâmül 
merhalesidir. Güç olan, çoğunluk sistemini dürüst bir surette işletmektir. Hatta bundan 
daha ileri, daha yeni bir sistem olarak ufak seçim dairesi, bir kişilik, nihayet iki kişilik 
seçim dairesi arzusu ideal bir arzudur, fakat sistemlerin en gücüdür. Demokratik rejim 
tecrübeleri, bilhassa bizim bıraktığımız, biz bıraktıktan sonra gelen idarelerin şekli bize 
o kanaati muhalefet sırasında verdi ki, biz demokratik rejimi yerleştirmek istiyorsak hiç 
olmazsa 20 sene nispî temsilin tecrübelerinden memleketi geçirmemiz lazımdır. Nispî 
temsil böyle doğmuştur.

Nispî temsil böyle doğunca, tabiatiyle bunun güç neticelerinin tedavi edilmesine 
çalışmak siyasi partilerin vazifesi olmuştur. Şikâyet ettiğimiz bütün konular yanında, 
biraz evvel İzah ettiğim gibi vatandaşlar arasında düşmanlığın kalkması, bir arada 
yaşama mecburiyetinin anlaşılması ve hiçbir Hükümetin, hiçbir siyasi partinin elinde 
aşırı bir kudret bulunmaması büyük ölçüde huzuru sağlamıştır.

Yeni başladık, memleketin talihi, imkânı varsa hiç olmazsa 20 sene nispî temsili 
takibederiz.

Muhterem arkadaşlar; bu nispî temsilin getireceği koalisyon hükümetlerinden 
korkmamak lazımdır. Gerçi ben koalisyonların hepsini tecrübe ettim ve her birisi 
müddetini doldurduktan sonra diğer bir tecrübeye kendi vazifesini devretti. Yeni 
seçimden sonra işin ne kadar güç olduğunu benden sonra kâfi derecede anlamış 
olmak lazımdır. Çünkü ben koalisyonlar tecrübe ettiğim partilerarası koalisyonları 
artık yeniden tecrübe etmeye kendimde imkân ve iktidar görmediğimi beyan ve İlan 
ettiğim halde diğer siyasi partilerimiz bir araya gelip, bir Hükümet kuramamışlardır. 
Memleketin iktidarsız, hükümetsiz, içte ve dışta hesapsız meseleler karşısında tam bir 
boşlukta kalması üzerine bizim vazife anlayışındaki dürüst ve fedakâr zihniyetimiz 
Büyük Millet Meclisinin huzurunda her gün hesap vermeye hazır bir Hükümet olarak 
bizi vazife almaya sevk etmiştir. Her gün Meclise geldiğimiz zaman karşımızda bulunan 
siyasî partilerin bir araya gelerek Hükümeti, azlıkta, resmen vazife icabı azlıkta bırakmak 
ihtimalini görerek, bilerek Meclislerin huzuruna çıkıyoruz ve böyle bir cesaretle 
bir seneyi mütecaviz bir zamandan beri memleket işlerini Koalisyon hükümetleri 
zamanında değil, ondan evvelki hükümetler zamanında da model olacak bir istikamette 
yürütebiliyoruz	(Soldan, alkışlar)

Şu tabloya bakınız lütfen; siyasi partilerin umumi tutumları, şikâyet ettiği konular; 
Siyasi partilerin umumi tutumlarından şikâyet etmek için A.P. sözcüsü en geride kalması 
lazım olan sözcüdür.
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Devlet ve Hükümetin tutumları; millî idari, siyasi, kültürel her sahada korkunç bir 
tedirginlik ve boşluk.... Ne suretle kötüliyeceği ve vatandaşı tedirgin edeceği zihninde 
kendisini tatmin edecek bir türlü olgun hale gelemiyen çaresiz bir siyasinin bunalmış 
sözleridir, (C.H.P.	sıralarından	bravo	sesleri	ve	alkışlar)

BAŞKAN — Senatör olmayanların alkışa iştirak etmemelerini rica ederim.
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Parlamento huzursuz, dediler.
Parlamento huzurludur. Elverir ki, Adalet Partisi parlamento huzuruna ehemmiyet 

verir bir zihniyetin takipçisi olsun.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — C.H.P. başta.
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Halk bezgin ve muhtaç.... halk bezgin 

değildir. Halk kalkınmanın huzurunun muayyen hedeflere doğru emniyetle, isabetle 
ilerlemekte olduğunu bilmekte ve anlamaktadır	 (Sağdan,	 o	 size	 göre, sesleri) Siyasi 
partilerin karşılıklı ithamları; her halde bu ithamlarda C.H.P. si önde bir mevkii işgal 
etmemektedir.

Hükümet kasıtlı ve inatçıdır...
Muhterem sözcünün lügatçesinde sebat vasfı inatçı şeklinde belirmektedir.
Hükümet inatçıdır, doğrudur. Hizmet kastından başka bir şey aramamak lazımgelir. 

Ne ise kasıt açıktan söylensin. Millete hizmet iksirinden başka bir iksir sunulmıyacağı 
gerçektir. Ve bugünkü Hükümet yalnız millete hizmet iksirini sunmaya çalışarak ve o 
hizmet iksirinin her gün Meclisin kontroluna ve düşünmesine tabi olduğunu bilerek 
yürümektedir.

Milletin hayır demesiyle kime bir dehşet vermek istediklerini anlıyamıyorum.
Ben muhalefet zamanlarında da büyük ölçüde şiddet ve tecavüz tedbirlerinden 

bahsedildiğini ve bununla çalım yapıldığını görmüşümdür.
O zaman yaptığım nasihatları tekrar etmek istemiyorum ve öyle şiddetli tedbirlerle 

siyasi hayatımıza korku vermek istiyen politikacılara çok ihtiyatlı olmalarını tavsiye 
ederim. Ellerine fırsat geçtiği zaman şiddet tedbirleri istedikleri gibi koyabileceklerini 
zannederler, hatta koyabilirler, yalnız getirdikleri şiddet tedbirlerinin ne netice verdiğini 
gördükleri zaman akılları başlarından gider	 (Sağdan,	 bravo, sesleri) Bunu unutmamak 
lazımdır.

A.P.’si, İnönü ve taraftarları iş başına geldiği and anitibaren bir suçluluk psikozu 
tutumundadır, bunu anlıyamıyorum, iş başına A.P. ile beraber geldik, o günden beri 
yanımızda çalışırken A.P. suçluluk psikozu içinde mi idi?

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — O zaman yoktu	(Soldan	gülüşmeler)
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Arkadaşlar, görüyorsunuz başı sonu 

düşünülmeden kendisini mi itham ediyor; muhatabını mı itham ediyor, bilmeden 
söylenen sözler bunlardır.

Nihayet, bir aşırı cereyanlara karşı Hükümetin zayıf durumundan şikâyet edası vardır. 
Hayır, zayıf durumundan değil, irtica hareketlerine karşı mübalağalı durumundan ve sol 
cereyanlara karşı zayıf durumundan şikâyet durumu vardır. Siz, bir yerinde söylemek 
cesaretini bulduğunuz gibi 20 milyonluk bir kütleyi temsil etmek hayali hâmındasınız. 
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Geldiğiniz zaman irtica hareketlerini himayenize mi alacaksınız? Niçin aşırı sağ ve aşırı 
sol cereyanların ikisini de bu memleketin menfaatlerine aykırı bulduğunuzu cesaretle 
ilan etmiyorsunuz? (Sağdan	 gürültüler) Birine sahip çıkıp öteklyle Hükümeti itham 
etmeye çalışmak yanlış yoldur	 (Sağdan gürültüler) Bu milletin 1965 senesindeki ileri 
seviyesini bilmemektir. Bunun zararını görmüşüzdür.

Bir temennisi vardır, Adalet Partisi Sözcüsünün, Hükümet Başkanının bencillikten, 
inattan vazgeçerek memleketin yeni nesillere teslimine hizmet vermesini, yani 
Hükümetin Başkanının şimdi bir tek vazifesi vardır, ondan bir vazife de bekliyorlar. Yeni 
idarenin, ilerdeki iktidarın kendilerine verilmesini ben Hükümet başkanı olarak temin 
etmekle mükellefim.

Bunu nasıl, hangi hakla istiyorsunuz.
Şimdi arkadaşlar içinde bulunduğumuz, yapılan işleri size hulâsa edeyim.
Bir defa biz bir ihtilalden sonra bir rejim meselesi karşısında kaldık.
Ve Hükümet daha B.Millet Meclisi açılmadan evvel Meclis açılarnıyacak ve 

Hükümet kurulamıyacak ihtimali önünde bulunduk. Askerî ihtilâl memlekete 
inanılmıyacak, tarihte emsali görülmemiş derecede kısa bir müddet içinde büyük 
fedakârlıklarla, fedakârlık dediğim zaman memleketin nefine olan fedakârlık, yalnız 
bunu kasdetmiyorum, bilhassa nefisleri ve şahısları için davet edebileceği bütün 
tehlikeleri göz önüne alarak demokratik rejimi getirdi, seçimi yaptı ve iktidarı bıraktı 
(Soldan bravo seferi) Adalet Partisi şimdiye kadar bir defa, demokratik rejimi getirmiş 
olan inkılâpçılara yalnız bu hizmetlerinden dolayı olsun bir teşekkür ifade etmemiştir 
(Sağdan	gürültüler,	“gammazlama”	sesleri) Bu rejim, koalisyonları kurduk, yürüttük, arısasız 
geçmedi; silahlı mukavemet gördü.... Sebebi? Sebebinin özünü siyasi partilerimizin 
gösterdiği huzursuzluk ve memlekete itimat vermekte eksik kalışlarıdır, işte siyasi 
partiler bu memlekette demokratik rejim olamaz, bunlara memleketin kaderi nasıl 
teslim olunur. Memleketin iki ucundan, iki ihtilaf ucundan hepsi bu kanaati bir uçtan 
öbür uca kadar yardılar. Bunun karşısında ordunun başında bulunan kumandanlar kendi 
kıtalarına hâkim oldular ve başlıca siyasi parti olarak koalisyonları tanzim etmiş olan ve 
yürütmeye çalışmakta olan C.H.P. insanlar, mesulleri, demokratik rejimi her türlü ifrat 
cereyanlara karşı behamehal korumak lazım geldiğine ısrar ettiler, sevk ettiler. 2 sene 
zarfında birinci patlama yani silahlı bir ayaklanma, ikincisinde kıyasıya ellerinden gelen 
bütün zorlukları kullanmak kararında olan silahlı ayaklanmayla karşılaştılar. Her ikisini 
de memleketin ve demokrasinin lehine olarak tasfiye etmişlerdir.

Bu büyük hizmettir arkadaşlar. Demokratik rejim ancak bu tarzda bu zihniyette 
bulunan kumandanların hakikaten vatansever gayretleriyle teessüs edebilmiştir	(Sağdan	
ve	 soldan alkışlar) ve bunun mükâfatı olarak da Adalet Partisinin bugünkü politikasını 
görüyoruz.

Muhterem arkadaşlarım; iç huzur böyle, sağlam bir zemine oturmuş, demokratik rejim 
bütün icaplariyle hâl için teessüs etmiş, istikbal için her türlü teminatı göstermiştir. Bu iç 
politika, ilk günden beri bir kalkınma programını hedef almıştır, bir gün geçirmeden.... 
Kalkınma programı demek, her şeyden evvel malî kudret demektir. Esaslı bir plan 
hazırlanması olduğu kadar memleketin malî gücüne güvenmek ve o malî gücü vatandaşın 
imkânının son haddine kadar artırmak kararı demektir. En güç ameliyattan biridir. Ancak 



521Mustafa	İsmet	İnönü	/	X.	İnönü	Hükümeti	Dönemi

bu gayreti ve bu iradeyi gösterdikten sonradır ki, dış politikamızda yakınlarımız ve 
dostlarımız ellerinde olan imkân derecesinde bize yardımcı olmayı kabul etmişlerdir. Malî 
iktidarokadar harap bir haldeydi ki, bugün bu 1964 senesinde ve 1965 senesinde Devletin 
ödiyeceği borçlar asil olarak büyük ölçüde 1960’dan evvelki birikmiş israf borçlarıdır.

İnsaf etmez misiniz; bu memlekete ne gayretler gösterilir. 1964 de ödediklerimiz 
büyük ölçüde 1960 dan evvelki israf devrinin size yüklediği ağır yükün karşılığıdır. 
1960’ı ödeyebilmek için yine o devirden gelen borçların tecili çareleri ile uğraşmaktayız. 
Böyle bir vaziyette enflasyonsuz, muntazam tediyeli millet azami derecede fedakârlık 
yapmaya çalışan bir malî politikayı tesis edebilmiştir, bu beğenmediğiniz Hükümet...

Muhterem arkadaşlarını; karma ekonomi, memleketin iktisadi hayatında ilk 
defa karşılıklı kutuplarda bulunan insanların birbirini düşman gözü ile görmeksizin 
ekonomik ve siyasi huzur içinde kabul ettikleri bir terim olmuştur, özel sektör 
mensupları ve Devlet sektörü mensupları bir araya gelip beraber çalışma imkânlarını 
düşünüyorlar, arıyorlar ve müşterek tedbirlere bağhyabiliyorlar...

Sosyal adalet hiçbir devirde cesaret edilemîyecek kadar ciddiyetle ele alınmış ve 
tatblka konmuştur. Bizim memlekette grev hakkı tanımak ne demektir? Grev hakkının 
getirebileceği mahzurları göze almayı hiç kimse üzerine alamamıştır. Bu işçilere verilen 
hakların bugünkü ölçüde tatbik olunmasını, Çalışma Bakanlığını tesis ettiğimiz zaman 
tasavvur etmemiştik.

Zannediyorduk ki, evvela Çalışma Bakanlığı müessesesi teşekkül etsin, bunun 
zamanında memleket bir tecrübe geçirsin, mesuliyet duyguları herkesde, her tabakada 
artsın; ondan sonra oralara gelebilelim. Biz 1950 de iktidardan gideceğimiz zaman 
bizim aleyhimize grev hakkı silah olarak kullanıldı. Kaybetmek üzere olduğumuz 
iktidarı grev hakkı yüzünden sallandığını gördüğümüz halde henüz aklımız ermediği 
için biz iktidarda kalırsak grev hakkını getireceğiz demedik. Kanaatimizde İsrar ettik 
vakti değildir, getirmiyeceğiz dedik. Karşımızda bulunanlar bizi bertaraf etmek için biz 
grev hakkını getireceğiz diye bayrak açtılar. Sonra, üç sene, beş sene altı sene durduk, 
zamanı gelmiştir dedik. O zaman sosyal adaleti, işçilerin haklarını bir dava olarak 
prensiplerimize aldık. Tabiî bizden evvelki misal göz önüne alınarak, “muhalefette 
iken verilmiş avutucu bir vaittir, fakat iktidara geldikleri zaman yapmıyacaklardır” 
propagandasından kendimizi kurtaramadık. Bu, koalisyon hükümetleri zamanında ve 
bir seneden beri geçirdiğimiz Hükümet zamanında bu sosyal adalet prensiplerini, işçi 
haklarını kanunlaştırmak mümkün oldu ve bunların türlü aşırı haklı, aksaklı bütün 
tatbikatlarını yenmek, önlemek ve bir doğru yola yöneltebilmek mümkün olmuştur.

Muhterem arkadaşlarım, yine bu Hükümet zamanında memlekete yeni ışık 
gösteriyoruz. Reformlar davasını takibediyoruz; nazari olarak söylemiyoruz.

Bu Büyük Millet Meclisinin sağduyusuna güvenerek karşısına getirdiğimiz hizmete, 
karşısına getirdiğimiz teklife elini vicdanına koyarak rey verecek ve bu teklifleri tutacak 
bir çoğunluk buluruz ümidiyle geliyoruz ve reformları yürütüyoruz”Ibprak reformunu 
yürüteceğiz. Meclisin karşısına çıkacağız. Ibprak reformunu Meclisten çıkaracağımıza 
güveniyoruz.

Toprak reformu memleketin kalkınmasında en çok, en büyük fedakârlıkları, 
memleketin bütün çilelerini büyük fedakârlıkla geçirmiş olan Türk köylüsünün asgari 
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hakkıdır. Bunu vereceğiz	 (Bravo	 sesleri, alkışlar) Toprak reformunu gerçekleştirerek ve 
Türk köylüsüne kalkınma imkânını hayalinde yaşatarak tahakkuk ettireceğiz.

Muhterem arkadaşlarım, bu son Hükümetin bir seneden beri dış politikada meşgul 
olduğu çetin mesele Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesinin bir seneden beri ne kadar 
dalgalı safhalardan geçtiğini biliyorsunuz.

Bütün milletimizce oradaki Türk cemaatinin emsalsiz kahramanlığından gurur 
duyuyoruz ve çektikleri ısrıtaplara memleketin her ailesinde, her köşesinde iştirak 
ediyoruz. Alınacak tedbirler hususunda bilhassa Adalet Partisi ile hiçbir zaman mutabık 
olmadık. Sakin konuştuğumuz zaman, çe- zamanında ciddî tedbirleri tatbik etmeye 
kalktığımız zaman dünyadan, dünyanın her tarafından bizim karşımıza engeller çıktığı 
zaman Adalet Partisinden yardım görmedik. O zaman şiddet politikasını, ciddî tatbikat 
politikamızı vakti geçmiş tedbir mahiyetinde küçümsemeye ve ciddî tatbikatımızın 
dostlarımızda ve ecdatlarımızda uyandırdığı neflseleri istismar etmeye heves eder halde 
gördük. Bir dış politika muhalefetin bu tarz tutumu ile idare edilemez. Bu güçlükler 
içinde Kıbrıs meselesi başladığı durum müstesna çok daha ümitli olan bugünkü 
safhasına ulaşabilmiştir. Yakın ve uzak bütün siyasi cereyanların Türk halkını başlıca 
tehdit konusu olarak ittiham ettikleri itirazlar yumuşamış, hatta lehimize kazanılmıştır.

Bunlar dava için mühim neticelerdir.
Muhterem arkadaşlarım, Senatoda hiç hazırlanmadığım, bu açıklamayı yapma 

imkânını bana verdiği için Adalet Partisi Sözcüsünün çok İnsafsız ve kışkırtıcı tahriklerini 
iyiye aldım. Huzurunuzdan size saygılarla ayrılıyorum.127	(Alkışlar)

127  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi. Toplantı Yılı 4 , Cilt 24, Birleşim 30, Sayfa 145-147
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13 Şubat 1965 Cumartesi 
1965 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Üzerine Millet Meclisinde Yaptığı 
Konuşma

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 1965 
bütçesinin tümü üzerindeki konuşmaları bağlıyoruz. Yüce Mecliste bulunan siyasî 
partilerin Hükümetin takdim ettiği bütçe üzerindeki görüşlerini dikkatle dinledik. İlk 
önce M.P. nin sözcüsüne cevap arz etmek isterim.

Sayın General Dorman, yanlış anlamadıysam, enflasyona düşmemek için Hükümetin 
çaba gösterdiğini takdir eder bir’şekilde konuşmuştur. Gerçekten Hükümet, güç olan 
malî şartlar içinde enflasyona düşmemeyi, istikrar içinde bir para siyaseti gütmek 
hedefini önemle takibetmektedir. Dış ticaret üzerindeki mülahazaları değerlidir. Grev 
hakkı ve sendikaların, yeni sosyal nizamımızda tatbikatını dikkatle izledikleri anlaşılıyor. 
Sosyal hayatımızda bu mevzuatın önemli bir yol üzerinde bulunduğunu teslim etmek 
yerindedir. M.P. si planın hazırlanmasından da bahsetmiş ve planı nazari bulmuştur. 
Plan yeni bir müessesedir. İyi kurulmuş olduğu kanaatindeyiz.

Her halde eksiklikleri mütemadiyen düzelmektedir ve düzelecektir.
M.P. nin toprak reformuna lüzumlu şartlarla taraftar olduğunu işitmekten memnun 

olduk. Ancak kanunun, yedi komisyon yerine geçici bir komisyonda tetkik edilmesi 
teklifini kabul etmemiş olması, kanunun çıkmasını kolaylaştırmıyacaktır. Geçen 
dört senelik Meclis hayatımızda M.P. ile daima karşı karşıya bulunduğumuz için 
tenkidlerinden fazla şikâyete hakkımız yoktur.

Diğer muhalefet partileri ile durumumuz biraz daha farklıdır. Çünkü, bu geçen 
zamanda önemli devrelerde beraber çalışmış durumda olarak daha geniş tartışma 
sebeplerimiz vardır.

Gerçekten 1961 seçimlerinden sonra nispî temsilin neticeleri belli olduğu vakit 
Türkiye’nin karşısında bulunduğu mesele B.M. Meclisinin açılıp, demokratik rejimin 
işlemeye başlayıp başlamıyacağı meselesi olmuştur.

Sayın Milletvekilleri, 1961 Aralık ayında A.P. ile ilk Koalisyon Hükümeti bu 
şartlar altında kurulmuştur. Bu zamanın en önemli konusu uzun bir siyasi çekişme 
devrinden sonra demokratik rejim yeniden kurulunca vatandaşlar arasında uzaklığın 
ve düşmanlığın bertaraf edilerek dostça vatandaşlık münasebetlerinin kurulması için 
çalışacak bir Hükümet teşkili idi. Benim gözümde ilk Koalisyon Hükümetinin en mühim 
vazifesi bu olacaktı.

A.P. ile bu koalisyon yapıldı. Teşkil edilen Hükümet samimî bir anlayış beraberliği 
içinde vatandaşların iyi münasebetlerini kurmak için çalışmış ve benim kanaatimce 
büyük başarı kazanmıştır. Bu hükümet zamanında bütün güçlükler Hükümet dışındaki 
A.P. Merkezinin müdahale ve taleplerinden gelmiştir. Bilindiği gibi, bir askerî ayaklanma 
bastırıldıktan sonra, süratle büyük ölçüde af talepleri siyasi hayatımıza hâkim olmuş 
ve bu güçlükler yenilemiyerek nihayet Hükümet inhilâl etmiştir. A.P. ile C.H.P. nin 
Hükümet kurabilmesi çok emek mahsulüdür. İlk önce A.P. Grubu Karma Hükümeti 
kabul etmemiş, ancak genel idare kurulu kararı ile Hükümet teşebbüsü ilerlemiştir. Ben, 
bizzat A.P. Grubunda Karma Hükümet teşebbüsünü anlattım ve kendimi A.P. Grubunun 
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suallerine cevap vermeye hazırladım. Bu hadiseleri Birinci Koalisyon teşkilinde sarf 
edilen gayretlerin genişliğine işaret için söyledim. Birinci Koalisyon programının ruhu, 
vatandaşlar arasında düşmanlığın giderilip tabiî münasebetlerin kurulması, plan 
teşekkülünden istifade edilerek ekonomik kalkınmaya teşebbüs edilmesi ve toprak 
reformu fikirlerini kaplar ve dış politikada izahat verir. Bu izahat içinde Sovyet Rusya 
ile münasebetler şu ifade ile anlaşılmıştır: “Bu arada komşu memleketlerle, hususiyle 
büyük Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizi mevcut milletlerarası 
taahhütlerimize uygun olarak, karşılıklı saygı esasına dayanan iyi komşuluk 
münasebetleri çerçevesinde geliştirmeyi samimiyetle arzu etmekteyiz” Mahsus bu 
cümleyi aynen aldım. Adalet Partisi sözcüsünün dünkü konuşmaları ile mukayesesini 
nihayette yapacağım.

Birinci Koalisyondan çektiğimiz müşkülatı ben Adalet Partisi Başkanının Hükümet 
içinde bulunmamasından doğduğunu zannetmiştim. Onun için İkinci Koalisyonda bu 
eksiği düzeltmeye çalıştım. Birinci Koalisyon 6 ay 10 gün devam etti.

Sayın Milletvekilleri, İkinci Koalisyon Hükümeti 25.6.1962 tarihinde kurulmuştur. 
Bunun protokolünde göreşmeler ve kararlar daha tafsilatlıdır.

Bu Koalisyonun programına hâkim olan esaslar şunlardır: Günün meselesi haline 
gelen siyasi özel af konusunda çıkacak kanunların hudutları ve diğer alt kanunları 
teferruatiyle tesbit edilmiştir. Siyasi program olarak plan temel meseleyi teşkil etmiş, 
malî tedbirler, toprak reformu önemle ele alınmıştır. Tabiatiyle dış politika hemen 
hemen Birinci Hükümetin esaslarını kapsamıştır.

Bu Koalisyon 1963 sonuna kadar sürdü. Bunda da silahlı bir ayaklanma geçirdik. 
Anayasa nizamının istediği bütün müesseselerin kurulması geniş ölçüde bu devreye 
raslar. Bu devirde Hükümet olarak çektiğimiz başlıca güçlük Hükümet içinde istikrarın 
teessüs etmemesidir. Sayın Alican’la umumi efkâr önünde bir ihtilaf çıkmadan bir ay 
vakit geçirmek mümkün olmamıştır.

Sayın Alican bu seferki tenkidinde plandan uzun uzadıya şikâyet etmektedir.
Esasen İkinci Koalisyonu teşkil ederken, plan fîkrinin aramızda takarrür etmesi 

kolay olmamıştı. Bizim için planlı çalışma birinci mesele idi. Sayın Alican, planlı devreye 
girmeden bir iki sene geçirilmesini arzu ediyordu. Nihayet görüştük, mutabık olduk. 
Bunun gibi planın istediği malî kaynaklar bizim için esaslı mesele idi. Onda da Sayın 
Alican’la uzun tartışmaya münasip ifadeler bulmaya mecbur olduk. Beş Yıllık Planın 
Büyük Mecliste kabul tarihi 21 Kasım 1962 dir. Hükümette beraber çalıştığımız 
zamanda, planın ve planda vazife sahiplerinin Sayın Alican’a beğendirilmesi mümkün 
olmamıştır. Bu seferki bütün tenkidlerine karşılık samimi kanaatimiz odur ki, Devlet 
Planlama Teşkilatı çok iyi kurulmuş, çok iyi vazife yapmıştır. Yerli uzmanlardan ve çok iyi 
kabiliyetlerden geniş ölçüde faydalanılmıştır. Planın dış yardımlarını temin edebilmek 
için uluslararası teşekküller, bankalar ve mütehassıslara hesap ve cevap vermek 
mecburiyeti çok olduğundan Planlama Teşkilatı çok salahiyetli yabancı mütehassıslar 
önünde de güç imtihanları başarı ile geçirmiştir. Planlama ilk iki sene hazırlıktan sonra 
vücuda getirdiği Beş Yıllık Plan devrine 1963 ten beri girmiştir. 1965 te 3’üncü senesi 
olacaktır. Bir Plan Bakanlığı ihdas edilmesi ve bu Bakanın merkezde ve uygulamada 
vazifeli olması gibi bir teşekkülün her türlü mahzurları vardır. Bu fikre katılmanın 
mümkün olmadığını, özür diliyerek söylerim. Planın muvaffak olmadığına misal olmak 
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üzere, 1960’tan, 1964’e kadar olan neticelerin, evvelki zaman ile mukayesesi, zannımca 
yanlış hesaptır. Planlama, 1963 ve 1964’ü geçirdi. 1963 müstesna bir başarı senesi oldu. 
Yüzde yedinin üzerinde bir netice aldık.

1964 çok güçlük senesi oldu. Tahmin ederiz ki, bu sene bile cari fiyatla yüzde altı 
civarında bir netice elde edeceğiz. Yüce Meclise hatırlatmak isterim ki, 1963 senesinin 
başarılı neticesi üzerinde İkinci Koalisyon çözülünceye kadar Sayın Alican’la görüş 
birliğine varamamıştık. Henüz iki senesi geçmiş plan için menfi hüküm söylemek, hem 
vakitsiz, hem insafsızdır.

Plan fikri, Cumhuriyet Halk Partisinin 20 seneden beri takibettigi bir ekonomik 
sistemdir. 20 senelik bir emek neticesinde, bugün plana dayanan bir kalkınma gayreti, 
bütün siyasi partilerin ve bütün millî ve meslekî kuruluşların müşterek kanaati olarak 
millette yerleşmiştir. Bu neticede, son Planlama Teşkilatının verimli çalışması büyük 
yardımcı olmuştur.

Sayın Milletvekilleri, Sayın Alican’ın, dış ticarette, idarede malî ve ekonomik 
her sahada hudutsuz ölçüdeki şikâyetlerini, güç beğenen iyi niyetli mizaçlarını 
temennileri, olarak pekâlâ anlıyorum. Fakat, bu şikâyetlerin, ümitsizlik derecesini 
bulan mübalağalarının faydalı olduğunda tereddüdüm vardır. Sayın Alican’ın, Hükümet 
teşkili ve siyasi hayatımıza düzen vermek için tavsiyelerini anlamak, güçtür. İçinde 
bulunduğu Hükümet muvaffak olacak diye daimî bir rahatsızlık içinde bulunan tutumu, 
Hükümeti çalışma imkânından mahrum eder. İçinde bulunduğu Hükümeti istikrarsız 
göstermek için yaptığı teşebbüsleri izah etmek kimse için mümkün olmıyacaktır. Mesela 
Amerika’ya gidip devlet merkezi ile İlk teması yaptığım günlerde Ankara’da bulunan 
Hükümetin çekilmiş olduğu haberini Amerikalılar bana vermişlerdir. Dünkü beyanında 
diyor ki, 1964 başında Hükümetin teşekkülüne müsamaha etmesi, dış şartların müsait 
olmamasından ve şimdi Hükümeti düşürmek istemesi böyle bir zaruret olmamasından 
dolayıdır. Seçim Kanunu münasebetiyle geçen hafta Mecliste açılan münakaşada Adalet 
Partisi iktidarının içinde veya dışında olarak onu desteklemek için sarf ettiği gayretler 
cidden takdire şayandır.

Bütçeyi reddetmek suretiyle Hükümeti düşürmek fikrinin muhalefet partilerinden 
hangisinin eseri olduğunu bilemiyoruz. Bu bizim siyasi hayatımızda yeni bir icattır. 
Bizim siyasi partilerimiz eliyle getirilecek neticeler her millet için ibretle dolu ve 
istifadeli olacağını zannederim.

Sayın Milletvekilleri, bütçe münasebetiyle C.K.M.P. Ve A.P. nin bütçe münasebetiyle 
tebliğleri bütçe reddi suretiyle Hükümet düşürmek için her türlü ölçüyü ve insafı aşan 
bir mübalağa üslubu içindedir.

A.P. tebliğinin dış politika kısmı üzerinde bir nebze durmak isterim.
Türk dış politikasının ehliyetsiz, şahsiyetsiz ve aciz bir hüviyet içinde gösterilmesi 

her Türkü dîlhun edecek kaba bir iftiradır	 (C.H.P. sıralarından, bravo	 sesleri	 ve alkışlar) 
Kıbrıs meselesine şartlar içinde başladı. Bir sene sonra dünya önünde ne şartlar 
içinde bir mahiyet kazandı. Ortada olan, iki gözü kör bir siyaset adamının görebileceği 
kadar aydınlık bir neticedir	 (C.H.P. sıralarından, bravo	 sesleri	 ve alkışlar) Kıbrıs idaresi 
ve onu destekliyen devlet, Sovyet Rusya’yı Türkiye için başlıca bir tehdit ve tehlike 
unsuru olarak bir seneden beri istismar etmiştir. Aradıkları neticenin tam aksiyle 
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karşılaşmışlardır, (C.H.P. sıralarından, bravo	 sesleri	 ve alkışlar) Rusya’dan Kıbrıs’a silah 
gönderilmesi meselesini biz takibettik.

Bize bunu izah, tasrih ve tekzibettiler. Tekzip neşredildi. 6 ay evvel Sovyet Rusya 
ile bizi Kıbrıs ve onun teşvikçisi devlet, açıktan tehdidetmeye çalışıyordu. Aradaki 
değişikliği ters gösteren A.P. Sözcüsünün yakından bildiğim kıymetine ve insafına 
yakıştıramıyorum.

Sayın Potgorny’nin ziyaretini mümkün olduğu kadar yermek için gösterilen gayret 
yersiz ve haksızdır. Senato Başkanımız B.M.M. nin her partiden üyeleriyle Sovyet 
Rusyaya ziyaret yaptı.

Sayın Podgorny çok değerli bir heyetle bu ziyareti iade etti. İki memleket arasında 
iyi komşuluk münasebetlerinin ciddî ve samimî olarak gelişmesi arzuları söylendi. 
Ekonomik münasebetlerin geliştirilmesi öne sürüldü.

Bütün bu muamelelerin Türkiye’nin menfaatine, iyi komşuluk münasebetlerine ve 
uluslararası iyi inkişaflara faydalı olmaktan başka ne neticesi olabilir? A.P. bununla 
C.H.P. sini, Amerika’dan uzaklaşmak ithamı ile göstermeye çalışıyorsa, böyle bir gayreti 
biz bir siyasi partimizin haysiyetiyle uzlaştırmaya muktedir değiliz	 (C.H.P. sıralarından, 
bravo	sesleri	ve alkışlar) Bu çeşit politikalar, yaranmak istenilenler gözünde de gayretçileri 
düşürebilir	(C.H.P. sıralarından, bravo	sesleri	ve	alkışlar) Evet; bu münasebetle tekrar edeyim 
ki, taahhütlerimiz ve ittifaklarımız hükümleri içinde Sovyet Rusya ile iyi komşuluk, iyi 
tanışma, mümkün olduğu kadar geniş iktisadî münasebet kurma arzusunda ciddî ve 
samimî olmak Türkiye’nin (C.H.P. sıralarından, bravo	sesleri)

Sayın Arkadaşlar, toprak reformunu uzun çalışmalar sonunda Meclise getirmeye 
muvaffak olduk. İfadelerinizden hep toprak reformuna taraftar olduğunuzu anlıyoruz. 
Toprak reformunu çıkarmak için amelî tedbir olarak bir karma komisyon teşkil edilmesi 
fikrini kabul buyurmadınız. Bu kanunun Türk köylüsünün imdadına yetişmesini uygun 
görmediniz, (C.H.P. sıralarından, bravo	sesleri) Yedi komisyonda tetkik her halde bu devrede 
güç yetişecektir.

Bu noktayı başlıca müteessir olduğumuz mesele olarak takdirinize arz ederim. Biz, 
C.H.P. nin her ehemmiyetli davasında olduğu gibi, toprak reformunun gerçekleşmesi 
için de bu memlekette yılmadan, yorulmadan çalışacağız	(C.H.P.	sıralarından, bravo	sesleri 
ve alkışlar)

Muhterem arkadaşlar, bütçe için ilk açık oylama yapılmak zamanı gelmiştir.
Bütçeye verilecek ret oylarını Hükümete güvensizlik oyu telakki edeceğiz.
Anayasamıza göre, Hükümete güvenoyu 226 sayısıyla tesirli olabilir.
Şimdiye kadar hiçbir güvenoyunda bu şartı aramadım. Bir tek kırmızı oy fazla olursa 

Meclisin güveni olmadığını tesbit ederek emaneti teslim edeceğim. (Orta	sıralardan bravo	
sesleri,	alkışlar)

İç politika, malî ve iktisadi kalkınma ve teşkilatlanma ve reformları gerçekleştirme 
devri gibi geniş bir çalışma zamanında ve Kıbrıs meselesinin buhranlı ve kanlı geçidini 
geçerken, Hükümet mesuliyetini üzerimizde bırakmayı uygun gördünüz. Güçlüklerden 
geçerken, ne kadar yardım gördüğümün takdirini, Yüce Meclisin insafına tevdi ediyorum 
(Orta	 sıralardan,	bravo	 sesleri) Şimdi, Hükümeti değiştirmek kararındasınız. Bunun için, 
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bütçenin reddi usulünü seçmiş bulunuyorsunuz. Bütçenin reddi suretiyle Hükümet 
değiştirmek fikrini kavramak güçtür. Niçin 15 gün evvel değil, niçin 15 gün sonra değil? 
Memleketi bir müddet bütçesiz bırakmanın muhalefet partilerimize nasıl bir zevk 
vereceği tahmin edilemez. Ümidederim ki, muhalefetin vazife hissi, neticeyi aldıktan 
sonra memleketi, uzun müddet Hükümetsiz bırakmayı arzu etmiyecektir. Kuracağınız 
Hükümette ortakların müşterek başarı için çalışmalarını ve birbirlerinin balonunu veya 
efsanesini söndürme hevesinde olmamalarını yürekten dilerim, (Orta	 sıralardan,	 bravo	
sesleri,	alkışlar)

Sayın Arkadaşlar, Yüce Meclise saygılarımı sunarım, (orta	 sıralardan, bravo	sesleri ve	
alkışlar)

(Bütçe’nin	 Millet	 Meclisinde	 muhalefet	 partilerine	 mensup	 milletveklilerinin	 oylarıyla	
reddedilmesinden	sonra	yeniden	söz	alarak)

Sayın Milletvekilleri, muhterem arkadaşlarım; oylamadan evvel Sayın Alican benim 
beyanatımı cevaplandırdılar. Karşılıklı konuşmak mümkün olmadığı için bir taraflı 
konuşan insan kendisinin çok güzel söylediğini ve ikna ettiğini zanneder. Ümidederim 
ki, Sayın Alican cevap almadığı için kendisinin ikna edici bir surette konuştuğu hayaline 
kapılmıyacaktır.

Söyledikleri içinde benim bahis konusu ettiğim mevzulara büyük ölçüde cevap 
vermemiştir. Efkârı umumiye bu cevapları, benim şikâyetlerimle karşılaştıracak ve 
hükmünü verecektir. Mesela Amerika seyahatimdeki hâl bunun misalidir. Şundan 
veya bundan dolayı kendileri zaten Hükümetten çekilme kararı vermişlerdi, bir grup 
kararıdır. Fakat kimsenin gözünden kaçmaz ve yüksek nazarınızda aşikâr olmuştur ki, 
bir Hükümetin başkanı dışarı memleketle temasta iken onun merkezinde ortak olan 
partilerin gruplarında, idarelerinde her hangi bir havadisin tesiri küçük görülemez. 
Bunun gibi Hükümet içinde iyi geçinme ile yardımcı olarak çalışmak hassası için Sayın 
Alican’a söylediğim sözlerin mesleki için, yeni vazifeleri için uyarıcı olmasını dilerim. 
Ümidederim ki, bulunduğu teşekküllerde, hizmet etmek için daha dikkatli olacaktır. 
Bunları söylerken Sayın Alican’in bana yaptığı tavsiyeleri de hulûs ile cevaplandırmak 
isterim.

Benim uzun siyasi hayatımın neticesi olarak birtakım sabit kanaatler ve iddialar 
içinde bulunduğumu zannetmektedir. Bu zan yanlıştır. Ben kusurunu bilen ve hayatında 
kendisini mütemadiyen düzelten ve tekâmül ettiren bir insanım	 (Ortadan	bravo	 sesleri	
alkışlar) Benim kuvvetli tarafım budur, sabit fikrim yoktur. Bana yapılan her tavsiyeyi 
hakiki değeriyle kıymetlendirmek isterim ve istifade etmek isterim.

Sayın Alican ile olan bu münakaşalar umumi olarak bu üslûpla cereyan etmiştir. 
Umumi efkâr bunlara hükmünü verecektir. Belki bu hususta gelecekte de birtakım 
münakaşalar açılırsa yeniden izahlarda bulunuruz.

Yalnız iki nokta üzerinde de ısrar etmek isterim. Birisi, Hükümet kurarken planlama 
üzerinde kendisi daha bir iki sene bunun tatbikine heves göstermiyordu. Bir, iki sene 
sonra planın tatbikatına başlıyabiliriz diyordu.

Bu aramızda geçmiş bir muhaveredir. Sayın Alican böyle bir şey geçmedi diyor. 
Hafızama güvenirim; ben bu kanaatimi muhafaza ediyorum.
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Aramızda öyle geçti. Onun hatırında Öyle kalmış, benim hatırımda böyle kaldı. 
Söylediğim samimî bir kanaate müstenittir.

Muhterem arkadaşlarım, plan hakkında Sayın Alican taraftar olduğunu söylüyorlar. 
Beyanatımda söyledim ki; plana esas itibariyle siyasi partilerde, millî teşekküllerde 
bugün muhalefet eden kimse yoktur. Mesele bunun tatbikini takibetmekte, 
kolaylaştırmakta, elinde siyasi kudreti olanların buna yardımcı olmasındadır. Eğer Sayın 
Alican planlamayı, teşkilatını, İnsanlarını takdir etmek için kendisinin plan taraftarı 
olmasında bize bir taahhüt vaziyetinde bulunuyorsa, bunu memnuniyetle ve minnetle 
karşılarım.

Ümidederim ki, eline fırsat geçtiği zaman pîanın kadrini bilecek, planlamada 
çalışanların kadrini bilecek ve bu fikrin başarı ile ilerlemesine hizmet edecektir.

Muhterem arkadaşlarım, bu toprak reformu konusunu bir seçim manevrası 
olarak tavsif etmek istediler. Söylediklerinden anlaşılıyor ki toprak reformu üzerinde 
Hükümette çalışmalar, Y.T.P. kanadı içinde çalışmalar samimiyetle ve geniş ölçüde 
olmuştur. Şu halde kendilerinin toprak reformunu bilerek, tetkik edecek hazır ve 
taraftar oldukları manasını çıkarmaya hakkımız vardır”Biz toprak reformunu buraya 
seçim kampanyası olarak getirdik” Şimdi iktidar bu andan itibaren manen ve bir saat 
sonra da resmen bizim elimizden gidecek, muhalefet partilerinin eline geçecektir. (C.H.P.	
sıralarından	bravo	sesleri) Halep orada ise arşın burada. Sayın Alican toprak reformuna 
taraftar ise bu müddet esnasında çıkarır	(ortadan	bravo	sesleri) Biz o zaman kendilerine 
yalnız teşekkür ederiz. Bu taahhütlerini senet ittihaz ediyorum.

Muhterem arkadaşlarım, bu mülahazalardan sonra söylenecek başka şey yoktur. 
Şimdi Bakanlar Kurulunu toplıyacağım. Oylama neticesine göre, oylamanın mantiki 
neticesi üzerine karar vereceğiz ve Hükümetin istifasını Sayın Cumhurbaşkanına 
göndereceğim. Bu akşam bu vazifeyi ifa edeceğim.

Hepinizi hürmetlerimle Selamlarım.128	(C.H.P.	sıaralarından	bravo	sesleri	ayakta	alkışlar)

128   Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Devre I, Cilt 26, Birleşim 57, Sayfa 137. 152
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Ali Fethi Okyar

1898’de kaydolduğu Harbiye Mektebi’nden 1900’de Piyade Teğmen rütbesiyle 
orduya katıldı. 1904’te Kurmay Yüzbaşı olarak Selanik’te bulunan 3’üncü Ordu emrine 
tayin edildi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyetine katılarak, 1908’de binbaşılığa terfi 
ederek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığına tayin edildi.

12 Ocak 1909’da Paris Askeri Ataşeliğine, 3 Temmuz 1911’de Arnavutluk 
Harekâtında İşkodra Müretteb Kuvvetler Kurmay heyetine,  6 Ekim 1911’de Enver Bey 
ve Mustafa Kemal ile birlikte Trablusgarp cephesinde görev aldı.

13 Nisan 1912 seçimlerinde Manastır Milletvekili seçilerek Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’nın II. Dönemine katıldı. Meclisin kapatılmasından sonra ordudaki görevine 
dönerek 17 Kasım 1912’de Çanakkale Boğazı Müretteb Kuvvetler Kurmay Başkanlığına 
atandı. 13 Ekim 1913’te Sofya Elçisi oldu. Aynı dönemde askeri ataşe olarak Sofya’da 
bulunan Mustafa Kemal’le dostluğu burada pekişti. Meclis-i Mebusan’ın III. Döneminin 
son yılında 8 Aralık 1917’de İstanbul Milletvekili seçilerek elçilik görevinden ayrıldı.

İttahat ve Terakki’nin düşmesinden sonra 14 Ekim 1918’de kurulan Ahmet İzzet 
Paşa hükümetinde Dahiliye Nazırı oldu. 8 Kasım’da eski rejim ileri gelenlerinden Talat, 
Enver, Cemal ve Sait Halim Paşaların yurt dışına kaçışına İçişleri Bakanı olarak engel 
olamamakla suçlanması, Ahmet İzzet Paşa kabinesinin istifasına neden oldu. 1 Kasım - 
21 Aralık 1918 tarihleri arasında Mustafa Kemal ile birlikte Minber gazetesini çıkardı. 
İttihatçı gizli örgüte mensup olduğu iddiasıyla 10 Mart 1919’da tutuklandı, 2 Haziran 
1919’da Malta’ya sürgüne gönderildi. 30 Mayıs 1921’de serbest bırakıldı.

15 Ağustos 1921’de İstanbul Milletvekil olarak TBMM 1. Dönem’e katıldı. 10 Ekim 
1921-4 Ekim 1922 arasında Dahiliye Vekilliği yaptı. TBMM 2. Dönem’de yeniden İstanbul 
Milletvekili seçildi. 14 Ağustos 1923’ten cumhuriyetin ilanına kadar İcra Vekilleri Heyeti 
Reisliği ve Dahiliye Vekilliği yaptı. Fethi Bey kabinesinin istifasına yol açan siyasi olaylar, 
29 Ekim 1923’te bir anayasa değişikliği ile Cumhuriyet’in ilanına neden oldu.

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, 1 Kasım 1923’te TBMM Başkanı seçildi. 1 
Kasım 1924’te yine Başkan seçildi. Ancak aynı ay içinde Kâzım Karabekir ve Ali Fuat 
Paşaların liderliğinde bir grup milletvekilinin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla 
muhalif bir parti kurmaları üzerine 22 Kasım 1924’te İsmet Paşa yerine Başbakanlığa 
getirildi. Bu atamada, sertlik yanlısı olarak tanınan İsmet Paşa’ya karşılık Fethi Bey’in 
ılımlı ve uzlaşmacı kimliği rol oynadı. Ancak üç ay sonra Doğu’da Şeyh Said İsyanı’nın 
patlak vermesi üzerine uzlaşma politikası iflas etti. 2 Mart 1925’te hükümet istifa 
etti, İsmet Paşa yeniden başbakan oldu. Aynı gün ilan edilen Takrir-i Sükûn Kanunu 
ile ülke çapında muhalefet susturuldu. Terakkiperver Fırka kapatıldı. Fethi Bey Paris 
Büyükelçiliğine atanmayı isteyerek Türkiye’den uzaklaştı.

9 Ağustos 1930’da Atatürk’ün talimatıyla büyükelçilikten istifa ederek Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu ve partinin genel başkanı oldu. Gümüşhane Milletvekili 
olarak tekrar Meclise girmesi sağlandı. Muvazaa amacıyla kurulan partinin, İzmir 
Mitingi’nden sonra irtica yanlısı bir harekete dönüşmeye başladığı suçlaması üzerine, 
kendi isteği ve Atatürk’ün talimatıyla 17 Kasım 1930’da partisini feshederek yurt dışına 
gitti.
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31 Mart 1934’te Londra Büyükelçiliğine atandı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
Türkiye ile İngiltere arasında gerçekleşen diplomatik ve askeri yakınlaşmada önemli bir 
rol oynadı; Montreux Antlaşması’nın mimarları arasında bulundu. 1937 yılında Trakya 
Manevraları’na katılarak yabancı heyetlere eşlik etti. Atatürk’ün ölümünden kısa bir 
süre sonra, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün muhalifleri ile barışma politikası uyarınca 
4 Ocak 1939’da Bolu Milletvekilliğine atandı; büyükelçilik görevinden ayrılarak yurda 
döndü. Aynı yıl seçilen 8. Meclis’e de Bolu Milletvekili olarak girdi. 2. Refik Saydam 
Kabinesinde Adalet Bakanı oldu ve bu görevini 12 Mart 1941’e kadar sürdürdü.





OKYAR HÜKÜMETİ DÖNEMİ 
(3. Cumhurı̇yet Hükümeti) 
(22.11.1924-03.03.1925)
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22 Teşrinisani 1340 (1924) Cumartesi 
Başvekâlete Tayin Kılındığına ve Teşkil Ettirilen Kabinenin Tasdik 
Buyurulduğuna Dair Riyaseti Cumhur Tezkeresi Münasebetiyle Genel 
Kurula Hitaben Yaptığı Konuşma 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; hastalığını büyük 
bir teessür ve teessüfle karşıladığımız İsmet Paşa Hazretlerinin istifaları Malûmu 
Âliniz olmuştur. Bu istifadan sonra Reisicumhur Hazretleri yeni Heyeti Hükümeti teşkil 
etmek vazifesini bendenize tevdi buyurmuştur. Ben de arkadaşlarımla müdavele-i efkâr 
ettikten sonra böyle bir vazifeyi muavenetinize, müzaheretinize istinaden kabul ettim.

Arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Kanununun madde-i mahsusası mucibince bir 
hafta zarfında ümit ederim ki daha kısa bir zamanda, takip edeceğimiz siyasete ait 
beyannameyi Huzuru Âlinizde okuyacağım ve itimadınızı talep edeceğim.

Arkadaşlar, Meclisinizin Riyasetinde bulunmak suretiyle beni, ithal ettiğiniz daire-i 
samimiyetten, şimdi icra-i bir vazife deruhte etmiş olmaktan dolayı, çıkarmamanızı ve 
bundan evvel hakkımda tecelli eden hissiyat müzaheret ve muavenet ve samimiyetinizin 
bekasını temenni ederim.

Gene temenni ederim ki, Meclisi Âlinizin muavenet, müzaheret ve irşadı ile 
yeni teşekkül eden Heyeti Hükümet; Meclisi Alinizin arzu ve tamayülâtı dairesinde 
memlekete ve millete büyük hizmetler, hiç olmazsa kendi vus’u dairesinde hizmetler ifa 
etmeye muvaffak olsun.

Her halükârda Meclisi Âlinizin müzaheretine ve muavenetine istinat etmek birinci 
vazife olacaktır. (Allah	muvaffak	etsin	sesleri)	(Sürekli	alkışlar)129

129   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 10, İçtima 11, Sayfa 375
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27 Teşrinisani 1340 (1924) Perşembe 
Başvekil Ali Fethi Beyin Programı ve Bu Bapta Cereyan Eden Müzakere 
Hakkında Yaptıkları Konuşma

REİS — Efendim; Bugün suallere geçmeden evvel Hükümet beyannamesini Meclise 
arz edecektir. Buyurunuz Fethi Bey.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! İsmet Paşa 
Hazretlerinin ahvali sıhhiyesinin istilzam ettiği zarurete binaen vâki olan istifası üzerine 
riyaseti acizde teşekkül eden Heyeti Hükümet bugün Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
kırkdördüncü maddesine tevfikan Meclisi Âlinin itimadını talep etmek üzere Huzuru 
Âlinize çıkıyor.

Heyeti Vekilenizin takip edeceği umumî siyaseti hulâsatan ifade için; İsmet Paşa 
Hazretlerinin Riyaset buyurdukları Heyeti Vekilece takip edilen dahilî ve haricî siyasetin 
hudutu umumiyesi üzerinde yürüyeceğimizi arz edeceğim. (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) 
Memleketin ihyasına matuf semaratını iktitaf etmekte bulunduğumuz Cumhuriyet 
idaresinin teceddüt ve inkilâp sahasında vaz eylediği kanunları tatbik vazifesini 
omuzlarına almış olan Heyeti Hükümet bu vazifeyi azimle ifa ederek Türk Milletine 
mevcut asrî ve medenî hayata doğru bilârâm ilerliyecektir. (Alkışlar)

Muhterem efendiler! Hututu esasiyesini tebdile taraftar olmadığımız 1341 senesi 
Bütçesinin füsul ve mevadı Muvazene-i Maliye Encümeninde müzakere olunduğu 
esnada bazı tadilât hakkında Vekiller noktayı nazarlarını bildirecekleri cihetle bütçenin 
Mart iptidasında mevkii tatbikat, vazıını temin ve muvakkat bütçelerin idarî ve malî 
siyasetimizde tevlit edeceği mahzurlardan tevakki, için umumî bütçeyi geri almak 
fikrinde değiliz. (Bravo	 sesleri) Bu tarzı hareketin Meclisi Âlinin tasvibine iktiran 
edeceğine ümidimiz vardır. (Hay	hay	sesleri)

Müdafaai Milliye;
Türk vatanının muhafızı olan büyük Ordumuzun icabeden teçhizat ve teşkilât 

ile müessiriyetini ve fennî vesaitle kuvve-i maddiyesini tezyit etmek, bahrî ve havaî 
kuvvetlerimizi bu gayeye doğru yükseltmek vazifemiz olacaktır.

Adliye;
Türkiye’de yaşayan her ferdin bilâkayt ve şart, asri ve halkçı milleti mütemeddince 

kabul edilen sistemlerle temini hukuku Türk Adliyesinin şiarıdır. Cumhuriyetin ceza, 
hukuk, usul ve teşkilâta müteallik konuları iş bu esasat dâhilinde ve memleketimizin 
ihtiyacatı medeniye ve iktisadiyesi ile müterafık bir surette Meclisi Âlinin nazarı tasvi ve 
kabulüne arz olunacaktır. Esasen hali faaliyette bulunan mütehassiani komisyonlarınca 
ihzar edilmiş ve edilmekte bulunan Hukuku Aile Kanunu ile Kanunu Medeni ve Kanunu 
Cezaya müteallik tadilâtı mühimme kariben Meclisi Âlinize arz olunacaktır.

Pek ibdidai bir vaziyette olan eytam sandıklarının ıslâh ve tensiki ile hukuku eytamın 
ziyadan siyaneti Adliye Vekâletinin en mühim mesaisinden birini teşkil edecektir. (Bravo	
sesleri)

İnkılâbımız vahdeti kazayı temin eylemekle tevzii adalete esaslı ve çok feyizli yeni 
bir mecrayı muvaffakiyet izhar eylemiştir. Bunun icabatı medeniyesi bilâ tereddüt takip 
ve ikmal olunacaktır.
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Dahiliye;
Dahili idarede esasen şayanı memnuniyet bir derecede olan asayişin takviye ve 

teyidi ile umumî sükûn ve huzurun tarsini gayemiz olacaktır.
Memurinin hukuk ve vazayifini tanzim için epey müddetten beri başlanmış olan 

mesaiyi ikmale çalışmak mühim işlerimiz adadından bulunacaktır.
Bir taraftan umumî tahriri nüfus ve tescil muamelâtına hazırlanmakla beraber, 1341 

bütçesinde talep edilen tahsisatın kabulü halinde, elviye-i selâsede ve istilâ ve yangınlar 
sebebi ile kuyudatı muhterik veya zayi olan cem’an 120 kazada yoklama sureti ile 
nüfusu tescil eyleyeceğiz.

Mübadele ve iskânlan nakilleri artık ikmal edilmiş olan muhacirinin ahvali 
umumiyesinde hissedilen sıkıntıyı izaleye azamî gayretle çalışacağız. Muhacirine arazi 
tevzi ve teffiz muamelâtını bilâteehhür tatbik etmek ve teffiz muamelâtında usul ve 
hukuk esaslarını mahfuz tutmakla beraber kendilerini biran evvel müstahsil vaziyetine 
geçirmek için amelî bir sistemle arazi sahibi yapmak esbabına tevessül edeceğiz.

İstilâ dolayısı ile yurtları düşmanın ihrak ve tahribine maruz kalan, ahvali umumiyeleri 
muhacirin mertebesinde mucibi iktimam bulunan vatandaşlarımızın tehvin ihtiyacına 
salih iktisadî ve malî tedbirler ittihazını derece-i vucupta görmekteyiz. Devletimizin 
makam idaresiolan Ankara şehrinin halen ihtiyacatı âci leyi ve atiyen medenî ihtiyacatı 
tatmin edecek bir memuriyete iysali için yapılacak malî fedekârlıkların bihakkın 
mahalline masuruf ve Türk Cumhuriyetinin, Türk Milletinin şerefi ile mütenasip olacağı 
kanaatindeyiz. (Alkışlar)

Maliye;
Siyaseti Maliyede tasarrufa riayet esas mesleğimizdir. Tarzı idare ve usul 

cibayetlerindeki nevakızdan dolayı mükellefiyeti izaç ve Hazine-i milleti izrar etmekte 
olan vergilerimizi tadil ve tarzı istifalarını islâh esaslarını takip edeceğiz. Aşarın ilgasına 
doğru atılmış olan hatveleri takip ve intaz etmek ahzı emelimizdir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Dahilî ve Haricî borçlarımızı muntazaman ödeyeceğiz, gerek bu suretle ve gerek 
diğer tedabirle itibari malimizi âlâya çalışacağız şayanı memnuniyettir ki Reji Şirketinin 
ilgası emrivakidir. (Bravo	sesleri,	alkışlar) Önümüzdeki Şubat nihayetinde mevcut şirketin 
muamelâtına hitam verilecektir. (Bravo	sesleri) Seneyi maliyenin hitamından evvel bütün 
meselesini milletin istihsalât ve iktisadiyatı ile Devletin menafiini telif edecek şekilde 
halle gayret edeceğiz.

Memleketimizde hukuku tasarrufiyenin Kurunu Vustadan müntakil kavanin ve 
usullerle arzu olunan şekilde temini muhafazası mümkün olamadığı taayyün etmiş 
bir hakikattir. (Doğru	 sesleri) Kuyut ve muamelâtı tasarrufiyenin ıslâh ve tanzimi için 
kadastro amaliyatına başlamak azmindeyiz.

Maarif;
Meclisi Âlinizin yüksek kararı ile tevhidi tedrisat esaslarını kabul ederek selâmet 

yolunu bulmuş olan marifinizi aynı yolda yürütmek ve Türk vatanına talim ve terbiyenin 
muhtaç olduğu intizam ve inzibat altında yeknesak terbiye ve tahsil ile mücehhez, hayat 
için hazırlanmış gençler yetiştirmek gayemiz olacaktır. (Bravo	sesleri) Halkımızın maarife 
karşı gösterdiği büyük alâkayı bihakkın tatmin edebilmek üzere muallim noksanının 
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telâfisine çalışmak ve alelûmum mektep programları ile mektep teşkilâtlarını istikrarım 
temin için lüzumsuz tebdülâttan içtinap etmek vazifemizdir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Nafıa;
Cumhuriyet idaresinin memlekete bir abidesi olan Ankara-Sivas ve Sivas-Samsun 

hattının kemali faaliyetle ikmali inşaası en aziz bir hedefimizdir. (Alkışlar) Azim bir 
serveti tabiiyemiz olan Ergani madeninin milletin pişi istifadesine biran evvel vazıını 
temin için “Arada-Ergani” hattı inşaatını ehemmiyetle takip edeceğiz.

Karadeniz’den şark vilâyetlerimize doğru yapılacak demiryollarının inşasını temin 
edecek tedabire tevessül etmek vazifemizdir. Yol ve köprülerin inşaasını, sıhhati umumiyeyi 
ve dolayısı ile iktisadî milliye pek ziyade alakadar eden bataklıkların kurutulması ve 
ticaretgâh limanlarımızın yapılmasını görmenin ne kadar derin bir ihtiyaca ve ne kadar 
hararetli bir arzuya mâkes olduğunu zikre hacet görmem. Bu ihtiyaçattan bütçenin 
istidaatı haricinde kalmak sureti ile gayrı kabili tatmin olanların ecnebi sermayelerinden 
istifade edilerek teminini daima gözönünde bulunduracağız. Menfi umumiyeye hadim 
olacak ecnebi sermayesine azami teşkilat ve teminat iraesi Meclisi Âlice muvafık bir hattı 
hareket telâkki edilir kanaatindeyiz. (Hay	hay	sesleri,	alkışlar)

Ziraat;
Memleketimizin başlıca menbaı serveti ve halkımızın en büyük sahai içtigali ve 

vasıtai maişeti olan ziraatın teşviki ve mahsulâtı dahiliyemizin himayesi, istihsalâtın 
tezyidi için vesaitin teksiri, ziraatdaki bazı kuyudan refi, hayvanat ve nebata arız olan 
hastalıkların izadesi zımmındâ katti tedabir ittihazı, ziraat, mekteplerimizin daha 
ameli bir şekne ifrağı ve vesaiti lâzıme elde edildikçe adedlerinin teksiri emelindeyiz. 
Memleketimizin mühim servetini teşkil eden hayvanatı ehliyenin teksiri ve cinslerinin 
ıslâhı hususunda malî fedakârlık ihtiyarı lüzumuna kailiz. Ormanlarımızda ciddî 
muhafaza teşkilâtı vücuda getirmek için köylere ve eşhasa ait kısımlarının tefriki ile 
devlet ormanlarında muhafa ve kattiyat sahalarının tespiti ve orman teşkilâtının dâhi 
bu esasa göre tertibi ve fenni vesaitle orman işletecek olan müteşebbislere teshilât 
iraesi iltizam olunacaktır. (Alkışlar)

Ticaret;
Vatanın mebzul ve tabiî servetlerini işletecek iktisadiyatımızı inkişaf ettirmek cümle-i 

amâlimizdendir. Bilhassa ihracatımızı tezyit ve mahsulâtı milliyenin revacını temin için 
ihracat pazarları tedarik ve harici piyasalardan tüccarlarımızı vaktiyle haberdar edecek 
vesaik ihzar eyleyerek yerli tüccarlarımızın dünya piyasaları ile doğrudan doğruya 
münasebet ve alâkasını tesis etmeye çalışacağız. (Bravo	sesleri) ticaret hayatı üzerinde 
büyük tesir icra eden nakliyat umurunun ve hususi ile limanlardaki tahmil ve tahliye 
âmâliyatının tanzimi ve mevcut müşkilâtın izalesi çarelerini temmül edeceğiz, Sanaiyiin 
terakki ve inkişafı için fabrikalar inşaa ve tesisine devam olunmakla beraber sanayii 
beytiyenin teşvik ve ihyası ve sanatkârlara uzun vadelerle makineler tedarik ve itasını 
düşünmekteyiz. Derdesti müzakere bulunan mesai kanununun biran evvel intacını 
Meclisi Âlinizden rica etmekteyiz.

Sıhhiye;
Halkımızın bünye-i içtimaiyesini yıpratan sıtma ile ciddi bir suretle mücadeleye 

girişmek sıhhiye vekâletinin; en esaslı umdesidir. Bundan maada frengi ve verem 
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tahribatına, nüfus itibari ile pek şayanı tetemmül olan çocuk hastalıklarına ve vefiyatına 
karşı koymak için bir taraftan teşkilâtı sıhhiyemizin taazzuv ve tevessülüne azamî zarfı 
gayret edilecek, diğer taraftan da teşkilâtı hususiyeye bu gayeleri teminen muavenet ifa 
olunacaktır.

İklim ve meskenlerini tebdil sebebi ile ve bittabi sıhhi meskenlerden mahrumiyet 
itibarı ile hastalıklara daha ziyade maruz bulunan muhacirlerin ve harikze delerin 
ahvali sıhhiyesine itina etmek ve bu mıntıkalarda sıhhi tedabiri teksif eylemek cümle-i 
mesaimizden olacaktır.

Hariciye;
Takip edeceğimiz siyaseti hariciye derin bir fikri müsalemete müstenit ve müktekabil 

hukuk ile ühuda fartı riayet esaslarından mülhem olacaktır. Muallâk mesalinin dostane 
müsafemetpervarane hissiyatın tesiratı altında ve aynı zamanda millî hukukun 
mâhfuziyetini temin edecek tarzda halline tehalükle çalışacağız.

Rusya şuralar Cumhuriyeti müttehidesi ile mücadele-i milliyenin ilk zamanlarından 
beri tehhessüs eden ve tarafeyn için mucibi menfaat olan dostane münasebatı takviyede 
devam edeceğiz. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Büyük Britanya Devleti ile aramızda hadis olan Irak hududu meselesi bir aralık 
malumunuz olduğu veçhile hat bir devreye dahil olmuşken her iki tarafın gösterdiği 
basiret ve itilâfperverlik sayesinde Musul meselesi asliyesinin halline intizaren 
müsalemeti perverane bir tariki tesviyeye dahil olmuştur. İki devlet arasında mucibi 
ihtilâf olan musul meselesine âdilâne bir şekli hal bulmak keyfiyeti Cemiyeti Akvamca 
tetkik ve tetebbu edilmekte olduğundan ve Cemiyeti Akvamın bir neticeyi adileye 
vusulü muntazır devieteyn arasında dostluğu takviye edecek mesaiye hiç bir mani 
görülmemektedir.

Fransa ile her sahadaki revabıtı muhadenetkârenemizin teşyidi hususuna itinayı 
mahsus göstereceğiz. Aramızda henüz tesviye pezir olmayan mesailin macubi 
memnuniyet tasfiye edileceğine ümitvarız. (Alkışlar)

İtalya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hiç bir ihtilâf mevcut olmadığını memnuniyetle 
kayt ediyoruz. Aralarında birçok temas noktaları bulunan iki memleket beynindeki sıkı 
münasebatın her iki tarafın menafii mütekabilelerini daha ziyade takviye edecek bir 
suret de mazharı inkişaf’ ve tekâmül olmasını arzu etmekteyiz.

Cumhuriyetimizin kendileri ile yeni escasta müstenit muahedat akt etmiş olduğu 
Lehistan, Avusturya, Macaristan, Almanya, İsveç, Felemenk, İspanya, Çekoslovakya 
devletleri ile hüsnü münasebat idamesi emelimizdir. Danimarka, Estonya, Letonya, 
Fillandiya, devletleri ile de bu yolda muhadeler aktine intizar ettiğimiz gibi İsviçre ve 
bazı mertebe teatii enzar etmiş olduğumuz Bulgaristan hükümeti ile de mukavelâtı 
mümasele akt edeceğimizi ümit ediyoruz.

Yunanistan’la mazinin mirası olarak aramızda mevcut bazı ihtilâfatın tarafeynin 
gayreti itilâfperyanesi ile hallonularak münasebatımızın iki komşu devlet arasında 
caygir olması zarurî olan hali müsalemete gireceğini ümit ediyoruz.

Romanya hükümeti ile mukaddema câygîr olan dostluğun yeniden teessüsünü 
memnuniyetle karşılamaktayız.
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Cemahiri müttehide-i Amerika ile Lozan da imza edilen muhahedatın bu sene 
zarfında iktisabı meriiyet etmesi için lâzım gelen tadabire her iki tarafça tevessül 
edileceği kafiyyen memurdur.

Afganistan ve İran devletleri ile münasebatımızın gayet samimi bir macerada 
devamına gayret edeceğiz. (Alkışlar)

Cemiyeti akvamın mesaisini Türkiye Cumhuriyeti öteden beri kemali itina ile takip 
etmektedir. Günden güne ehemmiyeti ve beynelmilel münasebatın tanziminde faaliyet 
şayanı dikkat bir surette tezayüp etmekte olan işbu müesseseye hükümetimizin Lozan 
konferansından beri ishar etmiş olduğu kemayülü fiili bir şekle icra ile Türkiye’nin 
Cemiyete dahil devletler meyanında ahzı mevki etmesini ve bir an evvel temin etmek 
lâzım olduğuna kanaatimiz vardır.

Şimendiferlerimizin vazife-i asliyeleri olan ticaretimizin tevessü ve inkişafı gayesine 
hasrı mesaileri temin olunacaktır.

Efendiler! Tafsilât ve teferruata girişmeyerek hattı hareketimizin nokta-i umumiyesi 
hakkındaki mücbel mağruzatım bundan ibarettir. Bu mesailin hini tatbikinde yerli ve 
ecnebi müessesattan istifade etmeye son derece itina azminde olduğumuzu arza hacet 
görmüyorum.

Heyeti çelmeniz bu tarzı mesaiyi tasvip ve bu tarzı mesaide Heyeti Hükümetin 
temini muvafakiyet edeceğine izharı itimat buyurduğu taktirde bundan kuvvet alan 
hükümetiniz bu itimada kesbi liyakat için çalışacak ve muvaffakiyatımızın daima ameli 
ve kâfili bulunacak olan itimat ve müzaharetinizin temalisinden ve sahai faaliyetimiz 
etrafında cereyan edecek müzakerat ve münakaşattan feyz ve ilham alarak yürüyecektir 
(Şiddetli	alkışlar)

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar, cihanın malumudur; Milletimiz 
asırlar ortasında felâketler geçire geçire en son acı ve unutulmaz felâketi de pürşan 
ve şeref atladıktan sonra hayat ve istiklâlini kıskanç bir hissi fedakâri ile müdafaa 
eden şerefli milletler arasında birinci derecede ve şüphesiz şerefle ahzı mevkii etti. 
Milletimiz hariçten gelen bin bir tehlikeyi böyle atlattıktan sonra arz ettiğim tarzda 
asırların sine-i vatanda açtığı yaraları telâfi için çalışmak ihtiyacı duymuş ve bu ihtiyacı 
icra ve tatbik sahasına çıkarmaya azmetmişti. Efendiler! Bu kürsüden Necip milletimize 
ve cihana karşı söylenmesi mecburiyetini kabul ettiğim bir hakikati tekrar edeceğim. 
Milletimizin yüksek azmini, terakkiye, taaliye, teceddüde doğru hakiki temayülâtını 
şerefle, kuvvet ve kudretle tatbik eden, hayatı itibarı ile temiz ve kanaati itibari ile necip 
ve yüksek mevcudiyeti itibarı ile kudretli ve azimkâr olan İsmet Paşa hükümetinin 
uhde-i kifayetine tevdi etmişti. Hepinizce malumdur. İsmet Paşa Hazretleri memleketi 
için, milleti için gece ve gündüz masruf olan yüksek mesaisi neticesinde rahatsızlandı. 
İnşallah yakında iade-i afiyet edecek ve yine aramıza gelerek şerefli vazifesine bizlerle 
birlikte hiç şüphesiz devam edecektir. Arkadaşlar; başladığımız ve İsmet Paşa tarafından 
şerefle tatbikine şahit olduğumuz millî ve yüksek gayelerimiz üzerinde yürüyeceğimizi 
işte bugün milletin hayat ve taalisi emrinde en büyük vazifeyi deruhte eden Fethi 
Beyefendi Hazretleri bu kürsüden okumuş olduğu programları ile bir kat daha ispat 
etmiş oldular. Fethi Beyefendi Hazretlerinin burada okuduğu programa dikkat ettik. 
Programlan heyeti umumiyesi itibariyle memleketi şerefe, hayat ve istiklâle nail eden 
bir mevcudiyetin hakiki ve ciddî temayüllerine tamamen muvafıktır.
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Arkadaşlar! Fethi Beyefendi Hazretlerinin rüfekayı mesaisi ile ve beraber tertip 
ettiği programın baş tarafını bir defa daha teberrüken okuyacağım; (Heyeti vekilenizin 
takip edeceği umumi siyaseti hulasaten ifade için İsmet Paşa Hazretlerinin riyaset 
buyurdukları heyeti vekilece takip edilen dahilî ve haricî siyasetimizin hututu umumiyesi 
üzerinde yürüyeceğimizi arz edeceğim) Efendiler İsmet Paşa Hazretleri çekilip de Fethi 
Beyefendi Hazretleri Başvekâlete geldikleri zaman herkesin ve bütün milletin beklediği 
yeni şey bu kıymetli vaat idi ve bunu bekliyorduk. Bu kıymetli vaatlerini bize söyledikten 
sonra Fethi Beyefendi emin olabilirler ki milletin hakiki arzu ve temayüllerine tercüman 
olmayı kendileri için şiar edinen çok münevver bir kuvvet her vakit için kendisi ile 
beraberdir. (Alkışlar)

Efendiler! Hayat ve istiklâlimizin hâlası yolunda, teceddüt ve inkılâp sahasında 
attığımız hakiki ve kuvvetli adımların niğehbanı olan kahraman Ordumuz kendisi ile 
beraberdir ve bütün itilâya rifaka, refah ve saadete teşne olan milletin kitle-i necibesi de 
daima kendisinin zahir ve müdafiidir. Fethi Beyefendi programında hututu umumiyeyi 
izah buyururken memleketin en çok ihtiyacı olduğu esaslardan birçoklarını bihakkın 
işaret buyurmuşlardır. Onlardan birisi (Türkiye’de yaşayan her ferdin bilâkayt ve 
şart, asrî ve halkçı mileli mütemeddinece kabul edilen sistemlerle temin hukuku Türk 
Adliyesinin şiârıdır)

Arkadaşlar! Bu kuvvetli vaat milletimiz için mucibi tesellidir. Biz adlî ihtiyaçlarımızı 
tamamı ile hissettik ve o ihtiyaçlarla mütenasip olarak mileli mütemedinenin kabul 
ettiği esasları tedricen kendi kanunlarımızla ihtiyacatımız nispetinde mezç edeceğiz.

Arkadaşlar! Programın yine kuvvetle ifade ettiği fikirlerden birisi de maarif üzerinde 
tasrif edilen fikir ve kantatlardır. Meclisi Âlinizin yüksek kararı ile tevhidi tedrisat 
esasları kabul edilerek selâmet yolunu bulmuş olan maarifimizi aynı yolda yürütmek 
ve Türk vatanına talim ve terbiyenin muhtaç olduğu talim ve terbiyeyi muntazam 
bir suretle verebilmek için (Bütün emellerimizi, bütün faaliyetlerimizi bu noktaya 
hasredeceğiz) diyorlar.

Kendilerini kemalî samimiyetle tebrik eder ve alkışlarım. Hepimiz itiraf ve teslim 
ederiz ki milletlerin itilâsı iki esas ile kaimdir, irfan ve ahlâk ve servettir.

İrfan ve ahlâka, refah ve saadete bu kuvvetli sözleri ile çok ehemmiyet verdiklerini 
işaret ediyorlar. Efendiler! Milletin refah ve saadetini temin için yegâne bir yol vardır. 
O da İsmet Paşa Hazretleri tarafından başlanılan ve İsmet Paşa kabinesinin abide-i 
faaliyeti olan şimendifer siyasetidir.

Refah saadeti temin edecek bir nafıa siyaseti takip etmektir ki Fethi Beyefendi 
bunu bize baliğen mabeleğ temin ediyorlar programın diğer cihetleri alenderecet 
tamamı ile bu ruhu ifade eden çok kuvvetli esaslardır. Binaenaleyh bendeniz biraz evvel 
arz ettiğim veçhile Fethi Beyefendi bize verdikleri bu program dairesinde sağlam ve 
kuvvetli yürüdükçe, yürüyeceğine kendi vicdanım sahiptir, çünkü Fethi Beyefendiyi biz 
yeni tanımıyoruz. Onun hayatını onun meşkûr faaliyetini çok evvel tanırız. Binaenaleyh 
Heyeti Celilenizin de benimle beraber bu fikirde olduğuna şüphem yoktur.

Programı tatbik ettiği müddetçe bütün Meclis ve bütün Millet daima kendisi ile 
beraber yürüyecek ve daima zahiri olacağız. (Alkışlar) Muvafakiyetlerini temenni ederim.
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BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul)  — Reis Paşa Hazretleri! Bir kelime müsaade 
buyurunuz.

Muhterem arkadaşlar! Gerek şahsım adına, gerekse rüfekayı mesaim ve şimdi arz 
ettiğim mesai programı takdiratta bulunmuş olan refiki muhteremim ve arkadaşım 
Refik Beyefendiye arzı teşekkür ederim. Nutuklarından ziyadesi ile mütehassis oldum. 
Yalnız nutuklarındaki bir kelimeyi tashih etmek isterim ki herhalde kendileri onu 
kasdetmediler buyurdular ki; «Ordu, Fethi Bey ile beraber olacaktır» Bunun tashihi 
lâzımdır. (Bravo	sesleri,	şiddetli	alkışlar) Zaten hiç şüphem yoktur ki Refik Bey bunu kastî 
söylememiştir. Belki bir hata olarak söylemiştir.

REFİK BEY (Konya) — Müsaadenizle tashih edeyim.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Ordu, millet ordusu, vatanın kahraman 

ve yüksek muhafızıdır. Bu vazifeyi daima ifa edecektir. Zaten fırka içinde, Meclis içinde 
tebeddülata maruz olan heyeti hükümetin şu veya bu azası ile beraber olacağını 
söylemek ordunun vazifesi haricinde olan bir şeyi orduya yüklemektir. Şüphem yoktur 
ki, Refik Beyefendi de bunu zühul olarak söylemişlerdir, Herhalde tashih olunması 
lâzımdır.

REFİK BEY (Konya) — Yanlış söylenmiş ise bendeniz tashih edeyim. İzahatı 
âlilerine iştirak ediyorum. Bendeniz, mukaddes bir yol üzerinde bulunuyoruz. Ordu o 
yolun, giriştiğimiz inkılâbın, memleketin şeref ve istiklâlimizin müdafiidir demiştim. 
Binaenaleyh bu suretle Fethi Beyefendinin izahatlarını tenvir ve ona tamamı ile iştirak 
etmiş oluyorum.

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ordu Büyük Millet Meclisinindir. Siyasetle iştigal 
etmez.

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Maruzatım hemen iki noktanın izahına münhasır 
kalacaktır. Memleketin siyaseti hariciyesi siyaseti dahiliyesine bağlıdır diye bir düstur 
biliyorum ve düsturun kıymetini kaybettğine dair hiçbir, kitapta birşey görmedim. 
Şu halde Fethi Beyefendinin okudukları beyannamenin bütün süturu, hurufu vaziyeti 
dahiliyemize bağlıdır, fikrindeyim. Şu halde bütün bu teşebbüsatın mesnedi olan siyaseti 
dahiliye hakkındaki beyanatı çok kısa ve müphem gördüm. Bunun için iki noktayı arz 
edeceğim. Refik Bey biraderimizin teberrüken okudukları fıkrayı okumaya lüzum 
yoktur. Fethi Beyefendinin kabineleri de İsmet Paşa Hazretlerinin kabinesinin takip 
ettiği dahilî ve haricî siyasetin hututu umumiyesi üzerinde yürüyeceğini söylüyorlar. 
Halbu ki İsmet Paşa zamanında Meclisi Âliniz ittifaka yakın bir ekseriyetle bir karar 
ittihaz etmişti. Onda demişti ki «Bu sene zarfında memleketin nüfusu, coğrafî ve iktisadî 
vaziyeti nazarı dikkate alınarak teşkili vilâyat kanunu hazırlansın ve Meclise arz edilsin» 
Bu karar hakkında beyanname sâkittir.

İkincisi yine İsmet Paşa Hazretleri tarafından birçok levayihi kanuniye tanzim 
edilmişti. Köy, kasaba şehir kanunları, belediye ve idare-i meclisiyeye dair kanunlar 
vardı. Bunlar bu memleketin mesnedini teşkil eden işlerdir. Beyefendi Hazretlerinin 
okudukları beyannamede bunlara dair sarih bir fıkraya tesadüf edemedim. Bunu sormak 
hakkı sirihimdir. Heyeti Vekilede bunlar konuşmamış mıdır, ihmal mi edilmiştir? Yoksa 
vaktin kısa olmasına binaen bunlar derpiş edilip Meclise arz edilecek midir? Bunu 
anlamak istiyorum.
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ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Muhterem efendiler; Fethi Beyefendi teşkil ettikleri 
hükümetin siyaseti umumiyede takip edeceği esaslı hakları programlarında izah 
buyurdular. Bu programın ihtiva ettiği mevadın, hüsnü tatbikine muvaffak olmalarını 
temenni ederken müsaadeleri ile bazı temenniyat ve mütalâatta bulunacağız.

Deruhte ettikleri vazife ve mesuliyetin ehemmiyetini müdrik bir recülü siyasî 
olduklarını Büyük Millet Meclisi Riyasetinde bulundukları zaman ishar etmiş olan 
Fethi Beyefendinin, hükümet riyasetinde de aynı vazife ve mesuliyet hissiyle hareket 
etmelerine intizar ederiz.

Cumhuriyetimiz, nevzat bir idaredir. Onun nüma ve tekâmmülüne çalışırken 
taravet ve zindegiysini bozacak itiyatların memlekette yerleşmesine mani olmak 
lâzımdır. Binaenaleyh menbaını hukuku amme esasatından almayan tedbirlere 
idare makinesinde katiyen yer vermemelerini temenni ederiz. Memleketin, milletin 
senelerden beri muhafazaı hürriyet ve istiklâl endişesi ile çarpan kalbi şüphesiz ki 
yorgun düşmüştür. Bu fedakâr ve âlicenap kalbe medid ve uzun bir. sükûn temin etmek 
muktezayı siyaset ve insaniyettir. Buna yegâne çare ise idarede, siyasette, hususiyatta, 
hâsılı her şeyde samimi olmak ve samimiyet ibraz etmekten ibaret olduğuna kaniiz. 
(Doğru	 sesleri) Bu kanaatımıza iştirâk edeceğini ümit ettiğimizdendir ki kendilerine 
beyanı itimat edeceğiz. Bu ümidimiz şevahit ve delaliyle zevale uğrarsa, itimadımızın 
da zevale uğraması pek tabiîdir. Elhâsıl dahilî siyasetlerinde; fikir ve vicdanlara huzur 
ve itmiinan bahşedecek olan bir hükümete müzahir olmayı bir vazife addedeceğiz. 
Haricî siyasette sulh ve mesalemetin taraftarı olmakla beraber Musul meselesi gibi 
vahdeti milliye ve mülkiyemize taallûk eden, şeref ve izzeti nefsi milliyeye temas eden 
hususlarda hukukumuzun muhafazasını katiyetle iltizam ettikçe kendileri ile beraber 
yürüyeceğiz. Mamafih şunu da ilâve ederim ki Cumhuriyet idarelerinde mevkii iktidara 
gelen hükümetler en sağlam istinahgâhlarını milletin sinesinde aramalıdırlar. O sinede 
har ve samimî bir cayı kabul bulamayan hükümetlerin mevkilerinde tutunmaları güçtür. 
Binaenaleyh biz yeni hükümetin fikri adaletle, kanun perverlikle milletin sinesinde yer 
tutmasına çalışmasını temin ederiz efendim.

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Fethi Beyefendinin Riyasetinde teşekkül eden 
kabinenin programlarını dinlediğimiz zamanda zannediyorum her ferdimiz büyük bir 
haz duydu. Bilhassa öteden beri mefkurem olan bir şeyin yavaş yavaş tahakkuk etmekte 
olduğunu görüyorum. Tabiî bu, Cumhuriyetin en feyiznâk eserlerinden biridir. Bu yolda 
gittikçe ilerliyoruz. O yol nedir?

Öteden beri sırf devlet iktisadına, hükümet iktisadına raptı kalp etmiş olan bu milletin 
hükümetinin artık oradan ayrılarak millet iktisadiyatına doğru gitmesidir. Beyannameyi 
okuduğumuz zamanda görürüz ki, ne güzel fikirler var ne güzel vaatler vardır ki, bu 
yoldadır. Evvelemirde kemalî memnuniyetle bir mebus olarak sözlerini kaydediyorum. 
Âşar hakkında verdikleri sözü (Reji,	reji	sesleri) müsaade ediniz efendim. Derece derece 
gelsin. Yalnız bugün hattâ aşardan da evvel pek kıymetli bir şeyi ilk evvel hükümet 
programında görüyorum. O da ölmekte olan çocukların hayatının muhafazasıdır. 
Hükümet «Ben bundan sonra vatanda memlekette, maateessüf bazı yerlerde %70, bazı 
yerlerde %80’i bulan çocuk vefiyatına karşı tedabir iktihaz edeceğim.» diyor. (Çok	doğru	
sesleri) Sonra şimdiye kadar bunun yanında ihmal edilegelmekte olan, yapılagelmekte 
olan fakat programlara girmemiş bulunan bir vaadi bir taahhüdü daha görüyoruz. O 
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da diyor ki «Pek iptidaî vaziyette olan eytam sandıklarının ıslâh ve tensiki ile emval 
ve hukuku eytamın ziyadan siyaneti adliye için bir esas olacaktır demek hükümet 
bu çocukların nefsini ve malını düşünüyor. Efendiler! İnsan tabiaten egoisttir. Fakat 
hükümet hayatında, egoist olmamalıdır. Yani nefsimizi, biz yaşta bulunanları, yalnız 
bu nesle ait olan cihetleri düşünmekle kalmamalıdır. Bizim asıl vazifemiz nesli 
müstakbeldir, bundan sonraki nesildir. Eğer hayır ile yad edilmekliğimiz lazımsa, ancak 
yapacağımız budur. Halbu ki şimdiye kadar bir valinin, hükümeti temsil eden bir zatın 
en birinci vazifesi asayişin muhafazası idi. Bir şaki çıkacak üç kişiyi öldürecek» beş 
kişinin canını yakacak, hükümet bunu tedip edecek. Meclisi idarelerde hiç çocukların 
ölümünden bahsolunmaz. Halbu ki bir sene zarfında eşkiyanın öldürdüğü yüz kişi ise 
onun yanı başında çocuklara bakılmamalık yüzünden ölenler binlere baliğ olmaktadır. 
Onun için ben bunu görmekle mahzuzum ve temenni ederim ki, Fethi Beyin kabinesi 
çocukların hayatının muhafazası meselesinin beyannamesinin en başına geçirsin.

İkincisi; Memlekette ihmal edilmekte olan bir de nüfus meselesi vardır, diyorlar ki, 
Biz nüfus meselesi ile de meşgul olacağız. Efendiler! Nüfus meselesi için pek çok sözler 
söylendi ve söyleniyor. Fakat maateessüf şimdiye kadar birşey yapıldığını görmüyoruz, 
onun için ümit ederiz ki bu kıymetli ve kuvvetli kabine, bunu ehemmiyeti mahsusa ile 
nazarı itibare alıp ve bir an evvel asarı fiiliyesini bize gösterirler.

Adliye de, asrî ve halkçı olarak yani (Türkiye’de	yaşayan	her	ferdin,	asrî	ve	halkçı	mileli	
mütemeddince	 kabul	 edilen	 sistemlerle	 temini	 hukuku	 Türk	 adliyesinin	 şiarıdır) diyor. 
Ben bu halkçı sözünü de pek memnuniyetle kaydediyorum ve bunun altında Türkiye 
halkına da memlekete muvafık bir suretle hak ve davaların fasletmek hakkı verileceğini 
kastediyor, bunun için de hükümeti tebrik ederim. (Jüri	 sesleri) Evet jüri istiyorum, 
çünkü halk hâkimiyeti vardır diyorum; Halk hâkimiyeti vardır derken en ufak davalarım 
halka gördürmekten tevakki ediyoruz manalarını anlamayalım. (Bravo	 sesleri) Sonra 
demin arkadaşlar rejiden bahsettiler. Tütün meselesi milletin istihsalât ve iktisadiyatı 
ile alakadardır diyorlar.. Burada duruyorum ve bir mebus olarak diyorum ki; evet 
muhterem Fethi Beyefendi evet muhterem arkadaşları tütün meselesini evvelemirde, 
müstahsillerin menfaatini nazarı itibara alarak halledeceğiz ve onu hallettikten ve o 
çareyi bulduktan sonra diyeceğiz ki, evet bunun istihlâkinde bir vergi alalım, fakat kendi 
noktayı nazarı arz ediyorum. Arkadaşların birçokları da buna ümit ediyorum ki, kanidir 
ve benimle beraberdir. Memleketin menafiini ararken, müstahsilin faaliyetini daima 
tahditten tevakki edelim.

Sonra şimdiye kadar beyannamelerde görmediğim güzel ve mühim birşey daha 
görüyorum ki, demin arz ettiğim millî iktisada doğru gitmek cümlesinden olarak 
(Sanayiin	 terâkki	 ve	 inkişafı	 için	 fabrikalar	 inşa	 ve	 tesisine	 devam	 olunmakla	 beraber	
sanayii	 beytiyenin	 teşvik	 ve	 ihyasını) kendilerine bir esas olarak kabul ediyorlar. Pek 
doğru, pekiyidir. Bunu da kemali memnuniyetle kaydediyorum.

Siyaseti hariciye hakkında yalnız birşey söyleyeceğim; Muhterem Hariciye 
Vekilimizin devletlerle olan münasebetimiz hakkındaki sözlerine iştirak ediyoruz. 
Yalnız bir noktada ufak bir temennide bulunacağım. Bu da Türk milletinin hakkıdır. 
Görüyorum ki, Cemiyeti Akvama girilmek isteniyor. Cemiyeti Akvama girerken yeni 
Türkiye’nin Cemiyeti Akvam Meclisinde yani Cemiyette değil (Konsey) de bir an evvel 
ahzı mevki etmelerini temin etmek icabeder zannederim.
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Hülâsa edecek olursak arkadaşlar, bize bu program çok şeyler gösteriyor, birçok 
şeyler vadediyor. Demin bir arkadaşın söylediği gibi; Fethi Beyefendi insanları 
kendinden memnun etmenin çaresi yolunu buldu. Meclisin kalbini elde etti. İşte bu ders 
kendisine bir dersi ibret olarak milletin kalbini de elde etmesini hepimiz temenni ederiz. 
Fethi Beyefendiye karşı biz Meclis azası her birimiz nasıl bir muhabbet besliyorsak 
memleketin de, bütün milletin de kendilerine karşı bir minnet ve hürmet beslemesini 
temenni ve muvaffak olmalarını da Cenabı Haktan dilerim efendim. (Alkışlar)

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Muhterem arkadaşlar; Fethi Beyefendi 
Hazretleri ve rüfekayı muhteremesinin programlarını bendeniz de okuduğum zaman 
bilhassa Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye’ye taallûk eden kısmı memnuniyetimi mucip 
oldu ve ilk evvel nazarı dikkati celp eden de bu mesele olmuştur. Malumuâliniz efendiler 
memleket baştanbaşa harabiyet içindedir. Şimdi hükümete taallûk eden, hükümete 
tereddüp eden birçok hususat vardır. Bunlarla bir taraftan hükümet meşgul olduğu 
gibi diğer cihetten de halkı da alâkadar etmek mecburiyeti vardır. Demokrasi bunu 
icabettirir. Programlarındaki «Teşkilâtı hususiyeye bu gayeleri teminen muavenet 
ifa olunacaktır» kaydı bendenizce çok kıymettardır. Bugün Himaye-i Etfalin ve Hilâli 
Ahmer’in memlekete yaptığı veya yapmak istidadında olduğu cümlenizce malûm olan 
hizmetler şimdiye kadar memnuniyetle görüldüğü gibi bundan sonra da memleketin 
müzaheretine istinat edilecek olursa daha vasi mikyasta fevait temin olunacağına şüphe 
yoktur. Amerika gibi çok zengin olan bir hükümet halk teşkilâtına fevkalâde ehemmiyet 
vermiş ve elinden geldiği kadar yardım etmekte bulunmuştur. Hükümetimiz pek çok 
gavail ile meşgul bulunduğu için teşkilâtı hususiyeye vaat buyurdukları gibi muavenet 
ve müzaherette de bulunacak olurlarsa pek çok işler görülecektir. Bunu memnuniyet ve 
şükranla yadederken kendilerine de muvaffakiyetler temenni ederim.

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; bendeniz hükümetin programından memnun 
değilim, Fethi Beyefendi Hazretleri siyasiyatta muvaffak ve muzaffer oldular ve 
muzafferdirler. Fakat bendeniz henüz işte muzaffer olmadıkları için fevkalâde mahzuz 
olmuyorum.

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İşteki muzafferiyetini görecek kadar vakit 
geçmedi a birader!..

EMİN BEY (Eskişehir) — Müsaade buyurunuz efendim. Esbabım göstereceğim.

Efendim! İsmet Paşa Hükümetinin ziraat mesleği ve meselesi hakkında bir prensibi 
vardır ve bu imanlı bir meslek idi ve bendenizi de İsmet Paşa Hazretlerine karşı en 
ziyade meftun eden bir mesele idi. Memleketin çiftçi memleketi olduğunu bilmiş ve 
programında en önce çiftçilikten başlayacağını umde edinmiş olan bir kabine olduğu 
için bunun bu hareketi velevki kuvveden fiile çıkmamış olsa bile memleketin ihtiyacını 
gözlüksüz ve perdesiz gördüğünden dolayı kendilerine fevkalâde merbuttum ve 
merbutiyetim de ilelebet daimdir.

Şimdi bu programda ziraat meselesi o kadar cansız ve ruhsuz bir şekilde yazılmış 
ki memleket bir çiftçi memleketi ve bendeniz de bir çiftçi mebusu olduğum için bu 
husustaki ihmallerinden müteessirim ve bu ihmal ve istihfafları neden ileri gelmiştir. 
Bunu anlayamadım.
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Saniyen; İsmet Paşa Hazretleri gelecek sene iki misli mahsul alacağım diye birçok 
yerlere başvurmuş ve muavenet vadetmiştir. Buna şahit olduk. Fakat kendim bizzat 
Ziraat Vekâletinde bunun aksine şahit oldum. Yani demek istiyorum ki efendiler, Ziraat 
Vekâletinin gitmiş olduğu yol yanlıştı. Fakat İsmet Paşa Hazretleri hakikati araştırıyordu. 
İşte arkadaşlar! Maalesef Fethi Beyefendinin beyannameleri bu mesele-i hayatiyede 
ziraat memleketi olan bir yerde öyle alelade eski Osmanlı parlamentoları gibi bu hususu 
sathi geçmiştir. (Handeler)

Efendiler! Bir yere daha nüfuz edilememiş ki, o da muhacirin meselesidir. Muhacirin 
meselesi demek kendi kendine halledilmiş bir mesele demektir. Muhacirler içimize 
girmiş, onların muhtaç olanını ayırmak ve bunları müstahsil bir hale, yani memlekete 
faideli bir hale getirebilmek için bunlara, nezaret edecek yegâne daire yine Ziraat 
Vekâleti idi. Buna dair de beyannamede hiçbir kayıt ve işaret yoktur. Bunların zuafası 
varsa Sıhhiye Vekâleti ve Dahiliye Vekâleti onlara bakabilirdi ki, nitekim memleketimizin 
sekene-i asliyesinde de aynı zaif insanlar vardır. Bugün terhis edilen efradın ve tahrip 
edilen memalik ahalisinin yüzde otuzu her veçhile muhtacı muavenettir. Bunları 
muhacirdir filân diye ayırmaya hacet yoktur. Hükümet bu işleri bu şekilde görüyorsa 
mateessüf hiçbir iş yapamayacaktır. Bunlarla doğrudan doğruya Ziraat Vekâletine 
kuvvet vermeli, bunların heyeti umumiyesini meydana getirmeye çalışmalıdır. Beyhude 
memur teşkilâtına müdiriyeti umumiyenin hiçbir faidesi yoktur.

Üçüncüsü; Efendiler! Bizim memleketimizde yol yok. Sonra burasını ziraat memleketi 
burada kısmen hayvanat siyaseti yapmak lâzım gelir. İşte bu da beyannamede ruhsuz 
olarak yazılmıştır. Islahı hayvanat meselesine de ehemmiyet verilmemiş. Şimdiye kadar 
hayvanatın ıslâhı yolunda baytarların nafi olması görülmemiştir. Efendiler, hakikat 
olarak söylüyorum bunların bir faidesi görülmemiştir. Bir kere hastalığı teşhis edecek 
istasyonlar yapılması lâzım gelir, bizim baytarlarımıza iptidai şekilde bizim gibi yani 
köylüler kadar iptidai malûmat vermeye çalıştırılman yani baytarlara ehemmiyet 
verilmeli ondan sonra onların malumatından bizleri de istifade ettirmeli. Şu halde bu 
meseleye de nüfuz edilmemiştir.

Sonra sanayi meselesinde de bir şey var. Reisicumhur Hazretlerinin bir sözleri vardır 
ki, bendeniz o sözü hatırımdan hiç çıkarmam; «Memleketin ilâsı için ziraat, sanayii 
ziraiye şeklinde taayyün edecektir» diyor. Bu söz mukaddes bir sözdür. Bu, şimdiye 
kadar hiçbir hükümetin ortaya koyamadığı bir zemindir. İttihat ve Terâkki çok şeyi 
ortaya koymuştur. Ankara-Sivas hattına düşünmüştür. Fakat memleketin ziraatını ve 
ziraat sanayini takip edeceğini kimse düşünmemiştir. Onun için bunun ihmal edilmesi 
de çok şayanı teessüftür. (Ormanlardan	bahsetmediniz	sesleri)	Ormancı olmadığım için pek 
aldırmayacağım.

Maarif Vekâletine dair de sarih bir ifade yoktur. Bu memlekette maalesef müteesiriz. 
O münevver sınıf denilen zavallılara doğrusu, kendi hesabıma acıyorum. Hakikaten 
bunlar acınacak haldedirler. Çünkü memlekette anasırı saire ticarete vazüilyet iken 
bakıyorum o parlak söz söyleyen beyler hiç birine nüfuz etmek kabiliyetinde değildirler. 
(Handeler) Mekteplerde de köylüye göre des ister. Bundan sonra lâf fabrikası yetiştirecek 
mektepler bu memlekete muzurdur. (Handeler)	(Alkışlar)

Sâlisen; Bir kayıt için daha rica edeceğim. Mekteplerde devletin, milletin ihtiyacına 
göre tespit edilip lüzumundan fazla yetişecek sınıfları da takyit etmek lâzımdır.
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Binaenaleyh bunlardan dolayı programı muvafık bulmuyorum. Bendenizce, bu 
cihetleri tashih etmek şartı ile şayanı hürmettir.

VASIF BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaşlar; bendeniz Fethi Beyefendinin 
kıraat buyurdukları program üzerine söz söyleyecek değilim. O programa tamamen 
muvafıkım. O program sahasında Fethi Beyefendinin muvaffak olmasını kemali 
samimiyetle temenni ederim.

Bendenizi huzuru âlinize getirmeye icbar eden sebebi Ali Fuat Paşa ihzar etmişlerdir. 
Ali Fuat Paşa Hazretleri okudukları nutuklarının sonunda bir noktayı nazar sert 
buyurdular. Dediler ki «Hükümetler milletin sinesinde har ve samimi bir mevki temin 
etmelidirler.» Bu söz o kadar münharif bir hakikati ifade ediyor ki eğer Paşa Hazretlerinin 
nutukları hükümete muharif bir fırkanın lideri sıfatı ile bir ehemmiyeti mahsusa ile 
telâkki edilmeseydi belki bir mana ifade etmez ve bendenize söz söylemeye lüzum 
görülmezdi. Fakat hakikaten milletin muhabbetine ve bütün arzu ve iradesine bütün 
hükümetlerin istinat etmesi gibi bir hakikati tabiiyeyi bilhassa zikretmekten başka bir 
maksat istihdaf edildiğini zannetmiyorum. Eğer zannımda hata ediyorsam bittabi Ali 
Fuat Paşa Hazretleri tashih buyururlar. Arkadaşlar! Türkiye’de her hükümete; millî 
mukadderata vaziülyet olan Meclisi Âlinizin ekseriyeti itimat ettikçe mevkiinde kalır ve 
mevkiinde kuvvetli bulunur. Bir hükümetin muvaffakiyetine istinatgâh olacak olan yalnız 
Meclisi Âlinizin ekseriyetidir. O ekseriyet ki, elbette milletin muhassalai amalidir. (Bravo	
sesleri) Bu Mecliste oturan bütün azayı kiram mensup oldukları büyük milletin büyük 
selâhiyetini almış vekilleridirler. Bu vekillerin verecekleri karar ekseriyete istinat ettiği 
zaman milletin kararıdır. Meclisi Âlinizin ekseriyeti hükümete muhip olduğu zaman o 
muhabbet milletin muhabbetidir ve hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti 
arasına istinat ederek kemalî azimle yürüdüğü zaman kanidir ki milletin umumî 
muhabbetine, umumî arzusuna istinat etmektedir. Bu itibarla Fethi Beyefendi kendi 
mesaisinde kuvvetle ve imanla yürürken kendisine rehber olacak olan yegâne tecelliyi 
Meclisi Âlinizin ekseriyetinin tebarüz ettireceği kararlarda görecektir ve dünyanın 
her tarafında bütün medenî milletlerin kabul ettiği esaslar ancak budur ve hâkimiyeti 
milliye ancak budur. Yoksa bütün bir efrat tarafından mürekkep olan bir kitle içinde her 
ferdi ayrı ayrı memnun etmek ve her ferde kendi icraatını kabul ettirmek imkânı yoktur. 
Milletler bunu müdrik oldukları için hâkimiyeti âmmeyi teyit, hâkimiyeti âmmeyi tatbik 
için en mütekâmil şekli hükümet olan Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin murakıp vazifesini 
gören Millet Meclisini teşkil etmişlerdir. Bu asırda başka türlü idare-i hükümet etmek 
imkânı yoktur. Ali Fuat Paşa Hazretleri kendi fırkaları namına irat ettikleri nutuklarında 
hukuku âmmeden bahsettiler. Bendeniz hukuku âmmenin en basit kaidelerine istinat 
ederek arz ediyorum ki, herhangi bir hükümet meşru olmak için, kuvvetli olmak için, 
milletin muhabbetini temin etmek için nazarı itibare alınacak olan şey kitle-i milletin 
muhassalai âmali olan Meclisi Âlinizin ekseriyetidir. (Bravo	sesleri)	(Alkışlar)

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Arkadaşlar; hükümetin heyeti celilenize 
arz ettiği mesai programı hakkında rüfekanın mütalâalarına birer birer müsaade 
buyurursanız cevap arz edeyim;

Ali Şuuri Bey biraderimiz programda teşkilâtı mülkiyeden bahsedilmediğini zikr 
ettiler.
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Efendiler! Programın nihayetinde de arz ettiğim veçhile yapacağımız birçok işlerin, 
yani her vekâlete taallûk eden mesainin bütün mufassal ve mükemmel bir listesini 
dercetmek programın vüsatini hiç olmazsa on misli tezyit etmek demek olacaktı. Onun 
için mümkün olduğu kadar kısa ve hututu esasiyeyi mücmel maruzat ile ifade etmek 
mecburiyeti karşısında kaldık. Binaenaleyh programda görmediğiniz şeyler hükümet 
tarafından unutulmuş veya ihmal edilmiş şeyler değildir. Cümlesi düşünülecektir, tetkik 
olunacaktır. Tetebbu olunacaktır ve heyeti celilenize hükümet bütün bu mevat hakkında 
maruzatta bulunacaktır.

Teşkilâtı mülkiyenin ne kadar mufassal bir mesele olduğu cümlenizce malumdur. 
Bu teşkilâtı mülkiye hakkında muhtelif mütalâat ve muhtelif suveri hal vardır. Bunlar 
hakkında hükümetiniz içtima edip henüz katî bir karar ittihaz etmemiştir. Fakat teşkilâtı 
mülkiyenin ehemmiyetini hükümetiniz azası ayrı ayrı fevkalâde bir surette müdriktir 
ve bunun hallolunmasını arzu etmektedir. Fakat bu meselenin halli bendenizce uzun 
tetkikata, tetebbuata mütevakkıftır. Heyeti vekilenize bu tetebbuatı yapmak için vakit 
bırakmanızı rica ederim. Köy kanunundan bahs buyurdular. Malumuâliniz köy kanunu 
çıkmıştır. Tabolunmuştur. Tevzi olunacaktır zannederim değil mi, Recep Beyefendi? 
Bu bir emri vakidir. Tatbik olunacaktır. Belediye ve idare-i mahalliye kanunlarına 
gelince; Ali Şuuri Beyefendi Dahiliye Encümeninde bulunmak sureti ile bilirler ki Heyeti 
Celilenize takdim olunmuştur. Bunların da bu sene zarfında kesbi kanuniyet etmesine 
hükümetiniz çalışacaktır. Memleketimizin muhtaç olduğu belediye ve idare-i mahalliye 
kanunları tatbik olunmalıdır. Hükümet bu lüzuma kaniidir.

Muhterem refikim Ali Fuat Paşa Hazretlerinin hükümet hakkında takdirkârane 
beyanatından dolayı kendilerine teşekkür etmeyi vecibeden addederim. Meclis 
kürsüsünde bendeniz de görmüş olduğum hissi vazifeyi hükümetin başında bulundukça 
aynı vazife mesuliyet hissine tabiî olarak ifayı vazife etmekliğimi ümit ettiklerini ve 
bunu benden intizar ettiklerini söylediler. Pek ümit ederim ki, Ali Fuat Paşa Hazretlerini 
ümit ve intizarı boşa çıkmayacaktır. Efendiler! Bendeniz bu hususta teminat vermeye 
lüzum görmüyorum. Bu gaye tabiî ve gayet malum olan bir keyfiyettir. Böyle malûm 
bir gaye-i milliyeyi, bir vazife-i milliyeyi üzerine almış olan, Meclisi Âlinizin ve bütün 
efkârı umumiyenin tahtı murakabesinde bulunan bir hükümet her şeyden evvel vazife 
ve mesuliyet hissi tahtında hareket edecektir. Buna şüphe buyurmamanızı rica ederim.

Ali Fuat Paşa Hazretleri ikinci bir noktayı ilâve ettiler; Hükümetin, milletin sinesinden 
kuvvet alması lüzumunu ileri sürdüler. Benden evvel söz söylemiş bulunan muhterem 
refikim Vasıf Beyefendi eğer bu hususta güzel mütalâalarını irat etmemiş olsalardı 
ben de aynı vadide yürümek isterdim. Efendiler! Bir hükümet milletin sinesinden ne 
dereceye kadar kuvvet aldığını anlayabilmek için elinde yegâne mikyası Meclisi Âlinizin 
ekseriyetidir. (Alkışlar) Başka mikyas kabul olunamaz.

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Gazetelerin efkârı değildir.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler; Teşkilâtı Esasiye Kanunu 

cümlemizin ve bütün milletin kalbinde yer etmiş bir kanundur. Bu kanunun birinci 
maddesi mucibince «Hâkimiyet, bilâkaydüşart milletindir» Meclisi Âliniz yine kanun 
mucibince milletin mukadderatına vaziyet etmiş bir Meclistir. Binaenaleyh Meclisi 
Âlinizin ekseriyetine iktiran ettikçe hükümet herhangi hükümet olursa olsun, milletin 
sinesinden kuvvet almış olduğuna kaniidir. Tabiî ki milletin sinesinden kuvvet almıştır ve 
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almaktadır başka çare yoktur. Efendiler! Ali Fuat Paşa Hazretlerinin kemali samimiyetle 
hükümetimize itimat edeceklerine dair olan fikirlerini kemalî teşekkürle kabul ederim. 
Bu hususta bizden aynı derecede samimiyetle mukabele göreceklerini temin etmeyi 
zait addederim. Efendiler! Tabiîdir, pek makul ve lâzım bir şeydir; Meclisinizde muhtelif 
fırkalar dahi olsa, muhtelif fırkaların içtihadatına, fikirlerine muhakematına karşı azamî 
hürmetle mukabele etmek vazifemizdir ve yapacağız.

Efendiler! Yusuf Kemal Bey biraderimizin pek kıymettar olan mütalâalarından emir 
olunuz ki hükümetiniz kuvvet almıştır. Bu mütalâalarından dolayı kendilerine karşı 
müteşekkir bulunmuştur. Yusuf Kemal Bey, etfal vefiyatına, çocuk hastalıklarına dair olan 
maddenin en mühim bir madde olduğunu ileri sürmüştür. Hükümetiniz de hakikaten bu 
fikirdedir. Efendiler! Memleketimizde nüfus meselesinin ne dereceye kadar mühim ve 
âtimiz için ne kadar haizi ehemmiyet bir mesele olduğunu hükümetimiz takdir etmiştir 
ve bunun için yegâne çare sıtmaya, çocuk vefiyatına karşı mücadele etmektir. Bunun 
için Fuat Paşa Hazretlerinin arzu ettiği gibi hükümet yalnız kendi vesaiti ile mücadele 
edemeyecek olursa, ki edemeyeceği aşikârdır, Himaye-i Etfal Cemiyetinden Hilâli 
Ahmer’den, Türk Ocakları ve diğer teşkilâtı hususiyenin vatanperane olan mesaisinden 
istifade etmeyi düşünecek ve onların mesaisine muavenet etmeyi kendisine bir fariza 
addedecektir.

Efendiler! Eskişehir Mebusu Emin Beyefendiye bilmem her nedense hükümetimizi 
çiftçilere muhalif bir hükümet olmak üzere telâkki ve kabul etmiş ve bilhassa ziraat 
faslındaki üslubu beğenmemiştir. Kendilerine daha muvafık bir tarzı üslûp ile 
mütalâamızı ifade edemediğimden dolayı hakikaten mütessirim ve aflarını dilerim.

Fakat bu üslup ile çiftçileri ihmal ve istihfaf ettiğimizi de ilâve buyurmuşlardır ki bunu 
katiyen kabul edemem. Hiçbir suretle çiftçileri istihfaf ve ihmal sureti ile’ beyanı mütalâa 
etmedik. Bilâkis memleketimizin başlıca menba-ı servet, halkımızın sahai iştigali ve 
vasıta-i mayişeti olan ziraatın teşviki için çalışacağımızı söyledik» (Okunmamıştır	sesleri) 
Okumadınız mı efendim? Şu halde diyeceğim yoktur. Beyannamemizin bu şekilde, 
gayet ruhsuz olarak yazıldığını söylediler. Efendiler! Bu üslûp meselesidir. Bazı zevatın 
üslûbu ruhlu olur, bazısının ise ruhsuz olur, herkes iktidarına göre bir üslûp kullanır, 
fakat dermeyan ettiğimiz fikirlerin esaslı maddeleri ve memleketin muhtaç olduğu 
noksanları ihtiva ve bu husustaki ıslâhatı hülâsa ettiğine kaniiz. Eğer üslup cihetinden 
noksan olarak yazılmışsa Emin Beyefendiden bu üslûp hatasını mazur görmelerini rica 
ederim. (Handeler)

EMİN BEY (Eskişehir) — Fakat tohumluk hakkında hiçbir kayıt yoktur.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler; arz ettiğim veçhile her nokta 

hakkında bir kayıt yapacak olsaydık otuz kırk sayfalık bir program yapmak lâzım gelirdi. 
Binaenaleyh; buna imkân yoktur.

Bazı arkadaşlar; muhacirin meselesinde muhacirine fazla ihtimam edeceğimizi 
zannederek, memleketimizin diğer efradı hakkında vatandaşlarımız hakkında onların 
ahvali sıhhiyesi hakkında ihmalkâr davranacağımızı mülâhaza buyurmuşlardır. 
Arkadaşlar! Böyle bir şeye ihtimal yoktur. Malumuâliniz muhacirin iklimlerini terk 
etmişlerdir ve meskensiz bir halde bulunanları vardır. Harikzegân vardır. Bunların 
daha ziyade sarî hastalıklara maruz olduğu hakiki bir keyfiyettir ve bunların sarî 
hastalıklarından büyük millet aynı zamanda müteessir olabilir. Binaenaleyh bu 
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husustaki tedabiri sıhhiye, umum milletin menfaati namına, teksif etmeyi gaye ittihaz 
ettik. Başka bir gayemiz yoktur efendiler.

Efendiler! Bazı rüfekanın takdiratına beyanı teşekkür etmeyi vazife olarak arz 
etmekle beraber arkadaşlarıma hulâsaten vereceğim cevap bundan ibarettir.

Efendiler! Evvelce de arz ettiğim gibi eğer hükümetinizin bu daire dahilinde 
çalışmasını muvafık görürseniz ve kendisinin bu daire dahilinde çalıştığında muvaffak 
olacağına kanaatiniz varsa itimat buyurmanızı rica ederim efendim.

REİS — Başka söz alan yoktur efendim. Kifayeti müzakere takrirleri vardır, 
okuyacağız.130

130   TBMM Zabıt Ceridesi, (1924) Devre 2, Cilt 10, İçtima 13, Sayfa 397-407 
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1 Kânunuevvel 1340 (1924) Pazartesi 
Zaptı Sabık Hakkında Yaptıkları Konuşma

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacak;
27 Teşrinisani 1340 Perşembe

Onüçüncü İçtima - Birinci Celse

Kâzım Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zabtı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu.

Evrakı varide ait oldukları mahallere havale edildikten sonra Başvekil Fethi Bey 
tarafından Hükümetin Programı okundu. Bu babta bir müddet müzakere cereyan 
ettikten sonra tayini esami ile Heyeti Vekileye beyanı İtimat edilmesine dair olan 
takrir bedelkabul ârâ istihsal edildi. Tasnif neticesinde 188 âzanın reye iştirak ettiği ve 
müttefikim kabineye beyanı İtimat olunduğu bittebliğ, Pazartesi günü içtima edilmek 
üzere celseye nihayet verildi.

REİS — Zabtı sabık hakkında bir mütalâa var mı efendim?
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bugün zabıtnameleri tetkik ettiğim zaman Heyeti 

Vekileye itimat reyinin 188 olduğunu gördüm. Saydığım vakit 187 çıktı, ismimin itimat 
reyi verenler arasında olmadığını gördüm. Benim ismimin unutulduğuna kaniim bunun 
ilâvesini ve o suretle zaptın tashihini talep ediyorum efendim.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Fethi Bey, müsaade eder misiniz efendim?.
REİS — Buyurun efendim.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, geçen celsede 

Heyeti Vekilenin Programı kıraat edilerek Heyeti Vekileye Heyeti Çelileniz tarafından 
itimat buyurulmuştur. Bu itimat müttefikan olmuştur. Heyeti Vekileniz Heyeti 
Celilenizin müttefikan vâki olan itimadına ruh ve kalbinden duyduğu bütün teşekkülleri 
ve minnettarlığı Heyeti Celilenize arz etmek için o zaman bir fırsat bulamamıştı. Çünkü 
ârâ neticesi arz edildiği zaman bendeniz burada bulunamamıştım. Binaenaleyh bu 
fırsattan istifade ederek Heyeti Hükümetin teşekkür atını Heyeti Celilenize takdim 
etmeyi bir vazife addederim. İtimadınız sayesinde memleketimizin, milletimizin talep 
eylediği hizmetleri ifa etmek suretiyle itimadınıza bir kat daha kesbi liyakat etmek için 
çalışacağımızı arz eylerim efendim.131 (Alkışlar)

131   TBMM Zabıt Ceridesi, (1924) Devre 2, Cilt 10, İçtima 14, Sayfa 412
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6 Kânunuevvel 1340 (1924) Cumartesi 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İstanbul’da Tersane 
Fabrikalarında Çalışan Amelenin Yevmiyelerine ve Müessesei Mezkûrede 
Sanat Mektebi Açılmasına Dair Sorusuna Cevabı

REİS — Suallere geçiyoruz.
—	Zonguldak	Mebusu	Tunalı	Hilmi	Beyin;	İstanbul’da	tersane	fabrikalarında	çalışan	

amelenin	yevmiyelerine	ve	müessese-i	mezkûrede	sanat	mektebi	açılmasına	dair	Müdafaai	
Milliye	Vekâletinden	suali	ve	Başvekil	ve	Müdafaai	Milliye	Vekili	Fethi	Bey’in	şifahi	cevabı.

REİS — Okunacaktır
Büyük Millet Meclisi Reisliğine

İstanbul’da ziyaret ettiğim tersane fabrikalarında kimi sanaat, son nefesindedir, zira, 
zabit, sivil, kimi usta tektir. Gelen çıraklar biraz yetiştiler mi biraz fazla gündelik buldukları 
işyerlerine çekiliveriyorlar. Buna karşı alınacak tedbir, pek feyizli olacaktır; Tersanede 
vatkiyle mekteplik etmesinden (haddehane) denilir bir bina vardır. Bomboştur, beşyüz 
kişilik bu binaya (çocuk istidadı) nı anlar zatlardan teşkil edilecek bir heyet marifetiyle 
darüleytamlardan beşyüz öksüz seçilir de gönderilirse, tersanede sırf öksüzlere 
mahsus bir (Tersane Sanat Mektebi) açılırsa, hem tersanenin hem de öksüzlerin atileri 
kurtarılmış olur. Öyle ki; Mektep idarece, tedrisçe maarif memurlarının, sanatça tersane 
ustalarının elleri altında bulunur, iki taraflı bir tasarrufla canlı cansız kazançlar temin 
olunur. Bu düşünüşü kabule mazhar kılarak tatbik edeceklerine emin olmak istediğim 
Müdafaai Milliye ile Maarif Vekâletlerinden neticeyi sorar şifahen cevap vermelerini 
rica ederim.

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; 
arkadaşımız olan haddehanenin yetimlere sanat öğretecek veçhiyle bir mektep ve 
bir müessese haline ifrağına dair mütalâaatı havidir. Hakikaten tersanede haddehane 
namıyle bir bina vardır. Bu bina darüleytam olabilmek için Maarif Vekâletince iskân ve 
ibateye elverişli bir hale ifrağ edilmek lâzımdır. Yani masraf ihtiyar edilmek ve mektep 
haline sokulmak lâzım gelir ve yapıldığı takdirde oraya beşyüz öksüzün gelmesi temin 
edilmiş olacaktır. Bu hususta Bahriye her türlü teshilâtı yapmaya amadedir ve bahriye 
buraya sanat bilen ustalardan ve zabitlerden muallim tefrik etmektedir. Binaenaleyh 
bahriye bu hizmeti ifaya amade olduğu gibi zannederimki, Müdafaai Milliye Vekâleti 
Maarif Vekâletiyle muhabere edecektir. Bu haddehanenin yetimlere sanat öğretmek üzere 
darüleytam haline ifrağını temin etmeye çalışacağız. Yalnız bir masraf meselesi vardır. 
Bunlar sanat Öğrenmek için fabrikalarda çalışmaya mecburdurlar. Fakat fabrikalarda 
bu acemi çocukların çalıştıkları zamanda âlât ve edevatı kırmaları dolayısıyle Bahriye 
bütçesine bir miktar ilâve edilmek lâzım gelecek. Bütün bu hususatı temin etmek üzere 
Müdafaai Milliye Vekâleti Maarif Vekâletiyle muhabere edecek ve tahsisat bulunduğu 
takdirde bu müessesenin tesisine gayret olunacaktır. Malumu âlileri tersane ve Bahriye 
usta ve sanatkâr yetiştirmek için çalışmıştır. Vaktiyle çırak mektepleri vardı. Sübyan 
mektepleri vardı. Bu suretle bahriyenin memlekete sanatkâr yetiştirmek hususunda 
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büyük hizmetleri sebkat etmiştir. Bahriye bu hizmetlere devam edebilmek için tekrar 
amadedir ve çalışacaktır.

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bilhassa çok minnetlerimi arz ederim. (Kürsüye	
sesleri) Efendim, Hükümetimize cidden derin teşekkürlerimi arz etmeyi borç bilirim. Bu 
borcumu eda ederken diğer bir borcumu da Hükümete Ödemek isterim. O da İstanbul’da 
resmî ve gayri resmî müesseseler! gezdim, Tersane amelesi kadar İyi yevmiye alan hiç 
bir müesseseye tesadüf edemedim. Bundan dolayı da Hükümete çok teşekkür ederim.132

REİS — Efendim; diğer bir sual takriri vardır.

132   TBMM Zabıt Ceridesi, (1924) Devre 2, Cilt 11, İçtima 17, Sayfa 4-5
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8 Kânunuevvel 1340 (1924) Pazartesi 
Senei Maliye Evkaf Bütçesinin Altıncı Faslının Üçüncü Maddesi ile Faslı 
Mahsusuna Zamaim İcrasına Dair Kanun Layihası Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Paşa Hazretleri! Ruzname hakkında söz 
istiyorum.

Muhterem arkadaşlar senei haliye Evkaf Bütçesinin altıncı maddesi ile faslı 
mahsusuna zamaim icrasına dair bir kanun layihası Muvazeneyi Maliye Encümeninden 
gelmiş ve ruznameye alınmıştır. Ruznamemizin onbirinci maddesini teşkil ediyor. Bu, 
Malumu Âliniz tahsisatı munzamma meselesidir, teehhürüne de imkân yoktur. Zaten bir 
defa müzakere edilecektir.

Müstacel ruznameye alınmasını teklif ediyorum.
Şayet bugün müzakeresi tasvip buyurulmazsa gelecek celsede müzakeresini rica 

ederim. (Şimdi	sesleri)
O halde şimdi müzakeresinin reye konulmasını arz ediyorum.
REİS — Efendim! Ruznamenin 11’nci maddesinde senei haliye evkaf bütçesinin 

altıncı faslının üçüncü maddesi ile faslı mahsusuna zamaim icrasına dair Başvekâletten 
mevrut (1/535) numaralı kanun lâyihası ve Muvazeneyi Maliye Encümeni mazbatasının 
müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorlar.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Zaten bir defa müzakere olunacaktır. Şimdi 
müzakeresini teklif ediyorum.133 (Şimdi	müzakere	edilsin	sesleri)

133   TBMM Zabıt Ceridesi, (1924) Devre 2, Cilt 11, İçtima 18, Sayfa 26-27
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10 Kânunuevvel 1340 (1924) Çarşamba 
Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ereğli’de Mübadillere Ait 
Bulunduğundan Envali Metrukeden Olması Lazımgelen Kömür 
Ocaklarındaki Hukuku Hazinenin Takip Edilip Edilmediğine ve 63 
Numaralı Rumbaki Kömür Ocaklarının Ferağı Muamelesinin Sureti 
Cereyanına Dair Suali Münasebetiyle

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; 
ruzname hakkında maruzatta bulunacağım. Efendim, ruznamemizin altıncı maddesini 
teşkil eden malûlin hakkında Muvazenei Maliye Encümeninin bir mazbatası vardır. 
Bunların nasılsa isimleri derç olunmamıştır ve mağdur bir halde beklemektedirler. 
Müdafaai Milliye Vekili olarak Heyeti Celilenizden istirham ederim. Bu ispirto kanunu 
müzakere edildikten sonra veyahut bir mazbata olduğu için bundan evvel bunun 
müzakeresini ve bu malûlinin bu suretle intizardan kurtarılması Heyeti Celilenizden 
rica ederim.134

134   TBMM Zabıt Ceridesi, (1924) Devre 2, Cilt 11, İçtima 19, Sayfa 44
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13 Kânunuevvel 1340 (1924) Cumartesi 
Elyevm Taharri veya Derdesti İhale Devresinde Bulunan Bilumum 
Petrol ve Neft ve Müştekatı Madenleri Hakkında Kanun Layihası ve 
Sabık Ardahan Mebusu Server Beyin Petrol İmtiyazlarının Sureti İtası 
Hakkında Teklifi Kanunisi Hakkında Beyanatı

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim, bu kanun en müstacel olan 
kanunlarımızdan değildir, encümene gider, tetkik edilir, tekrar gelir. Yalnız burada bir 
anlaşılmamazlık olduğunu anlıyorum. Arz edeyim; Eski Maadin Nizamnamesi ahkâmı 
ile şimdiki teklif olunan ve sırf petrole müteallik bulunan taharri ruhsatnameleri 
hakkındaki ahkâm farklı olacaktır. Yani evvelki ahkâm her hangi bir kıtai arazi üzerinde 
bir maden taharri etmek için alınan ruhsatnameler orada maden zuhur ettiği takdirde 
bulunur. O kıtai arazide o madeni işletmek için lâzım olan imtiyazı almaya müsaitti. 
Halbuki şimdi bilfarz on kilometre mürabbaında bir kıtai arazi üzerinde petrol taharrisi 
için alınan ruhsatname üzerine icra olunacak tetkikatta o arazide petrol bulunduğu 
tahakkuk edecek olursa on kilometreye şamil olmak üzere imtiyaz verilmeyecektir. 
Bittabi petrol bulan zat bulduğu petrolün İmtiyazını kendisi alacaktır ve istihsal 
ettiği tahriri ruhsatnamesinin İhtiva ettiği arazinin rub’u imtiyazına ithal edilecektir 
ve fakat diğer üç rub’u hükümete ait olacaktır. Çünkü efendiler, vakıa şimdiye kadar 
memleketimizde bu kadar vasi ve şümullü ahkâma rağmen petrol bulunmuş ve işletilmiş 
değildir, fakat evvelki ahkâma göre herhangi bir kıtai arazi üzerinde alınmış olan taharri 
ruhsatnamesi mucibince bir yerde petrol bulunacak olsaydı, bütün o ruhsatnamenin 
ihtiva eylediği arazi üzerinde petrol imtiyazı alınırdı ve bu petrol madeni işletilirmiydi, 
yoksa işletilmez miydi? Yoksa senelerce muattal bir halde mi kalırdı? O da malum bir 
keyfiyet değildi. Şimdiye kadar işletilmediğine göre petrol bulan zat bulduğu petrol 
hakkındaki hakkı imtiyazını muhafaza edecektir. Fakat madenin rub’unu muhafaza 
edecektir. Diğer üç rub’u...

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Ruhundan filândan kanunda bahsetmiyor.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Maksat budur değil mi Ali Cenani Bey?
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Evet efendim.
ALİ FETHİ BEY (Devamla.) — Binaenaleyh Encümen arasında bu noktada bir ihtilâf 

yoktur ve aynı ahkâmı ihtiva atmak üzere kanunu getirmişlerdir. Biraderimiz Rahmi 
Bey petrol imtiyazatının hükümetin tahtı inhisarında kalacağını söylediler. Bendeniz de 
öyle anladım.

RAHMİ BEY (İzmir) — Sonradan efrada ve eşhasa teşmil edileceğini anlattım.
ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Evet efendim, maksatlarını ifham edemediklerini 

anladım. Hiç bir zaman memleketimizde bulunacak olan petrolleri sırf hükümet 
işletecektir fikrini kullanmıyoruz, böyle bir fikrimiz yoktur. Erbabı sây ve teşebbüsün, 
sâyine ve teşebbüsüne tekabül edecek derecede mükâfaat verilerek teşvik edilmesini 
hükümet arzu ediyor. Fakat bütün bir kıtai arazinin imtiyazını almak suretiyle kalmasına 
da -imtiyaz almış diye- hükümet razı değildir. Erbabı teşebbüs, maden, petrol bulacak 
olursa ondan istifade edecektir. Zuhur ettiği ve taharri ruhsatnamesine dahil olduğu 
arazinin rub’undan da hakkı imtiyazı haiz olacaktır. Diğer üç rubu da hükümete ait 
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bulunacaktır. Hükümet bunu istediği veçhile işletecektir. Ya şirket teşkil edecek, âharın 
sermayesinden istifade eyleyecek, yahut diğer bir suretle istifadesini düşünecektir. 
Memleketimizde mevcut bulunan tabiî servetlerin biran evvel milletin pişi istifadesine 
vaz’ını derpiş edecektir. Maksat budur.

Bunun Müdafaa! Milliye ile veya cihan siyasetince ihraz eylediği ehemmiyeti 
siyasiyeyle doğrudan doğruya alâka ve münasebeti yoktur. Yani o ehemmiyeti ve sair 
esini tadil edecek mahiyette değildir. Maksat her hangi bir yerde petrol ruhsatnamesi 
almış olan bir zatın veya bir yerde petrol bulmuş bir zatın gayet vasi ve kendi vasatiyle 
iştetemeyeceği bir kıtai araziyi tahtı imtiyazına almaması ve bütün bir araziyi muattal 
bırakmaması meselesidir. Mesele bundan ibarettir.

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendimi Bendenizin esbabı mucibenin 
noksan olduğu hakkındaki beyanatımdan çıkmış olan netice, itiraf ederim, biraz 
aşağısını yukarısını tutmayan bir şey oldu. (Handeler) Beyanatımda Ticaret Encümenine 
tekrar iadesi demek icap ederdi, fakat kendim Ticaret Encümeninde bulunduğum ve 
müzakerede bulunmadığım için bu tarzda beyanı fikir etmeyi muvafık görmedim. 
Mademki Reis Muhteremimiz Rahmi Beyefendi Ticaret Encümenine tekrar gelmesini 
muvafık görüyorlar, beis görmüyorlar. O halde arkadaşımız Feridun Fikri Beyin takriri 
Üzerine tekrar Ticaret Encümenine giderse, hükümetten lâzım gelen malûmatı alırız, 
tekrar müzakere eyleriz. Fakat Hükümetten şuna rica ederiz, ki, bu gibi mühim olan 
havanının esbabı mucibelerini bizim daha çok muhakeme ve mukayese edebilmemize 
yardım edecek bir surette getirirlerse hükümet ve memleket müstefit dur. Daha 
evvelki gün yaptığımız İspirto Kanununu bugün tadile mecbur olduk. Bu gibi hadisatın 
vukuu bulmaması için elinde vasaiti kâfiye bulunan hükümetin, lâyihaların esbabı 
mucibelerinde kâfi malûmatı beyan ile bizi tenvir etmelerini rica ederim.135

135   TBMM Zabıt Ceridesi, (1924) Devre 2, Cilt 11, İçtima 21, Sayfa 125-126
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27 Kânunuevvel 1340 (1924) Cumartesi 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İstanbul’da Defterdarda Kâin 
Feshane Amelesinin Yevmiye Vesairesine Dair Suali Münasebetiyle

REİS — Suali okuyoruz.
27 Sonteşrin 1340

Büyük Millet Meclisi Reisliğine

İstanbul’da Defterdar’da vaktiyle (Feshane) denilen askerî mensucat fabrikasında 
paçavraları, eski elbiseleri (Didikleme) dairesindeki işçilerden birinin iki gözü kör 
olmuştur. Buna ne için sebebiyet verilmiştir’? Engel olacak tedbir vasıtasını fen henüz 
keşfetmemiş midir? Bu fecaatin tekarrür etmemesi için olsun tedbir alınmış mıdır? 
Hattâ birkaç kısım işçi nin gündeliği az olmak yüzünden görülmez surette devam eden 
intihar felâketinin Önü alınabilecek midir? Kocalmış bir işçiye bile (38) yıldan beri 
ancak (55) kuruşluk bir yevmiyenin lâyık görülmüş olmasına artık cevap verilemeyeceği 
vadedilebilecek midir? Müdafaai Milliye ile Ticaret Vekâletlerince şifahen cevap 
verilmesini teklif ederim,

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! 
İki gözü kör olan amelenin yaptığı İşten dolayı gözleri kör olmamıştır. Belki ihtiyarlık 
ve maluliyet hasebi ile gözlerine sakatlık ârız olmuştur. Ve kendisi gözlerinin tedavisi 
için uzun müddet Gümüşsüyü Hastanesinde yatırılmıştır. Fakat tedavi edilmesinin 
gayrikabil olduğu ettibba tarafından barapor bildirilmiş olduğu için Müdafaa-i Milliye 
Vekâleti kendisine ikiyüz elli lira mükâfatı nakdiye vermiştir.

Filvaki bu adam, eski kumaş kırıntılarından yün yapmak için çalışmakta olan amele 
arasındadır. Fakat bu ameliyat emme vantilâtorlerle icra edildiği için hâsıl olan tuzlar 
borular vasıtası ile tuz deposuna nakil olunuyormuş. Binaenaleyh tuzun mümkün olduğu 
kadar izalei mazarratı için lâzımgelen surette vesaiti fenniye ve mihanikiye istimal 
edilmektedir. Emsali olan fabrikalarda nasıl yapılıyorsa burada da aynı veçhile tuzların 
izalesine çalışılmaktadır. Yani fabrikamız da, bu hususta diğer Avrupa fabrikaları gibi 
mükemmel alâtı fenniye ile mücehhezdir.

Birkaç kısım işçinin gündeliği az olmak yüzünden görülmez surette devam eden 
intihar felâketinin önü alınabilecek midir, buyuruyorlar.

Malûmuâliniz bu defterdar mensucat fabrikası, Devletin bir fabrikasıdır. Kapitalist 
tahtı idaresinde bir fabrika değildir.

Devletin fabrikasıdır. Amelesine ve sanatkârlarına verilmekte olan ucurat 
Muvazeneyi Umumiyeye dahildir. Muvazeneyi Maliye Encümenince tespit edilmiştir. 
Şurasını da arz etmek isterim ki bu fabrikada emsali faik olunmasa bile her halde 
emsaline müsavi derecede ameleye ücretler verilmektedir. Bilhassa ihtisas sahibi olan 
sanatkârlara, erbabı ihtisasa muvafık ücretler verilmektedir. Verilmediği takdirde her 
tarafta aranmakta olan bu sanatkârlar bittabi daha pahalı, muvafık ücret buldukları 
takdirde oraya intikâl edecekleri için bizim fabrikamızın işi geri kalabilir. Binaenaleyh 
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bizim fabrikamız diğer fabrikalardan aşağı ücret vermemektedir, Hidematı Adiye için 
de hariçte piyasada ameleye verilen ücret ne ise o kadar ücret verilmektedir. Zaten 
Muvazeneyi Maliye Encümenince tespit olunmuş olan bu miktarları da tezyit etmek 
malûmuâliniz imkân haricindedir. Şurasını da arz etmek isterim ki, bu fabrika Eyüp 
civarında sekizyüze yakın ailenin mayişetini temin edecek kadar oradaki ahaliye iş 
bulmuştur. Bu aileler bununla geçinmektedirler.

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! Müdafaai Milliye Vekâleti namına 
aynı zamanda asalaten ve vekâleten icraatda bulunan Vekil Beye bazı noktalardan dolayı 
çok teşekkür ederim. Yalnız bir, iki noktadan iştirak edebileceğim cihetleri mühtasaran 
arz edeceğim. (İşitemiyoruz	sesleri)

Efendim, takririmde iki esas var; Biri umum fabrikaya ait, biri de bir zavallının iki 
gözünü kaybetmesine dairdir. Evvelâ umumî cihette bahsetmek İsterim. Çünkü en 
mühim cihet umumi cihettir.

Vekil Beyefendi buyurdular ki (Burada emsaline nispeten verilen yevmiye hakikaten 
memnun olabileceğimiz bir derecededir). Emsali demekten maksatları acaba resmî 
fabrikalar mı, yoksa gayrı resmî fabrikalar mıdır? Eğer resmî fabrikalarsa, arkadaşla, 
Vekil Beyefendi onlarla iftihar edebilirler. Çünkü diğer fabrikaları resmî fabrikalarla 
mukayese ettim. Resmî fabrikalarda ücretleri cidden yüksek buldum. Bilhassa tersane 
ustalarının yevmiyeleri cidden tebrike şayan bir derecededir denilebilir nispet tariki ile 
tersanede veya Defterdar Mensucat Fabrikasındaki amele bittabi ikiye ayrılıyor. Birisi 
usta kısmı, diğeri amele kısmıdır. Evet, usta kısmının yevmiyelerini ben de muvafık 
miktarda bulmadım değil. Ancak bir kısım vardır ki bunlar kadınlardan ibarettir. 
Ben, bu memlekette filan zenginin, filan fakirin gıdası yevmiyesi şu kadarmış fikrinde 
değilim veyahut ameleye karşı kapitalisler yahut askerî fabrikaların âmirleri idare 
müdürleri şu tarzda hareket ediyorlarmış diye beyanı fikir edecek değilim. Arkadaşınız, 
bu memleketin en büyük dendi ile alâkadardır ki bu da memleketin nüfus derdidir. 
Eğer Feshane Fabrikası şu veya bu kadın gelip ellibeş kuruş mukabilinde İşlemeye 
mecbursa o mecburiyeti içtimâi noktayı nazardan tetkike mecburuz. Çünkü biz o 
içtimai mecburiyeti tetkik ettiğimiz takdirde bu memlekette birtakım analar, babalar, 
kızlar, oğullar kâfi miktarda gıda alamıyarak ati için bu memlekete gürbüz bir döl 
yetiştiremeyeceklerdir. Benim bütün endişem bu noktayı nazardandır. Şu halde Vekil 
Beyden soruyorum; Askerî ve diğer fabrikalardan nispetsiz addedilecek birtakım amele 
yevmiyeleri gayrî resmî fabrikalara nispeten yüksek derecede addolunacak iken neden 
bu fabrikada kâfi miktarda yüksek değildir? Birinci kısma ait sözlerimi, şahsî, ferdî 
misalle hitama erdirmek isterim.

Geçenlerde burada arkadaşlar, Ankara-Sivas hattı üzerinde çalışan bir zavallıya iki 
gözü ile bir bacağının kaybedilmesine mukabil elli lira mükâfat verildiğinden bahsedildi. 
O gayrı resmî ile o gayri resmî keseye, o gayri resmî şevkât ve merhamete ve gayrı resmî 
vazifeye karşı bugün Cumhuriyet idaresinin bir zavallıya hatta mâlûl olması -ihtiyarlığı 
dolayısı ile olsa da- ikiyüz elli lira verilmesinden kendimi müteşekkir addediyorum.136

136   TBMM Zabıt Ceridesi, (1924) Devre 2, Cilt 11, İçtima 27, Sayfa 248-249
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1 Kânunusani 1340 (1924) Pazartesi 
Hükümet Programının TBMM Genel Kurulunda Bir Önceki Celsede Kabul 
Edilmesi Üzerine Yaptıkları Teşekkür Konuşması

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, geçen celsede 
Heyeti Vekilenin Programı kıraat edilerek Heyeti Vekileye Heyeti Celileniz tarafından 
itimat buyurulmuştur. Bu itimat müttefikan olmuştur. Heyeti Vekileniz Heyeti 
Celilenizin müttefikan vâki olan itimadına ruh ve kalbinden duyduğu bütün teşekkülleri 
ve minnettarlığı Heyeti Celilenize arz etmek için o zaman bir fırsat bulamamıştı. Çünkü 
ârâ neticesi arz edildiği zaman bendeniz burada bulunamamıştım. Binaenaleyh bu 
fırsattan istifade ederek Heyeti Hükümetin teşekküratını Heyeti Celilenize takdim 
etmeyi bir vazife addederim. İtimadınız sayesinde memleketimizin, milletimizin talep 
eylediği hizmetleri ifa etmek suretiyle itimadınıza bir kat daha kesbi liyakat etmek için 
çalışacağımızı arz eylerim efendim.137 (Alkışlar)

137   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 10, İçtima 14 Sayfa 412
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1 Kânunuevvel 1340 (1924) Pazartesi 
Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; Hidivvi Mısır Abbas Hilmi Paşa’nın 
Harbi Umumi Esnasında Harbiye Veznesinden Tiffizen Para Alıp 
Almadığına Dair Suali Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Ahmet Beyefendinin 
Mısır Meclisi Mebusan ve Ayanından Büyük Millet Meclisine gelen protestolar üzerine 
burada irat ettikleri uzun nutkunu yalnız şahsi hissiyatını ifade eder bir nutuk surelinde 
telâkki buyurmanızı rica ederim. (Alkışlar) Hükümetiniz kendisiyle hüsnü münasebat 
idame etmek arzusunda bulunduğu Büyük Britanya Hükümeti hakkında söylenmiş 
olan elfaz ve tabiratı tasvib etmediğini Meclisi Âlinize arz etmek ister. (Çok	doğru	sesleri) 
Efendiler, Ahmet Beyefendi bendenizin ve Heyeti Vekilede bulunan bazı rüfekanın 
Malta’da esarette bulunduğumuzu hatırlattılar. Efendiler! memleketin ve milletin büyük 
menfaatleri karşısında şahsi infialâta, şahsi hissiyata hiç bir zaman yer olamaz. (Alkışlar) 
Hükümet Heyeti; Türk milletinin, Meclisi Âlinin temayülâtı dahilinde menfaatlerini 
muhafaza etmekle mukayyettir. Kendi hissiyatınıza tabi olmaktan tenzih ederiz. 
Binaenaleyh; bu ifadata da iştirak etmiyorum. Şüphesiz Türk milleti, Mısır milletinin 
naili istiklâl ve refah olmasını ister; kemali samimiyetle arzu eder. Fakat diğer cihetten 
Büyük Britanya Hükümeti ile de münasebatını ilerletmeyi ve dostluk dairesinde hareket 
etmeyi arzu etmektedir.

Efendiler, biz, Büyük Britanya Hükümeti ile Lozan Sulh Muahedenamesini aktettik. 
Kendisi ile hali sulhte bulunuyoruz ve hali sulh dolayısıyle münasebatımız iyi bir 
safhadadır. Ve daha iyi olmasını da arzu ederiz. Memleketimizin menfaati da bunu icap 
etmektedir. Binaenaleyh, Ahmet Beyefendinin bu uzun nutkundan sonra Hükümet bu 
husustaki noktaî nazarını ve fikrini sarahatten Meclisi Âlinize bildirmiştir. Bu suretle 
telâkki buyurmanızı rica ederim. (Ruznameye	sesleri)

Kâzım Vehbi Bey Biraderimizin buyurduğu gibi bu mesail hakkında ayrıca müzakere 
olamaz. Çünkü bu müzakerenin ne neticeye varacağını tayin etmek müşküldür. Mısır 
ile İngiliz Hükümeti arasında hadis olan bu ihtilâf hakkında bizim şu veya bu mütalâa 
dermeyan etmekliğimize lüzum hissetmiyorum. Zan ederim Meclisi Âliniz de bu fikre 
iştirak edecektir. Binaenaleyh bunun bir zemini müzakere olmasını arzu etmezsiniz 
itikatındayım. Ruznameyi müzakerata geçilmesini Heyeti Celilenizden rica ediyorum.

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Başvekil Beyefendi, İngiliz Parlâmentosunda 
Türkiye hakkında söylenen sözleri işitmediniz mi?

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — İngiliz Başvekili Türkiye ile Büyük Britanya 
münasebatının dostane bir surette cereyanını arzu ettiğini beyan etmiştir.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim, 
Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Bey biraderimizin suallerine birer birer cevap vereceğim.

1.	—	Hidiv	Abbas	Hilmi	Paşa	Harbi	Umumî	esnasında	harbiye	veznesinden	muaveneten	
ve	tavizen	paralar	almış	mıdır?

Almıştır efendiler. (Miktarı	ne	kadar	sesleri) Arz edeceğim efendim. İstanbul Hükümeti, 
Hükümet-i Milliyeye intikal ettikten sonra Harbiye Nezaretinin hesabat ve muamelâtını 
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tasfiye etmek üzere teşkil edilen tasfiye komisyonunun tetkikatına nazaran Abbas Hilmi 
Paşaya (167) bin lira kadar bir para verilmiştir. (Kâğıt	mı,	altın	mı	sesleri) O zaman ne para 
tedavül ediyor idiyse o paradan almıştır. Tabiî kâğıt tedavül ediyordu.

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Tarihî tediyeyi lütfedin.
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Paraları 

parça parça almıştır. Her parayı aldığı tarihleri bilmiyorum. Umum yekûnu (167) bin 
liradır.

2. — Almış ise istirdat olunmuş mudur?
Bu paranın istirdadı için Hükümet teşebbüste bulunmuştur, Maliye Vekili teşebbüste 

bulunmuştur. Yalnız Hıdivi Mısır Abbas Hilmi Paşa bu paranm tavizen değil Mısır’da 
o zaman vaki olan inkılâp neticesi kendisi Hidivlikten infikâk ettirildiğinden dolayı 
kendisine İstanbul Hükümeti tarafından Hıddiviyete mahsus maaş suretiyle para 
verildiğini iddia etmiştir ve bu iddiasını da tevsik için o zaman Sadrazam olan merhum 
Talât Paşanın bir mektubunu irae etmiştir ve hakikaten efendiler; böyle bir mektup ve 
mektupta Hidiviyet maaşının muntazaman tesviye olunacağına dair beyanat vardır. 
Fakat bu beyanat kendisine maaş tahsisi için ne dereceye kadar bir vaziyeti hukukiye 
ihdas etmiştir ve hakikatten Osmanlı Hükümeti Hidiv Maaşını vermek için böyle bir 
tezkere ile salâhiyettar mıdır, değil midir? Bu cihet ayrıca tetkik olunacak ve bittabi 
hâzinenin hukukunu muhafaza etmek için Heyeti Vekileniz hiç bir kusur yapmayacaktır 
efendiler;

3. — Abbas Hilmi Paşa Harbi Umumî esnasında Çubuklu arkasındaki ormanlardan 
odun nakli için on beş kilometrelik dekovil hattı ve malzemesini ciheti askeriyeden 
ariyeten almış mıdır?

Abbas Hilmi Paşa Harbi Umumî esnasında Çubuklu’daki ormanlardan vermek üzere 
Harbiye nezaretine odun taahhüt etmiştir ve bu taahhüt mukabilinde kendisine dekovil 
hattı ve malzemesi itası da derpiş olunmuştur. Fakat Vekâlet bu sual olunan şeyden 
başka müşarünileyhin bu taahhüdü ifa edemediğini ve Hükümete karşı borçlu olduğunu 
istihbar etmiş ve bu vaziyete karşı mezkûr komisyon vasıtasiyle vesaiki atikayı tetkik 
ettirmekte bulunmuştur. Bittabi bu tetkikat neticesinde de hukuku Hâzinenin ziyadan 
vikayesine çalışılacaktır.

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bir sual soracağım, bu 167 bin lira kâğıt para 
mıdır? Yoksa altın mıdır?

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângırı) — Kâğıt paradır.
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Harbi 

Umumî esnasında verilmiştir. Kâğıt paradır.138

138   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 10, İçtima 14 Sayfa 418-419
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3 Kânunusani 1341 (1925) Cumartesi 
Ergani Mebusu Kâzım Vehbi ve Sivas Mebusu Halis Turgut Beylerin; 
Toksöz ve Oryant Niyuz (Orient News) Gazetelerinin Sed ve Tatili 
Esbabına Dair Suallerine Cevabı 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem Arkadaşlar! Arkadaşlarımızdan 
Ergani Mebusu Muhterem Kâzım Vehbi Beyle, Sivas Mebusu Muhterem Halis Turgut Beyin; 
İstanbul’da münteşir Toksöz ve Oryant Niyuz (Orient News) gazetelerinin muvakkaten 
tatili hakkında Heyeti Vekilece verilmiş olan karara dair suallerine şimdi muttali oldum. 
Bu suallere müsaade buyurursanız derhâl cevap vereyim. (Hay	hay	sesleri)

(Sual	takrirleri	okunsun	sesleri)

REİS — Müsaade buyurunuz sualler okunsun efendim.

Riyaseti Celileye

Toksöz ve Oryant Niyuz gazetelerinin set ve tatili esbabının şifahen ve acilen izah 
edilmesini Başvekil Beyefendiden rica eylerim efendim.

Ergani Mebusu 
Kâzım Vehbi

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine

Cumhuriyeti idarenin evsafı mümeyyizesinden olan hürriyet matbuat esas ve 
prensibine muhalif olarak iki gazetenin heyeti vekile kararıyle muvakkaten tatil 
edildiğini gazetelerde okudum. Hürriyet Matbuat hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
70, 77’nci maddeleri ve mücadelei Milliyenin başlangıcından bugüne kadar hasıl olan 
telâkki ile hareketi vakıayı ne suretle telif ediyorlar? Heyeti Vekile Riyasetinden sual 
ediyorum.

Sivas Mebusu 
Halis Turgut

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — İstanbul’da münteşir Toksöz gazetesiyle, 
Oryant Niyuz gazetesinin bazı makaleleri emniyeti dâhiliyemizi ihlal edebilecek 
neşriyat mahiyetinde görüldüğü için, huzur ve sükûneti temin etmek maksadıyle Heyeti 
Vekileniz bunların muvakkaten tatiline karar vermiştir. (Bravo	sesleri)

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Hay hay! Çok ihtiyaç vardır.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bu kararın yanlış telâkkilere meydan 

vermemesi için bu hususta Heyeti Âliyenize derhal izahatta bulunmayı lüzumlu 
addediyorum. Her şeyden evvel Heyeti Celilenize şunu arz etmek isterim ki hükümetimiz 
ve hükümetinizi teşkil eden vekillerin her biri ayrı ayrı hürriyet matbuatın en hararetli 
taraftarıdırlar. (Bravo	sesleri).

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Ona şüphe yok, meclis de öyle!
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Şüphesiz halk hâkimiyetini tesis 

etmiş olan Meclisi Âli ve bu meclise istinaden ifayı vazife eden hükümetimiz halk 
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hâkimiyetinin memlekette tesisi için, matbaat hürriyetinin en büyük âmil olduğuna 
kanidir. Memlekette halk hâkimiyeti fikirlerinin yerleşmesi ve idare makinesinde 
bu fikirlerin âmil olması ve idare makinesinde görülecek kusurların, hataların ve 
suiistimallerin derhâl meydana çıkarılarak müsebbiplerinin ve mesullerinin tecziye 
edilmesi için memlekette hürriyeti matbaata ihtiyaç vardır. Meclisi Âliniz, -bundan 
evvel de arz ettiğim gibi- halk hâkimiyetini tesis etmiş âli bir meclistir. Halk hâkimiyeti 
hürriyeti matbuatla tevemdir. Heyeti Vekileniz bu kanaatla hürriyeti matbaat hürriyeti 
münakaşa ve hürriyeti tenkit ve hürriyeti mütalââ demektir. Heyeti Vekileniz buna karşı 
hareket etmek ve bir takım fikir cereyanlarının önüne kuvvetle, cebirle geçebileceğini 
zannetmek gibi vahi bir harekette bulunmamıştır ve bulunamaz efendiler! (Bravo	sesleri)

Şimdi arz ettiğim gibi hürriyeti matbuat, hürriyeti münakaşa demektir yoksa 
hürriyeti tahrik ve hürriyeti ifsat demek değilidir. (Bravo	sesleri,	alkışlar)

Matbuat deyince bendenizin anladığım mefhum dahilinde; Memlekette birtakım, 
zümrelerin fikirlerini neşreden, muayyen bir zümrei karime malik olan ve halk 
hâkimiyeti fikirlerinin cari olduğu memleketlerde daima zemini münakaşa olan 
birtakım fikir cereyanlarının muzafferiyeti için uğraşan ve hükümet işlerini sarih bir 
hürriyetle tenkit eden, mütâlâa beyan eden matbuat hatıra gelir. Yoksa sureti katiyede 
tahrik etmek, tasni etmek, ifsat etmek gayesini takip eden matbuat, matbuat zümresine 
dahil olamaz efendiler! Eğer bir zat memlekette yalnız musanna ve uydurma havadislere 
göre efkârı tahrik ve ifsat etmek gayesini takip edecek olursa ve bu, temadi eden 
neşriyatla tahakkuk edecek olursa bunu matbuat noktayı nazarından mütalâa etmek 
caiz olamaz, bunu ancak polis nokta-i nazarından ve memleketin emniyeti dâhiliyesi 
nokta-i nazarından mütalâa etmek lâzım gelir. (Bravo	 sesleri) Müsaade buyurursanız 
bu varakparelere matbuat namı vermeyeceğim. Çünkü bunlar matbuatın nezih ve 
muhterem olan sinesinde ahzı mevki ödemezler. (Bravo	sesleri)

Efendiler! Cümlenizin hatırındadır. Meşrutiyetin ilk zamanlarında Votkan Gazetesi gibi, 
Serbesti Gazetesi gibi birtakım varakpareler böyle ankastin ahaliyi tahrik ve ifsat etmek 
gayesini takip etmişlerdi. Bu tahrikâtın neticesi ne oldu efendiler? (Otuzbir	Mart	sesleri) 31 
Mart vakası oldu. Bu vakanın feciatını hatırlatmak istemiyorum, cümlenizin hatırınızdadır. 
O zaman bu tahrikâta karşı hiçbir harekette bulunulmamıştı. Bulunulmadığı için 31 Mart 
gibi feci vakalar tahaddüs etti. Memleket birçok tehlikeler ve muhataralar karşısında 
kaldı. Şimdi bendenizde pekâlâ biliyorum ki; memleketimizde emniyeti dâhiliyeyi muhil 
ve emniyetli dâhiliyeyi sarsılmış gösterecek hiç bir vaka yoktur.

Fakat vakıa oluncaya kadar ve emniyeti dahiliye sarsılıncaya kadar namahtut bir 
zaman için bu tahrikâta ve bu ifsadata müsaade etmek caiz midir? (Hayır	sesleri) Heyeti 
Vekileniz bunun caiz olmayacağını düşünmüş ve bunun ileride tevlit edebileceği 
muhataralara karşı şimdiden tedbir almayı muvafık görmüş ve kanuna istinaden 
tedbirini almıştır. Aynı zamanda gazete hakkında, yazdığı makalalerden, malûm ve 
muayyen olan makalelerinden dolayı takibatı adliycye de kıyam etmiştir. Muhataralar 
karşısında böyle tahrik ve ifsat gayesini tâki beden ve ancak polis ve emniyeti dahiliye 
noktaî nazarından mütalaa edilmesi caiz olan bu neşriyat karşısında göz yumarak 
lehülhamt her türlü dahili ve harici tehlikelerden kurtulmuş Olan memlekette, bununla 
beraber huzur ve sükûna şiddetli muhtaç olan memlekette birtakım sademelerin ve 
birtakım teşevvüşlerin husulüne kadar atıl ve lâyakıt kalmak caiz olamayacağı kanaatini 
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heyeti vekileniz hâsıl etmiştir. Bu itibarla kanunun Heyeti Vek’ileye bahşetmiş olduğu 
sarih haktan ve sarih salâhiyetten istifade etmiştir. Bu hususta ne dereceye kadar isabet 
etmiş olduğunu Heyeti Celileniz takdir buyuracaktır; (Çok	iyi	isabet	var	sesleri)

Gelelim Oryant Niyuz (Orient News) Gazetesine; Efendiler! Bu gazetenin muharrirleri 
ecnebilerdir. Bu muharrirler ecnebilerin memleketimizde kanunen haiz oldukları 
misaferet hakkını ve Türk Milletlinin en yüksek seciyesi olan misafirperverliğinden 
istifade hakkını pek çok tecavüz etmişlerdir. Bu gazetenin neşriyatına göre, birtakım 
barbarlar vardır, bu barbarlar İstanbul gibi medenî ve güzel bir şehri tahrip etmekle 
meşgullermiş, bu barbarlar kimdir? Efendiler! Ankara’da oturan bizler barbar imişiz ve 
meşguliyetimiz de İstanbul şehrini tahrip etmekten ibaret imiş. Efradı millet arasında 
her türlü fikri münakaşaları olabilir. Birbirimize her şeyi söyleyebiliriz. Fakat buna 
ecnebilerin, hatta efradı millet arasında cari olan münakaşalarda görülmeyen bir şiddet 
ve hiddetle müdahale etmeleri katiyen tecviz olunamaz efendiler. (Bravo	sesleri)

Efendiler! İstanbul şehri hakikaten güzel ve tabiatın müstesna güzelliklerine malik 
bir şehirdir ve hiç şüphe yoktur ki orada esbabı istirahat her yerden ziyadedir. Fakat 
diğer cihetten İstanbul şehri her hangi bir zamanda bir ecnebi filosunun toplarının tahtı 
tehdidinde de bulunmaktadır. Heyeti Celileniz merkezi hükümeti Ankara’da tesis etmeye 
karar vermişse, bu karada evvel emirde devletin emniyeti dahiliye ve hâriciyesini temin 
etmek ve masun bulundurmak gayesini istihdaf eylemiştir.

ALİ RIZA REY (İstanbul) — Bu Türkiye meselesidir, İngilizlerle alâkası yoktur.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Biz eğer Ankara’da oturuyorsak efendiler! 

Birinci derecede, devletin emniyeti dahiliye ve hâriciyesini masum bulundurmak için 
oturuyoruz. İkinci derecede bu harap denilen şehirde oturuyorsak efendiler! Asırlardan 
beri bu halde bırakılmış olan bu memleketin bu haliyle daima ve her gün karşı karşıya 
bulunmak ve memleketin bu ihtiyacını görerek harabeleri mamureye çevirmek için 
çareler düşünmek ve memleketin binlerce ihtiyacını tatmin için tedbirler almak ve bu 
ihtiyaçlarla hergün, her dakika temas halinde bulunmak için oturuyoruz. (Bravo	sesleri) 
Efendiler! Bu çareleri nasıl taharri edeceğiz. Ankara şehri ve Ankara şehri gibi bütün 
memleketimizin şehirlerini mamur bir hale nasıl koyacağız? Ne gibi kararlar ittihaz 
edeceğiz. Bu, milletin işidir, Meclisi âlinizin işidir, hükümetin işidir. Ecnebilerin buna 
hakkı müdahalesi, hakkı münakaşası yoktur. (Alkışlar)

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Onların hakkı Sudan’dadır.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler! Ecnebilerin bimahaba 

hükümete ve hükümeti teşkil eden Meclis ve zimamdarana karşı böyle biadebane lisan 
istimal etmelerine nerede cevaz verilebilir? Binaenaleyh bu gazetenin de bu neşriyatı 
daha ziyade müsaade etmeyi hükümetimiz tecviz etmemiş ve hakkındaki takibatı 
kanuniyeyei istimal etmekle beraber hâiz olduğu salâhiyete binaen gazetenin tatiline 
karar vermiştir. (İsabet	etmiştir	sesleri)

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Muharrirleri de çıkarmak lâzımdır?
İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Muharrirleri de çıkarmalı... Barbarların 

arasında ne işleri var?...
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Tabiî icabı yapılacaktır efendim. Sözümü 

hitam vermezden evvel şurasını teyit etmek isterim ki, mahiyetlerini arz ettiğim bu ilki 



568	 Başbakanlarımız	ve	Genel	Kurul	Konuşmaları

gazetenin tatili hakkındaki kararı umum matbuatın hürriyetine bir darbe vurulmuş 
gibi telâkki etmek katiyen caiz olamaz. Matbuatın müntesiplerinden ziyade matbuattın 
nezaheti taraftarı olamam. Bittabi bu nezaheti daha ziyade muhafaza etmek matbuat 
müntesiplerine aittir. Fakat şu samimi kanaatımdır ki, memlekette tahrik ve ifsattan başka 
kanaatlara tercüman olmayan tahrik vasıtalarını, matbuat harimi ismetine almamalıdır. 
Bunlar matbuattan madut olamaz. (Çok	 doğru	 sesleri) Her hangi bir adam, her hangi 
bir maksatla tahrik ve ifsadı havi olan makaleleri beyanname şeklinde şuraya buraya 
meccanen tevzi ederse buna da matbuat mı diyeceğiz efendiler? Bunların neşriyatını 
aynı veçhile hürmetle mi karşılayacağız? Hayır efendiler! Karşılayamayız. Buna polis 
müdahale eder. Fakat fikir cereyanları, Vicdanî ve siyasî kanaatlar daima muhteremdir. 
Bu kanaatlar bizim kanaatlarımıza ne kadar muhalif olursa olsun hürmetle karşılanmak 
lâzımdır. Hükümette bulunan fırkaların kusurlarını görmek ve neşretmek pek kolaydır 
efendiler. Bu husustan dolayı ne farka ve ne de hükümet müteessir olmamalıdır. (Olmaz	
sesleri) Çünkü bundan dolayı memlekete büyük iyilikler hasıl olabilir. Kusurlar derhal 
meydana çıkacak olursa bu kusurların tashihti çaresine tevessül edilir. Bundan mütesir 
olmak hatırımıza gelmez. Bunu memleketin terâkkisi ve idare makinesinin ıslahı için bir 
nimet telâkki ederiz ve bu nimete katiyen küfranla mukabele etmeyeceğiz. Efendiler! 
Yalnız tekraren arz ediyorum ki, polisin dairei vazifesine girecek olan tahrikat ve 
ifsadata namahtud bir zaman için seyirdi kalmak ve bir takım feci vakayım zuhuruna 
temaşager sıfatıyle intizar etmek memlekette huzur ve sükûnu muhafaza, vazife ve 
mesuliyeti deruhte eden hükümet için gayrı kabili af bir hata oluyor. Memlekette huzur 
ve sükûn ve emniyeti dâhiliyeyi temin etmek vazifesiyle mükellef olan hükümetiniz bu 
hususta kanunun bahseylediği salâhiyetten istifade etmek ister. Maruzatım bundan 
ibarettir. Takdiri âlinize mazhar olup olmayacağı Reyi Âlinize menuttur. (Şiddetli	alkışlar)

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Fethi Beyefendinin; beyanatını cidden büyük ve 
samimi bir inşirahla dinledim. Meclisi Âliniz zaman zaman vaki olan temayülâtla hürriyeti 
matbuata ne kadar taraftar olduğunu göstermiştir. Fakat efendiler, Meclisi Âlinin her 
şeyden evvel kendi tesisine olan irtibat ve sadakati vardır. Efendiler! Hürriyeti matbuat 
var mıdır, yok mudur? Cumhuriyeti tesis etmiş olan bu Meclisi Âlinin huzurunda nazariye 
bile münakaşa edilemez. Şüphesiz varıdır. Fakat her şey gibi bir takım kuyut ve şurutu 
kanuniye ile mukayyettir. Efendiler! Mecnunların, müfşitlerin, muhriklerin, cinnet ve 
hezeyan eseri gösterenlerin hiç bir memlekette hakkı hürriyeti yoktur. Çok muzlim ve 
çök macera perest bir zihniyetle hareket ettiğini hissettiğim Toksöz gazetesinin yalnız 
bir makalesini gördüm. Bu makale (Büyük tehlike) namını taşıyordu. Töksöz (Gazetesi) 
sahibi bugünkü hükümetin istinat ettiği ekseriyet fırkasını, memleketin selâmeti ve 
intizamı itibariyle büyük bir tehlike addediyor ve bunun karşısındaki Bütün kuvvetlerin 
birleşmesini teşvik ve tahrik ediyordu. Efendiler! Emniyeti Dahiliye ve Hâriciyeyi ihlâl 
etmek daha ne şekilde mevzubahis olabilir? Diyorlar ki!...

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sualinizi söyleyiniz. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Diyorlar ki; Emniyeti Dâhiliyeyi ihlâl fiil sahasına 

intikal etmedikçe bir şey yapılmamalı idi. Hükümet demek, bir hadiseyi kablevuku men 
etmek demektir.

Efendiler! Heyeti Vekile beklemeli idi de inzibat ve asayişi ve Emniyeti Dâhiliyeyi 
muhil bir hadise zuhurunda mı tedbir alaydı? Meclisi Âliniz öyle bir hükümete beyanı 
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itimat edemez efendiler. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin ittihaz ettiği kararı tamamen 
tasvip ve takdir ediyorum ve sualimi kâfi addediyorum.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sualinizin manası kalmadı.
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Hürriyeti matbuat hakkında Heyeti Vekile 

Reisi Ali Fethi Beyefendi Hazretlerinin telâkkii vakilerine bilhassa arzı teşekkür ederim. 
Hürriyeti matbuat malûmu devletleridir ki, Büyük bir sözle (Hürriyeti Matbuatla) ancak 
temin ve tecziye olunabilir. Hürriyeti matbuatın en büyük cezası? En büyük mükâfatı 
yine hürriyeti matbuattır. Efendiler! Fethi Beyefendi Hazretleriyle aramızda bir nokta-i 
nazar farkı vardır. Efkârı ifsat edenler ve bu mahiyette olanlar matbuat münfesihi 
arasında addolunabilirler mi? Olunamazlar mı? Efendiler! Bu mesele öyle bir telâkki 
meselesidir ki bunun içinden çıkmanın imkânı yoktur. Cumhuriyeti idarede her şeyin 
fevkinde kanun vardır. Efkârı ifsat eden veya tahrikâtı temin eden neşriyat varsa kanun 
hâkimdir ve Kanunun ahkâmına tevdi edilir. Fakat bu hususta idari kararlar doğru 
değildir.

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Yapılan muamele 23’ncü maddeye göredir.
HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Efendiler! 23’ncü madde Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin temin ettiği ve kurduğu Cumhuriyet esaslarıyle katiyen taban tabana zıt bir 
maddedir. (Gürültüler) Matbuata ilk defa başınızı ezeceğiz diyen bu 23’ncü maddedir. 
(Gürültüler)

Cumhuriyeti idare efkârıyle hiç bir zaman tetabuk edemez. (Kanuna	mutabıktır	sesleri)
Evet ben de itiraf ederim, kanuna tamamıyle mutabıkı hareket etmişleridir, çünkü 

ellerinde böyle bir madde vardır. (Gürültüler)
Fakat müsaade buyurunuz. (Gürültüler) Bu madde Cumhuriyet fikriyle...
TAHSİN BEY (Aydın) — O halde üçüncü maddenin tadilini teklif ediniz. (Gürültüler)
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bırakın söylesin yahu! (Devam	sesleri)
HALİS TURGUT BEY (Devamla) — 23’ncü madde, mazinin bir maddesidir. Bir 

kanundur. Bundan istifade edilmez.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu madde münfesih midir?
HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Hürriyeti matbuat hakkında demin burada 

tamamıyle sarih olarak ifadede bulunan Ali Fethi Beyefendinin, Bu kanun ile bu madde 
ile değil, Hürriyeti matbuatı daha ziyade temin edecek eşgalde hareket etmesi elbette 
daha muvafık olurdu. Bendeniz bu nokta-i nazara iştirak edemiyorum.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşımız Halis Turgut Bey 
kanun varken idari kararla tedbir almayı muvafık görmediğini izah buyurdular. Hayır, 
Halis Turgut Bey! İdari Karar almadık, kanuna harfiyen riayet etmek suretiyle karar 
aldık. Kanun sarihtir. Bu madde mucibince Heyeti Vekile ittihazı karar etmiş ve aynı 
zamanda gazete aleyhinde takibat açmıştır. Halis Turgut Bey Bu kanunun Cumhuriyet 
esaslarıyle, halk hâkimiyeti fikirleriyle taban tabana zıt olduğundan bahis ettiler. Bazı 
gazetelerde gördüm. Kanun kablettufan bir kanun imiş veyahut ölü bir kanun imiş. 
Bendeniz kanunun ölü olduğunu bilmiyorum. Ne zaman ölmüş, kim öldürmüş haberim 
yok. (Handeler) Elde kanun vardır. Meclisi Âliniz 16 Mart 1336 tarihinden sonra İstanbul 
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Hükümetinin ittihaz ettiği mukarreratı keenlemyekün addetmiştir. Fakat ondan evvelki 
bilcümle kavanin ve mukarreratı muteber addetmiştir. Bu kanun elde bulundukça bu 
kanunun hükmünü icra etmek, Emniyeti Dâhiliyeyi masum bulundurmak vazifesini 
üzerine almış olan hükümet mesul ve mükelleftir. Efendiler! Kanunu kaldırırsınız, 
Kanununun yerine başka bir madde ikame edersiniz fakat o zaman okunacak madde 
mucibince hareket etmeyi tabiî Heyeti hükümet kendine vazife addeder. Binaenaleyh bu 
kanun elde bulundukça ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Kanunların bir kısmının 
Cumhuriyet esaslarıyle taban tabana zıt olduğuna ve binaenaleyh icra edilmemek lâzım 
geldiğine bir kısmının da Cumhuriyet esaslarına muvafık olduğuna binaen ahkâmına 
tevfiiki hareket edileceğine dair bendeniz bir tasnif bilmiyorum. Hangileri Cumhuriyet 
esaslarına müstenittir. Hangileri Cumhuriyet esaslarına müstenit değildir. Bunu tefrik 
edecek surette Celilenizin böyle bir karan yoktur. Heyeti Cellileniz mevcut kanunların 
ahkâmını tenfiz vazifesini Heyeti Hükümetinize tevdi etmiştir. Biz de mevcut kanunların 
haricinde hiç bir tedbir alamayız. Alacak olursak o zaman mesul oluruz. Fakat mevcut 
kanunları tatbik etmeyecek olursak o zaman dahi mesul oluruz.139 (Bravo	sesleri),	(Alkışlar)

139   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 12, İçtima 31 Sayfa 354-357
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12 Kânunusani 1342 (1925) Pazartesi 
Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; Orduda Daimi Küçük Zabitan 
İstihdamına Dair Müdafaai Milliye Vekâletinden Suali ve Müdafai Milliye 
Vekili Ali Fethi Beyin Şifahi Cevabı

REİS — Sual sahibi yoktur.
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Suali bendeniz takabbül ediyorum.
REİS — Cevap verecek misiniz?
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Cevap vereyim.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sual takabbül edilemez sual, sahibi olmazsa talik 

edilir, İkinci defada yoksa sakıt olur.
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Müsaade buyurulursa 

cevap vereyim efendim, Ordu kadrosunda daimi küçük zabitan vücuda getirmek 
Müdafaai Milliye Vekâletinin umdesidir.

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sonra fena bir çığır açmış olacağız. Lâyihai 
Kanuniye tekabbül edilir. Sual tekabbül edilmez.

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendim! Bendeniz 
meseleyi tenvir için arz edeceğim. Ve bunda bir mahzur görmüyorum. Malûmuâlîniz 
orduda hizmeti askeriyenin müddeti birbuçuk seneye indirilmiştir. Birbuçuk sene 
müddetini İkmal eden her asker terhis olunacaktır. Bu meyanda ordunun talim ve 
terbiyesini zâbitana mühim bir surette muavenet etmekte olan küçük zâbitan da 
birbuçuk sene hizmet ettikten sonra terhis olunur. Yani, çavuş, Başçavuş... Bunlar da 
birbuçuk sene hizmetlerini ikmal ettikten sonra terhis olunur. Bu suretle ordunun 
kadrosunda mühim bir uzuv olan küçük zâbitan daimî surette mütehavvildir. Bunun 
talim ve terbiye nokta-i nazarından mahzurlu olduğu aşikârdır. Hiçbir Müdafaai 
Milliye Vekili yoktur ki orduda daimi surette bulunacak olan küçük zâbitan kadrosunu 
vücuda getirmek cihetini iltizam etmesin. Binaenaleyh, Müdafaai Milliye Vekâleti bunu 
iltizam etmektedir. Ve bunun için de bir kanun müsveddesi ihzar ve heyeti vekileye 
takdim etmiştir. Bunun müzakere ve intacı, yalnız bir müşkülâtı daidir. O da ciheti 
mâliyesinin temini meselesidir. Küçük zâbitanı birbuçuk sene ifayı vazife ettikten sonra 
ayrıca orduda istihdam edebilmek için kendilerine kâfi miktarda maaş vermelidir. Hiç 
olmazsa yirmibeş, otuz lira maaş vermelidir. Bunun yekûnu ise mühim bir miktara baliğ 
olacaktır. Binaenaleyh ciheti mâliyesi itibariyle müşkülâtı dâî elan bu teşkilâtı tetkik 
etmek üzere bendeniz Maliye Vekiline tevdi ettim. Eğer bunun imkânı malisi bulunacak 
olursa Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle bendeniz bundan fevkalâde mesrur olacağım. 
Fakat imkânı malisi bulununcaya kadar da intizar etmek zarureti vardır.

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim!
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! Nizamname-i Dahiliye tamamen 

muhaliftir. Fena bir çığır açıyoruz.
REİS — Efendim! Nizamnamede sual tekabbül edilemez diye bir sarahat yoktur; 

edilir diye de bir sarahat yoktur, meskûttur.
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Paşa Hazretleri Nizamname diyor ki, sual sahibi 
iki defa bulunmazsa sual sakıt olur. Binaenaleyh bundan sualin tekabbül edilemeyeceği 
vazıhan anlaşılıyor. (Nizamname	sarihtir	sesleri)

REİS — Efendim! Vekil Beyefendi söyledi. Meclisi Ali dinledi. Meclisi Ali suali 
dinlemiş olmakla suale cevap verilmiş demektir.

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Makamı Riyaset bir kanunu; bir nizamnamei 
tefsire salâhiyettar değildir. O hak Meclisi Âlinindir, tefsir edemezsiniz.

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY — Efendim! Bendeniz Meclisi Âlinin 
ruznamesini iki gün işgal etmiş olan bu mesele hakkında Meclisi Âlinin tenevvür 
etmesi için birkaç söz söyledim. Yoksa sual sahibi iki defa bulunmadıktan sonra sualin 
sâkıt olacağı, nizamnamenin ahkâmı sarihası iktizasındandır. Binaenaleyh suali kabul 
edemezler.

REİS — Zatıâliniz suale mi cevap verdiniz?
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Suale cevap verdim veya 

arz ettiğim gibi ruznameyi birkaç günden beri işgal eden bir mesele hakkında Heyeti 
Celileyi tenvir ettim.

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yanlış hesap Bağdat’tan döner.
ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — Efendim! Nizamnamenin o maddesi 

geçen sene malumu âlileri tadil olundu. Sahibi sual bulunmazsa bir defaya mahsus 
olmak üzere başka bir içtimaa talik olunur, ikinci defa bulunmazsa o zaman takrir sakıt 
olur, Demin, zannediyorum muhterem arkadaşlardan biri takriri tekabbül etmişler.

Halbu ki kabili tekabbül olan takrirler sual takrirleri değil istizah takrirleridir. 
Sual takrirlerimin sahibi bulunmaz veya geri alırsa kabili tekabbül olduğuna dair 
nizamnamede bir şey yoktur. Fethi Beyefendinin İzahatı ancak mevzuun ehemmiyeti 
itibarîyle Heyeti Celileniz malûmat kabilinden dinlemiş olabilir. Ve böyle olmak 
lâzımdır. Yoksa herhangi bir kanunun veya nizamnamenin ahkâmı böyle vakit vakit 
ihlâl edilirse elbette doğru olmaz. Eğer herhangi bir kanun veya nizamname sakatsa 
onu usulü dairelinde ıslah etmek lâzımdır. (Doğru	sesleri)	Şu halde Heyeti Çelilenizden 
rica ediyorum. Nizamnamenin o maddesine riayetle alelusul sualin cevabını ikindi bir 
içtimaa tehir buyurunuz,

REİS — O halde. Fethi Beyefendi! Sahibi sual bulunduğu zaman tekrar cevap vermek 
üzere bu suali talik ediyorum.

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Bu, zannedersem ikindi 
içtimaa talik olunmuş bir sualdir. Binaenaleyh üçüncü İçtimaına talik edilemez ve bu 
itibarladır ki, bendeniz meseleyi, tenvir için, Meclisi Âli’ye arzı izahat ettim.

REİS — Sual, birinci defa talik edilmiştir. Binaenaleyh gelecek içtimaa tehir ediyoruz.140
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19 Kânunusani 1341 (1925) Pazartesi 
22 Şubat 1337 Tarihli Tarik Mükellefiyeti Kanununa Müzeyyel Kanun 
Layihası ve Kângırı Mebusu Talat Beyin Turuku Hususiye ve Umumiyede 
Amelei Rnükellefe Usulünün Tatbikine Dair Kanun Teklifi ve Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Beyin; Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesinin İlgasına 
ve Amelei Mükellefe Usulünün Tatbikine Dair Kanun Teklifi ve İzmit 
Mebusu İbrahim Beyin; Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi ve Bedeniyesi 
Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle 

Riyaseti Celiyeye

Muhtelit Encümene havale buyurulan Yol Mükellefiyeti Bedeniye ve Nakdiyesi 
Kanunu layihasının on ikinci maddesinin tadili hakkındaki takrir üzerine müzakere 
cereyan etmiştir. Yol bedeli nakdisinin münhasıran yol yapmak ve tamir etmek ve hüsnü 
muhafazasına sarf edilmek şeklindeki teklifin kabiliyeti tatbikiyesi görülememiştir. 
Çünkü yol inşaa olunurken kanunun kabul olunan mevadına ve mahiyeti meseleye 
nazaran mühendislere, kondüktörlere ve fen memurlarına ihtiyaç vardır. Mezkûr teklif 
alelıtlak ve münhasıran yol parasının inşaa ve tamire tahsisini istihdaf ediyor. Bundan 
başka Mahalli idareler tahakkukat ve tahsilât vazifesini ifa ederken ve Meclisi Umumiler 
yola ait vazaifi tetkikiye ve mürakebelerini ifa eylerken yol parasından vazifeleri ve 
mahallî varidatının nispeti dahilinde hisseleri olmak zarurî velâbüttür. Teklif bu hakda 
da saklı bulunmaktadır. Asıl mühim bir mesele de yol mükellefiyeti kanunu müzakere 
edilirken İdarei Vilâyat Kanununun ruh ve menasını tebdil edecek mahiyetde tadilât 
icrasını istilzam eden tahsisi varidat şeklinde bir maddenin kabulüdür, Bu, doğrudan 
doğruya Meclisi Umumilerin muhtariyetini selbedecek mahiyette görülmüş ve bundan 
zaman zaman İnkişafı bekleyen Mahallî İdarelerin, mahkûmu kayıt ve akamet olacağı 
teyyakkun edilmiştir. Dâhiliye ve Nafıa Encümeninden mürekkep muhtelit Encümeniniz 
idareî mahalliyeleri bir cüzü tamı idari ve binaenaleyh muhtariyete sahip olarak bilmek 
mecburiyetinde olduğundan bunların nefi ve zararı kendilerine ait hususatta sahibi 
rey ve karar olduklarını ve bütün varidatın bir kül halinde olup onun herhangi bir 
suretle takyidi, mahiyeti teşekküllerine tecavüz mahiyetinde olduğunu kabul etmek 
ıztirarındadır. Binaenaleyh teklifi vakiin kabiliyeti tatbikiyesi olmadıktan başka esas 
ve prensiplerle tearuz teşkil etmesi itibariyle kabulü caiz görülememiş olduğundan on 
ikinci maddeyi Heyeti Umumiyenin tekrar nazarı tasvibine arz eyleriz.

Müşterek Encümen Reisi Muammer (Sivas) 
Mazbata Muharriri  Ahmet Hilmi (Kayseri)
Aza Faik (Ordu)
Aza Faik (Tekfurdağı)
Aza İbrahim (İzmit)
Aza Talât (Ardahan)
Aza Sabit (Erzincan)
Aza İsmail Kemal “Yol	parasının	yüzde	seksen	yola	sarfedilmek	

muvafık	olacağı	kanaatindeyim”
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REİS — Söz isteyen var mı?
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Söz istiyorum. (Zaten	müzakere	edilmiştir	sesleri)
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa! Usulü müzakere hakkında söyleyeceğim.
REİS — Efendim! Evvelce maddenin müzakeresi esnasında müzakere kâfi 

görülmüştü. Yani maddenin müzakeresi kâfi görülmüştür. Binaenaleyh yapılacak iş 
fıkranın ilâvesi ile maddeyi reye koymaktır.

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Müzakere açılmıştır. Söz istiyorum. (Müzakere	açılamaz	
sesleri)

REİS — Usul hakkında müzakere yaptık ve usul neticesinde bir teklif reye konuldu ve 
o teklif kabul edildi. Madde hakkındaki müzakere geçen celsede kâfi görülmüş, takrirler 
Okunmuş ve Encümene havale edilmiştir. (Bravo	sesleri) Binaenaleyh tekrar müzakere 
açılması doğru değildir. Madde hakkında müzakere açamayız, iki defa müzakereye tabi 
değildir. Yalnız Encümen mütalâasını söylemek isterse söyleyebilir.

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa bendeniz hükümetten birşey soracağım. (Hepsi	
söylendi	sesleri,	gürültüler)

REİS — Efendim! Rica ederim müdahale etmeyin tabiî mütalâasını söyler (Gürültüler)
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Paşam, sizden mi sual sorulacak yoksa bu 

efendilerden mi sorulacaktır?
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Müsaade buyurursanız bendeniz heyeti 

hükümetten birşey soracağım. Böyle gürültü ile bir madde arada gidiyor. Bütün idarei 
mahalliyeler ne vaziyete girecektir? (Gürültüler)

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Yol parası yola harcedilecektir.
VEHBİ BEY (Karesi) — Müzakere açınız, işte Şâhidi meydanda.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! Burada iki nokta-i nazar tesaddüm 

ediyor. Biri idare-i mâhalliyelerin hukukunun muhafazası meselesidir. İkincisi de heyeti 
celilenizce şayanı arzu olan ve hakikaten matlup olan nıkatı nazardan ibarettir.

Hiç şüphe etmiyorum. Hakikaten yolların yapılması için yol paralarının bu hususa 
sarfolunması hususunda dermiyân olunan mütalâat varittir efendiler! Reddolunamaz. 
Fakat diğer cihetten İdareî Mahalliyelerin hukukuna, salâhiyet ve istiklâline tecavüz 
edecek surette kanunî birtakım takyidat vazetmek doğru mudur efendiler? Mademki 
bütün esasatı kanuniyemiz Mahallî idarelerin istiklâl ve salâhiyetini tevsi edecek şekilde 
vaz ve tedvin olunacaktır. Bu itibarla idarei mahalliyelerin istiklâl ve salâhiyetlerini 
gözetecek şekilde kanun tertip ve tanzim etmek muvafık olur. Diğer cihetten müssirren 
Heyeti Celilenizin bir kısmının iddia ettiği cihet ki, yani yol parasının yola sarfolunması 
meselesi, bu da reddolunacak bir mesele değildir. Fakat efendiler! Bu hususu İdarei 
mahalliyeler de bihakkın takdir edeceklerdir ve takdir etmektedirler. Esas itibariyle 
hükümetin nokta-i nazarı İdarei Mahalliyelerin hukuk ve salâhiyetine tecavüz etmiyecek 
şekilde maddenin kaleme alınması hakkındadır, bittabi yolların da mühmel katmasını 
hükümet arzu etmez. Vehbi Beyin suallerine hükümet namına arzedeceğim cevap 
bundan ibarettir.

KEMAL BEY (Adana) — İdarei Mahalliyelerin hukukuna tecavüz yoktur. Beyefendi!
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REİS — Efendim! Hükümet nokta-i nazarını söylemiştir, Encümen de nokta-i nazarını 
söyledi, esasa dair ayrıca müzakere açmıyorum. Madde ayrı ayrı iki fıkrayı havidir ve ayrı 
ayrı mesaili ihtiva ediyor. Nizamnamei Dahili mucibince ayrı ayrı reye koymak lâzımdır. 
Bendeniz evvelâ birinci fıkrayı ve sonra ikinci fıkrayı reyinize arzedeceğim efendim.141
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21 Kânunusani 1341 (1925) Çarşamba 
Kastamonu Mebusu Halit Beyin Ecnebi Mütehassıslar Hakkında Sualine 
Cevabı

Başvekil Beyefendi; Hazretlerinden atideki suallere şifahen cevap vermesini temenni 
ederim.

Sual 1. Muhtelif vekâletlerce şimdiye kadar ne gibi işler için ne kadar mütehassıs 
celbedilmiştir?

Sual 2. Mütebaki işler için Ecnebi Mütehassıslar ne kadar zaman zarfında 
celbolunacaklardır. Bu bapta teşebbüsatta bulunulmuş mudur?

Sual 3. Muvazenei Maliye. Encümeni Mazbatasında 3, 6, 9 aylık için bazı 
mütehassısların celbi kabil ve bazılarının bir buçuk sene için alınması lâzım olduğu 
muharrerdir. Tecrübeye nazaran hükümet bu fikirde isabet görmüş müdür?

Kastamonu Mebusu
Halit

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim, Kastamonu Mebusu Muhteremi 
Halit Beyefendinin suali üç kısmı ihtiva ediyor. Bu kısımların her birine ayrı ayrı 
cevap vereceğim. Birinci kısımda şimdiye kadar ne gibi işler için ne kadar mütehassıs 
celbedilmiştir diye soruyorlar. 1340 senesi zarfında muhtelif vekâletlerin ne kadar 
mütehassıs celbettiğini arz edeceğim.

Müdafaai Milliye Vekâleti tayyere hidematmda istihdam edilmek üzere bir sivil 
muallim ve üç Fransız zabiti ile bir makine mütehassısı celbetmiştir,

Gülhane tatbikat ve saririyat mektebi lâboratuvar ve âmeliyatında mütehassıslığında 
istihdam edilmek üzere üç Alman celbedilmiştir.

Adliye Vekâletine Belçika istinaf azasından (Kokelk) asgarî bir ve azamî üç sene 
müddetle hizmet etmek üzere muvafakati istihsal edilmiş ise de mumaileyhe itası 
icabeden iki bin Türk altınından ibaret tahsisatı seneviyesinin bütçede karşılığı 
olmaması hasebiyle celbine imkân hasıl olamamıştır.

Dahiliye Vekâleti Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi için Almanya postaları 
dairesi memurlarından Müsyo (Ekkers) celbedilmiştir. Bu zat idare-i mezkûre Heyeti 
teftişiyesini tedris ve tensik, merkezi idarede ve müdüriyetlerin başlıcâlarmda İdarî 
hususatın kaffesini teftiş ve takip etmek, telgraf hidematını murakabe, hesabatı tetkik, 
memurin ve müstahdiminin istidat ve derecelerini tetkik ve takrir ve Heyeti teftişiyeye 
muamelei teftişiyeye ait nizamname ve talimatnameleri ihzar ve tanzim edecektir. 
Maliye Vekâleti Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi için mütehassıs olarak Amerika’dan 
muvakkaten celbedilmiş olan Müsyö «Dolaro» tetkikatı lâzimeyi icra ederek raporlarını 
vekâlete tevdi ve avdet etmiştir; diğer birkaç mütehassıs celbine tevessül edilmiştir.

Tapu Müdüriyeti Umumiyesi için dahi muvakkaten celbedilmiş olan mütehassıs 
elyevm burada olup tetkikatiyle iştiğal etmektedir.

Emlâki Milliye ve Heyeti Teftişiye için tavsiye olunan zevatın teklif ettikleri şerait pek 
ağır olduğundan muvafakat edilmemiştir.
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Maarif Vekâleti umumî maarif teşkilâtı hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
Amerikalı Profesör «Con Dövey» (John Dewey) celbedilmiş ve mumaileyh tetkikatını 
yaparak raporlarını vekâlete vermiştir.

Asarı atika mütehassısı olarak Macar Profesörlerinden Doktor «Jöl Mesaruş» 
celbedilmiş ve 1 Kânunuevvel 1340 tarihinden itibaren işe başlamıştır.

İstanbul asarı atike müzesindeki gayri İslâmî meskukâtın tasnifi için Berlin Müze 
Müdürlerinden Müsyo «Reglanğ» celbedilmiş ve vazifesini ifa ederek avdet eylemiştir.

Müzenin Akvamı Kadimei Şarkiye salonlarındaki asarın tasnifi için Alman asarı atike 
mütehassıslarından Müsyo «Omfr» celbedilmiş ve elyevm İstanbul müzesinde ifayi 
vazife etmekte bulunmuştur.

Nafıa Vekâleti bütçesinden yalnız limanlar için şarta muallak olmak üzere Roterdam 
liman müdürü celbedilmişse de muaileyhin muhassesatına ait teklifi gayri kabili kabul 
görüldüğünden avdet etmiştir.

Aandolu hattı için kendi bütçesinden fen müşaviri olarak «Mayester Paşa» ve hareket 
müşaviri olarak Mösyö «Dikman» celbedilmiştir.

Nafıa bütçesinde Ankara-Sivas ve Samsun-Sivas hatlarıyle, turuku muabir ve umuru 
miyahiyede istihdam edilmek üzere yirmi sekiz kadar ecnebi celbedilmiş ve bunlardan 
bir kaçı istifa etmiştir, mütebakisi elyevm müstahdemdir.

Zirat Vekâleti; Orman Müdüriyeti Umumiyesine Amenajman için bir Macar Mühendisi 
celbedilmiştir. Ziraat Müdüriyeti Umumiyesine biri kimyager diğeri ekalimi mütedilei 
harre nebatatı, zeriyat, garsiyat mütehassısı olmak üzere iki mütehassıs ve çiftlik, 
hayvan bakıcı, konserve, tavukçu ve makinist olarak on bir adet ustabaşı celbedilmiştir. 
Baytar Müdüriyeti Umumiyesi için Karacabey harasında istihdam edilmek üzere bir 
antrenör ve bir jokey getirilmiştir.

Ticaret Vekâleti; Madin Müdüriyeti Umumiyesi için petrol mütehassıslarından 
Lüksemburg’lu Doktor Mühendis «Lüsyosi» celbeylemiştir.

Sanayi Müdüriyeti Umumiyesince çinicilik hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
Almanya’dan Doktor Müsyo «Perdel» ile Profesör «Gogel» celbedilmiş mumaileyhima 
raporlarını vererek avdet eylemişlerdir.

Sıhhiye Vekâleti; henüz ecnebi mütehassıs celbetmemiştir.
Ziraat Bankası; Lozan Darülfünunu Müderrislerinden Müsyo «Morf» banka 

muhasebesinin ıslâhı için celbetmiş ve muahheren görülen lüzum üzerine Müdüriyeti 
Umumiyeye bu zat tayin olunmuştur.

Sualin ikinci kısmı; mütebaki işler için ne kadar mütehassıs ne kadar zamanda 
celbedilecek ve bu babta teşebbüsatta bulunulmuş mudur? Diyor. Buna da cevap 
vereceğim;

Müdafaai Milliye Vekâleti; Erkânı Harbiye Mektebi ile Harbiye ve Endaht ve Tatbikat 
Mekteplerinde ve diğer hidematı müsellahai askeriyede istihdam edilecek mütehassıslar 
için tetkikat icrası zımnında Erkân-ı Harbiye-i Umumiyece Mirliva Naci Paşa Riyasetinde 
Avrupa’ya izam edilen tetkik Heyetine talimat verilmiştir. Bu babta kati karar verilmek 
üzere Heyetin raporuna intizar edilmektedir. Bu meyanda kıtaatı fenniye için Fransadan 
ayrıca bir binbaşı ile iki zabitin celbi için müzakerat cereyan etmektedir.
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Muharebe gazlarıyla mesaha kıtaatı ve umuru baytariye için ateşe militerler 
vasıtasiyle takibat icra edilmektedir.

Adliye Vekâleti; matlup tahsisat verildiği takdirde senei atiyede mütehassıs celbini 
temin eyleyecektir.

Dahiliye Vekâleti; Emniyeti Umumiye, İdarei Mahailiyei Vilâyat, Memurin, Heyet 
teftişiye, Nüfus şubeleri için celbi icap eden mütehassısların şeraiti kabul ve istihdamları 
hakkında muhabere cereyan etmektedir. Bu muhaberat henüz müspet bir neticeye

Maliye Vekâleti; Norveçte Basireti İçtimaiye Nezaretinin İçtimaî sigorta mütehassısı 
olan Müsyo «Norvaldstronı» ile mutabakat hasıl olmuş ve harcırahı hakkında muhaberat 
icra edilmekte bulunmuştur.

İkinci Rüsumat mütehassısının şu birkaç ay zarfında celbi ümit edilmektedir.
Emlâki Milliye ve Heyeti Taftişiye için de bir mütehassıs celbine çalışılmaktadır.
Maarif Vekâleti; mektep müzesi ile elişleri mütehassısı sıfatiyle iki mütehassısın 

daha celbine tevessül etmiştir.
Nafıa Vekâleti; su, elektrik, tayyare mütehassıslarının celbi tasavvur edilmekte ise de 

henüz celbedilmemiştir. Yani 1341 senesi tasavvuratı içindedir.
Ziraat Vekâleti; mütebaki işler için azamî altı ay zarfında iktiza eden mütehassısları 

celbeleyecektir ve bu hususta muhtelif milletlere mensup mütehassıslarla ve 
sefaretlerimizle muhabere cereyan etmektedir.

Ticaret Vekâleti; Maaddin Müdüriyeti Umumiyesi için Avusturya’dan kömür ve demir 
mütehassısı «Doktor Mühendis Grambek» i celbeylemek üzeredir. Kezalik vesaiti nakliye 
ve tesisatı madeniye için bir ve maadini saire için bir mütehassıs celbi mütasavverdir.

Ticaret Müdüriyeti Umumiyesi için nakliyatı berriye ve bahriyeye ve gümrük 
tarifeleri ve tedrisatı ticariye için üç mütehassıs celbi tasavvur edilmektedir. Sanayi ve 
Mesai Müdüriyeti Umumiyesi için, şeker, çelik, boyacılık, kuvayı miyahiye elektrik için 
üç mütehassıs mutasavverdir. Bunun için hususatı mezkûrede sahibi ihtisas zevat ile 
muhaberede bulunmakta ise de mumaileyhim ile ne kadar zaman zarfında itilâf hasıl 
olacağı ve ne zamana kadar celbedilebilecekleri tayin edilememektedir.

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti; Almanya’da birkaç mütehassıs zat ile 
muhabere etmektedir. Avrupa’dan müracaat eden bazı mütehassıslara, icra edilen 
tahkikat neticesinde ademi kifayetleri anlaşıldığından muvafakat edilmemiştir. Cemiyeti 
Akvam ve Hıfzıssıhha şubesine de müracaat edilmiş ise de henüz cevap alınamamıştır. 
Marta kadar intacı kuvvetle memuldür. Vekâlet şimdilik malarya ve hıfzıssıhhai 
umumiye mütehassısları getirmek arzusundadır.

Ziraat Bankası; Lozan Darülfünunu Ulumu Âliyei Ticariye mezunlarından ve Hukuk 
doktorlarından Müsyo «Granşanın» Müdüri Umuminin mesaisine muavenet etmek 
üzere celbi takarrür etmiş ve kendisine tebligat yapılmıştır. Şehri hal zarfında vazifesine 
mübaşereti muhakkaktır. Teftiş umurunun ıslâh ve tensiki için ecnebi mütehasıs celbine 
teşebbüs edildiği gibi bir sigorta mütehassısı, ile de muhabere icra edilmektedir.

Sualin üçüncü kısmı; Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasında 3, 6, 9 ay için celbi 
kabil ve bazılarının bir buçuk sene için alınması lâzım olduğu muharrerdi. Tecrübeye 
nazaran Hükümet bu fikirde isabet görmüş müdür?
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Efendim; 3, 6, 9 aylık gibi müddetler için mütehassıs celbi hususunda yapılan 
tecrübede bir isabet görülememiştir. Hakikaten yalnız üç ay için bulunduğu mevkii 
memuriyetini terkedecek altı veya dokuz ay için mütehassıslar zuhur etmemiştir veyahut 
gayet ağır şerait dermeyan etmişlerdir. Üç veya altı ay için bunların vazifelerinden ve 
hizmetlerinden ve ihtisaslarından bihakkın istifade edilememiştir. Binaenaleyh yapılan 
tecrübelere göre böyle üç veya altı veya dokuz ay müddetler için mütehassıslar celbi 
pek de muvafık neticeler vermemiştir.

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, Başvekil Fethi Beyefendinin izahatlarına 
teşekkür ederim. Heyeti Celileniz Ecnebi mütehassıslarına olan ihtiyacımızı takdir 
buyurarak 1340 bütçesine bir milyon lira vaz buyurmuştu. Şimdiye kadar ne yapılmış 
olduğunu anlamak için bu sual takririni vermiştim. Heyeti Celilenizce de malûm olduğu 
üzere bazı vekâletler bütçede mevzu mütehasısları hiç getirmemişlerdir. Meselâ; 
Arzu edilirdi ki, jandarma, polis için birer mütehassıs gelsin nitekim burada İmar ve 
İskân meselesi Heyeti Celilenizi pek ziyade müteessir edecek safhalar arz etti ve elan 
da şikâyatın arkası kesilmiş değildir ve bu mesele için de bir mütehassıs gelmemiştir. 
Halbu ki 1340 senesi bütçesi kabul edileli bir sene olmuştur. Şu bir sene zarfında 
mütehassıslar celbedilebilirdi. Sonra mütehassısları getirmekten maksadımız tabiî 
bunları malumatına, fenne ve ilme olan ihtiyacımızdandır. Meselâ Sıhhiye Vekâleti 
bize sıtma mücadelesi için bir kanun yapıyor fakat henüz sıtma için bir mütehassıs 
celbetmemiştir. Arzu edilirdi ki bu malarya için bir mütehassıs getirilerek mücadeleye 
esaslı girişilsin de bu kanun ondan sonra Meclisten çıkarılsın. Halbu ki zaman geçmiştir.

Müdafaai Milliye Vekâletince getirilen mütehassıslar ve getirileceği bildirilenler 
sureti umumiyede maksada kâfidir. Yalnız son zamanlarda bilhassa topçu endaht 
kavaidi hemen alt üst olmuştur. Topçu endaht mektebi için mütehassısların biran evvel 
getirilmesini ve keza Erkânı Harp. Mektebi için lüzumu derkâr olan mütehassısın bir an 
evvel celbini temenni ederim.

Müddetler evvelce de bendenizin nazarı dikkatimi celbederek hatta geçen sene de 
bir takrir vermiştim ve Heyeti Celileniz kabul buyurmuştu. Araya bütçe müzakeresi 
girdiğinden benim takririm esaslı surette müzakere edilemedi, onda demiştim ki bu 3, 
6, 9 aylık celbedeceğimiz mütehassıslardan biz istifade edemeyiz. Onun için mütehassıs 
Encümenleri vekiller ile temas ederek hangi işlere ne kadar müddetle mütehassıslar 
celbedilmek lâzımsa bunları tespit etsinler. Fakat hangi işler için ne kadar müddetle 
celbolunacakları yalnız Encümenin mazbatasında münderiç kaldı. Hükümetin de teklifi 
değildir yani esas itibariyle yalnız mazbata da vardır. Olabilir ki biz her iş için mütehassıs 
getirmeye lüzum görmeyebiliriz. Nitekim izahatta Heyeti Celilenize arz edildi. Deniliyor 
ki meselâ; Nafıa Vekâleti liman için mütehassıs olarak Roterdam liman müdürünü 
getirtmek istemiş fakat şeraitte uyuşulamamış, gayet yüksek bir para istemiştir. Eğer biz 
başka cihetlerden tasarruf edebilseydik böyle kıymetli adamlar için iki bin değil belki üç 
de verebilirdik. Başvekil Beyefendiden çok rica ederim. 1341 senesinde hangi işler için 
ne kadar müddetle mütehassıslara ihtiyacımız vardır? Esaslı surette tespit buyrulsun. 
Efendim; bir mütehassıs bilhassa kıymetli mütehassıslar, Avrupa’nın lüks hayatına 
alışmış olan bu zatlar bizim memlekete gelmek için her halde ağır şerait dermeyan 
edeceği tabiidir. Eğer o adamdan biz istifade etmek istiyorsak onun isteyeceği şeraiti 
kabul etmek mecburiyetindeyiz kanaatindeyim. İki bin lira istiyorsa vermeliyiz, fakat 
diğer şeylerden fedakârlık etmiş olmalıyız. Her halde bu mesele hakkında Başvekil 
Beyefendi Hazretlerinin daha ciddî tedabir ittihaz buyurmalarını istirham ederim.
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BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim, şuabatı idariyemizide ihtisasa 
taalluk eden bilcümle hususatta ecnebi ve yerli mütehassıslardan istifade etmek için 1341 
senesi zarfında esaslı ve kati surette tedabir almak hükümetin cümlei makasıdındandır. 
Binaenaleyh 1341 senesi zarfında bu cihetin tamamen tatbik edileceğini zan ve ümit 
ediyorum.

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; gerek Vehbi Bey arkadaşımızın ajansın 
lüzum ve ehemmiyeti hakkında dermeyan ettiği fikre, gerekse Şükrü Beyefendinin bir 
şirkete tevdii hakkındaki mütalâasına iştirak edebiliriz. Bu, başka bir şeydir. Bendeniz 
anlayamıyorum; bütçede faslın maddesi olmayan bir para nasıl sarf olunuyor? Bunu 
anlayamıyorum. Fakat deniliyor ki; efendiler, telgraf ücuratı hiç olmazsa kısmen bazı 
bütçelerde vardır. Olmayan bütçelerde -usulsüz olmakla beraber- konulsun diye Heyeti 
Âliyeniz o zaman son günler müzakeratında böyle demişti. Fakat efendiler, ajans 
meselesine gelince; bütçeye konsun diye Meclisi Âlide söz geçmemiştir. Evet, böyle 
bir söz sebkat etmemiştir. Malûmu ihsanınızdır ki, birisine bir maaş tahsisi hakkında 
bir kanun kabul ederiz. Hatta o kanunu kabul etmekle beraber Vekili aidi de bize der 
ki; Bütçede bunun yeri olmak lâzım gelir ve muvazenenin filânca faslına bir madde 
konulsun diye bir teklif yapar. Farzımuhal olarak ajansın devamı hakkında Heyeti 
Âliyenizin bir kararı olsa ve bu karar bütçenin, faslında, maddesinde bu meblâğı havi 
değilse kabili tatbik değildir efendiler. Bendenizin iddiam bütçede murakkam olmayan 
ve bütçeye geçmeyen ve Heyeti Âliyenizin kabul ve tasdikine iktiran etmeyen bir para 
sarf edilemez. Sonra efendim, ajansın lüzum ve ehemmiyeti derkârdır. Heyeti Âliyeniz; 
buna devam etsin demiş. Ne yapalım. Devam etmeyelim mi?

Evet efendiler, Vekili aidi diyecek idi ki; Heyeti Âliyeniz devama karar vermiştir, fakat 
parası hakkında bir şey dememiştir, söylememiştir ve bunun için siz vazifenizi noksan 
yaptınız diyeceklerdi. İşte efendiler, bu, denilmemiştir. Binaenaleyh çok istirham 
ediyorum efendiler; Heyeti Celile karar vermiş diye böyle bütçede faslı, maddesi mezkûr 
ve mevcut olmayan bu parayı sarf etmesinler ve ümit ederim ki, bu Heyeti Vekile böyle 
yapmıyacaktır. Ve yine çok rica ederim ki, bu yapılmasın! Şimdi bu bapta ne kadar söz 
söylense; hepsi bendenizce tevilden ibarettir ve tevildir. Hulâsai maruzatım, bütçede 
olmayan bir para sarf edilemez. Bütçe usulü böyledir.142
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21 Kânunusani 1341 (1925) Çarşamba 
1340 senesi Bütçesine 7.321.588 lira 89 Kuruşluk Tahsisat İlâvesi 
Hakkında ve Yine 1340 Senesi Muhasebatı Zatiye Bütçesine 120.000 Lira 
Tahsisatı Fevkalâde İtasına Mütedair ve Müdafaai Millîye Vekâletinin 
Senei Mezkûre Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Başvekâletten Mevrut 
Üç Kıt’a Kanun Lâyihasiyle İdare Heyetinin Riyaseti Cumhur Bütçesine 
Telgraf Ücüratı Namıyle Açılan (A/16) Faslına Yirmi Bin Lira Tahsisat 
İlâvesine Dair Teklifi Kanunisi Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim, ajans hakkında bütçeye hiç bir 
masraf konulmamış değildir. Ajansın bilûmum memurin ve masarifatı vesairesi için 
zannederim 130 bin liraya baliğ olan bir para konmuştur. (150 bin lira sesleri.) Bu 
para konulmakla demek ki, ajansın idamei vazifesi ve idamei lüzumu kastedilmiştir. 
Telgraf ücuratı için bir para konmamıştır. Yalnız bunun için «400 bin» lira tahsisatı 
munzamma Meclisi Âlinizden talep edilmiştir ve bu talebi havi olan kanun lâyihası da 
Muvazenei Maliye Encümeninde bulunmaktadır. Orada tetkik ediliyor. Neticei tetkikat 
Heyeti Âliyenize gelecektir. Karar ise Heyeti Celilenindir. Vaziyet bundan ibarettir 
efendim. Ajansın ehemmiyeti vücudunu takdir buyurursunuz. İtiraz eden arkadaşlar da 
takdir buyururlar. Ajansın ifayı hizmeti için lâzım olan meblâğ bütçeye konulmuş ve 
tahsisat talep edilmiştir ve bu teklif yani buna dair tahsisat Meclisi Âlinize tevdi edilmiş 
ve Muvazenei Maliye Encümeni de derdesti müzakeredir. Neticei müzakerata intizar 
etmek lâzımdır.

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Başvekil Beyefendi, Encümende müzakere 
edilen bir şey henüz müzakere edilmekte iken ve Heyeti Âliyeye gelmeden, Encümende 
müzakere ediliyor demek sarfiyatta mezuniyet verilmiş mi demektir?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim, ajans mevcut olduktan sonra 
ajansın telgraf göndermemesi tasavvur edilebilir mi? Zımnen telgraf gönderileceği 
kabul edilmiş demektir.

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Evvelce arz ettiğim gibi hepsi tevildir efendim, 
bu katiyen caiz değildir.

REİS — Buyurunuz Şükrü Bey; söz sizindir.143
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26 Kânunusani 1341 (1925) Pazartesi Bozok Mebusu Ahmet Hamdi 
Beyin, Türk Üserasının Celbi İçin Rusya’ya Gönderilen Heyet Hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâletinden Suali ve Müdafaai Milliye Vekili Fethi 
Beyin Cevabı

Riyaseti Celileye

Atideki suallere Müdafaai Milliye Vekâletinin şifahen cevap vermesini rica eylerim.

1.— Rusya memalikinde bulunan üseranın celbi için geçen sene gönderilen heyetin 
nerede ve ne ile meşgul oldukları?

2.— Rus hükümeti Türkiye de bulunan Rusların taharrisi ile memleketlerine izamı 
zımnında beş zattan mürekkep bir heyet gönderdiği halde hükümetimiz pek vasi olan 
Rusya arazisinde esir taharrisi için üç zattan müteşekkil bir heyet göndermesindeki 
sebebin ne olduğu?

3,— Türkiye’de dolaşan Rusya heyetine her türlü muavenet ve teshilât irae edildiği 
halde Rusya da bulunan heyetimizin bir güna muavenet görmediği ve hatta Rusların 
hoşnutsuzluğunu mucip olduğu hakkındaki rivayetin sahili olup olmadığı?

Şark cephesinde bulunup hayat ve mematından haber alınamayan yüzlerce zabit, 
binlerce neferin aile ve akrabası son bir ümit ile bu meselenin neticesini senelerden 
beri gözyaşları ile İntizar ettikleri halde, şimdiye kadar katî ve müsmir faaliyet irae 
olunamaması?

4.— Rusya’da bulunan üseramızın miktarından hükümetimizin takribi ve tahminî 
malumatı olup olmadığı?

21.1.1341 
Bozok Mebusu
Ahmet Hamdi

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem efendiler, 
müsaadenizle suallere, birer birer cevap vermek isterim.

Rusya’da bulunan üseramızın celbi için geçen sene gönderilen heyetin nerede ve ne 
ile meşgul olduklarını soruyorlar.

Bu heyet, bugün Moskova’da ve Rusya’da bulunan üserayı tahrir edip memleketimize 
sevketmek üzere seyahat etmek hazırlığını yapmaktadır ve bununla meşgul olmaktadır. 
Yakında devri teftişe çıkacaklar ve buldukları üserayı memleketimize göndereceklerdir.

Rus Hükümeti, Türkiye’deki Rus Üserasının taharrisi ile memleketlerine iadesi için 
beş kişilik bir heyet gönderdiği halde bizim neden üç kişilik bir heyet gönderdiğimizi 
soruyorlar.

Efendiler, Rus Hükümeti, beş kişiyi münasip görmüş ve beş kişi göndermiş, biz 
ise üç kişinin bu işi yapacağına kanaat ettik ve üç kişinin gitmesine karar verdik ve 
gönderdik. Hususiyle bunların yevmiyeleri pahalı ve masrafı mücip olduğu için iktisat 
nokta-i nazarından da üç kişinin bu maksadı temin edeceği kanaatim hasıl ettik ve üç 
kişi gönderdik.
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Türkiye’de dolaşan Rus heyetine her türlü muavenet yapıldığı halde bizim heyetimize 
her türlü müşkülât irae edildiği hakkındaki haberler doğru değildir.

Heyetimiz de Moskova’ya vusulünde her türlü muavenet ve teshilâtı görmüştür; 
Yakında vazifesine başlayacaktır. Bittabi biz de burada bulunan Rus heyetine lâzım 
gelen muaveneti yapacağız.

Şimdiye kadar katî ve müsmir faaliyet irae olunamaması esbabım soruyorlar.

Hakikaten bu mesele; Şimdiye kadar uzayıp gitmiştir. Bu mesele ile bundan evvelde 
uğraşılmıştır ve birçok defalarda bu üseranın celbine teşebbüs edilmiştir. Fakat bazıları, 
orada iş bulmuş ve yerleşmiş oldukları için veyahut diğer bazı esbap ile kendi arzularıyle 
gelmek İstemiyorlar. Fakat biz; son vazifemizi ifa etmek ve memleketimize gelmek 
isteyenleri bulup meydana çıkarmak ve memleketimize gelmelerini temin etmek üzere 
teşebbüs etmek için heyetimizi gönderdik.

Rusya da bulunan üseramızın miktarını soruyorlar.

Rusya da bulunan üseramızın miktarı hakkında hükümetin takribi olarak elde ettiği 
malumata göre, Rusya da bulunan üseranın miktarı sekiz ilâ on bin raddelerindedir.

REİS — Kâfi görüyor musunuz?

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Kâfi görüyorum efendim.144
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26 Kânunusani 1341 (1925) Pazartesi 
Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi Umumî ve İstiklal Muharebatında 
Hayat ve Mematı Meçhul Kalan Efrat ve Zabit’anın Miktarı ve Zevceleri 
Hakkında Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinden Suali ve Adliye 
Vekâleti Vekili Saraçoğlu Şükrü ve Müdafaai Milliye Vekili Ali Fethi 
Beylerin Cevapları

Riyaseti Celileye

Müdafaai Milliye Vekili beyefendi hazretlerinden atideki sualim şifahen cevap 
verilmesini temenni ederim.

1. — Harbi Umumide ve İstiklâl muharebatında hududu millî dahilinde hayat ve 
mematı meçhul kalan efrat ve zabitan miktarı neden ibarettir?

2. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 bütçesi 293/A faslında Rusya’daki esirlerimizin 
celbi için 50.000 lira kabul edilmişti. Rusya’da vesair yerlerde nefer, zabit, sivil olarak 
ne kadar esirimiz vardır. Şimdiye kadar bunlardan 1340 bütçesinin kabulünden beri ne 
kadar celb edildiği ve cümlesinin celbi ne zaman hitam bulacaktır?

Aynı zamanda Adiliye Vekili Beyefendiden de atideki sualime şifahen cevap vermesini 
temenni eylerim.

Harbi Umumide ve istiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul kalmış olan 
zabitan ve efradın zevceleri başka birisi ile tezevvüç etmek istediği taktirde ne yolda 
muamele yapılmakladır? Bu babdaki karar neden ibarettir.

21.1.1341
Kastamonu Mebusu

Halit

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efendiler! Bu kabil 
kadınlar iki suretle izdivaç edebilirler. Esarette bulunupta avdet etmeyenler hakkında 
mematları hakkında zannı galip husul bulduktan sonra mematına hükmolunur ve bittabi 
mematına hükmolununca, terekesi veresesi arasında taksim olunduğu gibi zevceleri de 
evlenebiliyorlar. Hükmolunmazdan evvelde eğer kadın nafakasını bulamazsa ve almak 
imkânını da göremezse hâkime müracaat ediyor ve nikâhın feshini talep ediyor ve nikâh 
feshedilince bittabi bu zevce serbest kalıyor, aharla tezevvüç edebiliyor. Şimdiye kadar 
yapılan muamele, bu iki şekilden birisi ile cereyan ediyordu.

REİS — Şimdi cevap verecek misiniz?
HALİT BEY (Kastamonu) — Müdafaai Milliye Vekiline de sualim var. Onunda 

izahatlarından sonra ikisine birden cevap vereceğim.
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! Demin arz 

ettim. Rusya da bulunan üseramızın miktarı sekiz ilâ on bin raddesindedir. Başka 
memleketlerde üsera bulunduğuna dair malumatımız yoktur.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Japonya’da vardır,
MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Böyle bir malumat, 

üsera şubesinde mevcut değildir. Vakıa Yunanistan’da bazı üseranın mevcudiyetini 
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gazeteler yazmış ise de resmen tahkikat icra ettik ve böyle üseranın mevcut olmadığı 
neticesine vasıl olduk. Akibetleri malum olmayan efrat ve zabıtanın sual ediyorlar. Bu 
hususda katı bir malumatı bu gün veremeyeceğim. Müsaade buyurulursa bunların kati 
miktarı hakkında ertesi celsede malumat veririm. Bunların da miktarı pek cüzî bir 
raddeye inmiştir.

Arada milletvekillerinin konuşmalarından sonra devamla

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! 
Rusya’daki Üseramızı taharri etmek için komisyonun izamında teahhür olduğundan 
bahis ettiler. Bendeniz Vekâleti deruhte eder etmez komisyonu göndermekte asla teahhür 
etmedim ve az zaman sonra yola çıkardım. Bu komisyon elyevm Moskova’dadır. Sene 
başı olmak; münasebetiyle birtakım bayramlar araya girmiştir ve bu sebeple hemen işe 
başlayamamışlardır. Fakat şimdi belki de bu dakikada işe başlamış bulunuyorlar. Arzu 
buyurdukları gibi bittabi orada kalmak isteyenlerle memleketlerine gelmek isteyenlerin 
mümkün olduğu kadar haklarında edinebilecekleri malumatı buraya gönderecekler ve 
memlekete dönmek isteyenler için lâzım gelen teshilâtı ifa edeceklerdir.

REİS — Efendim! Cevabı kâfî görüyor musunuz? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Kâfi görüyorum, 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! Sormaya lüzum yok, eğer kâfi görmezse 

takrir verir.145
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29 Kânunusani 1341 (1925) Perşembe  
Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir ve Hasan Fehmi Efendilerin Celâliye 
ve Emsali Vakfına Ait Dergâh ve Tekkelerin Sureti İdaresine ve Bu Bapta 
İhzarı Mutasavver Lâyihai Kanuniyeye Dair Suali ve Başvekil Ali Fethi 
Beyin Cevabı

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun şimdi okunan 84’ncü maddesine tevfikan aşar vergisinin 
eşhası hususiye tarafından tahsili memnudur. Devletten mada hiç bir kimse asar 
vergisini tahsil edemez.

Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunu çıktıktan sonra bazı köylerin aşarını almakta 
olan eşhasın bu husustaki hakları sakıt olmuştur. Evrakı istisnaiye hakkında Heyeti 
Celilenize bir kanun takdim olunmuştur ve bu kanun üç dört ay evelisi ihzar edilerek 
takdim edilmiştir. Evkaf Encümeninden rica ederim bu kanunun bir an evvel tetkik 
buyurup çıkarsınlar.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu kanun Kavanini Maliyeye gelmiştir ve 
derdesti takdimdir.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Demek ki bu kanun Kavanini Maliye 
Encümenine gelmiş. Bunun tacilini Encümenden rica ediyorum. Bu hususta ahkâm 
vazolunmuştur ve erbabı istihkaka maaş suretiyle para verilmesi de bu kanunla derpiş 
edilmiştir. Mezkûr kanun mevkii meriyete vazolunduktan sonra, bunların bir hukuku 
varsa ve Heyeti Celileniz de tasdik edecek olursa, o zaman nazarı dikkate alınacaktır. 
Yoksa ondan evvel bunlara para vermek Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir olduğundan 
kimsenin salâhiyeti dahilinde değildir.146

146   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 12, İçtima 42 Sayfa 362-363
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29 Kânunusani 1341 (1925) Perşembe 
Şûrayı Askerinin Teşkilat Vazaifi Hakkında Kanun Layihası 
Münasebetiyle

FERİT BEY (Çorum) — Müsaade buyrulur mu Paşa Hazretleri! Ruznamemizin 
ikinci maddesinde hükümet namına vuku bulacak müzayede, münakaşa ve ihalelerin 
sureti icrası hakkında bir kanun lâyihası vardır. Bu kanun lâyihası Muvazenei Umumiye 
Kanununu muaddil olduğu için Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi icap eder. Lütfen 
Şûrayı Askerî Kanununun müzakeresine başlamazdan evvel bu lâyihai kanuniyeyi 
Muvazenei Maliye Encümenine havale buyurmanızı Muvazene Encümeni talep ediyor.

REİS — Tensip ederseniz Muvazene Encümenine havale edelim. (Hay	 hay	 sesleri) 
Gönderilmiştir efendim.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis Paşa 
Hazretleri; söz istiyorum.

REİS — Buyurunuz;
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; Şûrayi Askerî 

Kanununun geçen celsede heyeti umumiyesi hakkında cereyan eden müzakerede 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri birçok nıkatı nazardan şayanı dikkat ve mucibi 
istifade beyanatta bulundular. Bu beyanatları arasında, fikirlerine ve kanaatlerine 
iştirak edemeyeceğim hususat hakkında, bugün müsaadenizle muhtasaran cevap 
vereceğim; Paşa Hazretleri, elyevm huzuru âlinizde mevzuu müzakere bulunan Şûrayı 
Askerî Kanununun, Harbî Umumî tecarübünü haiz olmadığını ve askerî bir mahiyetten 
ziyade siyasi bir şekil aldığını mütalâa buyurdular ve bu mütalâalarını ispat etmek 
için Harbî Umumiden evvel merkezi devletlerde ve Rusya’da başkumandanlığa dair 
mevcut olan e masattan bahis buyurdukları gibi İngiltere, Fransa ve İtalya gibi itilâf 
devletlerine mensup olan devletlerde bu hususta mevcut olan kanaatlere dair malumat 
ita buyurdular. Bu malumata göre İngiltere, Fransa ve İtalya gibi devletlerde birisi harbi 
idare edecek olanların teşkil edecekleri bir harp komitesi veya müdafaai vatan komitesi 
diye bir teşekkül mevcut olduğundan diğeri de harekâtı harbiyeyi idare edeceklerin 
vücuda getirecekleri Şûrayi Askeri veya Âli Şûrayi Askerî diye bir teşekkülden, bahis 
buyurdular. “Bendenize kalırsa Harbi Umumiden evvel ne Fransa’da ve de İngiltere’de 
ve ne de İtalya’da böyle harp komitesi veya müdafaai vatan komitesi namiyle bir teşkilât 
yoktur.

RAUF BEY (İstanbul) — Var idi efendim, var idi.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Hayır yoktu, Harbî Umumiden evvel 

yoktu diyorum. Bunu ispat etmek gayet kolaydır. Müdafaai vatan komitesinin Kâzım 
Paşa Hazretleri tarafından tadat buyrulan vazaifini bir defa hatırlatmak isterim. O 
vazaifte, diyorlar ki; evvelâ memleketin bütün menabiini harp cephesine sevketmek, 
sonra harp esnasında milletin maneviyatını yüksek tutmak, muzir propagandalara, 
ifsadı ahlâk cemiyetlerinin tahrikâtına karşı koymak, milletin iaşesini tanzim ve temin 
etmek, tevellüdatın durmamasını, hıfzıssıhhayı, Maarifin hazardaki gibi idaresini temin 
etmek, suiistimallerin ve harp zenginlerinin millete karşı rahne açmamasını temin 
etmek, bitarafların efkârını lehe çevirmek, düşman milletin maneviyatım kırmak, yeni 
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müttefikler tedarik etmek, harp hedeflerini gözönünde bulundurmak, sulh zamanında 
ona göre hareket etmek gibi vazaiftir.

Bu gibi vazaif efendiler; bir memleket hali harpte bulunduğu zaman varidi hatır olan 
vazaiften ibarettir ve bu gibi vazaif doğrudan doğruya Hükümete mürettep olan en mühim 
vazaiften ibarettir. Eğer Heyeti Hükümet haricinde bir teşkilât memlekete müttefik tedarik 
etmek, yahut bitarafların efkârını lehine çevirmek veyahut harp hedeflerini tayin etmek 
vazifesini ona göre kabul etmiş olursa-Heyeti Hükümet ne ile iştigal edecektir? Heyeti 
Hükümetin bundan daha mühim vazifesi var mıdır, efendiler? Olamaz (Doğru	 sesleri) 
Binaenaleyh harp zamanında ve hali harpte bulunan bir memlekette idare-i hükümeti 
eline almış olan bir Hükümetin en mühim vazaifini teşkil eylemekte olan bu mevad ancak 
Heyeti Hükümete mürettep en mühim vazaiften ibarettir.

Efendiler; Harbi Umumî esnasında bu gibi teşkilât Avrupa’da, Fransa’da, İngiltere 
ve İtalya’da hakikaten vaki olmuştur. Fakat böyle teşkilâta saik olan zaruretleri müsade 
buyurursanız Heyeti Celilenize arz edeyim. Malûmuâliniz Harbi Umumî ilân olunur 
olunmaz, bütün memleketlrde bilhassa fırka mücadelâtı ve siyasi kanaatler hakkında 
cereyan eden mücadelâta serian nihayet verilmiştir. Bütün fırkalar ittihad etmiştir. O 
zaman şu veya bu kanunun şu veya bu prensip dahilinde mevkii tatbike vaz olunması 
hakkında münakaşa cereyanına mahal ve meydan yoktu. Yalnız bir şey vardı; Düşmanı 
mağlup etmek, memleketi düşman istilâsından kurtarmak ve harp gayelerini temin 
etmek. Bunlar, bütün efradı millet için mukaddes bir maksat ittihaz olunmuştu. (Bravo	
sesleri) Böyle bir maksat uğrunda fırka münakaşatına nihayet verilmişti ve o zaman 
bütün fırkalardan mürekkep bazı memleketlerde temerküz kabineleri vücut bulmuştu. 
Bu temerküz kabinelerinde bütün fırkaların temsil olunmasını temin için muhtelif fırka 
azasından, hatta vekâletsiz olarak yalnız Heyeti Vekileye dahil olmak suretiyle vekiller 
alındığı gibi, Harbi Umuminin ihtiyaçları ve zaruretleri neticesi olarak Mühimmat 
Vekâleti, İaşe Vekâleti, Propaganda Vekâleti, şu veya bu suretle birçok vekâlet daha ihdas 
olunmuş ve vekâletlere ait olan ve bahusus -İngiltere’den bahsediyorum- müsteşarların 
adetleri tezyit olunmuştur. Esasen efendiler; İngiltere Kabinesi, dünyada azası en çok 
olan bir kabinedir. Yanılmıyorsam, bugünkü günde bile 20-30 kadar aza kabineye 
dahildir. O zaman kabinenin Heyeti Umumiyesi büsbütün tezayüt etmiş olduğu için, 
müttefiklerle muhabere etmek ve yeni müttefikler elde etmek, harp hedeflerine göre 
milletin kuvvei maneviyesini daima yüksek tutmak, bütün menabii kuvveti cepheye 
sevketmek gibi hükümetin vazaifinden olan en mühim hususatı böyle 42- 50 kişilik 
bir heyet huzurunda müzakere etmekten tevellüt edecek mahaziri nazarı itibar alarak, 
kabinenin en mühim azası ayrıca harp komitesi halinde içtima etmişler ve bu vazaifi 
ifa etmişlerdir. Başka türlü de bu vazifelerin ifasına imkân yoktu. İşte böle zaruretlere 
binaen o zamanlar İngiltere’de olduğu gibi, Fransa’da ve İtalya’da dahi böyle kabine 
azasından harp komiteleri teşekkül etmiş ve ifayi vazife eylemiştir. Şurasını da nazarı 
dikkatinize bir daha arz etmek isterim ki; Bu ifa olunan vâzaif, doğrudan doğruya 
Hükümete ait olan vazaiften ibarettir. Hali harpte bulunan bir memleketin hükümetine 
müterettip olan vazaiften ibarettir. Ve bu vazaif ancak Millet Meclisi karşısında mesul 
olan hükümet tarafından ifa olunur. Nitekim bizde de böyle olmuştur. Bizde de harp 
gayeleri Misakı Millî ile tayin olunmuştu. Ondan sonra Misakı Milinin gayeleri tahakkuk 
edinceye kadar İstiklâl Mücadelesine devam edilmiş ve bu gayenin tahakkuk edeceğine 
kanaat hâsıl olduktan sonra Mudanya Mütarekenamesi akdolunmuş ve binnetice Lozan 
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Muadehenamesi tasdik olunmuş ve hali sulha avdet edilmiştir. Fakat bu gayelerin 
istihsali için sarfı mesai etmek, memleketin bütün menabiini; muvafakiyeti temin edecek 
surette cepheye tevcih etmek, o suretle sevku idare etmek Başkumandanlıkla beraber 
Heyeti Hükümete ve Heyeti Hükümeti vücuda getirmiş olan Büyük Millet Meclisine ait 
olan vazaiften ibarettir.

Kâzım Karakebir Paşa Hazretleri, harekâtı harbiyenin idaresi ile iştigal edecek 
olan Şûrayi Askerinin vazifesini tadat ederken; Ordunun bütçesini ve sevkulceyşini 
tanzim, esliha ve mühimmat miktarını tayin, bunları ve orduyu murakabe kanun ve 
nizamname ve talimatnameleri tertip, erkân ve ümeranın nasıp ve tayin ve muamelâtı 
zatiyeleriyle iştigal, mevakii müstahkeme, üssü bahrî ve üssü havaî ve üssü berrî, 
donanma kuvvetlerini tespit, seferberlik tahaşşüt ve harekâtı harbiye esaslarını tayin 
ve tespit gibi esasları zikrediyorlar ve böyle bir Şûrayı Askerinin, seferberlik ilân olunur 
olunmaz, vazifesine hitam verileceğini ve o zaman birinci heyetin vazifesi başlayacağını 
ilâve buyuruyorlar. Bundan anlaşılıyor ki, birinci heyetin vazifesinin ancak seferberlikle 
beraber başlanacağına Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerince de kanaat vardır. 
Binaenaleyh hali sulhta bu vazaifle birinci heyetin ifayı vazife etmesine kendileri de pek 
o kadar kani değillerdir. Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri, huzuruâlinize takdim edilen 
bu lâyihai kanuniyede, birinci heyetle ikinci heyetin vazifeleri mezcolunduğundan, bu 
imtizaç neticesinde bu Şûrayı Askerinin hiç bir şey yapamayacağını ifade buyurdular. 
Bendenize kalırsa ne böyle bir mezc vardır. Ne de böyle bir mecze imkân vardır. Çünkü 
arz ettiğim gibi birinci heyetin vazifesi hali sefere münhasır olup, seferberde başlayacak 
en mühim vazaifi hükümet, hali hazara münhasır olan Şûrayı Askerinin vazaifi ile 
imtizaç edemez. Sefer vazaifi ile hazar vazaifinin birleştirilmesine nasıl imkân olabilir? 
Buna imkân tasavvur olunamaz zannederim. Birinci Heyetin vazifesi, menfaatler temin 
etmek ve harp gayelerini tayin etmek, tevellüdatın miktarını durdurmamak yani süt 
vesaire tedariki ile çocuklara bakmak, hıfzıssıhhayı, kâfi derecede iaşeyi temin etmek 
gibi vazaiftir ki bu, harp zamanına münhasırdır. Halbu ki efendiler; Şûrayı Askerî 
kanununda ne tevellüdatın durmamasını temin ve ne de müttefikler tedariki ve ne de 
hıfzıssıhha ve muzır propagandalara karşı koymak gibi tedabir yoktur. Binaenaleyh 
imtizaç vâki değildir. Eğer bu Şûrayı Askerî Kanunuyla teşekkül edecek olan heyetin 
vazaifi meyanında bilmem tevellüdatın durmaması, mütefikler elde edilmesi, düşman 
memleketlerin efkârı umumiyesinin sukutu hayale uğraması için tedabir ittihazı gibi 
Paşa Hazretlerinin tadat buyurdukları vazaiften birisi mevcut olsa idi, buyurdukları 
imtizaca beneniz de kani olabilirdim. Fakat buyurdukları vazaiften hiç birisi Şûrayı 
Askeri Kanununda mevcut değildir.

Zannedersem Paşa Hazretleri Şûrayı Askeri azası meyanında Müdafaai Milliye 
ve Bahriye Vekillerinin bulunması ve indellüzum Şûrayı Askeriye vekillerin iştirak 
edebilmesi ve bu münasebetle Reisicumhur Hazretlerinin Şûrayı Askeriye riyaset 
edebilmesi nok-tai nazarından iki heyetin vazifesinin imtizaç ettiğine sahip olmuşlardır. 
Efendiler; Şûrayı Askerinin azası malûmdur. Kanunda musarrahtır. Müdafaai Milliye 
Vekili ile Bahriye Vekili Şûrayı Askeri aza-sındandırlar. Paşa Hazretleri de bunların 
azadan bulunmasını kabul ediyorlar. Hatta Müdafaai Milliye Vekilinin Reis olmasını 
münasip görüyorlar. Binaenaleyh, vekillerden Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekilleri 
tabiatiyle Şûrayı Askeriye dahil olacaklardır. Diğer Vekiller neden dahil oluyor, 
neden vekillerin dahil olacağı içtimalarda Reisicumhur Riyaset ediyorlar? Buna Paşa 
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Hazretleri itiraz ediyor, fakat Şûrayı Askerinin vazaifini bir defa gözden geçirecek 
olursak, görüyoruz ki, başka ordunun bütçesi hakkında müdavelei efkâr etmek, mütalâa 
beyan etmek ve rey vermek meselesi vardır. Efendiler; ordunun bütçesi mevzuubahis 
olduğu zaman bittabi bu ezberden tanzim olunamaz. Evvelemirde memleketin ahvali 
mâliyesi nazarı dikkate alınmak lâzım gelir. Ordunun bütçesi tanzim olunduğu vakit 
memleketin vaziyeti mâliyesi ne nisbettedir ve ordunun ihtiyacatma ne nisbette para 
konuyor, ordunun intizam ve tekemmülü için ne miktar para tevzi olunabilir? Bu 
hususta en ziyade salâhıyettar bir lisanla Şûrayı Askeriyi tenvir edecek olan zat Maliye 
Vekilidir. Maliye Vekilinin böyle bir müzakere esnasında Şûrayi Askeriye dahil olması ve 
kendisinin mütalaatından Şûrayı Askerinin tenevvür etmesi kadar tabiî bir şey tasavvur 
edemiyorum. Binaenaleyh böyle bir şey mevzuubahis olduğu zaman Maliye Vekilinin 
mütalâasını dinlemek hiç bir vakit mahzurlu değildir. Bittabi hüyük bir faydadır.

Kezalik, Şûrayı Askerinin vazaifi arasında mühim sevkulceyş yolları ve derdesti inşa 
bulunan veyahut inşası mutasavver olan veyahut henüz inşa edilmiş olan yollar hakkında 
malûmat almak zarureti hâsıl olur. Bu malûmatı en iyi bir surette kim verebilir? Nafıa 
Vekili değil mi? Nafıa Vekili gelip de Şûrayı Askeriyi tenvir edecek olursa, bundan ne 
mahzur tevellüt edebilir? Bendenizce faydadan başka hiç bir mahzur tevellüt edemez. 
Fakat belki bazı hususatta meselâ sanayi ve ticaret hususunda Ticaret Vekilinin veyahut 
vakti seferde Maarifin uğrayacağı sekteye karşı tedabir almak mevzuubahis olduğu 
zaman Maarif Vekilinin de izahatından, tenviratından Şûrayı Askeri istifade edebilir. Fakat 
bu demek değildir ki bu vekiller Şûrayı Askeri azasındandır. Hayır efendiler; değildirler 
ve kanunda da yoktur. Ne Maliye Vekili Şûrayı Askeri azasındandır, ne Nafıa Vekili Şûrayı 
Askeri azasıdır. Ne Sıhhiye ve ne de Ticaret Vekili Şûrayı Askeri azasıdır. Şûrayı Askeri 
azası malümuâliniz kanunda birer birer tayin olunmuştur. Bunun haricinde hiç bir 
kimse Şûrayı Askeri azası değildir. Bu Vekiller berayi tenvir Şûrayı Askeriye gelebilirler 
ve bunda faydadan başka hiç bir şey tasavvur olunamaz. Binaenaleyh Vekillerin Şûrayı 
Askeriye müteallik vazaifi, Şûrayı Askeri ifayı vazife eylediği esnada vekillerin huzuruna 
lüzum gösterecek olursa, bu vekillerden rica edecek olursa, bu vekillerin izahatta 
bulunması dolayısıyle birinci heyetle ikinci heyetin vazifelerinin imtizaç ettiğine dair 
bendeniz ihtimal vermeye imkân göremiyorum ve mevzuu müzakere olan Şûrayı Askeri, 
Âli Şûrayı Askeri, Paşa Hazretlerinin tasavvur ettikleri gibi ilim ve tecrübe şurası olup 
Avrupa’daki emsalinin tamamen aynıdır efendim;

Gelelim Şûrayi Askeriye Riyaset meselesine; Bilemem ne gibi esbaptan naşi 
Paşa Hazretleri riyaset meselesine büyük bir ehemmiyet atf etmişlerdir. Şurasını da 
evvelemirde arz etmek isterim ki, kanundaki ahkâm ile Paşa Hazretlerinin Mütalaatı 
arasında bazı noktalarda mutabakat vardır. Kendileri Şûrayi Askerinin, Müdfaai Milliye 
Vekâletinin riyaseti altında bulunmasını terviç buyuruyorlar. Esasen Reisicumhurun 
riyaset edemeyeceği, Reisicumhurun hazır bulunamayacağı zamanlarda Şûrayi 
Askerinin, Müdafaai Milliye Vekilinin tahtı riyasetinde inikat edeceğine dair kanunda 
sarahat vardır. Demek ki en ziyade mahzurlu olan cihet Reisicumhurun müzakerata 
riyaset etmesi meselesidir. Halbu ki Efendiler; mühim bir müzakere mevzuubahis 
olduğu zaman, meselâ ördürdün bütçesi ve Müdafaai memlekete ait bir mesele veyahut 
seferberlik istihzaratı vesaire gibi mühim bir mesele müzakere olunduğu zaman ve 
bu mühim mesele için Maliye Vekilinin veya Ticaret veya Nafıa Vekilinin meseleye 
göre huzuru iktiza ettiği zaman, esasen Şûrayi Askeride aza olan Müdafai Milliye ve 
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Bahriye Vekilleri de hazır bulunacağı zaman, Reisicumhurun riyaset etmesi kadar ben 
tabiî bir şey tasavvur edemiyorum. Memleketin müdafaasına müteallik, olan bir şeyde 
Reisicumhurun hazır bulunması ve hazır bulunduğu zaman riyaset eylemesi kadar tabiî 
bir şey tasavvur edemiyorum. Kâzım Paşa Hazretleri bilmem ne gibi esbaptan naşi 
Şûrayi Askerinin riyaseti meselesini Başkumandanlık meselesi ile karıştırmışlardır. 
Halbu ki Şûrayi Askerî Riyaseti başka, Başkumandanlık meselesi ise başka bir meseledir, 
efendiler; mevzuubahis olan kanun, Şûrayi Askerî kanundur. Başkumandanlık Kanunu 
değildir. Malumu âliniz, Heyeti Celileniz Teşkilâtı Esasiye Kanununda Başkumandanlığa 
dair gayet sarih ve ahkâm vaz etmiştir. Bu ahkâm mucibince Başkumandanlık Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Vakti hazarda bu 
şahsiyeti maneviyeyi Reisicumhur temsil eder. Vakti seferde. kuvayi harbiyenin emri 
kumandası yani Başkumandanlık Heyeti Celilenizin tensibi ile tayin olunur. Ahkâm bu 
kadar sarih iken...

RAUF BEY (İstanbul) — Hükümetin tasvibi ile.
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) 

— Hükümetin inhası ve Meclisi Âlinin tasvibi ile Başkumandanlık...
FAİK BEY (Ordu) — Reisicumhur tayin eder. Meclis tasdik eder.
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) 

— Öyle midir? (Öyle	sesleri) Bendenizin hatırımda öyle kalmış. Başkumandanlık hakkında 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda ahkâm mevcuttur ve Başkumandan bu ahkâma göre 
tayin olunacaktır. Binaenaleyh Reisicumhurun Şûrayi Askeriye riyaset etmesi veya 
etmemesi meselesi ile Başkumandanlık meselesi arasında ne alâka vardır. Bunu 
bendeniz tayin etmekte biraz müşki-lâta maruz kaldım.

Efendiler; Kâzım Paşa Hazretleri Ordu Müfettişi Umumiliğinden de bahis buyurdular. 
Malumu âlinizdir ki bizde Ordu Müfettişi Umumisi namiyle bir makam yoktur. Vakıa 
1339 senesinin Temmuz aylarında Ordu Müfettişi Umumiliği ihdası için bazı müzakerat 
ve muhaberat cereyan etmiştir. Fakat o zaman Malumu âliniz olduğu veçhiyle, Erkân-ı 
Harbiye-i Umumiye Reisi, Heyeti Vekiliye dahil vekillerle düşer, kalkar bir Erkân-ı 
Harbiye-i Umumiye Reisi idi. Binaenaleyh daimi surette mevkiinde sapit olan ve 
Heyeti Hükümete göre değişmeyen bir makam olmak üzere, Ordu Müfettişi Umumiliği 
namiyle bir makamın ihdası mevzuubahis olmuştu. Fakat efendiler; ondan sonra çıkan 
bir kanun mucibince, Erkânı Flarbiyei Umumiye Reisi Heyeti Vekileden çıkmıştır ve 
tamamiyle en yüksek bir makama askerî olmak üzere tanınmıştır. Binaenaleyh bu 
vaziyetten sonra ayrıca bir de Ordu Müfettişi Umumiliği ihdasına lüzum kalmamıştır. 
Binaenaleyh buyurdukları mütalâat, Erkânı Harbiye Reisinin Heyeti Vekilede dahil 
bulunduğu zamana aittir. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, Heyeti Vekile arasından 
çıktıktan sonra, böyle bir Ordu Müfettişi Umumiliğine lüzum görülmemiştir ve böyle 
bir makama hakikaten bendenizce lüzum yoktur. O zaman Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 
Reisinin ne vazifesi vardır? Ordu Müfettişleri Erkânı Harbiyeye merbutturlar. Ayrıca 
Ordular Müfettişi Umumiye merbut olacak olursa ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi 
de Ordu Müfettişi Umumisinin emrinde bulunacak olursa, bunun da tadat olunacak 
birçok mahzurları vardır. Binaenaleyh bizim teşkilâtımızda kanunumuz mucibince, 
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi en yüksek makamı askerî olmak üzere tanındığı için, 
bunun haricinde bir de Ordu Müfettişi Umumisi namiyle bir makam ihdasına lüzum 
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görülmemiştir ve gösterilmemiştir. Kanunlarımız, ahkâmımız böyledir, efendiler. 
Başkumandan seferde kim olacaktır? Bundan evvel arz ettiğim gibi, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda mevcuttur, kim olabilir? Ağlebi ihtimal Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 
Reisi olabilir. Varidi hatır olabilecek yegâne zat Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisidir. 
Binaenaleyh bu mülâhaza edilmiştir. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisinin sırf askerî 
düşünceye tabi olmak suretiyle tahaşşüt planlarını yanlış yapabileceğinden ve Ordu 
Müfettişi Umumilik makamı olsaydı ve Ordu Müfettişi Umumilik makamı, Şûrayi 
Askeride dahil bulunmuş olsaydı, tahaşşüt planlarını daha doğru yapacağına dair Paşa 
Hazretleri bazı mütalâat ilâve buyurdular. Ordu Müfettişi Umumisinin askerî düşünceye 
tabi olamayacağını ve yalnız Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisinin askeri düşünceye tabi 
olacağını ve binaenaleyh Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisinin yapacağı planların yanlış 
olacağını ve Ordu Müfettişi Umumiliğinin yapacağı planların doğru çıkacağını ne gibi 
esbap ve ne gibi ahkâm ve ne gibi kanaat üzerine ispat edebilirler? Bendeniz buna o 
kadar akıl erdiremiyorum. Eğer askeri düşünce bir mahzur ise, Ordu Müfettişi Umumisi 
hakkında da bu mahzur aynen vardır. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi hakkında varit 
olan bir mahzurun Ordu Müfettişi Umumiliği hakkında neden varit olamayacağına 
doğrusu akıl kestiremedim. Paşa Hazretleri bu kanunun bu mütalâat üzerine belli 
başlı üç mahzuru bulunduğunu dermeyan ettiler. Birincisi mazbatada Şûrayi Askeriye 
(Başkumandanlığın tecrübesi fazla, yüksek erkânı harbiyesidir) demiş olmasıdır. Paşa 
Hazretleri diğer taraftan diyorlar ki erkânı harbiye vasfı zaten âli bir sıfattır. Fakat bu 
sıfatın kumandanlara verilmesi suretiyle kumandanların küçültülmesinde ne mana 
vardır?

Efendiler; âli bir sıfat ise o âli sıfatın şurayı askeriye tevcihi suretiyle şûrayi askerinin 
kadrini tenzil edeceğini ben zannetmiyorum. Mamafih şurasını da ilâve etmek isterim 
ki, bu ibare mazbatada Mazbata Muharriri Bey tarafından yazılmış bir meseledir. 
Kanunda hiç bir yere (Başkumandanlığın en yüksek erkânı harbiyesi) olduğuna dair 
bir kelime yoktur. Binaenaleyh bu mazbatada muharrer olan bir kelimeden, kanunun 
mahzurlu olduğunun dermeyan edilmesine de sebep yoktur. Mazbatada yazılmış bir 
lâfız olmak itibariyle herkes bir suretle telâkki edebilir. Bendeniz hiç bir zaman bu 
lâfzın, Şûrayi Askerinin kadrini tenzil edecek bir sıfat olduğuna kâni değilim. Mamafih 
kanunda esasen mevcut olan bir mesele değildir. Binaenaleyh kanun mahzurlu olarak 
gösterilemez.

İkinci mahzur olmak üzere, Reisicumhurun riyaset etmesini ve lüzumunda Heyeti 
Vekilenin Şûrayi Askeriye gelmesini irat buyurdular. Bu münasebetlede Paşa Hazretleri 
Reisicumhurun riyaset meselesi ile Başkumandanlık meselesini de gene burada 
karıştırmışlardır. Bendeniz zannetmiyorum ki, Şûrayi Askeriye riyaset eden zat seferde 
Başkumandan olacaktır, böyle bir şey olamaz. Eğer böyle bir mülâhaza veridi hatır 
olmuş olsaydı, Paşa Hazretlerinin mülâhazası mucibince Şûrayi Askeriye riyaset etmesi 
lâzım gelen Müdafai Milliye Vekilinin, seferde Başkumandan olması lâzım gelirdi. 
Böyle bir manayi tazammun etmesi icap ederdi. Halbu ki böyle bir manayi tazammun 
etmediği gibi, Reisicumhurun da Şûrayi Askeriye riyaset etmesi, behemmehal 
seferde Başkumandan olması manasını da tazammun edemez. Paşa Hazretleri 
bu münasebetle Reisicumhurların Başkumandan olmasındaki mahzurları tadat 
ederken, birçok misâller getirmişlerdir. Napolyon’dan misâl getirmişlerdir. Almanya 
imparatorluğundan, Avusturya imparatorundan, Rusya Çarından bahsetmişlerdi ve 
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Enver Paşa’nın Başkumandanlığından bahsetmişlerdi. Efendiler; Malumu âlinizdir ki 
bizde Başkumandanlık, Meclisin şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Bundan evvel 
de böyle idi. Vakıa istiklâl Mücadelesi esnasında, Gazi Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi iken Başkumandan olmuştur. Fakat cümlenizin malumudur ki keyfiyet sırf Meclisin 
devam eden ibram ve ısrar üzerinde vuku bulmuştur. Beyefendiler; Gazi Paşa’nın 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ibram ve ısrarı üzerine Büyük Millet Meclisi Reisi 
sıfatiyle Başkumandanlığı kabul etmesi kadar, memleket için hayırlı bir iş yaptığım da 
bendeniz tasavvur edemem. (Doğru	sesleri	alkışlar) Binaenaleyh son istiklâl Muharebeleri 
esnasında, Reisicumhurun Başkumandan olması hakkında hiç bir mahzur dermeyan 
edilemez. Bilâkis pek büyük fevaid dermeyan edilebilir. Vakıa bu bir kaidei umumiye 
değildir. Fakat dehayı askerisi bugün bütün dünyaca takdir edilen büyük bir asker 
elimizde mevcut iken Türkiye Büyük Millet Meclisi onu derhal Başkumandanlığa isal 
etmiştir ve aynı isabet etmiştir. Efendiler; bu tayin neticesinden bizim son tarihimiz de 
Sakarya Muharebesi gibi büyük muzaferiyetler ve Afyonkarahisar Muharebatı gibi gayet 
büyük muvaffakiyetler hasıl olmuştur. Bu muharebatta şüphesiz bütün efradı milletin 
ayrı ayrı hissesi ve muharebe eden bütün efradın, bütün zabitamn, küçük zabitanın her 
birinin kendilerine terettüp eden büyük bir şerefi vardır. Fakat efendiler, iki yüz bin 
kişilik bir düşman ordusunu, dört beş gün zarfında, kâmilen mahvedecek surette tedabir 
almak ve on beş gün zarfında Afyon’dan İzmir’e kadar orduyu kağnılarla sevk edecek 
kadar sürat göstermek, sırf Başkumandanın ve kumanda heyeti âliyesinin gösterdiği 
tedabirden ileri gelmiştir. (Alkışlar) Bundan dolayı Türk Milleti ilelebet medarı iftiharı 
olacak bir muzafferiyet kazanmıştır. Bundan dolayı hiç bir mahzur dermeyan edilemez. 
Şayanı şükrandır ki, bir dehayı askeri ile bütün dünyanın nazarı takdir ve hayretini 
celbetmiş olan bir zat elyevm Reisicumhur makamında bulunmaktadır. (Alkışlar) ve 
Meclisi Âlice lüzum görüldüğü vakit -inşallah böyle bir hale asla lüzum görülmeyecektir- 
bir tehlike halinde Meclisi Âliniz tensip edecek olursa, Reisicumhuru belki tekrar 
Başkumandan mevkiine getirebilir. Vakıa Paşa Hazretleri diyorlar ki; Başkumandan 
olacak zatın pek çok tetebbuatta bulunması, birçok kanunları, tercümeleri, insan boyu 
mertebesine vasıl olan nizamname ve talimatnameleri tetkik etmedi lâzım gelir. Filvaki 
tetebbuat iyi bir şeydir. Fakat bendeniz Başkumandan olacak zatta, insan boyu olan 
nizamnameleri, talimatnameleri tetkik etmekten ziyade, başka daha mühim havassı 
aramak mecburiyetindeyim. (Bravo	 sesleri) Bu sözlerimden maksat behemmehal 
Reisicumhur seferde tekrar Başkumandan olacaktır, demek istemiyorum. Öyle bir şey 
varit değildir.

Paşa Hazretleri, Reisicumhurun Şûrayi Askerî Riyasetinden tevellüt edecek 
mahzurları tadat ederken diyorlar ki; yarın bir sivil Reisicumhur olacak olursa, böyle 
bir sivil askerî meclisine nasıl riyaset edebilir? Efendiler; millet tarafından, Meclisiniz 
tarafından en yüksek bir mevkii şerefe isal edilmiş olan bir adam, bir sivil de olsa asker 
meclisine riyaset edebilir. Kolaylıkla ve pek muvaffakiyetle riyaset edebilir. (Alkışlar)	
(Bravo	sesleri) (Şimdi	Müdafaai	Milliye	Vekili	de	sivildir	sesleri)

Evet buyurduğunuz doğrudur. Müdafaai Milliye Vekili sivil olamaz mı efendiler? Pek 
mükemmel bir surette olur. Müdafaai Milliye Vekili sivil olduğu takdirde onun asker 
meclisine riyaset etmesini Paşa Hazretleri kabul ediyorlar da, Reisicumhur sivil olursa 
askerî meclisine nasıl riyaset edeceğini; Soruyorlar? Bundan mantık yoktur.
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Gelelim üçüncü mahzur olarak dermeyan edilen Şûrayı Askerinin rey meselesine; 
Paşa Hazretleri diyorlar ki, Şûrayı Askerinin reyi yoktur. Böyle bir heyetin hiç bir iş 
yapmasına imkân tasavvur olunamaz.

Efendiler; bendeniz zannediyorum ki, Şûrayı Askerinin reyi ve mütalâası vardır. 
Başka türlü olamaz. Bir Meclis bir arada toplansın, Müdafaai Memlekete müteallik 
en mühim mesaili müzakere etsin de bir rey dermeyan etmesin, bu nasıl tasavvur 
olunabilir? Ta-biatiyle reyi vardır. Fakat reyi istişarîdir. Hatta bu hususta Müdafaai 
Milliye Vekilinin reyi dahi olsa, istişarî mahiyeti tecavüz edemez. Son rey ancak Meclisi 
Âlinindir. Meclisi Âlinin reyi haricinde, filan veya filan teşekkülün; kanun haricinde veya 
kanun fevkinde birtakım tedabir ve mukarrerat ittihaz etmesi ve bunların mabihülamel 
ve mecburiyuttatbik olması tasavvur olunamaz.

Efendiler; ordunun bütçesini Şûrayı Askeri tetkik edecek, ordunun bütçesi bütün 
devletin siyaseti

mâliyesiyle ve diğer ihtiyacatı iktisadiyesiyle alâkadar olan bir meseledir. Bu hususta 
Şûrayı Askeri bütçenin şu veya bu miktara baliğ olmasına karar verirse ve bu kararı 
mabihüttatbik ve meriyüttatbik ve meriyülicra olursa ve bunu bir zat Müdafaai Milliye 
Vekili sıfatiyle Meclisi Âliye gelerek !«siz şu kadar milyon vereceksiniz çünkü Şûrayı 
Askerî böyle karar vermiştir. Binaenaleyh meriyülicra olacaktır. Başka çare yoktur» 
diyecek olsa siz böyle bir Müdafaai Milliye Vekilini derhal kapı dışarı edersiniz. (Bravo	
sesleri,	alkışlar)

Son söz, son rey Meclisi Âlinindir. Efendiler; bizim Şûrayı Askeri teşkilâtımız, 
Müdafaai Milliye ve Müdafaai memlekete müteallik bir karar olmak suretiyle son sözü 
söylemiş olmasına müstenittir. Meclisi Âli bilcümle hususat hakkında makamı mesul 
arar ve kontrol ifa eder. Şu veya bu teşekkülün Meclisi Âli haricinde ittihazı karar 
etmesini ve o kararın kanunun fevkinde olmasını bendeniz kabul edemem ve zaten Paşa 
Hazretleri de Meclisi Âlinin teşekkülü haricinde hiç bir heyetin tegallüp ve tahakküm 
etmesine taraftar olmadığı kanaatim beslemişlerdir ve buna dair beyanname neşir 
etmişlerdir. Şu halde nasıl olur da Şûrayı Askerinin kanun fevkinde mukarrerat ittihaz 
etmesine ve bu mukarreratın kanun fevkinde mabihüttatbik olmasına kanaat hâsıl 
etmişlerdir. (Bravo	sesleri)	(Alkışlar) olamaz efendiler. Şûrayı Askerinin kararları, bittabi 
istişari mahiyetinden harice çıkamaz efendiler. Ordunun Bütçesi mevzuubahis olduğu 
zaman, ordunun teşkilâtı mevzuubahis olduğu zaman, bittabi verilecek olan reyler, 
istişari mahiyettedir ve ancak mütalâa olarak kalır. Bugün dokuz kolordumuz vardır. 
Yarın Şûrayı Askeri ondokuz kolordu yapacağım derse, peki efendim, kararınızı Meclise 
arz edelim mi diyecek Müdafaai Milliye Vekili? Böyle bir şey olabilir mi efendiler? 
Bittabi istişari mahiyette olacak ve netice Heyeti Celilenizin vereceği karara müteallik 
kalacaktır. Fakat Şûrayı Askerinin reyi yok demek değildir. Birçok zamanlarda, tecrübei 
dide askerlerin reyini reddetmek kabil olabilir mi? Bir âkil adam bunu nasıl ret edebilir? 
Yapamaz. Kanaat getirdikten sonra gerek Müdafaai Milliye Vekili ve gerekse Heyeti Celile 
bu gibi nafi şeyleri mevkii tatbike koyacaktır. Bunun aksini tasavvur etmek mümkün 
olamaz. Şûrayı Askerinin vazifeleri arasında Berrî, Bahrî, Havaî Kuvvetlerden mürekkep 
Cumhuriyet ordusuda, terfi ve taltif esasatından, lüzum ve ihtiyaç halinde, tadilât 
teklifi, Berrî orduda fırka kumandanları, Bahrî ve Havaî orduda muadilleriyle kolordu 
kumandanları ve muadillerinin tayin ve tebdil ve tekaüt gibi muamelâtı zatiyenin 
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kararlaştırılması mesaili de vardır. Bu mesail hakkında Hükümetin teklifinde (işbu 
hususat hakkında Âli Şûrayı Askeride ekseriyeti ârâ ile karar ittihaz olunur) denilmiştir. 
Yani esasen Müdafaai Milliye Vekâletine ait olan vazaiften olan bu gibi hususat ki ve hak 
ve hukuka ve orduda siyasetin kumandanlar arasında icrayı nüfuz ederek hatır ve iltimas 
neticesinde şu ve bu adamın liyakati olmadığı halde yüksek kumandanlık makamına 
geçmesine mani olan birtakım salâhiyetlerdir - bunlar Şûrayı Askeriye verilmiştir ve 
bu mahzı faidedir efendiler. Hiç bir Müdafaai Milliye Vekili tasavvur olunmaz ki, hayır 
ben Şûrayı Askerinin bu salâhiyetini kendim istimal etmek isterim ve hatır ve iltimas 
neticesinde şu veya bu adamı lâyık olmadığı bir makama tayin edeceğim, diyebilsin. İşte 
Müdafaai Milliye Vekili de tamamiyle bu hususta Şûrayı Askeri ile müttefik olacaktır. Beri 
orduda fırka kumandanları, Bahrî ve Havaî orduda muadilleriyle kolordu kumandanları 
ve muadillerinin tayin, tebdil ve tekaüt gibi muamelâtında hiç bir haksızlığa, meydan 
vermemek için en vasi salâhiyeti Şûrayı Askeriye vermekte en büyük fayda vardır.

Efendiler; bu hususatta Müdafaai Milliye Vekili, Şûrayı Askerî ile her vakit müttefik 
olacaktır. Fakat, Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletlerinin hazarî ve seferî bütçeleri, 
teşkilâtı askeri, hazar sevkulçeyş ve harp esnasında mühim tesisatı askeriye fabrikalar 
inşaatı teslihat, sefaini cedidei harbiyenin evsafı, talim ve terbiye esasatı, kavanini 
askeriye ve memleketin müdafaası nokta-i nazarından Berrî, Bahrî, Havaî esasatı mevakii 
müstahkem, üssü bahrilerin tesisi vesaire., gibi hususatta son rey Meclisi Âlinin olacağı 
için, bu babta Şûrayı Askerinin reyi bittabi istişarî mahiyetten ileri geçemez. Başka 
imkân yoktur. Paşa Hazretlerinin mütalâatı arasında kendilerine iştirak edemediğim 
nikat hakkında arz edeceğim izahat bundan ibarettir.

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Bir sual soracağım, efendim.

Efendim; Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisinin, hükümetin tebeddülü ile değişeceğini 
söylemiştiniz. Erkânı Harbiyenin mesuliyeti hükümete karşı mıdır, değil midir?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Hükümete 
karşıdır.

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Bir heyeti hükümet diğer bir heyeti hükümeti 
istihlâf ederse, yeni hükümet Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisini tayin hakkında şerbet 
midir, değil midir?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi bidayette Erkânı Hükümet arasına dahil iken, tasavvur 
edilen mahzurları ref etmek için bu kanun yapılmıştır ve mevkii tatbike konulmuştur. 
Fakat Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi hasta olabilir veyahut başka bir sebepten ifayi 
vazife edemeyecek bir halde bulunabilir. Bu, daimi surette Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 
Reisini hiç bir kimse azil ve nasp edemez demek değildir. Heyeti Hükümet bittabi 
icabı hale göre tebdil edebilir. Fakat en yüksek bir makamı askeri olduğu ve siyasetle 
alâkası olmadığı için, heyeti hükümet tebeddül ettiği zaman, yeni gelen heyeti hükümet, 
zannetmem ki Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisini tebdil edebilsin. Bu suretle tebdil 
muamelesini yapacak olan bir Heyeti hükümeti de Meclisi Âliniz mazhar itimat etmez, 
zannındayım.
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HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Hastalık sebebiyle veya meşru bir sebep 
zuhurunda buyurdunuz. Bendenizin anlamak istediğim bir nokta, yeni gelen hükümet, 
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisini, bilâ kaydü şart azle salâhiyettar mıdır, değil midir?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bilâ 
kaydü şart. Yani hiç bir sebep göstermeksizin demek istiyorsunuz değil mi efendim? 
Evet salâhiyettardır. Efendiler, fakat keyfi bir surette bu gibi muamelâtı yapan hükümet 
de Meclisi Âliye hesabını vermek mecburiyetindedir. (Alkışlar)

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efendim; muhterem Fethi Beyefendi 
bendenizle mutabakatı efkâr olmayan noktaları izah buyururken şimdi arz edeceğim 
hususattan, maksattan ve benim Meclisi Âliye arz etmiş olduğum noktalardan ayrılarak 
ve cazip bazı noktalar ilâvesiyle, ruhu asliyi kaybetmişlerdir. Binaenaleyh beyanatına 
madde madde cevap vereceğim. Meclisi Âli bittabi hakem olacaktır. Evvelâ buyurdular 
ki; Harbi Umumiden evvel ne Fransa’da, ne İngiltere’de ve ne İtalya’da böyle bir teşkilât 
yoktu. Bendeniz bunların klişe olaraktan o mahallerde kabul edilen Fransızca isimlerini 
arz ettim. O cemiyetleri, o heyetleri kimlerin teşkil ettiklerini yarın Fethi Beye takdim 
ederim. Mütalâa ederler. Arz ettim ki, çünkü bu esasat, bilhassa Japon Harbinden 
sonra ve Harbi Umuminin artık dünya ufkunda belirdiğinden sonra düşünülmüş 
ve birçok mahzurların ve faydaların bir biriyle müsademesinden çıkarılmış şefian 
arkadaşların reyi alındığı halde, bugünkü gelen kanunda hiçbir ordu kumandanının reyi 
alınmamasının sebebi nedir?

İkinci sual; 1339 Ağustosunda orduda ilmi irfan Komisyonunun verdiği lâyihadaki 
esaslar yapılmadığı ve Meclisi Âliye yapılmaması esbabı izah olunmadığı halde, yarın 
bu tarzda rey sahibi olmayan Şûrayı Askerînin de vereceği lâyihalar, herhangi Müdafaai 
Milliye Vekili veya Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi tarafından yapılmazsa, Meclisi Âlinin 
yine haberdar edilmemek tehlikesi var mıdır, yok mudur? Suallerim bu kadar efendim.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Müsaade 
buyurur musunuz Reis Paşa Hazretleri, cevap vereyim? (Beş	dakika	teneffüs	edelim	sesleri) 
Kısaca maruzatta bulunacağım efendim. (Dinleyelim	sesleri)

Efendim; Paşa Hazretleri diyorlar ki, esas mesele bir tarafa bırakılarak Fethi Bey 
tarafından cazip cümlelerle meselenin şekil ve safhası değiştirilmiştir. Eğer Heyeti 
Celilenizin hüsnü telâkkiyatını cezbedecek cümleler arz etmeye muvaffak olmuş isem, 
bununla iftihar ederim. Fakat hiçbir zaman esas mesele bir tarafa bırakılmamıştır 
ve tamamiyle esas mesele üzerindeyiz. Bütün mütalâatım Kâzım Paşa Hazretlerinin 
ifadatını aynen tetkik üzerin vaki olmuştur. Bu-yuruyorlar ki, Harbi Umumiden evvel 
böyle bir harp komitesi vardı. Bendeniz bunu inkâr ediyorum. Efendiler; bunun ispatı 
gayet basittir. Bu komite ne ile iştigal edecek, onu arz edeceğim. Bu komite memleketin 
bütün menabiini harp cephesine sevketmekle iştigal edecektir. Efendiler; hali hazarda 
bütün menabii hangi harp cephesine sevk edeceğiz?

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Harp için ihzarat yapacaktır.
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Hayır 

efendim. İfadei âliyenizi aynen okuyorum Paşa Hazretleri. (Bu komite birinci derecede 
memleketin bütün menabiini…)

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Serlevha, harbin idaresidir.
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ALİ FETHİ BEY (Devamla) — İfadei âliyeniz budur efendim. (Hazarda birinci 
heyetin vazifesi harp başladığı zamanda memleketin bütün menabii..)

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — «Harp başladığı zamanda» buraya dikkat 
buyuruldu mu beyim?

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — (Memleketin bütün menabiini, bütün millet kuvveti 
neden ibaret ise onu harp cephesine sevk etmektir. Adeta Fransa’da bir ağacın kökü ilâ..) 
Gelelim ikinci vazifeye; (Milletin azmi cengâveranesini muhafaza ve ilâ etmek, yani yeis 
ve nevmididen kurtarmak) Efendiler; bu harp zamanındadır. Millet hali hazarda neden 
yeis ve nevmidiye dûçar olacaktır. «Muzır propagandalardan, ifsadı ahlâk cemiyetlerinin 
tahrikâtından vikaye edecek tedbirlerle meşgul olmak». Bu ancak harp zamanında 
varidi hatır olabilecek tedbirlerden ibarettir. «milletin refahına hâdim âmilleri hüsnü 
muhafaza etmek, yani halkın iaşesini temin ve tanzim etmek, tevellüdatın durmamasını 
temin etmek, hıfzıssıhhanm hüsnü cereyanını temin eylemek, Maarifin hazardaki gibi 
idamesini temin etmek, bilhassa hâkimiyei ikti-sadiyenin muhafazası, suiistimaller ve 
harp zenginlerinin millete karşı rahne açmamasını temin emek.» Efendiler; biliyorsunuz 
ki Harbi Umumi zamanında, iaşe buhranı dolayısıyle her memlekette herkese kâfi 
derecede erzak tevzi etmek için birtakım teşkilât ve nezaretler vücuda gelmişti. Bunlar 
harp zamanında varidi hatır olan şeylerdir. Bugünkü günde Hükümet, her kesin iaşesini 
temin için tedabir alabilir mi efendiler? Bunlar harp zamanında, buhran anında alınacak 
tedabirden ibarettir. Tevellüdatın durmamasını temin etmek; yani o zaman çocukların 
fazla miktarda süt alamıyacağı bazı memleketlerde nazarı dikkate alınmış ve çocuklara 
kâfi derecede süt tevzii nazarı mülâhazaya alınmıştı. Bu gibi teşkilât harp zamanında 
varit olabilir. Maarifin hazardaki gibi idamesini temin etmek; Maarifin hazardaki gibi 
harp zamanında da idaresi hazarda düşünülecekse, Maarif Vekâleti vardır, düşünür, 
idare eder. Yoksa bunun için ayrıca harp komitesi teşkiline lüzum yoktur efendiler; 
harp zamanında birçok muallimler ve mekâtibi âliyenin yüksek sınıfları askere alınıyor. 
Maarifin durmaması için harp zamanında ne gibi tedbir alınacaktır? Bu; o zaman 
düşünülecektir. Bitaraf devletlerin efkârı umumiyesini kazanmaya çalışmak; efendiler; 
hali sulhte iken herkes bitaraftır ve dosttur. Hali harpte iken bir kısım devletler 
muhasımdır. Bir kısım devletler bitaraftır. Bitaraf devletlerin efkârı umumiyesini 
kazanmaya çalışmak ve o zaman bilûmum devletler efkârı umumiyesini kazanmak 
Hükümetin vazifesidir. Fakat bitaraf devletlerin, efkârı umumiyesini kazanmak harp 
zamanında düşünülmesi lâzımdır. Bu varit olamaz. Bitarafların aleyhimizde harbe 
girmesine meydan vermemek, bu da harbi umumide harp komitelerinin ifa ettikleri 
vazifelerden biridir. Yeni müttefikler tedarik, etmek, birtakım müttefiklerimiz vardır, 
yeniden yeniye müttefikler tedarik etmek, bu harp zamanında vaki olacak şeylerdir. 
Düşman milletin maneviyatı üzerine mütemadi icrayı tesir etmek. Hali sulhte düşman 
millet yoktur, herkes müsavidir. O milletlerin maneviyatı üzerine icrayı tesir edecek 
değiliz. Hali harpte düşman milletlere icrayı tesir edecek tedabiri nazarı dikkate almak 
lâzımdır. Sekizincisi; sulh zamanında harp hedeflerini gözönünde bulundurarak sulh 
zamanını ona göre tayin etmek. Efendiler; sulh zamanında sulh zamanı tayin olunmaz 
ki, harp zamanında tayin olunur. Harp zamanında, eğer, harp gayeleri temin olunmuş 
ise, şimdi sulh zamanını temin ederiz; denir. Fakat şimdiki halde sulh zamanında 
sulh zamanını nasıl tayin edeceğiz? Ben anlamıyorum. Efendiler; vaziyet işte budur. 
Binaenaleyh bendeniz harp zamanında böyle bir komiteye lüzum yoktur demedim. 
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Burada bir suitefehhüm vardır Paşa Hazretleri; harp zamanında gerek Fransa’da, gerek 
İtalya’da ve gerek diğer devletlerde böyle komiteler teşekkül etmiştir. Ne gibi esbap ve 
ne gibi zaruretler tahtında teşekkül ettiğini de Meclisi Âlinize arz ettim. Eğer o esbap ve 
zaruretler vaki olacak ise, bizde de, her yerde de teşekkül edebilir. Yalnız bu vazaifin sureti 
umumiyede harbe müteallik olan vazaiften ibaret olduğu fikrindeyim. Buyuruyorsunuz 
ki, istikbâl muharebatı için hazırlanmak lâzımdır ve istikbal muharebatı için İstiklâl 
Muharebatındaki esasatı kaide ittihaz etmeyelim, istikbal muharebatında daima bütün 
inkişafatı nazarı dikkate alarak ona göre tedabir ittihaz edelim, bu nokta-i nazardan 
haklıdırlar. Fakat istikbal muharebatını hazırlamak için derme-yan ettikleri misaller 
vardır, o da Napolyon’un seferleri, ondan sonra Alman İmparatorluğunun uğradığı 
akibet, merkezi hükümetlerin uğradığı akibet, imparatorlukların akibetleri vesaire...

Bendeniz de o misaller arasında bizim İstiklâl Muharebatını misal olarak arz ettim ve 
o misallere müşabih bir misaldir. Yoksa esas olacak değildir. Her halde Paşa Hazretleri 
ile anlaşamadığımız nokta şudur ki; behemehal Nafia veya Maliye Vekillerinin arasıra 
Meclise ve Şûrayı Askerîye gelerek izahatta bulunmasını, gayet muzır addediyorlar. 
Hususatı sairede ittifak vardır. Yalnız neden bu Maliye Vekili icap ederse bilmiyorum 
belki gelmeyecektir. Zaten kanunda indellüzum denilmiştir- neden indellüzum Maliye 
Vekili veya şu Vekil, bu Vekil heyete geliyor ve neden Reisicumhur Riyaset ediyor? 
Bütün ihtilâf noktası bundan ibaret kalıyor. Maliye Vekili veya diğer herhangi bir vekil 
gelmese idi ve Reisicumhur riyaset etmeseydi, az ve çok Paşa Hazretlerince şayanı kabul 
bir Şûrayı Askerî teşekkül etmiş olacaktı. Yalnız işi bozan mesele vekillerin arasıra 
Şûrayı Askerîyeye gelip izahat vermelerinden ibaret kalıyor. Arz ettim. Böyle mühim 
müdafai memlekete ait mesail görüşüldüğü zaman onların gelmelerinde bir fayda 
vardır. Fakat tekrar ediyorum ki, ne Maliye Vekili ne de diğer vekiller Şûrayı Askerî 
azası değildir. Burada (indellüzum) tabiriyle takyit edilmiştir. Lüzumunda gelecektir. 
Halihazırda talim ve terbiye esasları müzakere edilirken, Maliye Vekilinin vücuduna 
ne ihtiyaç vardır? Veyahut üssü bahriler müzakere olunduğu zaman, Adliye Vekilini 
davete ne lüzum vardır? Böyle bir şey varidi hatır olabilir mi? Olamaz. Fakat bir lüzum 
görüldüğü takdirde, bütçe görüşüldüğü zaman, şu ve bu iş konuşulduğu zaman filân 
vekilin gelmesinde fayda tasavvur olunmuş ve o suretle indellüzum vekillerin iştirak 
edebilecekleri mukayyet olarak kanuna ilâve olunmuştur.

Paşa Hazretleri buyurdular ki; «Böyle bir Vekilin Meclise gelmesine lüzum yoktur, bu 
evvelden de vaki olmuştur. Şûrayı Askerî azasından herhangi bir zat çantasını eline alıp 
meselâ Nafia Vekâletine gidip onun bir şubesinden malûmat toplar ve Şûrayı Askerîye 
getirir» Evet efendiler getirir. Fakat bu malûmat, bu gibi hususat ve vazaifi âdiye için 
istimal olunacak bir malûmattan ibarettir. Eğer müdafaai memleket için mühim bir 
karar ittihaz olunacaksa, filan veya filan şubenin müdür veya mümeyizinden istihsal 
olunacak malûmatla icrayı amel etmek muvafık olur mu? Elbette Meclisin itimadına 
mazhar olan, Meclisin temayülâtına ve yapılacak işlere yakından vâkıf olan bir vekilin 
malûmat vermesi herhalde daha muvafık olur. Filân daire müdür veya reisinden alınacak 
malûmat tabiî muvafık olmaz. Müdafaai Milliye Vekilliğine keyfe mettefak herhangi bir 
arkadaşın intihap olunmayacağını ve her halde ihtisas sahibi bir arkadaşın Müdafaai 
Milliyeye intihap olunacağını, binaenaleyh bu vekil sivil dahi olsa ihtisas sahibi olduğu 
için bunlara bir mahzur mutasavver olmadığını ve Şûrayı Askerîye riyaset etmesinde de 
bir mahzur olmadığını söylüyorlar.
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Efendiler; Müdafaai Milliye Vekilinin intihabı için aranılan evsaf elâbittarik 
Reisicumhurun intihabında daha ziyade nazarı dikkate alınacaktır. Bu suretle 
Reisicumhurluk mevkiine gelmiş olan bir zat, elbette birçok evsafı haiz olduğu için 
intihap edilmiştir. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekilinin intihabına ‘dikkat olunur 
da, Reisicumhurun intihabına dikkat olunmaz mı? Elbette ona da dikkat edilecektir 
ve bu makama getirildikten sonra, bunun Şûrayı Askeriye riyasetinden hiç bir mahzur 
tevellüt edemez. Tekrar ediyorum ki, Reisicumhurun bu meclise riyaset edip etmemesi 
ile Başkumandanlık meselesi arasında zerre kadar bir münasebet yoktur. Efendim; 
bendeniz eğer istikbâl muharebatında icap ederse, Allah göstermesin, bir harp olursa 
gene belki Heyeti Celileniz Reisicumhuru Başkumandan olarak intihap edebilir, diye 
arz ettim ve dedim ki, Reisicumhur Başkumandan olmuştur. Fakat bu bizde bir kaide 
değildir. Eğer olmuş ise Heyeti Celilenizin ısrar ve ibramı ve bu ısrarın aynı isabet 
olduğu noktasındadır. Yoksa bir sivil adam Reisicumhur olduğunda, onun Başkumandan 
olması lâzım gelmeyeceği gibi Reisicumhurun Başkumandan olması için de, behemehal 
Şûrayı Askeriye riyaset etmesi de icap etmez. Şûrayi Askeriye riyaset etmezse dahi 
Başkumandan tayin olunabilir. Mesele tamamen ayrıdır. Yekdiğeri ile karıştırmaya 
lüzum yoktur. Fevzi Paşa Hazretlerinin mütalâası, Heyeti Celilenize takdim edilen 
kanun lâyihasında tamamen münderiçtir. «Kanunun maddeleri bundan ibarettir, başka 
mütalâaya hacet yoktur. Gelemeyeceğim» dediler. Fakat arzu buyurursanız kendileri de 
gelirler. Kanundaki mütalâatını birer birer müdafaa ederler. (Hacet	yok	sesleri)

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Suallerime cevap vermediniz?
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Vereceğim efendim. Müsaade buyurunuz. 

Gelelim Müfettişi umumilik meselesine «Müfettişi umumilik her yerde kabul edilmiştir» 
buyurdular. Bendeniz zannediyorum ki, her yerde kabul edilmemiştir. Paşa Hazretleri 
vâkıa, Fransa’da müfettişi umumilik vardır. Fakat. Harbi Umumide istihsal edilen 
tecrübeye nazaran, müttefik orduların kumandasını icra edebilecek olan bir zatı 
müfettişi umumi tayin ederler. Ayrıca Başkumandan ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 
Reisi vardır ki, Müdafaai Milliye Vekilinin emrindedir. Ayrı bir teşkilâtı vardır ve bizim 
teşkilâttan büsbütün başkadır.

Efendiler; rey meselesine tekrar gelmek mecburiyetini hissediyorum. Diyorlar 
ki; «Bundan evvel bir Meclisi irfan teşekkül ettiği ve rapor verdiği halde dedikleri 
yapılmıştır» bunu da sualleri meyanın-da soruyorlar. Paşa Hazretleri; hakikaten böyle 
bir Meclis teşekkül etmiş, birtakım mukarreratla rapor vermiştir. Fakat bu mukarreratın 
tatbik ve icrası bütçeye tevakkuf ettiği için teehhür etmiştir. Eğer bir karar birtakım 
masarifi istilzam ederse ve o masraf da bütçeye mevzu değilse, Müdafaai Milliye Vekili 
nasıl tatbik edebilir? Muhassesatı olmayan bir masrafı hiç bir vekil yapamaz. Binaenaleyh 
tetkik olunur. Hâlâ Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisin-dedir. Para mevcut oldukça bittabi 
yapılacaktır. Fakat para olmadığından daha bunun gibi birçok mühim işler yapılmamaya 
ve müsaadei Mâliyeye intizar etmemeye mahkûmdur. Diyorlar ki, bunu mahzur olarak 
söylüyorlar. Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle aynı delili kendilerine mukabele olmak üzere 
irat edeceğim. İşte Şûrayı Askeri yenin reyi olmaması da bundan ileri geliyor. Herhangi bir 
şura, bütçede tahsisat mevzu değilken, yahut imkânı malî yok iken bir karar verirse, onu 
behemehal Müdafaai Milliye Vekili icraya memurdur kanaati nasıl varit olabilir? Böyle 
bir şey olamaz. İşte bundan dolayı Şûrayi Askeriyenin reyini, istişarı mahiyette bırakmak 
zarureti vardır. Efendiler; Paşa Hazretleri bir sual irat ediyorlar. Şûrayi Askerî Kanunu 
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şu tarihte, şu şekilde yapıldığı halde, şimdiki halde bu şekilde gelmiştir. Şûrayi Askeri 
Kanununun, bundan evvel ne gibi tavahhülâta düçar olduğunu bendeniz tamamiyle 
bilmiyorum. Belki buyurdukları vâki olabilir. Biz son şekli nazarı itibare almaya mecburuz. 
O son şekilde Heyeti Âliyenizdedir. Bu da Erkânı Harbiyenin ve Müdafaai Milliye Vekili 
sıfatiyle bendenizin mesuliyetim altında Heyeti Âlinize tevdi olunmuştur. Binaenaleyh 
Erkânı Harbiyenin fikir ve mütalâası yoktur, zannediyorlarsa bu doğru değildir, varit 
değildir. Bu kanun hakkında Müdafaai Milliye Encümeninin mütalâası vardır. Müdafaa 
bile etmiştir. Bu da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisinin matalâasıdır. Müfettişi Umumilik 
Kanunu da arz ettiğim 1339 senesinde, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisinin Heyeti 
Vekilede aza bulunduğu zamanlarda tasavvur edilmiş bir kanundur ve bu kanuna bilâhare 
ittihaz edilen karar veya tasvip edilen karar mucibince artık lüzum kalmamıştır. Bugünkü 
teşkilâtımızda böyle bir şey düşünülmemiştir ve düşünülmüyor. Rey meselesi hakkında 
bir noktada daha müsaadeleriyle kısa bir ifadede bulunmak isterim. Diyorlar ki; Şûrayi 
Askerî bir şeye karar verirse, Müdafaa Vekili behemehal onu alıp Meclise getirmeye 
ve bunun hakkında izahat Vermeye mecburdur. Efendiler; Meclis Heyeti Umumiyesi 
tarafından ret olunacak mahiyette herhangi bir kanunu, bir vekilin getirmeye pek temayül 
etmeyeceğini cümleten tahmin buyurursunuz. Ben biliyorum ki, Meclis bunu kabul 
etmeyecektir. Fakat Şûrayi Askerî herhalde kabul etmiştir diye, benim kanaatime muhalif 
bir şey nasıl Meclise getirilebilir? Meclisin kabul edebileceği kanunları Meclise getirmek 
lâzımdır. Yoksa paçavra gibi ikide bir ret edilecek kanunu getirmeye ne lüzum vardır. 
Onun için bu hususta mesul vekilin bir hakkı takdiri olmak tabiîdir. Başkasının tertip ettiği 
kanunların müdafaasını ben nasıl deruhte edebilirim? Olamaz. Sonra neden Meclisi Âli 
bu irfan Meclisinin ittihaz ettiği mukarreattan haberdar edilmemiştir? Buyurdular. Beniz 
zannederim ki, bu gibi hususattan haberdar olmak, aynı zamanda Meclisi Âli azasına 
müterettip bir vazifedir. Şayet şu veya bu karar ittihaz edilmemiş ise ve bu hareketsizlik 
menafiî memlekete mugayir bulunursa, Meclisin derhal şu veya bu işi neden yapmadınız 
diye sual sorması ve izahat istemesi lâzım gelir. Yoksa bir vekilin yapmadığı iş hakkında 
efendiler; bunu, bunun için yapmadım diye gelip izahatta bulunmasına imkân var mıdır? 
Fakat sorulduğu halde izahat vermek tabiî lâzımdır. Bu hususta kendileriyle müttefikim. 
Fakat şimdiye kadar sorulmamış ise bu kabahat doğrusu bendinize ait değildir ve benden 
evvelki Kâzım Paşa Hazretlerine de ait değildir zannederim. Buyurdunuz ki, seferberlik 
esnasındaki vazaifi Erkânı Harbiye yaptı, muharebe başladı.

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Bir sual soracağım, muharebeye başladığı gün 
memleketin bütün muallimini, hayvanlarını, otomobillerini kâffei zahirini aldık. Bunun 
yerine ne ikame edersiniz?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Paşa Hazretleri; işte bunun için izahatta 
bulundum. Seferberlik esnasında memleketin hayvanatını aldığımız zamanda, şu beya 
bu iş hususunda, meselâ ziraat hususunda müşkilât zuhur eder olursa, bu müşkilâtın ne 
gibi tedabir ile bertaraf edileceği, teemmül edilmek üzere arasıra indellüzum vekiller 
şuraya celbolunur ve onların mütalâası alınır.

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — O halde bendeniz bunu hiç kâfi görmem.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — O, zatıâlinizin kanaati.
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Bendeniz maruzatımda, nitekim zatıâliniz 

de okudunuz, müdafaai vatanı âli komisyonu, harp başladığı zaman hangi vazaifle 
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uğraşacaktır. Binaenaleyh bu vazaif vakti sulhte yapılacaktır. Harp başladığı zaman, bu 
kadar muazzam vazaif için, eğer hazarda esaslı hazırlıklar olmazsa, acaba o zamanda 
bir vazife mümkün müdür? Zatıâliniz diyorsunuz ki; Şûrayi Askeride müştereken karar 
versin. Binaenaleyh bendenizin mütalâatım ret edilmiş değildir, mütalâatım aynen 
varittir. Harpte pek çok vazifeler vardır. Bu vazifelere için hazarda böyle bir heyete 
lüzum vardır. Binaenaleyh halde yapılacağını söyledim. Meselâ ciheti askeriye tabiîdir 
ki kendi nokta-i nazarını düşüneceği için -işte Harbi Umumi meydandadır- ne iaşesi ve 
ne de sair hususatı temin edilemez. Eğer vaktiyle, hükümet nokta-i nazarından, esaslı 
plânlar, düşünceler tespit edilmezse, o halde Harbi Umumîden daha felâketli olarak, 
millet birçok açlığa ve sefalete maruz kalabilir. Buyuruyorsunuz ki bitarafların kanaatim 
kazanmak, hasım olacak memleketlerde telkinat yaparak onların da maneviyatını 
kırmak, hazarda mühim istihzaratı müstelzimdir. Siz eğer hangi milletin ne gibi işlerle 
maneviyatı kırılır ve cerihadar edilebilir, bu esasatı hazarda hazırlamazsanız, seferde 
hiç bir şey yapmak mümkün değildir. Onun için bendeniz soruyorum ki, acaba bu 
esas, yani bendenizin harpte yapılması lâzım geldiğini arz ettiğim esasa dair birçok 
izahat, harekâtı harbiye plânına da esas olur mu dedim ve bunu arz ettim. Bu bir harp 
plânı çerçevesini teşkil eder. Bunu yapmağa hazarda lüzum vardır. Bunu yapmak için 
Reisicumhurun riyasetinde bir meclise lüzum var mıdır?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Buna cevap vereyim efendim; lüzum 
vardır ve indellüzum Müdafaai memlekete müteallik mecaili müzakere etmek için, 
Reisicumhurun riyaseti altında bazı mevat kararlaştırılabilecektir. Fakat buyurduğunuz 
gibi harbe müteallik mevat değildir. İstihzaratı seferiye’ye milletin seferberliğine 
müteaallik olan mevat bittabi nazarı dikkate alınmak lâzımdır. Yarın seferberlik ilân 
olundu. Bütün efradı millet silâh altına alındı. Her şey birden bire duracak olursa 
hükümetimiz ne tedbir alacaktır? Bunu düşünmek lâzımdır. Bütün amele derhal silâh 
altına alındığında fabrikalar işlemeyecek olursa, bütün işler duracak olursa buna karşı 
ne tedbir alınmak lâzımdır. Kezalik Cafer Tayyar Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, 
mekteplerdeki muallimlerin kâffesi orduya sevkedilerek mektepler muallimsiz kalacak 
ve mektepler duracak olursa bunu böyle bırakmak mı lâzım? Yoksa buna şimdiden 
tedbir almak ve buna karşı bir takım tedabir mi mülâhaza etmek lâzımdır? Elbette 
mülâhaza etmek lâzımdır. Bu gibi hususat hakkında ve bittabi istihzaratı seferiye için 
tedabir alınmak lâzımdır. Buna hiç şüphe yoktur. Yalnız zatıâliniz, Paşa Hazretleri 
buyuruyorsunuz ki, bu gibi tedabiri Başvekilin riyaseti altında şu veya bu vekil ve 
filan filan ordu kumandanlarından mürekkep ayrı bir heyet yapsın. Şûrayı Askeri bu 
işe karışmasın. Efendiler; bizde kaç Mareşal vardır? Kaç kumandan vardır? Cümlenizin 
malumudur. Başvekilin yanında, Başvekil bilfarz Erkânı Harbiyeî Umumîye Reisinden 
ayrı bir halde filan filan paşalarla beraber çalışacaktır. Zaten ihtisas erbebı da Şûrayı 
Askeriye toplanmıştır. Diğer kumanda mevkiinden alıp, böyle istişari azalık mevkiine 
koyacak Generallerimiz mahduttur. Bunların cümlesini bir arada bulundurmak güçtür, 
indellüzum bu gibi istihzaratı seferiye için ki Şûrayi Askerinin vazaifi cümlesindendir. 
Filan vekilin mütalaasını ve onun ne gibi tedabir alması lâzım geleceğini dinlemek 
ve mevkii tatbike koymak lâzım gelirse, Başvekilde bulunacağından o zaman Şûrayi 
Askerinin kararı derhal tatbik edilecektir. O zamandır ki, filan vekil Şûrayi Askerinin 
kararını yapmamak mevkiine düşmez. Reisicumhur bulunur, Başvekil bulunur, şu vekil 
bulunur, be vekil bulunur ve bunların da fikir ve iştihadatı dairesinde bir müzakere 
cereyan eder, bir lüzum tahakkuk ederse bir vekil ben yapmayacağım diyebilir mi? Bu 
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varit olabilir mi? Böyle vekillerin bulunması ve Reisicumhurun riyaset etmesi nokta-i 
nazarından bu kararların cereyanı tatbiki için fayda vardır ve bu faidei azime mülahaza 
edilerek bu ahkâm buraya vaz olunmuştur. Fakat buyurduğumuz gibi hali harpte harp 
gayelerini temin etmek ve ona göre sulh zamanını tayin etmek, o hali harpte heyeti 
hükümete terettüp edecek bir vazifedir. Bu sulh zamanında düşünülemez. Bin türlü 
ihtimalat, karşısında düşünürseniz beyhude vakit geçirmiş olursunuz.

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Yalnız ikinci sualim kaldı. İkinci sual, maruz 
lâyihada birçok kısım paraya taallûk etmezdi. Şayet paraya dahi taallûk etse 1339 da 
teklif edilen bir şey, 1340 bütçesine konsaydı ve Meclisi Âliye arz edilseydi ve Meclisi 
Âli tenvir edilseydi, acaba kabul edilmez mi idi? Saniyen 1340 içerisinde dahi böyle 
bir lüzum görülürse birçok şeylerde tahsisatı munzamına istendiği gibi bu gibi tesisat 
için de tahsisatı munzamına istenilseydi acaba Meclisi Âli ret mi ederdi? Binaenaleyh 
bendenizin endişem, yarın Şûrayi Askerinin vereceği kararları, Müdafaai Milliye Vekili 
ben bunlara lüzum görmüyorum der ve Meclisi Âli de bunlardan haberdar olmazsa, 
bilâhare birçok zaman telâfisi gayrı mümkün bir şekil hasıl olabilir. Bu mahzuru nasıl 
tasavvur buyurursunuz?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; 
itiraf edeyim ki; teklif buyurduğunuz mukarrerat hakkında teferruatlı bir surette 
malumatım yoktur. Ne dereceye kadar bir masrafı iltizam edecektir ve ne gibi tesisat 
vücuda getirilecektir? Sarih malumatım, bugünkü günde, yoktur. Tetkik edebilirim. 
Fakat biliyorsunuz ki ordunun bunun gibi daha birçok ihtiyacatı vardır. Cümlesini temin 
etmek için bir bütçe ile gelecek olursak, her halde mevcut bütçenin 2-3 misli bir yekûn 
lâzımdır. Binaenaleyh bunlardan bir kısmı hazf ediliyor. Mütebaki kısımları bütçe ile 
geliyor. Vaziyet bundan ibarettir. Mamafih mühim bazı şeyler nazarı dikkate alınmıştır. 
Belki de 1341 senesinde mevkii tatbike vaz olunacaktır, bilmiyorum, sonrada arz ederim.

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — O bütçenin hangisi en ziyade lâzım ve hangisi 
daha ziyade tehir edilebilecektir, bunu kim tayin edecek?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Şûrayi 
askerî teşekkül ettikten sonra elbette Şûrayi Askerinin mütalâası alınacaktır ve en 
mühim vazaifinden birisidir. .Şûrayi Askerî, bize diyecek ki, şu, şu ihtiyaçlarımız vardır. 
Bazı ihtiyaçları temin etmek lâzımdır. Onun içindir ki bu ihtiyaçların temini müsaadei 
mâliyemizin fevkinde bir maddeyi istilzam ediyorsa o zaman Maliye Vekili diyecek ki; 
maatteesüf o kadar paramız yoktur. Şu ve şununla iktifa edecek olursanız daha iyi olur. 
Mesele budur.

REİS — Efendim; daha Arif Beyin sözü vardır. Fakat kifayet takrirleri de vardır 
okuyacağız ; (Müzakere	kâfi	sesleri),	(değil	sesleri)

Riyaseti Celileye
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifayetini teklif ederiz.

 Denizli Haydar Rüştü
 Siirt Mahmut
 Kütahya Mehmet Nuri
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Riyaseti Celileye

Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 
ve teklif eylerim.

Elâziz Hüseyin

Meselâ, bir Şûra yüz milyon lira isterse bu parayı Müdafaaî Milliye Vekili de ister, 
Maliye Vekili de isteyebilir, yarın Bahriye Vekili de isteyebilir. Heyeti Celileniz kabul 
buyurmadıktan sonra, tasvip etmedikten sonra bunların bu gelecek bütçelerin ne 
kıymeti vardır? Yalnız yeter ki, bütçeler vakti müsait olmayan Müdafai Milliye Vekilinin 
nazarı tasvip ve tetkikinden geçeceğine, elbetteki böyle 5-10 kişiden mürekkep ve 
mücerrep bir kumanda heyetinin nazarı tetkikinden geçerse elbette daha âlâ olur. Şûrayı 
askerî hiçbir zaman Meclisi Âlinin salâhiyeti teşriiyesine veya icraiyesine müdahale 
mahiyetinde hiçbir teklifte bulunamaz. Burada tadat edilen şeyler, hep İlmî şeylerdir ve 
ihtisas hususatıdır. Heyeti Celileniz tensip buyurmuşsunuz iki milyon lira, fakat ne cins 
silâh alınsın? Bunu tetkik etmek, tespit etmek hakkı Şûrayi Askeriye verilirse, bundan 
ne mahzur vardır efendiler? Bu Şûrayi Askerî aynı zamanda mesuldür.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mesul değildir, mesul makam vardır.
ARİF BEY (Devamla) — Efendim; zaten ekserisi ordu kumandanlarıdır. Kendileri 

maddeten ve manen mesuldür. Sonra encümen de takdir ve tasvip buyurmuştur ki, 
Müdafaai Milliye Vekâleti bulunduğu zaman Şûrayi Askeriye Müdafaai Milliye Vekili 
riyaset edecektir. Yani Müdafaai Milliye Vekâletinin riyasetini zımnen kabul etmiştir. 
Reis mesul olduktan ve ordu kumandanları mesul olduktan sonra, böyle bir encümenin 
vereceği kararda niçin tereddüt edelim? «Cumhuriyet ordusunda kıyafet ve teçhizatı 
askeriye» bunu bile encümen çıkarmıştır. Efendiler; bunu, artık kıyafeti askeriyenin 
tespitini bile Şûrayi Askeriye vermekten sakınmakta bilmem ne var? Asker, fotin mi 
giysin, çarık mı giysin, çapula mı? Bu böyle mi olsun, şöyle mi olsun? Bu gibi işler elbette 
mücerrep kumandanları tarafından daha güzel tespit edilebilir. Çünkü kendileri zaten 
doğrudan doğruya bu işle alâkadardırlar. Sonra bir maddei kanuniye konulabilir ve 
bir hakkı itiraz verilebilir. Gerek Harbiyei Umumiyenin ve gerekse Müdafaai Milliye 
Vekilinin hakkı itirazı olur. Bu hakkı itiraz Heyeti Celilenize arz edilir, Müdafaai Milliye 
Vekili gelir. Burada uzun uzadiye izahat verir yahut lâyihai kanuniye şeklinde Heyeti 
Celileye arz olunur. Heyeti Celile de bakar Encümen şöyle diyor, Müdafaai Milliye böyle 
diyor. Hangisi musip ise, hangisi menafii beldeye daha muvafık ise onu kabul ederler. 
Bendeniz, Şûrayi Askeriye, icrai ve teşrii hususata temas etmemek şartiyle, yalnız İlmî 
mahiyette tetkikat ve tetebbuatta bulunmak üzere salâhiyet vermeyi bilâkis faydalı 
görüyorum.

Sonra arz edeceğim diğer bir nokta vardır. Efendiler, o da ikinci maddede doğrudan 
doğruya Şûrayi Askerinin Reisi Reisicumhur Hazretleridir. Reisicumhur Hazretleri arz 
ettiğim veçhiyle Şûrayi Âlinin Reisidir; Şûrayi Askerî zaten doğrudan doğruya askerî 
ve İlmî hususatla iştigal edecekleri için, burada Reisicumhur Hazretlerinin veyahut 
Başvekil Beyefendi Hazretlerinin bulunmasında hiçbir lüzum yoktur. Orada yalnız İlmî 
ve askerî mesail mevzuubahsolacaktır. Büyük mesailin mevzuubahis olması ki Müdafaai 
Âliye taallûk eden hututu esasiyedir. Bu hututu esasiye yalnız Müdafaai Milliye Vekili 
veya Erkânı Harbiye Reisi için veçhe mahiyetindedir. Şûrayi Âlinin çizdiği bu esaslar 
vekiller için direktiftir, veçhedir. Bu esas dairesinde çalışmaya mecburdurlar. O ayrı 
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meseledir. Şûrayi Askeriye gelince, sırf askerî olan hususatı tespit edecektir. Böyle bir 
Şûraya Başvekilin veya Reisicumhurun gelmesine hiç lüzum yoktur. Hülâsa efendiler; 
şunu arz etmek isterim ki, encümen tespit etmiş olduğu bu lâyihai kanuniye ile hem 
Âli Şûrayi ve hem de Şûrayi Askeriyi mezç ederek başka bir şekle sokmuştur. Halbu ki 
arz ettiğim veçhiyle bunların vazaifi ayrı ayrı şeylerdir. Bu iki encümeni birleştirmekte 
fayda değil, bilâkis mahzur vardır. Lâzım geldiği gibi geniş ve daha serbest bir şekilde 
çalışabilmek için, Şûrayi Askerî ayrı olmalıdır ve Şûrayi Askeriyi Müdafaai Milliye 
Vekilinin tahtı riyasetine vermelidir. Şûrayi Aliyeye gelince; Reisicumhur Hazreterinin 
tahtı riyasetinde ve bizde mareşal yoksa mareşallar kadar hizmet etmiş generaller 
vardır. Onlardan icap edenler konularak bir de Şûrayi Âli teşkil edebilir. Memleket için 
nafi olan şekil budur. Bir Şûrayi Âlimiz, bir de Şûrayi Askerimiz olmalıdır. Binaenaleyh 
Encümende bendeniz maatteessüf son zamana yetiştim ve bu husus hakkında ifrazatımı 
da serd ettim. Binaenaleyh Encümende bendeniz maatteessüf son zamana yetiştim ve 
bu husus hakkında ifrazatımı da serd ettim… Binaenaleyh Heyeti Celilenizden istirham 
ediyorum. Bir de takrir veriyorum. Encümene iade edelim. Zaten Paşa Hazretleri bunu 
teklif etmişlerdir. Encümene gitsin, mütehassıs zevat da bu encümene iltihak etsin. 
Fennî ve İlmî şekli ne ise o suretle takarrür ettirsinler ve Heyeti Celilenize getirsinler.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Arif Beyefendinin mütalâatına gayet 
muhtasar bir surette cevap vermek isterim. Arif Beyefendi müfettişi umumiden bahis 
buyurdular. Şimdi mevzuubahis olan mesele, Şûrayi Askerî Kanunu olduğu için, müfettişi 
umumî hakkında uzun uzadiye mütalâa dermeyanına lüzum görmüyorum.

ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaade ederseniz bilhassa Necati Beyefendi kısaca bazı 
sualler sormuştu da, ona cevap vermiştim.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Herhalde Müdafaai Milliye Vekilinin 
fevkalâde meşguliyetinden dolayı ordu teftiş edemeyeceğine ve saireye dair bazı 
mütalâat dermeyan buyruldu. Halbu ki orduyu teftiş etmek için üç tane ordu müfettişi 
vardır. Ordu müfettişlerinin yanında her sınıftan mütehassıs ve mücerrep zabitan vardır. 
Bunlar daimi surette teftişat icra ettikleri gibi ayrıca her sınıfın müfettişleri vardır ki, 
bunlar malumuâliniz mütemadiyen raporlarını tetkik edecek ve mevkii tatbika koyacak 
mücerrep ve mütehassıs zabitan mevcuttur.

ARİF BEY (Eskişehir) — Bendeniz kuvayı muhtelifenin müttehiden sevku idaresi 
meselesini mevzuubahis ettim. O müfettişler ayrı ayrı işlerle meşguldürler. Halbu ki 
mesele kuvvetlerin müttehiden sevk ve idaresi meselesidir.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Kuvvetlerin müttehiden sevk ve idaresi 
de kanun mucibince Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisine mevdudur ve Erkân-ı Harbiye-i 
Umumiye Reisi -zan buyurdukları gibi- gayri mesul değildir. Türkiye idaresinde, halk 
idaresinde hiçbir makam gayri mesul değildir. Böyle bir şey varit olamaz. Erkân-ı 
Harbiye-i Umumiye Reisi Başvekâlete karşı mesul bir vaziyettedir. Bu hususta yakında 
Heyeti Celilenize bir kanun da teklif edeceğiz. Yani hiçbir kimse Heyeti Celilenizin dairei 
sualinden harice çıkamaz ve çıkmamalıdır.

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Kanun hazırlanmış mıdır? Sözünüzü teyit buyurunuz;
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendim; Arif Beyefendi bir taraftan 

Avrupa’da şöyle meclisler vardır, böyle meclisler vardır. Böyle şeyler varken biz bir şey 
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icat etmeyelim diyorlar, diğer taraftan da Avrupa’da hiç olmayan bir şeyi teklif ediyorlar 
ve tavsiye edip duruyorlar ki, o da, Şûrayi Askerinin reyi istişari mahiyette olmasın. Arif 
Beyefendiden sorarım, Avrupa’da hangi meclis vardır ki reyi istişari olmasın. Huzuru 
Âlinizde mesul olan Müdafaai Milliye Vekili makamından başka, gayrı mesul birtakım 
zevatın yedine böyle bir salâhiyet verilemez. Mesul makam lâzımdır ve sorulacak bir 
makam aramak lâzımdır. Şûrayi Askerinin yapacağı bir hatadan dolayı kim mesul 
olacaktır?

Müdafaai Milliye Vekili; eğer bunun mukarreratnı tatbike mecbur olur ve bundan 
dolayı birtakım hatalar terettüp edecek olursa ve Meclisi Âliniz Müdafaai Milliye Vekilini 
istiçvaba çekecek olursa, Müdafaai Milliye Vekili diyecek ki, Şûrayi Askeriden böyle emir 
aldım, affederseniz, bir daha yapmayacağım, Avrupa’da böyle şey yoktur. Bir taraftan 
Avrupa’daki teşkilâttan bahis ediyorlar, diğer taraftan mevcut olmayan esasatı müdafaa 
etmek istiyorlar ve bunun müdafaası için de, Ferit Paşa zamanında yapılmış olan Şûrayi 
Askerî Kanununu da delil makamında serd ediyorlar. Olamaz, sakattır.

Efendiler; bizim esasatımızla gayri kabili teliftir,
ARİF BEY (Eskişehir) — İlmî esasatı söylüyorum,
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — İlmî 

esasata gelince efendiler; İlmî esasatta elbette mücerrep ve mütehassıs zevatın reyinden 
istifade olunacaktır. Beyefendi; her vekâletten mütehassıs celp olunuyor, elbette Şûrayi 
Askerî de mütalâatını dermeyan edecektir, bunun için teşkil olunuyor ve sıra ile vazaifi 
tadat edilmiştir. Buyuruyorsunuz ki; Vazifesi yalnız İlmî esasata münhasır olan bu heyet 
yalnız askerlerden mürekkep olmalıdır. Peki, bütçenin tanzimi kime aittir? Hututu 
esasiyenin tertibi kime aittir? Şûrayi Askerî Kanununda bu hususta beyanı mütalâa 
olunacaktır. Bütçe tanzim edilecektir. Ondan sonra bütçeye ait olan tedabir ki tadat 
olunmuştur bunlar hakkında karar vermek, rey almak, mütalâa beyan etmek kime aittir? 
Tabiî heyete aittir, Şûrayi askeriye aittir. O, yalnız tecrübe ile hallonan mesaildendir. 
Aynı zamanda devletin siyasî ve İdarî vazaifi nazarı dikkate alınmak üzere ittihaz 
olunacak mukarrerattan ibarettir ve bunu niçin de icap ederse Maliye Vekili izahatta 
bulunacaktır. Neden itiraz ediyor, anlayamadım. Bir taraftan İlmî, diyorsunuz. Diğer 
taraftan da bütçenin tetkikini bu heyetin yapacağını söylüyorsunuz. Bütçeye müteallik 
birçok tedabir tavsiye ediyorsunuz ve bu mütalâatın da mabihuttatbik olmasını teklif 
ediyorsunuz. Bu bizim esasatımızla taban tabana zıttır.

ARİF BEY (Eskişehir) — Encümen bütçeleri tetkik etmiyor mu, ne oluyor?
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Salâhiyeti 

kanuniye ve milliyesi ile elbette encümenler tetkik edecektir, çünkü encümendir. 
Meclisi Âliniz millet namına murakabeyi ifa edecektir. Müdafaai Milliye Vekâleti veya şu 
encümen, bu encümen bütçeyi tetkik ve murakabe edecektir. Siz diyorsunuz ki, Şûrayi 
Askerî meselâ yüz milyon liralık bir bütçe yapsın ve onu aynen Müdafaai Milliye Vekili 
kabul etsin de getirsin, Başkasının yapacağı bir işten, başkasının ittihaz edeceği bir 
karardan dolayı Müdafaai Milliye Vekilim nasıl mesul edersiniz? Kendi reyinin, kendi 
kanaatinin dahil olmadığı bir iş için Müdafaai Milliye Vekilini mesul tutmağa imkân 
bulunabilir mi? Olmaz. Esasatımızla gayri kabili teliftir.147

147   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 12, İçtima 42 Sayfa 363;369 375;379 385;387 
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1 Şubat 1341 (1925) Pazar 
1339 Senei maliyesi Haziran-Şubat Aylarına Ait Divanı Muhasebat 
Raporları Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendiler; bütçedeki fusul ve mevadına 
tetabuk etmeyen veya mevcut nizamname ve kanunnameler haricinde masrafların 
yapılmasını emreden vekiller hakkında bir mesuliyet aranması tabiidir. Fakat her 
şeyde ifrat ve tefritten içtinap etmek lâzım gelir kanaatindeyim. Bundan evvel bu 
kürsüde beyanı mütalâa etmiş olan Feridun Fikri Beyin mütalâasına iştirak edecek 
olursak o zaman mahallî içtihat olan mesailde dahi mesuliyeti maliye eğer vekillere 
teveccüh edecek olursa ve bu mesuliyeti mâliyeden dolayı ikide bir vekiller mahkeme 
kapılarında sürünecek olursa zannederim ki vekillerin mevcut vazaifine bir vazife daha 
ilâve etmek lâzım gelir; o da mahkemelerde her gün dolaşması olur. (Handeler) Efendiler, 
eğer, vekil, mahallî içtihat olan, içtihada mütehammil olan bir mesele için herhangi bir 
masrafın yapılmasında ısrar ediyorsa menfaati umumiyeyi o noktada gördüğü içindir. 
Tabiî kanunun müsaadesi dairesinde fusul ve mevadına tetabukunu ve müsaadesini 
görmüştür. Kendisine bir hizmet tevdi olunur. O hizmeti ifa etmekle mükelleftir. Bu 
hizmeti yapmak için de o masrafın yapılmasını ihtiyar ve bu hususta içtihat etmiştir. 
Kendisi o masrafın o hizmeti umumiyenin ifası için bir içtihatta bulunmuştur. Aksi karar 
ittihaz edebilirsiniz. Bu suretle içtihat etmek memnudur, bu suretle içtihat ederseniz 
mahkemede sürünürsünüz dersiniz. O vakit hiçbir vekil hiçbir hususa taalluk eden 
mesailde mesuliyeti katiyyen kabul edemez. Birçok hidematı umumiye, pek korkarım 
ki, muattal bir halde kalır. Binaenaleyh ifrat ve tefritten içtinabetmek lâzımdır. İçtihadın 
menfaati umumiye nokta-i nazarından olacağına göre bu hususta bir de mesuliyeti 
maliye tevcih etmek katiyen doğru olamaz. Bir kelimenin mânâsı veyahut bir cümlenin 
tamamını bir adam bir türlü anlayabilir, diğer birisi de başka türlü anlayabilir. 
Binaenaleyh şu suretle anladınız diye şu kadar bin Lira tazminat hükmederseniz buna 
ne vekillerin kesesi müsait olur ve ne de cesaretleri olabilir. Bundan dolayı birçok 
mesailde, hidematı umumiye sekteye uğrayabilir, bu nokta-i nazardan Heyeti Celilenizin 
nazarı dikkatini celbetmek isterim.

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; mesuliyeti maliyeyi arz ederken vekil bey bütçeye 
şimendifer yaptırmak için para konmuş, filân yerde şimendifer yaptırmamıştır, filân 
yerde liman yaptırmamış diye mesuliyet yoktur. Vekillerin mesuliyeti; Bu noktalarda eğer 
siyasî, İdari hatalardan olursa o vakit istihzah edilir, iskat olunur. O nokta başkadır. Bizim 
burada mesuliyet tevcih ettiğimiz nokta, deruhtei mesuliyet meselesidir. Ürerime ben bu 
mesuliyeti alıyorum dediği noktalardadır. Yoksa bilûmum icraatı devlette mesuliyetleri 
değildir. Mesuliyeti maliye ile bütün sarfettikleri maaşattan dolayı da değildir.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mahallî içtihat olan.
VEHBİ BEY (Devamla) — Mahallî içtihat olan noktalarda Encümen ikiye ayrılmıştır. 

Heyeti Celileniz mahallî içtihat değil, bu sarihtir; bu âlelâde açık bir kanunsuzlukdur 
demiş. Meclisi Âliniz ki hakkı tefsir sahibidir. Böyle diyebilirsiniz. Tefsirin makabline 
şümulü vardır. Kanun icrayi hükmetmeye başladığı andan itibaren icrayi hükmeder. 
Binaenaleyh bu tefsire tebaiyet edilmesi, bunun da böyle anlaşılması lâzımdır. Meclisin 
ekseriyeti burası kanunsuzdur dediği zaman şüphesiz burası müttefiki aleyh olarak arz 
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olunur, ikinci kısım ki mahallî içtihai olan noktalardır. Bu da Heyeti Celilenizin kabul 
etmesine bağlıdır.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Yani mahallî içtihat olan hususatta 
vekillere mesuliyet teveccüh etmesine taraftar mısınız?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Bir defa mahkemeye gitmek meselesini arz 
etmek isterim ki Heyeti Celile de, Büyük Millet Meclisi âzalarının haiz olduğu masuniyeti 
teşriiye vekiller hakkında ref olunuyor demektir. Otuz liralık bir dava için mahkemeye 
gidecek demektir ki, bu, hakikaten şayanı kabul olamaz. Saniyen gerek Muhtar ve 
gerek Remzi beyefendiler zannediyorlar ki, bu içtihat meselesinde behemehal Heyeti 
Vekile hata ediyor. Olabilir ki efendiler; Divanı Muhasebat hata edebilir, niçin Heyeti 
Vekileye hata tevcih olunuyor da, Divanı Muhasebata tevcih olunmuyor? Mutlaka her 
harekât, Divanı Muhasebatla olan her münasebet hataya mı müteveccihtir? Olamaz, 
eğer böyle bir madde koyacak olursak Divanı Muhasebatın hata olarak menedebileceği 
bir masraflarda yapılmayacak demektir. Çünkü hiçbir vekil böyle mahallî içtihat olan 
hususlarda mesuliyeti maliye üzerine bir de mahkemeye gitmek cihetini düşünerek bu 
masrafları hiçbirisini emretmeyecektir ve hiçbir hidemat ifa olunamayacaktır. Divanı 
Muhasebatın yüzünden dahi birçok hidemat ifa olunamayacaktır. Neticesi budur. 
Tabiî bu gibi birçok takayyüdat vazettiğiniz takdirde vekiller bu gibi şeylerden sureti 
kafiyede tevakki ederler. Tevakki edince bütçe ile kanunla sarfı iktiza eden birçok 
mebaliğ de mahallerine sarf olunamayacak demektir. Çünkü Divanı Muhasebata karşı 
vekillerin hata etmesi ne kadar varit ise Divanı Muhasebatın da içtihadında hata etmesi 
varit olabilir. Behemehal vekil olan bir zatın hataalud olduğuna dair elimizde bir delil 
yoktur. Binaenaleyh işi muhakeme etmek lâzım gelir. Vekiller hidematı umumiye için 
bir masraf yapılması icap ettiğini takdir eylediği ve Divanı Muhasebat başka bir içtihat 
da bulunduğu takdirde bu mesele içtihada mahmûl bulunduğundan dolayı vekile 
mesuliyeti maliye verecek olursanız, Divanı Muhasebatın yanlış içtihadından birçok 
hatalar tevellüt edecek ve bunlar tevali edecektir. Bu ise hidematı tesirat yapacaktır.

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade buyurursanız bir sual soracağım. Divanı 
Muhasebatın işi tehir ve tevkif etmesi mümkün müdür? Çünkü Divanı Muhasebat 
içtihadatını icra ettiremiyor. Divanı Muhasebatın vazifesi bir defa içtihat etmektir, lâkin 
vekili mesulü deruhte mesuliyet ettiği takdirde vekili mesulün, vükelânın emri caridir. 
O zaman iş tevakkuf etmez. Yani Divanı Muhasebat yanlış içtihat ederse memlekete bir 
zararı gelir mi? -Çünkü onu tevkif edemiyor-

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî gelir, devletin bir işinin vakit ve 
zamaniyle yapılmaması tabiatiyle bir fenalığı mucip olabilir.

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nasıl olur?
VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz şurada mühim bir noktayi arz edeceğim. Bir iki 

nokta vardır ki herhalde tespit etmek lâzımdır. Efendim, herhalde Başvekil Muhterem 
Fethi Beyefendi hazretleri bugünkü vekillerin deruhte mesuliyet etmelerine kani 
değildirler zannederim.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Tabi efendim.
VEHBİ BEY (Devamla) — Bugünkü deruhte mesuliyetleri nasıl olsa mesuliyet 

demek değildir. Herhalde kasıtları böyle değildir.
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BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Evvelce arz ettim efendim, tabiî.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; memuriyeti mühimme ve 

müstacele için böyle maktuan verilmiş olan harcırahların suiistimale uğratılmaması 
hakkında cereyan eden müzakerattan Hükümet mülhem olmuştur. Bundan sonra 
memuriyeti mühimme ve müstacele için gidecek olan memurine maktuan harcırah 
vermek hususunda, Hükümet, her halde suiistimale uğratmayacaktır. (Bravo	 sesleri) 
Yani her halde bu maktu harcırahın nispî harcırahı tecavüz edemeyecek bir miktarda 
tespit olunmasına dikkat edecektir. Yalnız bu, kanunun tadili mahiyetindedir. Hükümet 
tarafından bunun tadili hakkında bir teklif gelsin. (Muvazenei	Mâliyenin	vardır	sesleri)

Onun da maksadı temin edemiyeceği anlaşılıyor. Hasan Fehmi Beyin teklifine de 
Muhtar Bey itiraz ettiler. Onun da belki mahzurları vardır. Mevcut Harcırah Kanununun 
tadili hakkında bir teklif getirelim. Heyeti Celilede müzakere olunarak kesbikatiyet 
etsin. Halihazırda mevcut olan kanun tadil edilerek kesbikatiyet edecek olan kanun 
dairesinde harcırah veririz.

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Şimdiye kadar maktu olarak verilen harcırahlarda 
suiistimal olduğunu kabul buyuruyor musunuz?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Eğer Dahiliye Vekâleti odacısına 
memuriyeti mühimme ve müstacele için maktuan harcırah verilmişse bunun suiistimal 
olması lâzım gelir.148 (Bravo	sesleri)

148   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 44 Sayfa 37-38, 40, 56
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3 Şubat 1341 (1925) Salı 
1339 Senei Maliyesi Haziran-Şubat Aylarına Ait Divanı Muhasebat 
Raporları Münasebetiyle

REİS — Efendim! Bundan evvelki celsede Divanı Muhasebat Raporunun altıncı 
maddesinin fıkrai hükmiyesini müzakere etmekte iken celseye hitam verilmişti. (Reye	
konuluyordu	sesleri) Evet reye koyacağız.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ruzname 
hakkında arz edeceğim. Efendiler! Bugün ruznamemizde Şurayı Askeri Teşkilât ve 
vazaifi hakkındaki kanunun müzakeresi vardır ki; Müdafaa i Milliye Vekili sıfatıyla 
bu kanunun müzakeratını takip etmek ihtiyacı vardır. Fakat bugün bazı mühim 
meşgalelerim hasabıyle bulunamıyacağımdan kabil ise bunu pazar gününe talik edelim. 
O vakit müzakeratı takip etmek imkânı da benim için mümkün olur.

REİS — Efendim! Bunun müzakeresinin pazar gününe taliki rica ediliyor. Kabul 
buyuruluyor mu?149 (Kabul	sesleri)

149   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 46 Sayfa 99
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4 Şubat 1341 (1925) Çarşamba 
Başpapaz Arapoğlu Konstantin’in Mübadeleye Tabi Tutulması Dolayısıyla 
Yunan Hükümetinin Gönderdiği Protesto Notası Hakkında Beyanatı

Başpapaz	 Araboğlu	 Kostantin’in	 mübadeleye	 tabi	 tutulması	 dolayısiyle	 Yunan	
Hükümetinin	gönderdiği	protosto	hakkında	Başvekil	Ali	Fethi	Beyin	beyanatı	ve	bu	bapta	
müzakerat.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Son günlerde 
mübadil sıfatiyle memleketimizde ihraç edilmiş olan Araboğlu Kostantin’in ihracı 
doloyısıyla Yunanistan Hükümetinden protestoyu havi bir nota almış olduk. Arzu 
buyurursanız bu not üzerine hasıl olan vaziyeti hakkında Meclisi Âliye biraz izahatta 
bulunayım. (Teşekkür	ederiz	 sesleri) Yunan Hükümeti bu notasında Lozan Ahitnamesini 
ve Lozan Ahitnamesi ile ekalliyetlere temin edilen hukuku ihlâl eylediğimiz iddia ediyor 
ve Başpapazlığa intihap edilen Araboğlu Kostantin’iıı mübadil dahi asla, mübadil sıfatı 
ile hareket etmesi için yedine (Feuille de rouet) denilen bir yol tezkeresi vermek lâzım 
geleceği ve bunların verilmediğini ve polisimizin Araboğlu Kostantin hakkında gayet 
dürüstane muamele yaptığını ve bu ahval Yunan Hükümetinin tarafyen arasındaki 
münasebatı ıslah etmek için vâki olan teşebbüsatını âkim bıraktığını ve iki devlet 
arasında bir mukarenet tesisi hususundaki arzuların icrasını gayri mümkün bir hale 
koyduğunu söylemektedir. Fakat her türlü çarelere tevessül edebilmiş olmak için Lozan 
Muhadenamesinin kırk dördüncü maddesi mucibince, ekalliyatler noktayı nazarında, 
meselenin Lahey Beynelmilel mahkemesine de havalesini teklif eylemektedir.

Efendiler!
Notayi hükümetiniz kemâli dikkatle tetkik etmiş ve nokta-i dermeyan edilen 

müddeiyatı pazarı mütalâdan geçirmiştir. Fakat buna başlamadan evvel öteden beri 
dahili bir mesel olmak üzere telâkki etmektedir. (Alkışlar) Patrikhane hakkında Türk 
Hükümetini, herhangi bir devleti ecnebiyeye karşı herhangi bir muhahedenamenin 
herhangi maddesi ile bağlayan bir kayıt yoktur. (Bravo	 sesleri,	 alkışlar) öteden beri 
Patrikhane Türk Hükümetinin umuru dâhiliyesinden addedilmiştir. Binaenaleyh Türk 
Hükümetinin umuru dâhiliyesinden olan böyle bir meseleye Yunan Hükümetinin 
müdahale etmek istediğini gösteren bu nota itiraf etmek isterim ki, hükümetiniz 
nezninde ve hiç şüphe etmiyoruz ki, Meclisi Âliniz ve umum Türk Milleti nezninde gayri 
dostane telâkki edilmiş ve pek nahoş bir intiba bırakmıştır, (Doğru	sesleri) Hiç bir devleti 
Ecnebiyenin umuru dâhiliyemize müdahalesini kabul etmemeği kendisine şiar edinmiş 
olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu müdahaleye de asla ruyi iltifat göstermemek 
azmindedir. (Bravo	sesleri)

Efendiler! Bunu arz ettikten sonra esas mesele hakkında Meclisi Âliniz biraz 
tenvir etmek isterim. Yunan hükümetinin bu noktada istinat ettiği esas şudur. Lozan 
Kongresinin ilk safhasında malumu Âliniz olduğu veçhile Türk Heyeti Murahhazası 
daima Patrikhanenin İstanbul’dan çıkarılmasını talep etmişti ve aynı zamanda, hatta, 
İstanbul’daki Rumların da mecburi mübadele mukavelenamesine dahil olmasını talep 
etmiş ve cereyan eden müzakere neticesinde gerek düveli muazzama ve gerekse Yunan 
Hükümetinin murahhasları Patrikhanenin badema idari veya siyasi herhangi bir 



611Ali	Fethi	Okyar	/	Okyar	Hükümeti	Dönemi

meseleye müdahale etmiyeceğine dair teminat vermiş olması üzerine bunu senet ittihaz 
eden heyeti Murahhasa Reisi İsmet Paşa Hazretleri Patrikhanenin memleketimizden 
uzaklaştırılmasına muvafakat ettiğini beyan eylemiştir. Zabıtnamelerde münderiç olan 
bu beyanat Lozan Ahitnamesinin içerisine bir madde olarak girmemiştir ve giremezdi. 
Çünkü evvelce de arz etmiş olduğum veçhile umuru dâhiliyemizden olan bu mesele 
hakkında Türk Hükümeti beynelmilel bir vesikada bir taahhüt alamazdı. Efendiler! 
Türk Heyeti Murahhazası Reisi İsmet Paşa Hazretleri Lozan’da bu beyanatta bulunduğu 
zaman Partikhanenin bir müesseseyi ruhaniye ve diniye olmak üzere memleketden 
uzaklaştırılamıyacağını kastetmişti. Bu herhangi bir adamın, herhangi bir sebep ve 
bahane ile memleket haricine çıkarılması her devletin en tabii hukukundan ve mukaddes 
hukuku istiklâlinden ibaretdir. Mamafih arz ettiğim gibi Hükümeti Cumhuriye, Başpapaz 
intihap olunan Araboğlu Kostantin Efendiyi çıkardığı zaman bunu patrik olmak sıfatı 
ile çıkarmamıştır. Mübadeleye tabi bir fert sıfatı ile memleket haricine çıkarmıştır. Bu 
husustaki muameleyi de muhtasaran arz edeyim; Malumu Âliniz mübadele mesaifine 
nezaret etmek üzere İstanbul’da Cemiyeti Akvam tarafından bir muhtelit komisyon 
olduğu gibi aynı zamanda yanlız İstanbul’daki mübadele muamelâtına dahi bakmak 
üzere bir tali komisyonu mevcuttur. Bu tali komisyon diğer bir mübadillerin ahvalini 
tetkik ettiği zaman 16 Kânunuevvel tarihinde Terkos metropolidi Araboğlu Kostantin 
Efendinin de mübadil olduğuna karar vermiş ve bu kararnameye aynı zamanda Yunan 
delegeleri de imza etmiştir. O zaman hususatı zatiyesini tesviye etmek için olacak, bir 
kaç gün izin talep eden Araboğlu Kostantin Efendiye bir kaç gün müsaade verilmiş 
ve sevki tehir edilmiştir. Ondan sonra müdahil olduğu ve Lozan Muahedenamesi 
iktizasında memleketimizi behemahal terk etmeye mecbur bulunduğu herkesçe malum 
olduğu halde kendisi patrik intihap olunmuştur. Bu intihaba, gerek kendisi, gerek emsali 
hakkında muahedename mucibince mecbur olduğumuz birtakım ahkâmı hükümden 
ıskât ettirmek maksadı ile teşebbüs edilmiştir. Bu teşebbüsün ne kadar vâhî olduğunu 
Heyeti Celilenize arza lüzum görmüyorum. (Çok	doğru	sesleri) Mamafih efendiler, partik 
intihap olunduktan sonra mübadeleye tabi olup olmadığının tayini hakkında Yunan 
delegelerinin, bir kere de muhtelif komisyon tarafından tahtı karara alınması için, vâki 
olan müracaatı, hükümetiniz haber almış ve herhalde mübadele mesailine salâhiyeti 
kâmile ile vaziyet etmiş olan muhtelit komisyonun kararına intizar etmeyi muvafık 
görmüştür. Muhtelif Komisyon ahiren bu kararı da vermiştir. Karar; matbuatta inşar 
ettiği için cümlenizin malumudur. Yani, Araboğlu Kostantin Efendinin mübadeleye tabi 
olduğuna muhtelif mübadele komisyonunca karar verilmiştir ve fakat patrik olması 
dolayısiyle mübadeleden istisnasına dair bir karar vermek de muhtelif komisyonun 
salâhiyeti haricinde olduğu beyan edilmiştir. Malumu âliniz muhtelif komisyon; yalnız 
kimin mübadeleye tabi olduğunu ve kimin tabi olmadığını beyan etmekle mükelleftir. 
Başka hiç bir vazifeyis yoktur ve olamaz. Binaenaleyh hükümetiniz bu karar üzerine 
ve Lozan Ahitnamesini tatbik etmek mecburiyeti ile mumaileyhi memleket haricine 
hareket eylemeye davet eylemiştir ve şimendifere irkâp eylemiş ve hudut haricine 
çıkarmıştır. (Bravo	sesleri)

Efendiler! Bu hareket Lozan muahedenamesinin aksamı mütemmimesinden olan 
mübadele mukavelenamesine tamamen mütabik bir muameleden ibaretti. mübadeleye 
tabi olduğu tekarrur eden her fert mecburi mübadeleye tabi olacaktır ve hiç bir fert 
herhangi bir sıfat ve şart tahtında bu mübadeleden istisna edilmeyecektir. Ve nitekim 
yüz binlerce Türk ve Müslümanın memleketimize mübadelesi esnasında hiçbirinin sıfatı 
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diniyesi, memuriyeti vesairesi itibare alınmamış, cümlesi bilâistisna memleketimize 
sevk edilmiştir.

Efendiler! Bu mübadilin hareketi dolayısı ile ve malumu âlileriniz olduğu veçhile 
Yunanistan’da birçok heyecanlar hâsıl olmuş birçok mitingler ve birçok protestolar 
yapılmış Türk Hükümetinin bütün Ortodoksluk âlemine karşı bir tecavüz yaptığı 
ilân edilmiş ve bu hususta bütün Hıristiyanlık efkârı umumiyesinin, Türk Milletine 
husumetini celbetmek için bazı teşebbüsatta bulunulmuştur. (Eski	halleridir,	sesleri)

Efendiler! Biz bu hareketi yaptığımız zaman ne Ortodoksluk ve ne de Hiristiyanlık 
âlemine karşı bir tecavüz yapmayı asla hatırımıza getirmedik ve getiremezdik, 
Ortodoksluk veyahut bütün hiristiyanlık âlemine karşı bizce bir tecavüzde bulunulmasına 
ne sebep ve ne de mâna vardır. Ancak mübadeleye tabiiyet; gerek tali komisyonun 
gerekse muhtelif komisyonun kararı iktizasından olan bir zatın, mübadeleden istisna 
edilmesine hükümetçe imkân mütesavver değildir. Ve bu âdemi imkân dolayısiyle bu 
karar tatbik olunmuştur ve muamele sırf bundan ibarettir. Yoksa herhangi bir süretle 
hissiyatı diniyeyi tahrik etmek veyahut hiristiyanlık âlemine karşı bir hareketihasmane 
yapmak gibi bir hal ve vaziyet bize âtıf ve isnat olunamaz. Ümit ederim ki, Avrupa efkârı 
umumiyesi, meselenin hakikatine vakıf olduğu zaman Yunanistan Hükümetinin veya 
Yunanistan ricali mesul ve gayri mesulesini, Avrupa efkârı hiristiyanisini aleyhimize 
tahrik için bu bapta vâki olan bu gibi teşebbüsatının mahiyeti hakikiyesini anlamakta 
güçlük çekmeyeceklerdir. Efendiler! Bu hareket Yunanistan’da yalnız bu heyecanı tevlit 
etmekle kalmamıştır. Aynı zamanda Yunanistan Hükümeti, bazı tedavin askeriyeye de 
tevessül etmiştir, (Handeler) Silâh altında bulunan ve terhisi icap eden bir sınıfı daha 
silâh altında bırakmıştır. Bu suretle Türk Hükümetine karşı protestonun arkasından 
zımnen bir nevi tedhit dahi yapmak istemiştir. Efendiler! Türk Cumhuriyeti, bu gibi 
tedabiri askeriye ile yılmaz ve yılamaz (Şiddetli	ve	sürekli	alkışlar)

Efendiler! Türk milleti; uzun süre İstiklâl Muharebesinden sonra gayet müsait bir 
inkişaf sahasında çalışmaya başlamıştır ve bunun pek nafi semaratı da görülmeye 
başlamıştır. Binaenaleyh Türk Milleti, herhangi bir sebep ve bahane ile bu sulha olan 
muhabbetini terk etmek istemeyecektir. Fakat efendiler! Durup dururken en tabiî 
olan hakkımıza ve en tabiî ve mukaddes olan istiklâlimize ve hukuku hükümranimize 
tecavüz edilecek olursa o zaman, Türk Milleti derhal silâhını alarak mütecavizlere 
karşı koyacaktır. (Bravo	sesleri,	sürekli	alkışlar) Ümit ederim ki, Yunanistan’da hâsıl olan 
bu heyecan az zamanda kesbi sükûn edecek ve kendileri dairei akıl ve itidale vâsıl 
olacaklardır.

Efendiler! Hükümetiniz; herhalde bu gibi beyhude telâşlara ve heyecanlara 
kapılmayacaktır. Mamafih en yüksek basireti ve en yüksek ihtiyatı da elden bırakmayarak 
itidal dairesinde bütün bu harekâtı takip edecek ve icap eden tedabire de tevessül 
etmekte kusur etmeyecektir. Maruzatım bundan ibarettir. (Sürekli	ve	şiddetli,	alkışlar)

HAKKI BEY (Van) — İstanbul’da Rumca gazetelerden bu hezeyannameleri yazanlar 
hakkında birşey yapılmayacak mı? (Doğru	sesleri)	(Müzakere	açılsın	sesleri)	(Söz	isteriz	sesleri)

REİS — Bu mesele hakkında bazı arkadaşlar söz istemişlerdir.150

150   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 47 Sayfa 135-139
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4 Şubat 1341 (1925) Çarşamba 
Kütahya Mebusu Ragıp Beyle Rüfekasının; Türkiye Aleyhinde Meşriyatta 
Bulunan Rumca Gazetelerin Bila Müddet Tatili Hakkında Takriri 
Münasebetiyle

REİS — Bir temenni takriridir. Tensip ederseniz Başvekâlete havale edelim. Mevzuu 
bahis mesele haricindedir.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Bir daha okutmuşunuz efendim? (Takrir 
tekrar okundu)

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hükümetin vazifesidir. Hükümet matbuat 
kanununa tevfikan yapar.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendileri Türk milletinin en büyük kuvveti 
daima hakka ve meşruiyetine istinat etmiştir. Binaenaleyh haktan meşruiyetden hariç 
bir hareket tavsiye buyurmamanızı rica ederim.

Efendileri Kanunlarımızın ve Türk Milletinin menfaatini muhafaza etmekte olan 
Meclisi Âlinize İstinat eden hükümetinizin bu hususta göstereceği ihtiyat ve basiret 
dairesinde mevcut bilcümle mahazirin izale edilmesi mümkündür. Binaenaleyh 
herhangi İstisnai şekilde bir muameleye cevaz vermemenin, milletin menfaatine 
muvafık olacağını zannediyorum. Bu itibarla bir istisnaî muamele demek olan bu tahrir 
hakkında hükümetçe bir şey yapılamayacağını şimdiden Meclisi Âlinize arz ediyorum.

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Okunan takririmiz pek vazıhtır. Gerek Meclisi 
Alinize ve gerek hükümetinize İstisnai hiç bir teklif dermeyan edilmemiştir. Ötedenberi 
Türklük ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine neşriyatta bulunan bir kısım Rum gazeteleri 
vardır. Elyevm bu şekilde bu vesile ile Türkiye aleyhine Yunanistan fikrini terviç şeklînde 
yazılar yazıyorlar. Bunları bizim gazetelerimizden bir kısmı mütemadiyen iktibas 
etmektedirler. Bunları tatil etmek hükümetin doğrudan doğruya hakkı sarihtir. Bu bir 
hakkı kanunidir. Bu hakkı kanuniyi hükümetimizin İstimal etmesini bekliyoruz. Yoksa 
istisnaî muamele teklif etmiyoruz. Binaenaleyh teklifimiz, doğrudan doğruya hükümetin 
ahkâmı s aritmi kanuniyesine istinat ederek bu gazeteleri tatil etmesi fikrinden ibarettir.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Memleketin, milletin menafimi muhafaza 
etmek için hükümet hakkı kanunisini istimal edecek ve bu hususta hiç bir kimse 
hakkında istisna bir muamele yapmayacaktır. (Bravo	sesleri)

RAGIP BEY (Kütahya) — Bizim İstediğimiz de budur.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Kanun herkes hakkında seyyanen tatbik 

edilecektir. Bu hususta fazla teminat vermeyi zait addediyorum. Binaenaleyh takririnizi 
ehemmiyetle, nazarı dikkate alacağımızı da ayrıca arz ederim.

REİS — Esasen bu takrir hükümetin vezaifine ait bir meseleye mütealliktir, temenni 
mahiyetindedir. Hükümete tevdi ederiz, mesele bitmiş olur. Binaenaleyh bu mesele 
hakkında diğer söz söylemek İsteyenlerin sözlerinden sarfı nazar etmeleri lâzımdır.

Ruznameye geçiyoruz efendim. Bütçe kanunu müzakeresine devam edeceğiz.
Arif Bey! Söz sırası sizdedir. Efendim! Müzakereye devam ediyoruz, celseyi tatil 

etmedik. Arkadaşlar yerlerine otursunlar! (Gürültüler,	devam	sesleri) On dakika istirahat 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum.151

151   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 47 Sayfa 140
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7 Şubat 1341 (1925) Cumartesi 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası Münasebetiyle

REİS — Celseyi açıyorum efendim; 1341 bütçesine devam ediyoruz. Söz Fethi 
Beyefendinindir.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; Muvazene-i 
Umumiye Kanununun Heyeti Umumiye hakkında söz almış olan arkadaşların 
mutalaatına Encümen nokta-i nazarından Mazbata Muharriri Şakir Bey cevap verdiği 
gibi, bütçe nokta-i nazarından da Maliye Vekili Abdülhalik Bey icap eden izahatı Heyeti 
Celilerinize arz etmişlerdir. Bu mütalaat arasındaki bazı hususat, vekâletlerin bütçeleri 
tetkik ve münakaşa olunduğu zaman izahat itasını istilzam eden teferruat olduğu için 
bu gibi hususat hakkında da vekâlet bütçeleri Heyeti Celileniz huzurunda müzakere 
olunduğu vakit ait oldukları vekiller tarafından izahat verilecektir. Bendeniz birçok 
rüfekanın nutuklarında tevarut ve Heyeti Umumiyeye taalluk eden bazı mütalaata cevap 
olmak üzere kısaca birkaç söz söylemek istiyorum.

Efendiler; bu kürsüden söz almış rüfekanın birçokları memurlarımızın adedinin 
çokluğundan şikâyet ettiler. Bunun için de teşkilâtı mülkiyemizin muhtacı ıslâh ve tensik 
olmasına dair mütalaa beyan ettiler. Hakikaten efendiler; teşkilâtı mülkiyemiz bugünkü 
şekliyle muhtacı ıslâh ve tadildir. Bunu Heyeti Celileniz huzurunda arz etmeyi vecibe 
addederim. Teşkilâtı mülkiyemizin bu hale gelmesi ne suretle vâki olmuştur. Bu hususta 
Heyeti Celileniz daha ziyade malûmattar olduğu için buna dair izahatta bulunmaktan 
tevakki edeceğim. Yalnız bazı teşkilâtı mülkiyenin tadil ve ıslâha muhtaç olduğu kanaatine 
ve daha toplu bir şekle ifrağı lüzumuna berideniz de malik ve kailim. Bu maksadı temin 
etmek için biliyorsunuz bundan evvel de birçok teşebbüslerde bulunulmuştur. Fakat 
şimdiye kadar bu teşebbüsler bir müsbet neticeye vasıl olamamıştır. Bu hususta iki fikir 
varit olabilir. Birincisi teşkilâtı hazirayı tadil ve ıslâh edecek bir şekilde kanun yapmak 
ve bunu Heyeti Celileye arz etmektir. İkincisi -ki bu fikre muhterem Halit Beyefendi de 
iştirak ediyorlar bu hususta da tadilâtı yapmak, Hükümete mezuniyet vermekle olabilir. 
Bendenize kalırsa Hükümete mezuniyet verilecek olursa Heyeti Celilenize zannederim 
ki, daha kolaylıkla kabili icra ve tatbik olabilir. Daha şimdiden Feridun Fikri Beyefendi, 
makamı itirazda başlarını kaldırıyorlar. Hakikaten bu hususta Heyeti Celilenizin ne 
kadar mutaassıp olduğunu bendenizde bilirim. Fakat birçok dairei intihabiyenin tadil 
ve ıslâhını intaç edecek olan teşkilâtı mülkiye meselesinin Heyeti Celileniz huzurunda 
da icra olunacak münakaşa ile yakın bir zamanda intaç edileceğine bendenizde hakikî 
olarak şüpheler mevcut olduğunu arz etmek mecburiyetindeyim. (Doğru	sesleri)

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Geçen sene olmadı mı?
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hakikat budur, kazalar da dairei intihabiye olunca.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler; bu şeklin tadil ve ıslâhını, yalnız 

memur adedini tenkis etmek ve bütçe masrafını indirmek nokta-i nazarından tevessül 
oluncak bir gaye değildir. İnce bir hesap ve tetkik neticesinde göreceksiniz ki, bunun 
bütçede yapacağı tesir o kadar zan ve itibar olunduğu üzere mühim değildir. Teşkilâtı 
mülkiyenin ıslâhı daha ziyade vasaiti mahalliyenin hüsnü suretle idare olunacağı nokta-i 
nazarından takip olunacak bir gayedir. (Doğru	sesleri) Yoksa 5-10 vilâyetin tadil ve ıslâhı 
veya diğer vilâyetlere ilhakı suretiyle bütçede memur adedi nokta-i nazarından hasıl 
olacak tenakus mühim bir yekûn olmayacaktır. Bu, bendenizin vaktiyle yaptığım hesapta 
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mertebe-i subuta vasıl olmuş bir hakikattir. Pek mühim bir tesiri olmayacaktır. Bu 
itibarla bunun bütçe noktasından mühim bir tesir olacağına dair iradı mütalaa buyuran 
rüfekanın bu hususta ince bir tetkikle hesap yapmalarını kendilerinden rica ederim. 
Mamafih bu kadar mühim gayeyi terketmek de mümkün olmayacağından Hükümetimiz 
bu hususta tetkikatta bulunacak, ya Hükümete mezuniyet verilmesini tazammun veya 
doğrudan doğruya birçok dairei intihabiyenin hazfını mucip olan bir teşkilât kanunu 
Heyeti Celilenize önümüzdeki sene zarfında takdim etmeyi derpiş eyleyecektir.

Efendiler; muhterem refikim Ali Fuat Paşa Hazretleri bugünkü bütçeyi (1326) senesi 
bütçesiyle mukayese buyurmuşlardır. Bu mukayese neticesinde bugünkü bütçemizin 
birçok nokta-i nazardan (1326) bütçesine nazaran fazla birtakım masrafları, fuzûlî 
birtakım teşkilâtı ihtiva ettiğini ve bilhassa memur adedinin ziyade olduğunu 
dermeyan eylemişlerdir. Efendiler memur adedi hakkında Maliye Vekili muhteremi 
Mustafa Abdulhâlik Bey teferruatiyle Heyeti Celilenize izahat arz ettiler. Bu izahattan 
anlaşılır ki, 1326 bütçesi ile bugünkü bütçemiz abasında yapılacak mukayesede 
bugünkü bütçemizden asla korkmuyorum. Bilâkis bu mukayeseden şerefle, iftiharla 
çıkabileceğine kaniyîm. 1326 bütçesi ilk tenkisat yapılmış oîan bir bütçedir. Ondan 
sonra 1327, 1328, 1329 ve daha sonra harp seneleri bütçeleri bu bütçe ile kıyas kabul 
edemeyecek derecede masarifte isafatı mucip olmuştur. Fakat 1326 çenesi bütçesini 
nazarı itibare alacak olursak, görürüz ki, orada memur adedinde cüzi bir fark olmakla 
beraber bütün merkezdeki memurların adedi fevkalâde bir nisbette ziyadedir ve 
taşradaki memurların adedi pek azdır. Bugünkü bütçemizde ise, görüyorsunuz ki, 
merkezdeki memurlar, o zamana nisbeten fevkalâde tenkis edilmiştir. Taşradaki teşkilât 
itibariyle ise memurlarımızın adedi tezayüt etmiştir. Bu tezayüt hangi bütçelerde vâki 
olmuştur? Maarif bütçesinde vâki olmuştur. Bundan dolayı Cumhuriyet bütçemizle 
iftihar etmeliyiz çünkü evvelce mevcut muallimlerin adedi ile bugünkü muallimlerin 
adedi arasında fazla bir fark olması şikâyet olunacak bir mesele değildir. Bilâkis iftihar 
olunacak bir meseledir ve çok şayanı temenni ve arzudur ki, muallimlerimizin adedi 
günden güne tezayüt etsin ve bugün muhtaç olduğumuz birçok mekteplerin açılması da 
bu sayede saha-i imkâna girmiş olsun.

Ali Fuat Paşa Hazretleri memur adedi nokta-i nazarında Fransa’da yüzde şu kadar, 
İngiltere’de yüzde şu kadar olduğu halde Türkiye’de şu kadar diyerek misal olmak üzere 
bir mukayese yapmışlardır. Memur denildiği zaman kimler kastolunuyor? Bu babtaki 
telâkki İngiltere’de başkadır, Fransa’da başkadır. Neden Türkiye’de bizim bütçemize 
dahil olan miktar daha fazla olsun? Ve hiç tasavvur etmiyorum muallimlerimiz dahi 
dahil olduğu halde -ki bizim bütçemizde esas budur- İngiltere’de pek az miktarda 
memur olsun da İngiltere’den daha fazla memur bulunsun. Bu tasavvur olunabilir mi? 
Buna misal olmak üzere İhsan Hamit Bey biraderimizin geçen gün söylediği sözleri 
hatırlatmak isterim. Kendilerinin yaptığı tetkike göre -ki o tetkikin doğruluğuna kani 
değilim yalnız misal olacak arz edeceğim- bizde on bin kişiye bir mektep isabet ettiği 
halde İskandinavya memleketlerinde, İsveç de 64 kişiye yalnız bir mektep isabet ediyor. 
Bu mektepler muallimsiz değildir efendiler. Bunların her birinin muallimleri vardır. Sizi 
temin ederim ki efendiler; Fransa’da, İngiltere’de, İtalya’da ve bütün memleketlerde 
muallimler ordular derecesinde yüksek adetlere baliğ olmaktadır. Eğer onlar bu hesaba 
dahil edilmemişse ve biz dahil etmişsek, bunun neticesinde Türkiye’de fazla memur 
vardır. İngiltere’de az memur vardır denmesi biraz tuhaf olur.
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Efendiler; Cumhuriyet bütçemizde filvaki fazla memur, fazla muallim vardı. 1326 
senesine nisbetle kezalik sıhhiye teşkilâtında fazla memurumuz vardır. Efendiler; birçok 
yerlerde dispanserler açılmıştır. Birçok yerlere küçük sıhhiye memurları, doktorlar 
gönderilmiştir. Cumhuriyet Hükümeti halkın sıhhati ile alâkadardır. Bunu yapmak 
mecburiyetindedir ve bu mecburiyeti Heyeti Celileniz hisseylemiş ve bu vazifeyi 
Hükümetinize vermiştir. Bundan dolayı iftihar etmek icap eder. Kezalik Emniyeti 
Umumiye ve ziraat bütçesinde de 1326 bütçesine nazaran fazlalık vardır. Emniyeti 
Umumiye bütçesi asayişle alâkadardır. Bundan ne kadar fazla memur kullanmış olsak, 
asayişe o derece ehemmiyet verdiğimizi göstermiş olacağız, bu da şayanı teşekkürdür. 
Efendiler; ziraat bütçesi de aynı veçhiledir ve bunu da Arif Beyefendiye cevap olarak 
arz ederim. Arif Beyefendi bundan evvel ziraata asla ehemmiyet verilmediğini 
gösteriyorlardı. Halbu ki Ali Fuat Paşa Hazretlerinin mütalâasına göre de fazla memur 
kullanıyoruz, yani memurlarımız fazladır. Fakat bu fazlalık arz ettiğim gibi Ziraat 
Vekâletinde, Maarif Vekâletinde, Sıhhiye Vekâletinde fazla kullandığımız memurlardan 
ibarettir. Binaenaleyh efendiler, bu mukayeseden Cumhuriyet bütçesinin şerefli 
çıkacağına ve Heyeti Celilenizin buna kani olduğuna zere kadar şüphe etmiyorum.

Bütçemizde mühim bir yeküne baliğ olan umuru Nafia hakkındaki tahsisatı kabil 
oha da bütçeden ihraç ederek, imtiyaz iddiasında bulunacak olanlara devretmek ne 
dereceye kadar muvafıktır buyurdular. Hakikaten efendiler, bundan muvafık bir şey 
tasavvur olunamaz, çok iyi bir şeydir fakat bütçenizde on üç milyon lirayı şimendifer 
inşasına tahsis ediyorsunuz. Niçin bu parayı tahsis ediyorsunuz? Efendiler, ben sizin 
şimendiferlerinizi, inşa edeceğim. Bana imtiyaz veriniz, derhal bu şimendiferleri 
yapayını, siz bu masraftan kurtulunuz diye hiç bir zaman bir teklif vâki olmadığı gibi, 
istikbalde de hiç bir zaman vâki olmayacaktır. Vâki olan tekliflerden yalnız elde bütün 
şimdi müzakere olunmakta olan bir teklif vardır. Bunun da mahiyeti hakikaten basit 
olduğu kadar caziptir. Bir cevap olmak üzere arz edeyim; Malumuâliniz bundan evvel 
Samsun -Sivas hattının inşası imtiyazını Reji Jeneral namında bir Fransız şirketi bir 
Fransız grupu istihsal etmişti. Yine bu grup aynı şerait dahilin ve fakat bazı tadilatla 
bu imtiyaza talip olduğunu söylüyor. İmtiyaz nedir efendiler? İmtiyaz; bu hattın inşası 
imtiyazıdır. Yani, parayı bir bulacağız, istikraz edeceğiz. Fakat elde edeceğimiz bu para 
ile şimendifer yapmak sıfat ve salâhiyetini yalnız bu gruba tevdi edeceğiz. (Neden	sesleri) 
ve buna mukabil komisyon vereceğiz. Efendiler; ben parayı bulduktan ve ağır şeraitle 
paranın faizini verdikten sonra filan ve filan şirkete inşa imtiyazını neden vereyim? 
Haydi farz edelim bunu da verelim. Neticesinde hat vücuda geldi ve işlemeye başladığı 
zamanda işletmek imtiyazını hizmete mukabil yine bu şirket alacaktır. Hangi hizmete 
mukabil? Bu hizmeti pek o kadar takdir edemiyorum.

Bu teklif karşısında kalan Hükümet, bu teklifi kabul edecek olursa netice şuraya varır. 
Bilfarz Samsun -Sivas hattı için elli milyon liralık bir istikraz yapacak bugünkü şeraite 
göre yüzde seksen beş bir ihraç fiyatı ile bu istikrazı mevkii tedavüle -koyacak olursa 
bilmiyorum bu da, yüzde 6-7 bir faiz temin edecek olursa netice itibari ile yüzde on 
nisbetinde bir faiz vermek mecburiyetindeyiz. Belki de ziyade. Aynı zamanda komisyon 
meselesi de mevzuubahistir. Binaenaleyh faiz, yüzde 15-20’ye vasıl olacaktır. Biz yalnız 
hattın inşası için bütçemize koyduğumuz parayı faiz olarak filan ve filan guruba vermek 
mecburiyetinde kalacağız. Neticede hat bizim olacak ve hattın işletmesi de onlara ait 
olacaktır. Bundan daha kârlı bir iş teklifini tasavvur edemediğim gibi bundan zararlı 
iş dahi tasavvur edemiyorum. Tabiî efendiler; bu şerait altında herhangi bir imtiyazı 
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vermeye, ne Heyeti Celileniz ve ne de Hükümet razı olamaz. Bittabi bu hususta tadilât 
yapmaya çalışıyoruz ve menafii milliyeyi temin ettiğimiz takdirde ancak o şartla o 
adamlara vermeye razı olacağız. Fakat bu tadilâtı ve menafii milliyeyi istihsal etmedikçe 
imtiyaz vermeye imkân ve ihtimal yoktur. Efendiler; (tabiî	sesleri)

Efendiler; herhangi bir şimendiferin inşası için, bir nehirin tathiri için veyahut bir 
limanın inşası için herhangi bir gurup tarafından talep vaki olmuş da reddedilmiştir, 
bu vaki değildir ve böyle bir şey yoktur efendiler; tekrar olarak arz ediyorum ki, müsait 
şerait teklif edilmiş de bizim tarafımızdan reddedilmiştir, bu da vâki değildir. Varit de 
değildir ve olamaz. Şunu da arz etmek isterim ki, herkesten ziyade Hükümetiniz böyle 
bir iş için vaki olacak muayyen bir teklifi tetkik ve kabul etmeye amadedir. Fakat bu 
teklifin menafii milliye ile kabili telif olması lâzımdır. (Pek	 tabiî	 sesleri) Yoksa bütçede 
inşaat için koyduğumuz mebaliği yalnız faiz ödemek için koyacak olursak ve bu suretle 
inşaatı, işletmeyi başkalarının eline terk ve tevdi edecek olursak, bundan ne faide hasıl 
olacağını bendeniz tasavvur edemiyorum. Fakat öyle zannediyorum ki bundan hiç 
bir faide mutasavver değildir efendiler. Nitekim şimdiye kadar meşrutiyetten sonra 
ve meşrutiyetten evvel yapılmış olan istikrazat yapılmamış ve bunun için verilen 
faizler yalnız yol yapılmaya tahsis edilmiş olsaydı şimdiye kadar memlekette binlerce, 
milyonlarca kilometre yol yapılırdı. (Çok	doğru	sesleri) Eğer bugün düyunu umumiyenin 
faizlerini ödemek için verdiğimiz mebaliği doğrudan doğruya yolları yapmaya tahsis 
etmeye imkân bulunabilseydi, bizim için efendiler, 3-4 misli inşaat yapmaya imkân hâsıl 
olurdu ve bu mümkündü. Maatteessüf o vakit bu paralar bağlanmıştır. Binaenaleyh 
ne olduğu ve ne gibi bir maksatla israf edildiği malum olmayan mebaliğin faizlerini 
tediye etmek mükellefiyeti altında kalmışızdır. (Çok	 doğru	 sesleri) Efendiler; mevcut 
bütçenin birçok cihetlerle bilfarz, 1326 senesi bütçesine âdemi faikiyeti kabul olunursa 
birçok masrafları tenkis etmek, bütçeyi tevazün ettirmek için gerek Meclis dahilinde, 
gerek Meclis haricinden mürekkep veyahut her ikisinden mürekkep bir heyet vücuda 
getirilmesine Hükümet taraftar mıdır, değil midir? Diye Ali Fuat Paşa Hazretleri Maliye 
Vekili Beyden bir sual irat buyurdular. Efendiler; bendeniz zannediyorum ki bütçenin 
tetkiki, masarifin tenkisi yalnız Meclisi Âlinize mevdu olan bir vazifedir. Binaenaleyh 
bunun Meclis dahilinden veya haricinden teşekkül edecek...

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Bendeniz yalnız memurin hakkında söyledim.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Teşekkül edecek olan bir ihtisas komisyonu 

marifeti vasıtasiyle yapılmasını kabul edemeyiz efendiler.
Bu ancak Meclisi Âlinizin vazifesidir efendiler; bu Vazifeyi Meclisi Âliniz Muvazenei 

Maliye Encümenine tevdi etmiştir. Muvazenei Maliye Encümeninizde, kendilerine 
göstermiş olduğunuz göstermiş olduğunuz itimat üzerine geceli gündüzlü çalışmışlar, 
tetkikatlarını yapmışlar ve bugünkü bütçeyi Heyeti Âliyenize tevdi etmişlerdir. Şimdi bu 
tetkikat yapılıp bütçe ihzar edildikten sonra ayrıca hariçten ve dahilden teşkil olunacak 
bir komisyonun ikinci bir tetkikine bütçeyi arz etmek mümkün müdür efendiler?

Bu olamaz. Bunun neticesi bu senenin bütçesi hiçbir zurnan mevkii tatbike vaz 
olunmayacak demektir ve böyle böyle yapılırsa lüzumsuz vakit izaasını mucip alacağı 
için Hükümet buna taraftar değildir.

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İngiltere’de bu şekil yapılmıştır efendim. Hususi 
komisyon teşekkül etmiş ve proje ihzar etmişlerdir ve Hükümet fenni tetkikata istinat 
ettirmiştir.
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BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendim; bu hususi bir şeydir. Ali Fuat 
Paşa Hazretleri bütçenin tevzini, masarifin tenkisi için bir komisyon teşkilini teklif 
ediyorlar. Takrirlerini zatıâli-niz okumamışsınız takririn mahiyeti budur. Yani dahilden 
ve hariçten bir komisyon teşkili hakkındadır. Fakat bu, doğrudan doğruya Muvazenei 
Maliye Encümenine terettüp eden vazifedir. İngiltere’de yapılmıştır. Filan yerde 
yapılmıştır. Bu olabilir. Fakat İngiltere’de, yapılmış, Fransa’da yapılmış, filan yerde 
yapılmış diye behemehal bizde de mi yapmak lâzımdır? Bizde mi yapacağız? Başka 
memleketlerde yapılmamış ise, niçin yapılmayan mahalleri söylemiyorsunuz? Niçin 
onu misal olarak irat etmiyorsunuz? Yanı onları misal göstermiyorsunuz da niçin yalnız 
bunu misal gösteriyorsunuz? İngiltere’de yapılmış diyorsunuz. Belki orada bir defa 
yapılmıştır ve masarifleri pek fazla olduğu zaman yapılmıştır. Fakat her sene yapılamaz 
ve böyle bir şey kaide ittihaz edilemez.

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Her sene demedik ki efendim;
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Sonra efendiler; birçok arkadaşlar hayat 

pahalılığından bahsettiler ve Hükümetin buna karşı ciddî bir tedbir almadığından 
şikâyet ettiler. Hükümet bu ha-yat pahalılığı ile ciddî bir surette iştigal etmediğinden 
bahis buyurdular. Hakikaten efendiler; hayat pahalılığı vardır ve şikâyet edilecek 
derecededir. Fakat bu, yalnız bizim memleketimize münhasır bir şey değildir. Harbi 
Umumî neticesinde istihsalâtın tenakusu yüzünden hasıl olmuş bir haldir. 

Efendiler; Dünya matbuatını tetkik edecek olursanız, göreceksinizdir ki, her 
memlekette aynı şikâyet vâkidir ve bunun izalesi için her Hükümet dehşetli surette vade 
vaidde bulunmaktadır ve ben mevkii iktidara gelirsem hayatı şöyle ucuzlatacağım, şunu 
yapacağım, bunu yapacağım, ekmeğin okkasını şöyle indireceğim, şekerin kıyyesini 
böyle ucuzlatacağım diye gayet büyük vaatlarda bulunmuşlardır. Fakat bu vaadların 
hiç birisi ifa edilememiştir efendiler ve nihayet bu pahalılık devam edip gitmiştir ve 
halende hayat pahalılığından vaki olan şikâyat devam etmektedir. Hayat pahalılığının 
yegâne sebebi efendiler; istihsalâtın azlığıdır. Memlekette istihsalât tezayüt edecek 
olursa binnetice hayat ucuzlayacak ve paramız yükselecektir. Şimdi bunun için çare 
nedir?

Bunun için çare efendiler; ilk ve yegâne hatıra gelebilecek şey -bizim memleketimiz 
zürra memleketi olduğu için- Âşâr Vergisini kaldırmak ve köylüye daha ucuz surette 
hububat istihsali imkânı vermektir. Âşâr Vergisi kalktıktan sonra bendeniz çok ümit 
ediyorum ki, istihsalâtımız külli surette artacaktır. Efendiler, bugün İstanbul’da külli 
miktara baliğ olan ecnebi unları ve sairesi memlekete girmeyecektir.

Binaenaleyh paramız yükselecek ve hayatımız tedricen ucuzlayacaktır. Binaenaleyh 
bugün şu kanun veya bu kanunla hayatı ucuzlatacağım, şekeri şu fiyata, unu bu fiyata 
tenzil edeceğim. Ekmeğin okkasını şu fiyata indireceğim diye vaadi vaidde de bulunmak 
doğru değildir ve bunun şimdilik imkânı yoktur efendiler. Böyle diyenler olursa bendeniz 
halisane tavsiye ederim inanmayınız efendiler. Çünkü bu, memleketin istihsalâttnın 
tezayüdü ile kabil olan bir şeydir. Yoksa kanunî tedbirlerle filân temin olunamıyacak 
meselelerdir.

Sonra efendiler; arkadaşlarımızdan Karesi Mebusu Vehbi Bey sarhoşluk dolayısiyle 
birçok zabıta vukuatının tezayüt etmekte olduğundan bahisle şikâyatta bulundular. 
Hakikaten efendiler, bu ciddî surette vakidir. İstatistikler de bunu göstermektedir. 



619Ali	Fethi	Okyar	/	Okyar	Hükümeti	Dönemi

Binaenaleyh kanunun «sarhoşluk memnudur» maddesinin tamamiyle tatbik ve imali 
için tedabiri şedide ve katiye ittihaz edilecektir efendiler. (Alkışlar,	 çok	 teşekkür	 ederiz	
sesleri) Hakikaten efendiler; birçok zabıta vukuatı oluyor ve hepsi de bu yüzdendir. Bunu 
sureti katiyede menetmek için tedabir katiye ittihaz edilecektir.

Bu kanunda yani rakının bu suretle aleniyetle içilmesi meselesi de nispeten 
halledilecektir ve bu meselede bir dereceye kadar tatmin edilecektir.

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Rica ederim; şu rakının kökünü de kaldırınız.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — O, tecrübe olunmuştur efendim; 

kaldırılmasına imkân görülememiştir. Binnetice şurada, burada, şunun, bunun evinde 
imalâthaneler vücuda gelmiştir. Onun için bu da caizde değil.

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hükümet azmetseydi onu da kaldırırdı.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Arkadaşlarımızdan Sivas Mebusu Muammer 

Bey «bütçenin hangi sisteme tabi olduğunu bir türlü meydana çıkaramamışlardır. 
Bütçede sayemi ehemmiyet verilmiştir, sermayeye mi ehemmiyet verilmiştir? Kezalik 
bütçe, etatist bir bütçe midir, yoksa nasyonalist bir bütçe midir? Buyurdular ve bu farkı 
da görememişlerdir» dediler. Efendiler; zannediyorum ki, bu mütalâaat nazariyattan 
ibarettir. Bütçe hidematı devletin ifasını nazarı dikkatte bulunduran bir kanundur. 
Yoksa sayemi ehemmiyet verecek, sermayeye mi, ehemmiyet verecek diye mülâhazat 
serddetmek bilmem nasıl olur? Esasen bu gibi mülâhazat, maatteessüf memlekette 
yer bulacak kadar sanayimiz ileri gitmiş bir halde değildir ki serdedilsin. Birçok 
istihsalâtımızın günden güne azalmakta olduğuna dair gayet karanlık bir levha tersim 
ettikten sonra bunun yegâne sebebi bütçe açığından ileri geldiğini Muammer Bey ileri 
sürmüştür.

Efendiler; bütçe açığı ile istihsalâtın hiçbir münasebeti yoktur. Bir memlekette 
istihsalât fevkalâde ziyade olur ve masraf ziyade olur. Yine varidatı az olur ve bütçe 
açığı olur. Yine bir memleketin istihsalâtı az olur da hiçbir masraf yapmaz. Yine bütçede 
tevazün olabilir. Bununla bütçenin hiç münasebeti yoktur. Yine bütçenin günden güne 
karardık bir şekle vasıl olduğuna kanaat eden Sivas Mebusu Muammer Beyefendi, bu 
derde çare olmak üzere, bütçe açığını kapatmak için birtakım tedabir tavsiye ediyor. 
O tedbirler de birinci derecede ordunun mevcudunu tenkis etmekten ibarettir. (Hayır	
olamaz	sesleri)

Efendiler; ordumuz bugün müdafaa-i memleket maksadı mühimmini ihlâl etmeyecek 
bir dereceye kadar indirilmiştir. Bundan daha ziyade indirmek caiz değildir. Şurasını da 
arz etmek isterim ki ordu mevcudunu indirmek suretiyle yapılacak olan tasarrufları, 
tasarruf addetmek caiz değildir. Bu gibi tasarrufların bilâhare ne kadar büyük masrafları 
mucip olacağı pek güzel malûmunuzdur.

MUAMMER BEY (Sivas) — Beyefendi; bütün bütün yanlış anlamışsınız. Ben dedim 
ki, zait birtakım teşkilât vardır. Onları ilga ediniz ve millet ordusu yapınız. Sözlerimi 
yanlış anladığınız şimdi söylediklerinizden anlaşılıyor.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendim; dediniz ki birtakım teşkilât 
vardır, kalmalıdır. Fakat (Efektif) vardır. Efektifi indirmek lâzımdır. Dediniz. Efendiler 
efektifin manası kuvvettir. Yani kuvveti tenzil etmek, kuvvei mevcudeyi indirmek 
lâzımdır demek istediler. Bundan başka türlü mâna çıkmaz.
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MUAMMER BEY (Sivas) — Bendeniz ahzı asker teşkilâtını indirmek lâzımgelir, 
levazım teşkilâtını indirmek lâzımdır dedim.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendim, benim bildiğim efektif 
ordunun kuvve-i mevcudesidir. Eğer zatıâliniz efektifi teşkilâta veya şunu buna 
atfetmek istiyorsanız o halde aramızda büyük ve derin bir ihtilâf vardır ve hakikaten 
anlayamamışımdır.

MUAMMER BEY (Sivas) — Anlamak istemediniz.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; efektif ne demektir? Lütfen izah 

eder misiniz? Binaenaleyh efendiler bu suretle yapılacak olan bütçe tasarrufatından 
büyük bir hayır beklemek doğru değildir. Şunu da arz edeyim ki, bu hususta azamî 
tasarrufa riayet edilmiştir. Kanaat buyurmanızı rica ederim. Fakat müdafaai memleket 
kaziyesi de tehlikeye düşürülmemiştir. Lâzımgelen hazırlıklar da derpiş edilmiştir.

Efendiler; Muammer Bey memur sendikalarından ve saireden bahsettiler 
zannederim. İtiraf ederim ki henüz memleketimizde görülmüş işitilmiş şeyler 
olmadığı için bu hususta bendenizi mazur görsünler, cevap Veremiyeceğim. Bizim 
memleketimizde memur sendikası olamaz efendiler. (Kooperatiftir	 sesleri) Kooperatif 
başka, sendika başkadır.

MUHTAR BEY (Trabzon)  — Memur sendikaları olmasın?
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Binaenaleyh efendiler, bütçenin heyeti 

umumiyesi hakkında mütalâa dermeyan etmiş rüfekaya muhtasaran vereceğim cevap 
bundan ibarettir.

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim; Hükümetin teşkilâtı mülkiyenin icrasına 
tamamen taraftar olduğu beyanatı âlilerinden anlaşılmıştır. Yeni bir teşkilâtı mülkiyenin 
ifası için zannediyorum ki yine tarafı âlilerinden veyahut bilâhare başka zevat tarafından 
tetkikat yapılmıştır. Bu tetkikata istinaden bunu gelecek seneye talik etmektense bu 
sene zarfında bu devre-i içtimaiye zarfında getirmeye imkân var mıdır, yok mudur?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; bu devre-i içtimaiye zarfında o 
kadar mühim işlerimiz arasında bunu da çıkarabilirsek kendimizi bahtiyar addetmeliyiz. 
Fakat bendeniz ona sıra geleceğini zannetmiyorum.

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Bir sual daha soracağım efendim. Teşkilâtı mülkiye 
ile hiç alâkası, olmayan ve teşkilâtı mülkiye ne olursa olsun takip edilmesi lâzımgelen 
bir mesele daha vardır ki o da; belediyelere aittir. Yani teşkilât ister yapılsın, ister 
yapılmasın Hükümet acaba, belediyelerin salâhiyetini tevsie taraftar mıdır?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Affederseniz efendim; buna cevap vermeyi 
unuttum. Vehbi Bey de nutuklarında bu noktaya temas ettiler.

Belediye kanunlarını ıslâh ederek bugünkü belediye ihtiyaçlarını temin etmek için 
Dahiliye Vekâletince bir belediye kanunu hazırlanmakta olup yakında Meclisi Âliye tevdi 
edilecektir. Kezalik idare-i mahalliye kanunu da Heyeti Vekilece tetkik olunmaktadır ki 
o da yakında Meclisi Âliye arz olunacaktır. Yani bu husustaki teşkilâtı idareye müteallik 
olan kavanin tetkik olunmakta ve Heyeti Celilenize kariben derdesti arz bulunmaktadır.

REİS — Efendim; daha söz alan arkadaşlar var. Fakat kifayeti müzakere hakkında da 
takrir vardır.
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ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim; müzakerenin kifayeti aleyhinde söyleyeceğim.
REİS — Buyurunuz efendim.
ALİ FUAT PAŞA (Ankara)  — Efendim; müzakerenin kâfi olmadığım arz etmek 

istiyorum. Çünkü; bendenizin maruzatım esnasında bir iki nokta vardı ki, memurlar 
kısmı ve bir de hayat pahalılığı hakkında idi. Ona ait olan takrir buradadır. Görüyorum 
ki, Maliye Vekili Beyefendi ve Başvekil Beyefendi o beyanatımı başka türlü anlamışlardır. 
Bundan dolayı müzakereyi kâfi görmüyorum. Müsaade ederseniz bunu arz etmek 
istiyeceğim.

REİS — Efendim; evvelâ kifayeti müzakere takririni reye koyacağım.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok)  — Heyeti umumiye hakkında söz alanlar bittikten 

sonra Makamı Riyaset takrire hacet kalmaksızın kifayeti reye kor, fasıllara geçer.
REİS — Malûm efendim; daha söz almış olan iki arkadaş vardır. Kifayet takririni reye 

koyacağım.
Riyaseti Celileye

Müzakere kâfidir. Devair bütçelerine geçilmesini teklif ederiz.
Kırşehir  Lütfü 
Afyon Karahisar Ali
Bozok  Salih

MUAMMER BEY (Sivas)  — Reis Bey şahsım mevzuubahs olmuştur. Cevap vereceğim.
REİS — Şahsı âliniz mevzuubahis değildir. Mutalâatı âlinize cevap verilmiştir. (Doğru	

sesleri) Takrir kabil edilmezse o vakit söz veririm söylersiniz.
MUAMMER BEY (Sivas)  — İstirham ederim müsaade buyurunuz. Maksadımı bir iki 

kelime ile söyleyeceğim. Efendiler; Heyeti Vekile Reisi muhteremi bir kere bendenizin 
mütalâatına cevap vermediler. Arz ettim ki -tekrar ediyorum- bulgun bütçenin hangi 
sistem dahilinde hareket ettiği malûm değildir, sonra kendileri buyurdular ki; etatis midir 
nasyonalist midir dediler, bende dedim ki; nasyonalize mi etatize mi itmek istiyorlar 
dedim yani bunlar saye mi, sermayeye mi kıymet veriyorlar? Buyurdular ki; bunlar yeni 
nazariyattır. Evet efendim, yeni nazariyatır. Fakat yeni milletlerin yeni akidelerini yeni 
fakirlerini yükseltecek nazariyattır ve bunlar için bu hususun belli olması lâzım gelir 
dedim. Kendileri ifade buyurdular ki; şüphesiz zapta geçti. Hangimizin haklı olduğunu 
tarih gösterecektir.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul)  — Efendim; şunu arz edeyim ki; yeni 
nazariyat demedim. Nazariyattır dedim Muammer Beyefendi;

MUAMMER BEY (Devamla)  — Fethi Beyefendi bir şey buyurdular -Bendeniz 
mütalâam arasında bütçe açığı ortalığı karanlık göstermeye sebebiyet veriyormuş- 
demiştim. Beyefendiler bendeniz söylediğim sözü tartarak söylemiştim ve çok iyi 
biliyordum. Lütfen müsaade ettiniz teşekkür ederim. İzahat vereyim.

Arkadaşlar; bendeniz rakamdan bahsedeceğim. Van’dan, Bitlis’ten, Sivas’tan 
bahsetmeyeceğim, kendileri oralarını görmediler. Yalnız yakından Eskişehir’den 
bahsedeceğim.  Eskişehir’den bir arkadaşım bana yazdı. Geçen sene iki yüz beş lira 
tohum parası vererek arpa ortaklığı etmiş ve altı ay sonra bu arpa ortaklığı neticesi 
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kendisine (150) lira kâr vermiş; düşününüz arkadaşlar; iki yüz elli lira yüz elli lira kâr 
getiriyor.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul)  — İhtikâr var.
MUAMMER BEY (Devamla)  — Muhakkak beyefendi; yani bir senelik, hangi tarlada 

ekilmiş, kim vermiş, kim almış size birer birer gösterebilirim.
Beyefendiler; bunun bir manası var; yani 100 100 kuruş 300 kuruş getiriyor demektir. 

Yüz kuruş üç yüz kuruş getiriyor. Beyefendiler bu ne büyük izmihlaldir. Beyefendiler, 
bu milletin feyzine bakınız ki, buna Türk’ten başka kimse dayanamazdı, mahvolurdu. 
Türkiye toprağından başkası buna gelemiyordu. Bendeniz bütçe açığı dediğim parayı 
hiç olmazsa müs-mis olan kısma verelim ve istihsalâtı tezyit edelim ve bundan dolayı 
ortalık karanlıktır, dedim. Eğer hata ediyorsam bunu zaman gösterecek. Tekrar aşağıda 
bir misal de getirdim. Bu milletin saye teşnedir, dedim. Say için böyle bir millet bulunmaz, 
bizde arazi de müsaittir. Yalnız çalışacak adamla görülecek işi yekdiğerine takrip etmek 
lâzımdır. Hatta bu tabiri de aynen kullandım. Sermayenin diğer bir adı vardır. Vasıtai 
istihsaldir, dedim. Vasıta elde olmazsa istihsâl de olmaz. Sermaye aynı marangozun 
çekici, keseri gibidir, dedim. Keseri, çekici elinden alırsak marangoz ne kadar faal olursa 
olsun o adam bir iş yapamaz. Bunu arz ettim idi. Yine sözlerimin isabetine ve kavaidi 
iktisadiyenin bir kısmını söylediğine kani idim. Sözlerimi cerhedemezler.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ben buna dair bir şey söylemedim.
MUAMMER BEY (Devamla)  — Müsaade buyurun bunun için bütçede masarif 

kısmının lüzumsuz kısmını kaldırın, nafi ve müsmir kısmına geçiniz ondan sonra 
efendiler ikinci şeye geçiniz.

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir)  — Sizin gibi hepsine de birer birer cevap verecekseler 
günlerce bitmez o vait, işimiz var.

MUAMMER BEY (Devamla ) — Müsaade ediniz arkadaşlar; sonra dedim ki, 
bütçenin açığını kapatmak için iki şey vardır ve misallerle anlattım ki, ya varidatı tezyit 
edeceğiz. Zabıtta yanlış yazılmıştır veya masarifi tenkis edeceğiz. Varidatı tezyit etmenin 
imkânı olmadığını birer birer arz ettim. Her zaman söyleyeceğim. İkincisi kalıyor ki 
o da masrafın tenkisidir. Efendim; zabıtta da vardır. Orada görülüyor. Orada dedim ki 
bu milletin bir gözbebeği vardır, o da ordusudur. Ona hiç dokunmak istemez. Orduyu 
takviye etmek en büyük şereftir. Onun için en büyük masrafı orduya veriyoruz. Nasıl olur 
ki hem Ordunun mevcudiyetini muhafaza edelim, hem de masrafı tenkis edelim. Bunun 
için dedim ki, Ordunun kadrosu tamamiyle sabit kalacaktır. Hatta bu tabiri kullandım. 
Bu tedbir ordunun kadrosunu bozmayacaktır. Fakat ordunun içerisinde diğer teşkilât 
vardır. Ahzı asker şubeleri, levazım heyetleri idare heyetleri vardır. Bunları kaldırın 
dedim ve misal getirdim. İmparatorun bıraktığı ordular vardı, Sultanın bıraktığı ordular 
vardı. Yalnız milletten ayrı, onun gayesi de ayrı onun kışlaları da ayrı bir mevcudiyetti. 
Demokraside ordu, milletin içerisine karışmıştır. Çünkü milletimiz namusunu muhafaza 
için -arkadaşlar bunu çok iyi bilirler- bu millet dört sene evvel harp yaparken, 
Sakarya’da, Karahisar’da, bütün kuvvetli kumandanlar başında idi. Fakat teşkilât bütün 
milletten idi. Levazımlarını temin eden yine bu milletti. (Bravo	sesleri) Bendeniz derim ki, 
efendim, bu teşkilâtı bozmayacağız. Zabitanın kadrosu duracak, diğer zait olan masarifi 
tenkis edeceğiz Ve bununla da müsmir birtakım masarif vücude getirecek ve milletin 
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istihsalâtını artıracağız ve sözümü “bitirirken Türkiye milleti istihsâlsız olmaz dedim. 
İstahsalâtı temin etmek lâzımdır, dedim. Şimdi söyleyebildim mi Fethi Beyefendi?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Çok güzel izah ettiniz. Fakat müsaade 
ediniz. Sizce Ordu yalnız kadrodan ibarettir. Kadroyu dolduran efrat veyahut levazım 
teşkilâtı, idare teşkilâtı kadrodan madut değildir, mütalâasındasınız. İşte bu noktada 
ayrılıyoruz.

MUAMMER BEY (Devamla) — Zatıâliniz bilirsiniz zabitandır.
REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkında takrir var okunacak ;
(Bozok	Mebusu	Salih	Beyle	rüfekasının	takriri	tekrar	okundu)

Riyaseti Celileye

Heyeti Umumiye hakkındaki müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. .
Malatya Mebusu Hilmi

REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkındaki takrirleri reyi âlinize vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir.152

152   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 49 Sayfa 195-201
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8 Şubat 1341 (1925) Pazar 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Mücadele-i Milliye Esnasında Fevkalade 
Hizmetleri Sebkeden Millî Heyetler Rüesa ve Azalarından Bir Kısmının 
Elân İstiklâl Madalyası ile Taltif Edilmemeleri Esbabına Dair Sualine 
Cevabı

REİS — Sual okunacak.

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine

15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye iştirak edip muhtelif cephelerde 
veya dahilî isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gösterenlerin 
takdirname veya bir derece terfi suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden müdafaai 
hukuk reisi ve azalarıyle mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madalyası itasına dair olan 
dörtyüz numaralı Kanun mucibince İzmir’in işgaline müteakip pek büyük hidematı 
vataniyeleri sebkeden Denizli, Tavas, Garbikaraağaç, Çal, Buldan, Sarayköy, Nazilli, 
Aydın vilâyet ve kazalarında teşekkül eden Heyeti Millîye rüesa ve azalarının sebkeden 
hidematı vataniyeleri hakkındaki tahkikat elyevm hitam bulmamış mıdır? Bulmuşsa 
Denizli ve Aydın vilâyet, kaza ve nevahisi müdafaai hukuk heyet rüesa ve azalarından 
kanunen İstiklâl Madalyası yle taltif edileceklerin isim ve şöhreti tespit edilmiş midir? 
Harekâtı Milliye esnasında nakden ve bedenen hizmet ettikleri ve topladıkları fedakâr 
kuvvetleriyle millî cephelere koşarak muharebata İştirak ettikleri halde bugün İstiklâl 
Madalyasiyle taltiften mahrum edilen ve müddei müracaatın mürur ettiğinden bahisle 
müracaatlarına cevabı ret verilen birçok vatanperverler vardır. Kanunda böyle müddeti 
müracaat tahdit edilmediği halde bunlara niçin cevabı ret verilmiştir ve niçin tahkikat 
tevsi ve intaç edilmemiştir? Hükümetten sual buyrulmasını teklif eylerim. 

31 Kânunusani sene 1341.
Denizli Mebusu Yusuf

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Ne lüzumu vardır?
KEMAL BEY (Adana) — Bütün milletin göğsüne birer madalya takılması lâzımdır.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 400 numaralı Kanun mucibince Mücahedei 

Milliye esnasında fevkalâde hizmetleri sebkeden millî heyetler rüesa ve azalarının el’an 
İstiklâl Madalyastyle taltif olunmadıklarını soruyorlar. Bu hususta kanun dairesinde 
vaki olan inhalar tetkik olunarak Heyeti Celilenize arz olunmuştur. Bundan sonra 
gelecek inhalar da usulü dairesinde Heyeti Celilenize arz olunur Bu arz neticesinde bu 
gibi zevata İstiklâl Madalyası vermek, vermemek Heyeti Celilenizin salâhiyeti dairesinde 
olduğu için buna cevap vermek vazifem değildir. Yalnız şimdiye kadar usulü dairesinde 
yapılmış olan inhalar Heyeti Celilenize arz olunmuştur. Bundan sonra da arz olunacaktır.

YUSUF BEY (Denizli) — Kâfidir efendim, teşekkür ederim.153

153   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 50 Sayfa 216
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9 Şubat 1341 (1925) Pazartesi 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul)  — Muhterem arkadaşlar; vekillere teklif 
olunan yüz lira miktarındaki maaş hakkında cereyan eden bu nazik meselede söz 
almayı pek arzu etmezdim. Çünkü hakikaten davayı kendimizin müdafaa etmesi biraz 
nazik olduğu için içtinap etmeyi arzu ederdim. Fakat muhterem refikim İstanbul 
mebusu Yusuf Akçora Beyin vekillerin sıhhatları ve selâmetleri namına Heyeti Âliyenize 
vuku bulan temenniyatına teşekkür etmemeyi muvafık görmediğimden (Alkışlar) bir 
defa vekil beylerin sıhhatları ve selâmetleri ile alâkadar olduklarını bu kürsü millette 
ifade buyurmuş olan Yusuf Akçora Beyefendiye gerek namıma ve gerekse diğer 
vekiller namına teşekkür etmeyi vecibe addederim. (Alkışlar) Bu itibarla vekillerin 
her türlü kazadan ve belâdan kurtulmaları için de otomobile binmelerine veyahut hiç 
binmemek kabil değilse az binmelerine dair tabiî gayet kıymettar olan bu tavsiyeleri 
mümkün olduğu kadar nazarı itibare alınacaktır ve belki aynı veçhiyle kazaya maruz 
olan Şimendiferlere vesaire vesaire vasaiti medeniyeye binmemek hususunda bütçeye 
müteyekkız bulunmayı şüphesiz nazarı dikkatte tutacaklardır.

Fakat efendiler; sizi temin etmek isterim ki, bu otomobile binmek yalnız bir geyf 
ve heves uğrunda ihtiyar edilen bir şey değildir. İş görmek nokta-i nazarından lâzım 
olan bir vasıtadan istifade etmektir. Hakikaten efendiler; malûmu âliniz olduğu veçhiyle 
vekiller saatında Encümenlerde bulunmaya ondan sonra, yemeğini yemeye, ondan sonra 
Meclis müzakeratına iştirak etmeye, ondan sonra dairesine gitmeye, ondan sonra evine 
gitmeye, bazı kerede ekseriyetle olduğu üzere geç vakit Heyeti Vekili müzakeratında 
bulunmaya ve bazı ufak işlerini, vaki olan ziyaretleri iadeye mecburdurlar. Kendilerini 
bunlardan mahrum edecek olursanız mühim zamanlarını yol yürümekle geçirecek 
olurlar bu da menafii umumiye için şayanı tecviz bir hareket olmasa gerektir.

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Tıbbiye talebesi gibi...
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla)  — Evet Muhtar Bey biraderimiz geçen defa 

tıbbiye talebesi hakkında, bunlar seyyar posta mı, diye ifadatta bulunmuşlardır.
Tıp talebeleri hakkında reva görmedikleri bu seyyar posta kelimesini vekiller 

hakkında reva görmeyeceğini ümit ederim. Efendiler otomobiller sınıf farkı vesairesi 
ve saltanat ve alâyiş nokta-i nazarından nazarı dikkatte alınacak bir vasıta değildir. 
Otomobiller bugün ihtiyacatı medeniye sırasına geçmiş ve zamandan tasarrufu, 
istifadeyi temin eden bir vasıta olmuştur. Yoksa bunu sınıf farkı suretinde itibar etmek 
doğru olmasa gerektir. Vekilleriniz hiç şüphe etmiyorum ki sınıf farkına ehemmiyet 
vermek ve alâyiş yapmak için böyle bir şey katiyyen hatırlarına gelmiyor. Otomobillere 
bu suretle değil zaruret ve ihtiyaç dolayısiyle biniyorlar Otomobillerin halkçılıkla gayrı 
kabili telif olduğu hususunda muhterem refikimiz Vehbi Beyefendi bazı mütalaatta 
bulundular. Şakir Beyefendi de buna cevap verdiler. Otomobile binmekle halkçılık 
esasatına riayet etmemek bir sınıf farkı telakki etmek şeklinde kabul olunuyorsa 
halkçılık esaatı nedir? O halde onu biraz tamik ve tahkik etmek lâzımdır. Efendiler; 
halkçılık esasatı malumuâliniz halkın idaresini halka tevdi etmek meselesidir. Yoksa 
herhangi vasıtai medeni yeden istifade etmemek değildir. Arada büyük farklar vardır. 
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Şurasını da tashih etmeye mecburum ki; bazı rüfeka bunun hükümet tarafından teklif 
edilmediğini ileri sürdüler.

Hakikaten bu şekilde hükümet tarafından bir teklif vaki olmamıştır. Hükümet başka 
surette teklifte bulunmuştur. Bir defa şoför masrafını Hükümet, Maliyeden verilmesini 
teklif etmiştir. Saniyen benzin, yağ ve tamir masrafının da Maliyece tasviye olunmasını 
teklif etmiştir ki, bu yekûn herhalde Muvazenei Maliye Encümeninin muvafık gördüğü 
meblağdan daha fazla olduğu için Muvazenei Maliye Encümeni tasarrufa riayet ederek 
bu rakamı tasvip etmiştir. Demek istiyorum ki, Muvazene Encümeni Hükümetten ziyade 
bir teklifte bulunmamış bilâkis Hükümetin vaki olan teklifini tenkis etmiştir ve bunu 
burada vazife dolayısiyle söylemeyi bir borç addederim.

Efendiler; hakikaten şayanı arzudur ki, vekiller hiç bir suretle fazla para almasınlar 
ve mebusluk maaşı ile vekillik edebilsinler. Fakat otomobile binmek ve zamandan 
istifade etmek bir mecburiyeti katiyedir. Bu kabul olunduktan mada bir de şunu samimi 
surette arz etmek isterim ki, bu makam ve memuriyet dolayısiyle bazı hususlarda bazı 
masraflar tezayüt eder. Vekilliği kabul etmiş olmakla beraber bundaki masrafları da 
bunların ceplerinden ifa etmesini Heyeti Celileniz kabul etmez zannederim. Bu makul 
olan masrafları nazarı itibare alarak kendilerine tazminat mukabilinde bir meblağ 
verilmesi muktezayı adalettir itikadındayım.

Muhterem refikim Ekrem Beyefendi müsteşarlık hakkında beyanı mütalâa ettiler. 
Geçen sene müsteşarlık makamına bir zat getirilmemiştir, dediler. Ekrem Beyin 
buyurdukları gibi Başvekâlet makamına merbut olan devairin taaddüdü hasebiyle 
böyle bir müsteşarın faidesi olacaktır. Fakat bu makama lâyik olan bir zatı aramak ve 
bulmak lâzımdır. Çünkü hakikaten gayet nazik bir makamdır. Bu itibarla ümit ederim ki, 
bu münasip zat bulunacak ve o makama getirilecektir ve bu suretle Başvekilin üzerinde 
temerküz etmiş olan yükler tahaffüf etmiş olacaktır. Maruzatım bundan ibarettir.

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz 0tomobile binmesinler demedim. 
İnşallah tayyareye de binerler süratle gelirler ve süratle geldikleri kadar da süratle 
işlerimizi çıkarırlar.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — İnşallah biz de arzu ederiz.

VEHBİ BEY (Devamla) — Çok temenni ederiz. Bizim maksadımız bu değildir. Esasen 
iki yüz lira o makamın masarifi müteferrikası olarak verilmiştir, bokuz milyonluk açığı 
olan bir bütçede hangi bir masrafı vermiyeceksiniz ki, yeniden zati zamaim yapıyorsunuz 
bunu soruyorum?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; evvelce de arz ettiğim gibi gayet 
nazik olduğu için bu hususta ısrar etmeyi kendim için biraz müşkül görüyorum. Arz 
ettim. İki yüz lira ancak otomobilin masrafına kifayet edebilir. Belki de etmez. Hatta 
doğrusunu da söylerseniz bir şoförün masrafı altmış, yetmiş liradır. Onun yiyeceği 
de vardır. Sonra benzin masrafı da vardır. Bazı tamir masrafı da üzerine biniyor. Yani 
iki yüz lira otomobile kifayet etmeyecek bir meblağdır. Bu itibarla Muvazene-i Maliye 
Encümeni üç yaz liraya iblağ etmiştir. Ya o otomobil masrafının bir kısmını vekiller 
cebinden verecekler veyahut üç yüz liraya iblağ olunacaktır. Vaziyet bundan ibarettir.
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Riyaseti Celileye

Başvekâlet bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfidir. 
Fasıllara geçilmesini teklif ederim.

Diyarbekir Cavit
(Reye	sesleri)

REİS — Riyaset bunu reye vaz etmeye mecburdur.
SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim; müzakere gayrı kâfidir. Hakikati halde pek basil 

görülen bu mesele iki hakikati ortaya koyuyor ki, bunun için tahlili ve teşrini lâzımdır. 
Hakikatin birisi şudur ki, Muvazenei Maliye Encümeni ilk defa olarak düşünmüş doğru 
ve samimî bir yola girmiş oldu. Bu tarika girmiş olduğunu anlamış olmalıdır ki atiyen 
buna müşabih ve hakikaten memleketin hüsnü idaresini tekeffül edecek buna müşabih 
ve hakikaten memleketin hüsnü idaresini tekeffül edecek buna mümasil kararlar 
ittihazına kendisinde cüret ve cesaret bulsun.

İkincisi; İkinci bir hakikat vardır ki, bu hakikatin henüz bazı arkadaşlarımız 
arasında daha etrafiyle tefehhüm edilmediği görülüyor ve onların bu hususta daha 
ziyade imali fikr eylemeleri lâzımdır. Meselâ bendeniz buraya ilk geldiğim zamanda 
Yusuf Beyi dinledim. Size kemali samimiyetle söylüyorum ki, içimde infialden yavaş 
yavaş büyük bir isyan buldum. Bir tarafa Akçora Beyin Zekâsını koydum. Bir tarafa da 
ilim ve irfanını koydum. Diğer tarafa da hayatı medeniyedeki meşhudat ve tetkikatını 
koydum. Bunları cem ettiğim zaman beni maatteessüf hayret istilâ etti. Efendiler, çünkü 
isterim ki, arkadaşıma bu ithamda bulunmayayım. Belki fikrimde hata varsa onu tashih 
edeyim. Yusuf Akçora Bey ilhamatının teskinden ziyade her nasılsa muhite şöyle bir hoş 
görüneyim diye söylemiştir.

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Demokratım, fakat demogog değilim.
SABRİ BEY (Saruhan) — Efendiler; Yusuf Akçora Beye söylemek isterim ki, 

demokratlığın gayesini, tekâmülünü Rusya idrak etmiştir. Bakınız efendiler; size 
Rusya’daki bir nazırın halini söyleyeceğim Bir posta nazır muavinin, bir posta 
müdürünün ahvalinden bahsedeyim. Bütçesi bizim bütçemizden on misli açık olan bir 
hükümetten bahsedeceğim efendim; Rusya’da bir posta nazır muavinin emrine amade 
olarak iki otomobil bekler. Birisi amelenin müddeti mesaisi sekiz saat olduğu için 
sabahleyin kapısına gelir, sekiz saat bekler. Bu sekiz saat ikmal edilince o otomobil garaja 
gider. Diğer otomobil muavin beyin emrine gelir. Geceki sayini ikmalden sonra gideceği 
yer neresi ise, vazifesini göreceği neresi ise oraya götürmek için gider. Efendiler; size 
söyleyebilirim. Affınızı istirham ederim.

Eğer hakikaten hayatı say’e vakıf olan bir insanın huzurunda bizim vekillerimizin 
otomobilleri mevzuubahsolduğu düşünülecek olursa efendiler, verilecek karar bizim 
için çok şayanı teessüf ve şayanı teessür olur. Efendiler; biliyor musunuz vereceğiniz 
maaşla vekilleri hangi mevkie isat edersiniz? Bunu size teşrih edeyim.

Bir gün ben hasta bir vekili ziyaret etmiştim. Ne gördüm efendiler? Zeminde bir 
yatak, yastık düşmüş. Çünkü yastık istinat edecek bir yer bulamamış. Kırk derecey 
hararetle yatan vücudunun başı o yataktan sarkmış, kapısı içeriden açılır, fakat dışardan 
açılamıyacak bir vaziyette. Hizmetçi, henüz bir çay pişirmeden aciz.
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Efendiler; hastalığı böyle bir derece olan bir insan, bir devleti tedvir edecek dimağı 
ve kudreti haiz olamaz. Evvelemirde bir vekilden hakikaten uhdesine tevdi edilen vazaifi 
devletin hüsnü tedvirini bekliyorsanız ona bihakkın muntazam bir evin, bir yerin temin 
edilmesi lâzımdır. Bir vekili bugün burada bir işten mesul etmek istiyorsanız onun 
hissedeceği itabı yalnız dimağında temerküz ettirmeniz lâzımdır. Ayağında, elinde değil. 
Eğer onu yorarsanız ondan göreceğiniz zarar, memleketin Heyeti Umumiyesinindir.

Sonra efendiler, bir vekâleti işgal etmiş olan bir zatla bir gün Almanya’da gezerken, 
o zat Almanya’nın azamet ve haşmeti karşısında vecde gelmişti. Gel, dedim, gör. Bir 
memleket, bak nasıl teali edebilir, bizim bulunduğumuz apartmanın kapıcısının yatağını 
gösterdim. Bir yatak ki, bilmem bizim hangi vekilimize nasip olmuştur. Bunda kapıcı 
yatıyor, efendiler. İşte kapısını bekleyen bu hademe vazifesini bihakkın ifa eder. Sizden 
çok rica ederim; İktisadî düşünüyorsunuz. İyi, fakat otuz milyon bütçe açığı var diye 
vekilin vesaiti sayini menetmek doğru değildir. Onun sayini ikmal edecek, vasaitini ihzar 
ve itmam ettikten sonra Heyeti Umumiyesinde husule gelecek işin faaliyetini aramaz 
lâzım gelir. (Söyledikleriniz	kifayet	aleyhinde	değil,	sesleri) 

Efendim; madem ki, dinlemek lütfunda bulunmuyorsunuz, sizi temin ederim ki, 
bugün vekillere verdiğiniz maaş, para hiçtir, efendiler. Bir vekil bugün yediyüz lira 
mukabilinde bir makamı işgal edemez. Bir de vekilin bulunduğu makamı nazarı itibara 
alınız. O makamın sıfatı resmiyesînin icabatı vardır. Kabul edeceği bir misafir evinde 
kırık sandalye üzerinde oturacak olursa onun kıymeti çok noksan olur. Heyeti Celileye 
teklif ediyorum, İkiyüz, dörtyüz lira vereceğinize vekillerinize biner lira veriniz. Devletin 
iktisadiyatı itilâ etsin. (Bravo	sesleri)

YUSUF AKÇORA BEY (istanbul) — Reis Beyefendi; şahsıma ait mütalâaya cevap 
vereceğim.

REİS — Mütalâai âlinize cevap verdiler. Şahsı âliniz mevzuubahis olmadı. Efendim; 
kifayeti müzakereyi reyinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. Efendim; fasıllara 
geçiyoruz;

Fasıl Lira
26 Maaşat 16.620

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendiler; otomobiller kullanılmasın demiyoruz, 
otomobillerin kullanılması aleyhinde değiliz efendiler. Bizim dediğimiz her türlü vesaiti 
fenniyeden istifade edilsin, fakat geçen sene mevcut olan (200) lira ile nasıl kullanılmışsa 
aynı veçhiyle bu sene de kullanılsın. Mesele bundan ibarettir. Ben Hükümetin teklifinin 
kabulünü rica ederim, yanlış anlaşılmasın, birinci maddedeki Hükümetin teklifi.

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz Başvekâlet bütçesinin Heyeti 
Umumiyesi hakkında söz söylemek için ismimi yazdırmıştım. Fakat gayrı muntazır bir 
şekilde kifayeti müzakere hakkında karar verildi. Binaenaleyh, mecbur oldum. (26) ncı 
fasılda mevcut ve Başvekil hizasında gösterilen ve Muvazenei Maliye Encümenince kabul 
edilen 4.800 lira tahsisat için de otomobillere muhtes (1.200) liranın mevcudiyetinden 
bilistifade mütalâatımı arz edeyim.

Şahsen duçar olduğum şu mecburiyet münasebetiyle şuraya kaydetmek isterim ki, 
Başvekâlet gibi haddizatında icra ve teşri salâhiyetini uhdesinde tutan Heyeti Âliyenizin 
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salâhiyeti icraiyesini, Teşkilâtı Esasiye Kanununun ahkâmı sarihası mucibince, 
bilniyabe istimade mezun Heyetin başında olan zata izafe edilen Başvekâlet bütçesi 
müzakeresi esnasında birçok şeyler söylenilmesi mümkün ve muhtemel olduğundan 
Heyeti Umumiye müzakeresi mümkün mertebe uzatılmalı idi. Bu vücut bulmadığı için 
teessüratı şahsiyemi beyana mecburum.

Sadede geliyorum. (26) ncı faslın birinci maddesinde ve Başvekil hizasında geçen 
sene kabul edilmiş (3.600) lira tahsisat vardır. Bu sene İcra Vekilleri Heyeti aynı meblâğı 
teklif etmiştir. Muvazenei Maliye Encümenimiz (4.800) lira kabul etmişlerdir. Ancak 
mazbata muharriri beyin işaret ettikleri veçhiyle hakikatte kabul edilen (3.600) liradır. 
Fakat İcra Vekilleri Heyetinin (27) nci fasılda ve altıncı madde olarak otomobil lâstiği, 
benzin, yağ, esmanı diye (1.280) lira teklifte bulunmalarından dolayı (80) lirasının tayyı 
ile onu, (3.600) Lira zammederek (4.800) liraya iblağ etmişlerdir. Orada ne yazmışsa 
onu okuyorum. Otomobil, yağ, benzin vesairenin içerisine birçok şeyler koyabilirsiniz. 
Bilmem neler dahildir.

ŞAKİR BEY (Çatalca) — 24’ncü faslın ikinci maddesine; şu kadar vardır ki, 720 lira 
seneliği...

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — 26’ncı faslın ikinci maddesinde müstahdimin 
gibi mutlak bir kelime vardır. Onun içerisine şoför filân girebilir. Onun için burada bir 
şey göremiyorum. Efendiler; nihayet İcra Vekilleri Heyeti bu hususta ne teklif etmiş 
olursa olsun ve Muvazenei Maliye Encümenimiz herhangi bir mülâhazaya mebni birinci 
madde karşısındaki rakamı 4.800 liraya iblâğ etmiş bulunsun, her halde yapılan bir şey 
vardır. Geçen sene aynı masarifat vardı. Geçen sene aynı ihtiyaç vardı. Geçen sene aynı 
muhitte bulunuyorduk, geçen sene aynı mecliste 3.600 lira ile bu işi bitirmiştik. Ben 
tahmin etmiyorum ki geçen sene aynı vekiller aldıkları 3.600 lira ile otomobil, şoför, 
benzin vesaire masrafını temin edememiş ve mebus olarak aldıkları tahsisatı ilâve 
etmek mecburiyetinde kalarak ve bir tahsisatı fevkalâde talebiyle buraya gelmemiş 
olsun, buna imanım yoktur. Geçen sene mümkün olan bir şey bu sene neden olmasın? 
Ankara değişmedi, vekillerin sahası vesairesi tebeddüle uğramadı, yollar bozulmadı, 
bilâkis düzeldi ve meclis de değişmediği için, prensiplerde değişmediği için tezyidine 
bu suretle bir sebep bulamıyorum.

Şurasını kayıt ve işaret etmek mecburiyetindeyim. Vekillerimize geçen sene otomobil 
verilmiştir ve ben geçen sene verilmesi için matlup tahsisata rey vermişimdir ve bu 
sene de aynı kanaatteyim. Nitekim Yusuf Akçora Bey biraderimiz de bilâhare bu noktaya 
işaret ettiler. Fakat muhterem bir arkadaşımızın işaret eylediği gibi, açık bir bütçe ile 
karşılaşmak bedbahtlığına duçar olmuş bir meclisi teşriinin gayrı müsmir sahalarda 
sarfiyatı tezyit eden prensipleri kabul etmesi, hiç bir vakit şiarına yakışan bir hareket 
olamaz.

Sonra bilhassa Yusuf Akçora Bey biraderimiz çok mühim ve herkesin nazarı dikkatini 
teessürle celbeden bir noktaya temas etmişlerdi. O da şu idi; Diyorlardı ki; Vekillerimizin 
vazifei memurelerini icra edebilmesi ve zaman kazanmak suhuletine mazhar olması 
için tahsis edilen otomobiller muhtası lehinden gayrı yerlerde istimal olunmasın. Bu 
talebe samimiyetle ve şediden ben de iştirak ederim. Bu hakikati açık olarak ifade 
etmek icap eder. Efendiler; vekillere muayyen maksatla verilmiş olan otomobillerin 
isterse istimaline mezun olsun vekilin ailesini dahi götürmeye milletin ve memleketin 
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tahammülü yoktur ve hatta prensibin dahi tahammülü yoktur. Vekâletlere verilen 
otomobiller Başvekil Beyin de ifade ettikleri gibi vazifei vekâleti ifa için verilmiştir. Kasıt 
budur. Bu dairei maksurenin haricinde otomobilin tekerleği dönemez ve dönmemelidir. 
(Çok	doğru	sesleri)

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Muhterem arkadaşlar; dün malûl gazilerin 
altıncı derecesinde bulunan zevata verilmesi lâzım gelen arazi meselesinde bendeniz 
bir takrir vermiştim. Arazi bulunmayan mahallerde nakden verilsin demiştim. Bu 
takririmi çürütmek için Başvekil Hazretleri buyurdular ki -dünkü zabıtnameyi aynen 
okuyorum- «Üç dört günden beri bütçe açığından şikâyet eden Heyeti Celileniz böyle 
ansızın dört milyon liralık bir yükün bütçeye tahmilini tecviz etmez. Bütçemizin aynen 
ve nakden vermeye tahammülü yoktur» elimizdeki bütçenin de gösterdiği veçhile 
bütçemiz açıktır. Bütçede böyle külli miktarda bir açıklık varken her halde mümkün 
olduğu kadar tasarrufata riayet etmekliğimiz vardır.

Efendiler; varidatın yekûnunu tahsil ettiğimiz köylülere, fukaraya bakınız. Bunlar 
ekser ahvalde kuru ekmek bulamıyorlar. Bir de, memurini, ahalinin giydiği elbiseye, 
yediği yemeğe hülâsa hayatının diğer teferruatına bakın, bir de memurine bakın; 
memurin her vakit temiz ve şık giyer. Memurların halinden her vakit şikâyet ediyoruz 
da ahaliyi nazarı dikkate almıyoruz.

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Yırtık potinle pantolonla gezen memurlar vardır.
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Arkadaşların dediği veçhiyle köylerde 

setriavret edecek elbise bulamayan adamlar vardır. Böyle bir zamanda fazla, fahiş 
masarifatı kbul etmek kârı kıl değildir. Binaenaleyh bence de, bütün milletçe de böyledir.

FERİT BEY (Çorum) — Herkesin hakkını kabul ederiz.
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Biz biliyoruz. Birinci Büyük Millet 

Meclisinin ilk zamanlarında Heyeti Vekile fazla tahsisat almıyordu. Mebusan tahsisatı 
ile idare ediliyorlardı. İşlerin süratle görülmesi için otomobil masarifi kabul ettik. O 
vakit 70 - 80 - 100 lira ile idare ediliyordu da bugün niçin idare edilmiyor ve (200) lira 
fazla veriyoruz? Muvazene Encümeni bu masarifi keserek doğrudan doğruya vekillerin 
maaşlarını tezyit edelim, kendileri ister iktisat etsinler, ister israf etsinler, bu suretle 
nazarı dikkate aldık buyuruyorlar. Geçen sene nasıl idare ettilerse Yusuf Akçora Beyin 
buyurduğu gibi yapmak lâzımdır. Binaenaleyh Başvekâlet bütçesinde bu otomobil 
masrafına mukabil zammedilen miktar fazladır. Bunun tayyını teklif ederim.

Bir de müsteşarlık meselesi mevzuubahs edildi. Bugün Başvekâlet için müsteşara 
lüzum olsa bir seneden beri istihdam edilirdi. Başvekil Beyefendi Hazretleri herhangi 
bir zatı bulsa kendisinin müşaveresine ihtiyaç hissettirmeyecek derecede bütün ahkâm 
ve kavanine vakıftır. Bunun da tayyını talep ediyorum. Onun için de bir takrir veriyorum. 
Kabulünü rica ederim…

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis Beyefendi; Başvekâlet bütçesi 
mevzuubahs olduğu zaman bütün münakaşatın vekil tahsisatına ait olduğunu görüyorum. 
Heyeti Celileden istirham ederim, başka bir mütalâat yoktur. Otomobil meselesi kâfi 
derecede münakaşa edilmiştir. Binaenaleyh kifayeti müzakereyi reye koyunuz. Heyeti 
Celile şu veya bu şekilde kararını versin. Şurasını arz etmek isterim ki, geçen sene vekiller 
nasıl idare etmişlerse bu sene de öyle idare etsinler dediler. Efendiler; bu teklif, malumu 
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âliniz geçen sene vekillik ifa etmiş olan, Heyeti Vekile bütçesinde mevcuttur ve şimdiki 
Heyeti Vekile de bu teklife iştirak etmiştir. Demek ki, ademi kifayetine kani olmuşlardır 
ve bu sene aynı kanaattedirler. Mamafih bu o kadar uzatılacak bir mesele olmadığı için 
derhal müzakeresinin kifayetine karar verilmesini ne suretle olursa olsun, yani bu bir 
mesele değildir. Hazf olunur, ifa olunur. Mühim bir mesele değildir.- Derhal bir karar 
ittihazını rica ederim. Yalnız memurin ve müstahdeminin maaş ve ücüratı faslına 1.440 
liranın zammını Heyeti Celileden rica edeceğim. Böyle bir tenzil meselesi uzun uzadıya 
münakaşa edildiği bir zamanda 1.440 liranın zammını istemek güç olduğunu bendeniz 
de teyekkün ediyorum. Fakat efendiler; birçok Heyeti Vekile mukarreratını müsvitlerin 
yetiştirememesi dolayısıyle veyahut Meclisi Âliden gelen kanunların vekâletlere tebliği 
veyahut tefsir kararlarının vesair birçok muhaberatın teehhür etmemesini temin için 
Türkçe yazan mekinelerle, yazı yazmayı temin için iki daktilograf iktiza ediyor. Bunu 
sürati muhabere nokta-i nazarından teklif ediyoruz. Bunlara maktu olmaz üzere 
altmışar lira bir ücreti Muvazenei Maliye Encümeni de kabul ediyor. 1.440 liraya baliğ 
olan ücreti maktuanın bu ikinci maddeye zam ve ilâvesini ve buna göre ikinci madde 
yekûnunun tadil ve tashihini Heyeti Celileden rica edeceğim.

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Beyefendi zatıâlinizin şimdiki beyanatından 
anladığım, gerek

Başvekâlete ve gerek vekâletlere ilâve edilen 100 lira hakkında ısrar 
buyurmuyursunuz?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Böyle bir mesele hakkında nasıl ısrar 
edebilirim?

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti teklif ediliyor. (Kâfi	 sesleri) müzakerenin 
kifayetini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir.154

154   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 51 Sayfa 260-262,265
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10 Şubat 1341 (1925) Salı 
Süvari Askerinin Teşkilat ve Vezaifi Hakkındaki Kanun Layihası 
Münasebetiyle

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar! Arif Beyin temas ettiği noktalar kanunun heyeti umumiyesi 
müzakere olduğu zaman, birçok defalar, münakaşa edilmiş nıkattan ibarettir. O da; 
Şurayı Askerî mukarreratı, mecburiyülicra mı olacaktır. Yoksa istişarî mahiyette mi 
kalacaktır? Noktasına inhisar ediyor. Evvelce de Heyeti Celilenize arz ettiğim gibi, Şurayı 
Askerinin mukarreratı her devlette olduğu gibi ancak istişarî mahiyette olabilir. Çünkü 
Heyeti Celilenizin herhangi bir vazifei icraiyeyi ifa etmek için tevkil buyurduğu bir vekil, 
o vazifenin ifasından mütevellit bilcümle hesabatı Heyeti Celilenize vermesi mecburidir. 
Ve Teşkilâtı Esasiyemiz bu merkezdedir. Heyeti Celilenizin huzurunda bu suretle mesul 
bir mevkide olan vekilin mesuliyetini takyit etmek veya ona bir kısım işlerden mesul 
addetmemek ne kadar caizdir ve mümkündür. Bunu tayinde mütereddidim. Bendeniz 
zannederim ki bir vekilin mesuliyetini takyit edecek surette mevzuatı kanuniye 
koymak demek, bilnetice Heyeti Celilenizin hakkı murakabesini tahdit edecek mevzuatı 
kanuniye koymak demektir.

Çünkü bir vekilin mesul olmadığı bir işten dolayı kendisini isticevap etmek, 
istizah etmek gayri varit olacağı gibi bu gibi işler hakkında da Heyeti Celileniz hakkı 
murakabesini ifa edemeyecektir, demektir. Bunu Heyeti Celilenizin kabul edeceğine bir 
türlü akıl erdiremiyorum. Hükümetin yani Müdafaai Milliye Vekili ve Bahriye Vekilinin 
ve Ordu Müfettişi ile Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisinin ve Donanma Kumandanının 
ekseriyeti teşkil ettiğini; binaenaleyh bu gibi Kolordu ve Fırka kumandanlarına ait tayin, 
tekaüt ve tebdil gibi muamelâtta, taltif ve terfi gibi esasatı tespit etmek gibi hususatta 
hükümetin, daima reyinin nafiz olacağını bir mahzur olarak ileri sürdüler ve bundan 
tevakki etmek lâzım geleceğini söylediler.

Ârif Beyefendi! Bendeniz bunu bir mahzur addetmiyorum. Hükümetimiz Meclis 
huzurunda mesul olan bir hükümettir. Herhangi icraatında yanlış bir karar verdiği 
sabit olursa onu derhâl tahtı isticevaba almak ve derhâl iskat ederek yerine başka bir 
hükümet getirmek kabildir. Bu itibarla bunu mahzur addetmiyorum. Fakat bunu bir 
mahzur addederek bu mahzuru izale etmek için radikal bir çare vardır. O da, Müdafaai 
Milliye Vekili ile Bahriye Vekilini Şurayı Askeriden ihraç etmekten ibarettir. Binnetice 
eğer teklifiniz kabul edilecek olursa, bu olabilir mi, bu mümkün müdür efendim?

ARİF BEY (Eskişehir) — Böyle bir teklifim yoktur.
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — O zaman 

buyurduğunuz mahzur tamamen mündefi olur, hükümetin reyi olmaz, fikri olmaz, 
mütalâası olmaz ve o vakit hükümetin fikir ve mütalâası haricinde kararlar ittihaz 
olunabilir ve zatıâlinizde memnun kalmış olursunuz. Bilmem memnun kalır mısınız? 
Çünkü o zaman zatıâliniz gibi Müdafaai Milliye Vekâletinin işlerini tetkik ve takip eden 
ve sık sık bu husustaki hakkı murakabesini istimal eden bir muhterem mebus, o zaman 
böyle hakkı murakabesini istimal etmek için, pek az fırsatlara nail olur. Binaenaleyh 
malûmatınızdan Meclisi Âli de müstefit olamaz.
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Efendiler! Şurayı Askerinin istişarî mahiyetindeki mukarreratı arasında bulunacak 
olan, eslina ve teçhizat ile teşkilâtı askeriye maddelerinin behemahal mecburiyülicra 
olmak üzere (A) fıkrası meyanına ithalini tavsiye buyurdular. Ârif Beyefendi! Evvelce de 
arz ettiğim veçhile bunlar, bütçeye taallûk eden hususattır. Teşkilâtı Askeriye, şu şekilde 
veya bu şekilde olabilir. Buyurduğunuz gibi, zatıâliniz gibi, pek ziyade tasarrufa riyetkâr 
olan bir zat, olabilir- ki, Teşkilâtı Askeriyeyi tasarruf nokta-i nazarından, başka bir şekle 
ifralc edebilir. Fakat belki tasarruf noktasına pek riayet etmeyecek bir Şurayı Askerî, 
büyük bir masrafı mucip olacak bir teşkilâtı askeriyeyi tasavvur buyurabilir.

Bunlar mecburiyülicra olursa, bu gibi bütçelerden mesul olan vekilin, Heyeti Âliniz 
huzurundaki mevkii gayet müşkül olur ve hatta diyebilirim ki, gayri kanunî bir vaziyet 
hâsıl olur. Teşkilâtı Askeriyenin güzel bir tertip dairesinde tadil ve islâhından büyük 
faydalar memul olduğu, beş milyon tasarrufun mümkün bulunduğu hakkındaki nıkatı 
nazardan sizi temin ederim ki efendiler, en ziyade mahsus olan, Meclisi Âliniz meyanında 
Müdafaai Milliye Vekiliniz sıfatiyle bendeniz olurum. Fakat bu hususta yapacağı tasarruf 
attan dolayı mahzuziyetim, vermiş oldukları bazı izahat üzerine, bir dereceye kadar zail 
oldu. Çünkü yapacağı tasarrufatı, şu fıkra kumandanının otomobiline şu Kolordu bu 
Kolordu otomobillerine inhisar ettirdiler.

ARİF BEY (Eskişehir) — Misal olarak arz ettim.
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Evet 

misal olmak üzere yani tasarrufatın misali olmak üzere bendeniz de arz ediyorum. 
Şu fıkra kumandam veya bu fıkra kumandanı ve kaç kumandan olursa olsun, bundan 
mütevellit masrafları hazf edebilirsiniz.

Bunların otomobillerinin ve fırka karargâhlarının hazfından vukua gelecek tasarrufm 
milyonlara baliğ olacağını takdir ediyorsanız ve bunun üzerine Meclisi

Âliye beşmilyon lira tasarrufunun mümkün olduğuna dair beyanatta bulundu 
iseniz; herhalde pek büyük bir hatada bulunmuş oldunuz. Efendim, bu beşmilyon lira 
tasarrufun nasıl kabil olacağına dair Müdafaai Milliye bütçesi müzakere edilirken, daha 
esaslı ve ciddî mütalâatunza büyük bir sabırsızlıkla şimdiden intizar etmekteyim.

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müdafaai vatan emri mukaddesinde tehlikeye 
düşmemek şartıyla.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Hulâsaten 
efendiler, esas dava budur. Bendeniz diyorum ki, bu gibi hususatta vekilin mes’uliyetini 
takyit etmek veya vekilin üzerindeki barı mesuliyetin bir kısmını üzerinden alarak, 
herhangi gayri mes’ul bir heyetin üzerine tahmil etmek katiyen caiz değildir ve bu 
binnetice Heyeti Celbenizin gayri mahdut olan hakkı murakabesini mahdut bir şekle 
ifrağ etmiş olur ki, katiyen şayanı kabul olamaz. Bu itibarladır ki hükümetiniz teklifi 
kanunisinde birinci maddede «Bu kararlar, makarnan aidesince icra olunur» fıkrasını 
teklif etmemiştir. Bu, bilâhare Encümen tarafından ilâve edilmiştir. Binaenaleyh «Bu 
kararlar makamatı aidesince icra olunur» Kayıdının da tayyını rica ederim. Çünkü 
makamatı aidesince icra olunur denildikten sonra, icra vazifesi vekilden başka bir 
mevkie bahşedilmiş olur. Halbu ki vazifei icraiye, bilcümle müdafaai milliye ve vatan 
iyeye müteallik vazifeden olduğundan, müdafaai memlekete müteallik bilcümle 
hususatta mes’uliyet yalnız vekile teveccüh eder.
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Efendiler! Bittabi ordunun takviyesine, müdafaai memleketin temine masruf 
olacak her türlü kararlan vicdanen, manen, maddeten mesul olan bir vekil icra 
etmekle mükelleftir. Aksi takdirde kendisi üzerine bin türlü mesuliyetleri ve tenkidatı 
celbedebilir ve ceîbet- meye de müstahak olur.

Fakat kendisinin bihakkın müstelzimi mes’uliyet ve tevbihini mucip olacağı 
herhangi bir kararı da icra etmemekte haklıdır. Bunun hesabını da Heyeti Celbenize 
vermekle mükelleftir. Kendisinin fikir ve kanaati hilâfında olarak, herhangi bir kararı 
behemahal icra etmesi vazifesini, bir vekile nasıl tevdi buyurabilirsiniz? Bu doğru 
değildir. Binaenaleyh bu kararlar «Makamatı aidesince icra olunur.» suretinde bilâhare 
Encümence bu maddeye dercedilmiş olan fıkranın, esasatımıza muhalif olduğu için 
hazfını Heyeti Celbenizden rica ederim.

ARİF BEY (Eskişehir) — Hükümetin teklifinde; «Beni orduda Fırka Kumandanları, 
Bahrî ve Havaî orduda muadilleri ile Kolordu Kumandanları ve muadillerinin tayin tebdil, 
tekaüt gibi muamelâtı zatiyenin kararlaştırılması, Cumhuriyet ordusunda kıyafet ve 
teçhizatı askeriyenln tespiti, işbu hususat hakkında Âli Şurayı Askeride ekseriyeti ârâ ile 
karar ittihaz olunur» diyor. Şu halde hükümet Şurayı Askeriye bu hakkı bahşetmemiş mi?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî 
karar ittihaz edecektir.

ARİF BEY (Devamla) — Şu halde bu iki hak verilmiştir. Neden diğer bir iki hakkın 
daha verilmesinde mahzur vardır?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! 
Rize Mebusu Ekrem Beyin huzuru âlinizde verdiği izahat veçhile yalnız bu hususat 
hakkında değil, diğer hususat hakkında da Şurayı Askerî karar verecektir. Esliha ve 
teçhizatı askeriye vesaire gibi fıkralar hakkında karar veremeyecek manasını nereden 
istihraç buyurdunuz? Bilcümle hususat hakkında karar verecektir. Fakat bu kararlar 
istişarî mahiyettedir. Her hususta, gerek esliha meselesinde, gerek teçhizat meselesinde 
ve gerek teşkilâtı askeriye meselesinde Şurayı Askerinin mütalâası alınacaktır. Fikir ve 
mütalâasından istifade olunacaktır ve karar verecektir.

Bu kararları mecburiyülicra şekle sokmak demek Müdafaai Milliye Vekâletini ki 
mes’uliyet onun üzerindedir. Meclis haricinde gayrı mesul bir heyete tevdi etmekle 
müsavi olacaktır. Bu nasıl olur? Ve zatı âliniz bunu nasıl teklif ediyorsunuz? Buna aklım 
ermiyor. Prensip itibariyle Heyeti Celilenize karşı mesul olan ve müteallik olan hususat 
hakkında Heyeti Celileniz huzurunda daima cevap vermesi lâzım gelen ve cevap verecek 
olan adamın da bu işlerde fikir ve mütalâası ve kanaati olmalıdır. Kendisinin fikir ve 
kanaati olmayan her hangi bir iş hakkında Heyeti Gelilenizin huzurunda mesul olmasım 
tasavvur edemiyorum. Bilcümle hususat istişarî mahiyettedir. (Müzakere	 kâfi	 sesleri),	
(Reye	sesleri)

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Şurayı Askeriden verilmiş gayet mühim 
ve İlmî her hangi bir kararı Müdafaai Milliye Vekâleti yapmazsa, Meclisi Âli bunu ne 
tarzda haber alacaktır? Şurayı Askerî azası, Meclisi Âli ile temas edip böyle karar verdik, 
yapılmıyor mu diyecek? Yoksa Müdafaai Milliye Vekili gelip Meclisi Âliye veyahut Müdafaai

Milliye Encümenine, böyle bir karar verildi, fakat ben bu fikirde değilim, bunu 
yapmıyorum mu diyecek? Yani buna Meclisi Âli nasıl muttali olacak?
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BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Paşa Hazretleri, her hangi mühim bir mesele hakkında verilmiş olan bir kararı icra 
etmemekten dolayı Meclisi Âli nasıl haberdar olacaktır? Sualini irat buyuruyorlar.

Efendiler! Umuru hâriciyeye müteallik her hangi mühim bir meselenin ademi 
icrasından dolayı, umuru dâhiliyeye, müteallik her hangi mühim bir meselenin ademi 
icrasından dolayı veyahut Maarif umurunun, Nafıa umurunun veya diğer umuru 
devletin ademi icrasından Meclisi Âliniz nasıl haberdar olacak ve nasıl vekilleri tahtı 
isticvaba çekecek ise, bu gibi hususat hakkında da aynı veçhile haberdar olacaktır.

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Müsaade buyurun, sualimi bitirmedim. 
O halde şu netice çıkıyorki; Diğer vekâletlerin bütün dedikoduları matbuata inikâs 
ediyor ve Meclisi Âli en ziyade malûmatı matbuattan alıyor. Yahut ahalinin telgraflariyle, 
mektuplarıyle haber alıyor. O halde Şurayı Askerî de bu suretle Meclisi Âli ile temas mı 
edecektir.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Şurayı 
Askerî ile Meclisi Âli arasına bir duvar çekilecek değildir. Meçlisi Âliniz arasında birçok 
aza Şurayı Askerî ile konuşabilir ve görüşebilir ve onlarla vazifelerine müteallik hususatta 
da görüşebilirler. Bu hususta yapılması muhtemel olan ve mutasavver olan ıslâhatı 
askeriye hususunda Meclisi Âliniz zannederim ki Şurayı Askerî kadar müteyakkızdır. 
Müdafaai Milliye Encümeniniz vardır. Her hususta daima Müdafaai Milliye Vekilinden 
her hangi bir meseleyi sorabilir. Şûrayı Askerî ne kadar verdi diyebilirsiniz ve bu kararı 
icra ettiniz mi diyebilirsiniz. Daima mümkün olan bir şeydir. Bunun hakkında bir karar 
itthaz etmek icap ederse şu halde o zaman diğer mühim mesaili devletten de Meclisi Âli 
ne suretle haberdar olacak? Bunun hakkında da diğer bir karar vermek lâzım olacaktır.

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Yani bu bendenizin ikinci sualime cevap 
olmadı. Bendeniz diyorum ki; Müdafaai Milliye Vekili, Meclisi Âliye veyahut Müdafaai 
Milliye Encümenine gelip bu kararı söylemesi, yani Şurayı Askerinin vermiş olduğu şu 
kararı bendeniz yapmıyorum demesi ki tabii kendisi mesuldür bu mu daha ameldir? 
Yoksa Şurayı askerî ile Heyeti Mebusenin temas edip böyle askerî mevzuatı dedi koduya 
koyması mı dahâ muvafıktır?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim 
dedikodık meselesi yoktur. Paşa Hazretleri bundan evvel de aynı suali tevcih etmişlerdi 
ve bendeniz arz etmiştim ki, bir vekil, birçok hususat hakkında birçok teklifat alabilir. 
Bunların bir kısmını gerek Meclisi Âlinin tejmayülâtı derecesinde ve gerekse bütçe 
mevzuatı dairesinde kabili icra görür ve icra eder. Bir kısmını da kabili icra görmez ve 
icra etmez. İcra etmediği şeyler hakkında her gün burada her iş için huzuru âlinizde şu 
işi yapmadım ve şu teklifi aldım, fakat yapamadım diyecek olursa pek kıymettar olan 
Meclisi Âlinin vakti bu gibi menfi icranın izahatiyle geçmiş olacaktır ki, bu hiç bir zaman 
kabili tatbik değildir. (Muvafık	sesleri)	(Müzakere	kâfi	sesleri)

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında talkrir vardır.
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Usul hakkında söyleyeceğim efendim.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! Böndeniz kifâyet aleyhinde 

söyleyeceğim.
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Arkadaşlar! Bu kanun mühim bir askerî kanundur. 

Meclisin iki üç gününü işgâl etti. Encümende olduğu için kanunun lehinde veya 
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aleyhinde fazla söz söylemeyeceğim. Yalnız mazbatanın zirine bakarsanız Encümende 
bu mazbatayı dört kişi imza etmiştir. Bu beş azadan birici de muhalif kalmıştır. Bununla 
beraber mazbatanın en esaslı noktasına mazbata muharriri dahi muhalif kalmış ve 
muhalefetini buraya kaydetmiştir. Burada da aleyhinde bulundular. Bu lâyiha Encümende 
müzakere edilirken Müdafaai Milliye Vekâleti namına orada hazır bulunan Müdafaai 
Milliye Müsteşarı ile Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Sanisi Kâzım Paşanın aralarında 
dahi ittihadı efkâr olmadığını anlamıştım. Hatta ilk günü mazbatayı geri aldılar. Bir iki 
gün aralarında yaptıkları müzakereden ve bir tâdilden sonra tekrar encümene getirdiler. 
Şimdi çok rica ederim. Birçok arkadaşlar bunun hakkında söz söylediler.

Kanun mühimdir. Bu kanunu tekrar Encümene veriniz, bir hafta zarfında tekrar 
toplanalım. Onun dizerinde tekrar tekrar münakaşa, müzakere edelim. Ondan sonra 
Heyeti Celileye bir hafta sonra tekrar afz ederiz, Bu müzakere esnasında Erkân-ı 
Harbiye-i Umumiye Reisi Sanisi ile Müdafaai Milliye Vekili ve daha diğer mütehassıs 
arkadaşlarda bulunur ve o vakit zannederimki, bu kanun daha esaslı çıkar ve Meclisi 
Âlinize tekrar geldiğinde Heyeti Celileyi fazlaca meşgul etmez ve daha nafi bir kanun 
olarak çıkmış olur. Hatta Vekil Beyefendi bile orada kabul eylediği bir şeyi şimdi burada 
kabul etmyorlar. Yani (A) fıkrasındaki son kaydın kalkmasını arzu ettiler. Hulâsai 
maruzatım şudur ki fikirlerde mübayenet vardır. Arz ettiğim gibi bunu tekrar encümene 
havale buyurun. Zaten bütçe müzakeresi devam ediyor. Daha çabuk karar verir ve 
müzakeresi daha fazla uzamaz.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis Paşa! 
Müsaade buyurulur mu? Efendim! Karar verilecek mesele şudur; Bu gibi mukarrerat 
vekili mesulü tarafından mecburiyülicra olacak mı, olmayacak mıdır? Buna karar 
verildikten sonra hususatı sairede hiç bir ihtilâf kalmamıştır. Bütün ihtilâf Hukuku 
Esasiye nokta-i nazarından vaki olan ihtilâftır. Başka bir ihtilâf yoktur.

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Başkumandan Makamında bulunan zat 
bilhassa Birinci maddeye dokunmuştur.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Dokunabilir efendim. Bendeniz de 
Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle Heyeti Âliyenize arz ediyorum ki, behemahal 
verilecek olan kararların mecburiyülicra olduğu vaziyetine sokmayınız.

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Arz ettiğim gibi Erkânı Harbiye Reisi Sanisi buna 
muhalif kalmıştır, Yani bu fıkrayı kabul etmiştir,

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Bendenizin malumatım haricinde kabul 
etmiştir. Yoksa bunu bendeniz kabul edemem. Hukuku Esasiyeye münafidir, Paşa 
Hazretleri! Arz ediyorum ki Hukuku Esasiyeye münafi olan bir şeyi Meclisi Âliniz kabul 
edemez ve etmemelidr. Bu olamaz efendiler.

Makamı icradan mesul olan vekiller, mesuliyetlerini şu zatin veya bu zatın üzerine 
yükletmemelidirler. Ona sizde müsaade etmemelisiniz mesele budur.

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Sanisi başka 
mütalâada bulunuyor ve diyor ki; Büyük Kumandanlar meselesinde, filân zat terf etti, 
filân zat etmedi diye vaki olacak birçok dedikodulardan Erkânı Harbiye hariç kalmak 
istiyor, onun için bu şura lâyihai kanuniyesinin tekrar encümenden geçmesi lâzımdır.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! Gene aynı meseleye rücu 
ediyorsunuz. Bendeniz mesul bir Başvekil sıfatiyle ve gene mesul olan bir Müdafaai Milliye 
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Vekili sıfatiyle Heyeti Celilenize arz ediyorum. Siz ise, Erkânı Harbiye Reisi Sanisinden 
veya Erkânı Harbiye Reisi Umumisinden bahsediyorsunuz. Şu halde Müdafaai Milliye ile 
Erkânı Harbiye arasında ihtilâf vardır. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye ile Müdafaai Milliye 
arasında ihtilâf olursa Heyeti Celileniz hangisinin muvafık olduğuna karar verecektir? 
Bunun içindir ki bu gibi şeyler kabul olunmasın, diyorum. (Reye,	kâfi	sesleri)

REİS— Feridun Fikri Bey müzakerenin kifâyeti aleyhinde söyleyecektir.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! Mühim ve esaslı bir kanun mevzubahis 

oluyor. Başvekil Beyefendi Hazretleri beyanatı âlilerinde, mecburiyülicra değildir, 
buyurdular. Heyeti Vekileden gelen lâyihanın birinci maddesinde bendeniz Askerî 
meseleye karışmayacağım, ihtisasım dahilinde değildir. Sırf bir meselei kanuniyeyi 
arz edeceğim. Esas hakkında bir kelime söylecek değilim, salâhiyetim yoktur. Yalnız 
Başvekil Beyefendi Hazretleri buyurdular ki mecburiyülicra değildir. Evvelâ birinci 
nokta hükümetten gelen ve Fethi Beyefendinin imza buyurdukları teklifin birinci 
maddesinde «Âli Şurayı Askerinin vazifeleri berveçhi atidir; (A) - Berrî, Bahrî ve Havaî 
kuvvetlerden mürekkep Cumhuriyet Ordusunda terfi ve taltif esasatında lüzum ve 
ihtiyacı halde tadilât teklifi» mesele yok. (Berrî orduda Fırka Kumandanları, Bahrî ve 
Havaî orduda muadilleri ile Kolordu Kumandanları ve muadillerinin tayin, tebdil, tekaüt 
gibi muamelâtı zatiyenin kararlaştırılmasını) «İşbu hususat hakkında âli şurayı askerde 
ekseriyeti ârâ ile karar ittihaz olunur.» Şimdi burada istişarî manası katiyen yoktur. 
Şimdi bu, ne gibi dir? Adlî hususatta encümeni adliyenin intihabattaki vaziyeti gibidir. 
«Karar ittihaz eder» diyor. İttihazı karar etmek, istişarî mahiyette demek olmadığını 
ikinci (B) fıkrası da tekit ediyor. «Bu hususat hakkında Âli Şurayı Askerinin mütalâası 
alınır» diyor. Rica ederim ve Heyeti Celileye hitap ediyorum. Mütalâa ile kararın mahiyeti 
hukukiyeleri ve neticei icraiyeleri tesiratı bir midir?

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Kanunu Esasimizin ruhu vardır.
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz! Bendeniz ne o ruhtan ve 

ne de başka ruhtan bahsediyorum. (Gürültüler)
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — O ruhtan 

bahsetmek lâzımdır.
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — O ruha cevap vereceğim. Bendeniz söylemeden 

müdahale buyuruyorsunuz, söyleyemiyorum. Müsaade buyurun arz edeyim. Şimdi 
kararlaştırılması....

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Gene maddeyi kabul edeceğiz.
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! İstediğin gibi kabul et. Yalnız tenevvür 

etsin ve manası anlaşılsın. Fethi beyefendi bakınız... (A) fıkrasında “ve bu kararlar 
makamatı aidesince icra olunur”a itiraz buyurdunuz. Bu, kâfi mi beyefendi?

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Kâfi.
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bakınız «Fırka ve Kolordu kumandanları ile 

muadillerinin tayin, tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiyesi hakkında karar ittihaz eder» 
diyor.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî 
karar ittihaz eder. Yalnız kahve, sigara içmekle meşgul olacak değil ya!...
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FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Rica ederim! Karar ittihaz eder tadili mecburiyeti 
tazammun ettikten sonra, kararın ne mahiyeti kalır ve manası nedir? Rica ederim.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ne yapacak?
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Allah rızası için söyleyin, bunun başka ne 

manası var? Fethi Beyefendinin mütalâalarının, tekliflerine tevafuk etmediğini arz 
ediyorum. Şimdi, bu tefsire gelse, her hangi heyeti kanuniye huzuruna gelse, o heyeti 
tefsiriye «karar ittihaz eder» fıkrasını gördü mü, bu karar lâzımülicradır kararına gider. 
Binaennaleyh eğer istişarî mahiyette ise ve fikir bu ise, bu fikri tazammun etmiyor. 
Sonra öyle bir vaziyet olacakki; Meclisten bir kanun çıkmış... (Esasa	giriyorsunuz	sesleri) 
Bendeniz esasa girmiyorum, esas hakkında hakkı kelâmımı da nezediyorum. Yalnız 
«karar ittihaz eder» tabiriyle istişarilikten çıkıyor, mecburiyülicra oluyor. Binaenaleyh 
Fethi Beyefendi de, kendi teklifi kanunilerinde kararlaştırılmasını dercetmişlerdir. 
Sonra Heyeti Celilenin nazarı dikkatini bir noktaya daha celbederim. Bu nokta hakkında 
malumat almak lâzım geldimi; esbabı mucibe mazbatasını açıyoruz, iki satırlık bir 
esbabı mucibe mazbatası... Halbu ki kafarlar mütalâa arasında büyük bir fark vardır. 
Diğer Hukuk Esasiye hakkındaki mütalâalarına gelince; Böyle bir heyetin bu suretle 
ittihazı karar etmek hakliyle, Hukuku Esasiye arasında münasebet yoktur. Niçin? Çünkü 
hâkimleri Adliye Vekili mi intihap etmek hakkını haiz olacaktır? Yani Fethi Beyefendinin 
imzasiyle teklif edilen bir lâyihai kanuniyede...

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Öyle ya!...
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Öyle midir? Hâkimler nasıl intihap edilecektir? 

Mahkemei temyizimiz de dahil olduğu halde bir heyet ittihazı karar edecektir.
Zatı Âlinizin zamanınızda vaki olan teklif attır. Onları doğrudan doğruya Adliye Vekili 

mi tayin ediyor?
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî 

Adliye Vekili tayin eder.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır efendim, bir heyeti mahsusa... Hükâm 

hakkmdaki lâyihai kanuniyede sarahat vardır. Binaenaleyh bir karar ittihaz 
edebilmek hakkı sizin mesuliyetinize münafi Bir vaziyet teşkil etmez. Encümenlerin 
vaziyetleri yardır. Yani işi bu nokta-i nazardan mütalâa buyurunuz. Kaldı ki zatı âliniz; 
kararlaştırılmasını teklif etmişsiniz.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Gene onu 
teklif ediyoruz.

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! Kararlaştıracaktır diyor. İstişarî midir, 
değil midir? Bendeniz bu hususta maruzatta bulunuyorum. (Müzakere	kâfi,	reye	koyunuz	
sesleri)

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Efendim! Encümenler de karar verir.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde beyefendiler, Huzmâ safâ da’mâ keder. 

(Handeler)

REİS — Efendim! Müzakerenin kifâyetine dair takrir vardır. Okunacaktır.155
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12 Şubat 1341 (1925) Perşembe 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mazhar Müfid Beyefendi bu yapılacak 
olan müzakeratta düyunu umumiyenin teciline hükümet muvaffak olamaz mı diye 
bir sual irat buyurdular. Efendiler! Bu işte muvaffak olmak için tarafeynin muvafakati 
lâzımadır. Tabiî vaziyeti maliyemiz müsait değildir. Malûmuâliniz teciline bizim 
muvaffak olabilmemiz içir, karşı taraftaki müzakerecilerin de ona muvafakat etmeleri 
lâzım gelir. Muvafakat etmedikleri takdirde Lozan Muahedenamesi mucibince bunların 
tediyesini deruhte etmiş olduğumuz için, bittabi muvaffakiyet meşkûk bir vaziyette 
kalır. Binaenaleyh bu yalnız hükümetin yedi iktidarında değildir. Hükümetin yed’i 
iktidarında bir mesele olsaydı, herhalde hükümet bu muvaffakiyeti kendisi için bir 
şeref addederdi. Fakat hükümetin yedi ihtiyarında olmadığı için bu, tabi müzakerenin 
neticesine muallâk bir meseledir. Binaenaleyh efendiler, kuponlar meselesi gibi 
hakikaten devletin vaziyeti maliyesi ve bütçesi üzerinde büyük bir tesir icra edecek olan 
bu mühim meselenin müzakeresi, herhangi bir surette meseleyi tavik ve işkâl edecektir 
ve bahusus müzakeredeki hüsnü cereyanı ihlâl edecek ve atisi üzerinde fena tesir 
yanacağından dolayı bendeniz bunu muzir telâkki ederim. Yani, faydalı olmaktan ziyade 
muzır addederim.

Binaenaleyh pek ehemmiyetli olan bu meselede, düyunu umumiye bütçesinin 
kabulünü Heyeti Celilenizden rica edeceğim. Zaten Meclisi idarenin tahkikatı külli 
bir tenkiha uğramıştı ve Muvazenei Maliye Encümeniniz bu tenkihatı tekrar gözden 
geçirmiştir ve senevi 470 bin liraya indirilmişken bu senede 360 bin liraya indirilmiştir. 
Bunun daha ziyade tenzile tahammülü yoktur. Bu masrafın kabulünü Heyeti Celilenizden 
rica ederim.

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka söz isteyen yoktur. Fasıllara geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.156
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8 Şubat 1341 (1925) Pazar 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Mücadele-i Milliye Esnasında Fevkalade 
Hizmetleri Sebkeden Millî Heyetler Rüesa ve Azalarından Bir Kısmının 
Elân İstiklâl Madalyası ile Taltif Edilmemeleri Esbabına Dair Sualine 
Cevabı

REİS — Sual okunacak.

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine

15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye iştirak edip muhtelif cephelerde 
veya dahilî isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gösterenlerin 
takdirname veya bir derece terfi suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden müdafaai 
hukuk reisi ve azalarıyle mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madalyası itasına dair 
olan dörtyüz numaralı Kanun mucibince İzmir işgalini müteakip pek büyük hidematı 
vataniyeleri sebkeden Denizli, Tavas, Garbikaraağaç, Çal, Buldan, Sarayköy, Nazilli, 
Aydın vilâyet ve kazalarında teşekkül eden Heyeti Millîye rüesa ve azalarının sebkeden 
hidematı vataniyeleri hakkındaki tahkikat elyevm hitam bulmamış mıdır? Bulmuşsa 
Denizli ve Aydın vilâyet, kaza ve nevahisi müdafaai hukuk heyet rüesa ve azalarından 
kanunen İstiklâl Madalyasıyle taltif edileceklerin isim ve şöhreti tespit edilmiş midir? 
Harekâtı Milliye esnasında nakden ve bedenen hizmet ettikleri ve topladıkları fedakâr 
kuvvetleriyle millî cephelere koşarak muharebata iştirak ettikleri halde bugün İstiklâl 
Madalyasıyle taltiften mahrum edilen ve müddei müracaatın mürur ettiğinden 
bahisle müracaatlarına cevabı ret verilen birçok vatanperverler vardır. Kanunda böyle 
müddeti müracaat tahdit edilmediği halde bunlara niçin cevabı ret verilmiştir ve niçin 
tahkikat tevsi ve intaç edilmemiştir? Hükümetten sual buyrulmasını teklif eylerim. 31 
Kânunusani sene 1341.

Denizli Mebusu
Yusuf

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Ne lüzumu vardır?
KEMAL BEY (Adana) — Bütün milletin göğsüne birer madalya takılması lâzımdır.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 400 numaralı Kanun mucibince Mücahedei 

Milliye esnasında fevkalâde hizmetleri sebkeden millî heyetler rüesa ve azalarının el’an 
İstiklâl Madalyasıyle taltif olunmadıklarını soruyorlar. Bu hususta kanun dairesinde vaki 
olan inhalar tetkik olunarak Heyeti Celilenize arz olunmuştur. Bundan sonra gelecek 
inhalar da usulü dairesinde Heyeti Celilenize arz olunur. Bu arz neticesinde bu gibi 
zevata İstiklâl Madalyası vermek, vermemek Heyeti Celilenizin salâhiyeti dairesinde 
olduğu için buna cevap vermek vazifem değildir. Yalnız şimdiye kadar usulü dairesinde 
yapılmış olan inhalar Heyeti Celilenize arz olunmuştur. Bundan sonra da arz olunacaktır.

YUSUF BEY (Denizli) — Kâfidir efendim, teşekkür ederim.157
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15 Şubat 1341(1925) Pazar 
Aşarın İlgası ve Yerine İkâme Edilcek Vergi Hakkındaki Kanun 
Münasebetiyle 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Trabzon Mebusu 
muhterem Muhtar Beyin; aşarın ilgası hakkında teklif edilen kanunun müzakerei 
umumiyesinin ademi kifayesinden şikâyet etmişti ve bu husustaki mütalâalarını da 
birinci maddenin müzakeresinde arz etti. Mütalâtından anlaşılıyor ki kendisi teklif 
edilen kanunun yapacağı fevait hakkında henüz tamamiyle teretdüt içerisindedir. 
Tamamiyle tenevvür etmemiştir. Şüphe içerisindedir.

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Mesleği değildir. Onun için tereddüt ediyor.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler! Muhtar Beyefendi diyorlar 

ki; Devletimizin varidatının üçte birini teşkil eden aşar varidatı ilga olunduğu vakit 
bunun tesiri ne olacak? Heyeti Celilenize arz etmek isterim ki aynı zamanda hiç şüphe 
etmiyorum, bütün Heyeti Celilenizin tercümanı olarak arz etmek istiyorum ki bunun 
tesiri gayet iyi olacaktır ve gayet nafi ve hayırlı olacaktır. (Bravo	sesleri,	alkışlar) Efendiler! 
Aşarın ilgasının memlekette yapacağı tesiratı gerek içtimai gerek İktisadî nokta-i 
nazardan ve bilhassa Ziraat nokta-i nazarından tetkik edecek olursak bu gün Heyeti 
Celileniz bu kanunun müzakeresine muvaffak olduğundan dolayı Heyeti Celilenizi 
tebrik etmek iktiza eder.

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Biz de hükümeti tebrik ederiz.
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Efendiler! Muhtar Beyefendiyi tereddüde sevkeden 

cihet şudur; Zannediyorlar ki memleketimiz de hakikaten muhtaç olduğumuz ümran 
ve maarif vesaire masrafını temin edecek olan menbaı varidatın en büyük bir kısmı 
aşar varidatından ibarettir. Şimdiye kadar böyle idi. Fakat bu aşar varidatının şimdiye 
kadar memlekete temin ettiği ümran nedir? Hiç bir ümran hasıl olamamıştır. Maalesef 
harabî hasıl olmuştur. Köylülerimiz zengin olamamıştır. Ziraat ilerliyememiştir. Bir 
memleketin köylüsü zengin olmazsa, ziraat ilerliyemezse, o memlekette. başka türlü 
ümran tasavvur etmek mümkün müdür? Mümkün değildir. (Doğru	 sesleri) Mümkün 
olmamıştır ve olmayacaktır. Binaenaleyh ümrana vasıta olmak için bir derece de 
köylüyü zengin etmek lâzım gelir. Halbu ki mevcut olan aşar vergisi dolayısıyle, köylü 
şimdiye kadar kutlâyemut derecesinde geçiniyordu. Köylünün arazi zerinden hasıl 
edeceği menfaat, ancak kendisinin geçimini temin etmektedir, bazen bunu da temin 
etmemektedir nitekim Meclisi Âliniz zürraa kerraren tohumluk tevzi etmeye mecbur 
kalmıştır. Arazimiz münbittir, derecesine göre mahsuldardır. O halde sebebi nedir ki 
köylü tohumluğunu temin ve tedarik edemeyecek bir hayatı ziraiye takip ediyor? (sebebi	
aşardır	sesleri) sebebi, aşar vergisidir. Efendiler! Bu vergiyi kaldırdığımız takdirde köylü 
zengin olacak, köylü zengin olunca memleketin en mühim menabii varidatı zengin 
olacaktır. Bu zenginlik sayesinde memleketimizde nihayetsiz ümran ve refah husul 
bulacaktır. (inşallah	sesleri) Bu itibarla bunun tesiri ziraat ve iktisat nokta-i nazarından 
gayet âzim olacaktır. Aşar vergisi; şimdiye kadar bu mülâhaza ve bu tereddüt ile 
dokunulmamış bir vergi idi. Aman efendim, varidatımızın üçte birini teşkil eden bu 
vergiye nasıl dokunabiliriz, sonra yollarımızı, köprülerimizi, limanlarımızı nasıl ve neyle 
imar edeceğiz? Deniliyordu. Efendiler! Dokunulmadığı halde matluba muvafık bir ümran 
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hasıl olmuş mudur? Olamamıştır ve olamayacaktır? Heyeti Celilenizin bu hususta takip 
edeceği gaye, -Hükümette buna tamamiyle kanidir- aşar vergisini, mahsulâtı arziyeden 
alınan vergileri yavaş yavaş tamamen arazi vergisine kalb ve tahvil etmek olmalıdır. 
Bu hususta ilk adımı bu kanunla atmış oluyoruz. Bu kanunun tesiratı neticesinde 
ziraatimiz ziyadeleşecek olduğu takdirde daimî suretle mahsulâtı arziye vergisinin 
arazi vergisine kalb ve tahvil etmek için mütemadiyen adımlar atacağız. Memleketimiz 
bu sayede müreffeh ve mamur olacaktır. Dünya yüzünde aşar vergisinin carî olduğu 
hiç bir memleket yoktur. Fakat görüyoruz ki o memleketlerde ziraat tamamiyle tarakki 
etmiştir. Refah hasıl olmuştur. Biz de aşar vergisi dolayısıyledir ki bu refah ve bu terakki 
hasıl olamamıştır. Vakıa ihracata mahsus olan mahsulâtı ziraiyeden mühim miktarda 
bir tenzilât yoktur. Bunu itiraf etmek lâzımdır. Lâkin diğer cihetten bu vergi bu suretle 
kaldırıldıktan sonra hububatın memlekette tekessür edeceğine şüphe etmemek lâzım 
gelir. Hububat memlekette tekessür edecek olursa, hububatın ve ekmeğin hayatı 
umumiye ve hayat pahalılığı üzerinde icra edeceği tesiratı inkâr etmek kâbil değildir. 
Efendiler! Hayat pahalılığı bu suretle tenezzül edecek olduktan sonra bundan hasıl 
olacak menfaat, yalnız şu veya bu kıtaya münhasır değildir. Umum memlekette şamil 
ve münhasır olacaktır. Bundan diğer mahsulâtı ziraiyeyi yetiştiren memleketlerde aynı 
suretle müstefit olacaktır, istifade edilecek diğer bir nokta daha vardır ki o da, hububat 
zer’ini teşvik edecek ve memleketin her tarafında hububat yetiştirmek mümkün 
olabilecektir. Hariçten ithal etmekte olduğumuz ve yekunu milyonlara baliğ olan hububat, 
memleket dahilinde yetiştirilecek ve bu suretle kambiyomuz salâh bulacaktır. Bunun 
hâsıl edeceği menafi de şu kıtaya veya bu kıtaya münhasır kalmayacaktır, istifade umum 
memlekete şamil olacaktır. Mahsulâtı ziraiyesini harice gönderen memleketlerimiz de, 
dolayısıyle bu kanundan çok istifade edecektir.

Bu itibarla efendiler! Gayemiz, mahsulâtı ziraiye vergisini arazi vergisine tahvil 
olmakla beraber, şimdilik bu gayeye karşı atılmış mühim bir adım olmak üzere işbu 
kanunun Heyeti Celileniz tarafından kabulünü ve memlekete karşı ilân ettiğimiz 
umdelerin en mühim bir kısmı olan aşarın ilgası ile ıslâhı meselesinin hızla husule 
getirilmesini Heyeti Celilenizden rica ederim. (Alkışlar)

REİS — Efendim! Söz almış olan on arkadaşımız daha vardır. Fakat kifayeti müzakere 
hakkında da takrir vardır.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Heyeti Celilenin, iyice tenevvür etmesi 
iktiza eder. Bundan evvel de Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları veçhile şimdi 
müzakere olunan madde, Ziraat Encümenince tespit edilen bir maddedir. Malûmuâliniz 
Hükümetin teklifi ve Muvazene-i Maliye Encümeninin kabul ettiği şekil bu değildir. 
Burada kaza merkezlerine, nahiye merkezlerine, belediyesi olan mahallere gelecek olan 
mahsulâtı arziyeden yüzde on alınacaktır. Bunun Ziraat Encümeni hazfetmiştir. (Muvafık	
sesleri) Ondan dolayı varidatta 7-8 milyon kadar bir tenaküs hâsıl olmuştur. Bunu telâfi 
etmek için Ziraat Encümeni tuza, pamuğa ve yünlü eşyaya istihlâk resmi vazeylemiştir. 
Güzel, Lâkin bu teklifi Muvazenei Maliye Encümeni kabul etmemiş veya müzakere 
etmemiş, eski nokta-i nazarında israr etmiştir. Şimdi Efendiler! Bu madde kabul olunur 
ve istihlâk resmi kabul olunmayacak olursa o zaman varidat da 7-8 milyon lira yer açık 
kalır ki (onu	da	kabul	edeceğiz	sesleri) bu şekil de bütçeyi kapatmak ve masarifatı devleti 
temin etmek imkânı olamayacağından dolayı Hükümet bu mesuliyeti kabul edemez. 
Belki kabul eder şu şartla ki; Varidatta hâsıl olacak tenaküsü başka suretle telâfi etmeyi 
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Heyeti Celileniz kabul ederse (Kabul,	kabul	sesleri) bunu Heyeti Celilenize arz etmeyi bir 
vecibe telâkki ederim.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Müsaade buyurunuz Reis Bey, söz 
istiyorum. Efendim! Kanunun müzakeresi tehir edilsin diye bir şey teklif etmedim. Bütçe 
açığı vardır, bu meyanda bu da düşünülecektir, yolundaki Vehbi Beyin ifadatına bendeniz 
iştirak edemem. Çünkü biz bu âşarın ilgası dolayısiyle bütçede (12) milyon liraya 
baliğ olan varidattan sarfı nazar ettik, esas itibariyle bunu kabul ettik. Hatta İstihlâk 
Resminin tezyit edilmesine bile bir temayül vardır. Şu hususta nazarı dikkati celbetmek 
isterim ki bu madde kabul edilmekle beraber diğer (1, 2) milyon liraya zamimeten daha 
7-8 milyon liralık bir varidattan sarfınazar edilmiş olacaktır. Hiç olmazsa buna mukabil 
Ziraat Encümeni tarafından teklif olunan kanunun kabul edilmesi ricasında bulundum 
ve şayet kabul edilmeyecek olursa varidatta bu derece bir açık olduktan sonra bu açıkla 
senei haliyenin mesarifatını temin etmek mesuliyetini Hükümetin kabul edemeyeceğini 
de sarahaten Heyeti Celilenize arz ettim. Şimdi bu madde kabul edilirse, o maddei 
istihlâk reddolunursa Hükümet bu vazifeyi deruhde edemez. Açıkça böyledir. Yoksa 
diğer açık meselesi başkadır. Eğer Heyeti Celileniz biz bu kadar varidatla iktifa ediyoruz. 
Diyerek Vehbi Beyin teklifini nazarı dikkate alırda, (20) milyon liralık varidat bulurda 
kabul ederseniz Heyeti Hükümet müteşekkir olur. Hiç şüphe yok teşekkür ederiz. Yalnız 
behemahal temini zarurî olan bir varidat vardır. Bu da dâhili pazarlarda alınması zarurî 
olan ve Hükümetçe teklif edilmiş olan yüz de (10) verginin hazfı dolayısiyle Açık kalan 
7 -8 milyon liradır. Buna ilâveten daha on milyon liralık varidat bulur, bize verirseniz 
maalmemnuniye kabul ederiz.

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Tütüne zammederiz.
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! Heyeti Umumiyeye takdim edilmemiş 

bulunan ve hangi Encümende bulunduğu bendenizce malûm bulunmayan bir teklif 
varmış. Bu teklif hakkında bizden talep buyurduğunuz şeyden hikmet ve maksat nedir?

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Hikmet ve maksadın ne olduğunu açıkça 
anlattım zannederim.

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Yani biz vaat edebilir miyiz efendim? O 
kanunu çıkaracağız, bu kanuna mani olmayın diye ve bu bir hüküm ifade edebilir mi? 
Bunu anlamak istiyorum.

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Hüküm ifade edip etmeyeceğini 
bilmiyorum. Eğer usulü müzakere itibariyle müzakere etmek icap ederse bu kanunun 
müzakeresinden evvel istihlâkat kanununun müzakeresi lâzımdır. Şimdi anladınız 
mı efendim? Bunu anlatmak istiyorum. Şayet Heyeti Celileniz encümenlerin teklifini 
kabul edecek temayülâtı izhar ettiği takdirde ve binnetice onu da kabul edecek olursa 
behemahal bu kanunun teahhurunu ve istihlâkât Kanununun müzakeresini teklif 
etmiyorum. Fakat usul itibariyle bu müzakeratın intaç edilebilmesi için evvel emirde 
istihlâkât hakkında vaki olan teklifatın müzakere edilmesi lâzımdır. (Müzakere	kâfi	sesleri)

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında takrir vardır.158

158   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 14, İçtima 56 Sayfa 10-11, 17,19
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21 Şubat 1341 (1925) Cumartesi 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mazhar Müfid Beyefendi bu yapılacak 
olan müzakeratta düyunu umumiyenin teciline hükümet muvaffak olamaz mı diye 
bir sual irat buyurdular. Efendiler! Bu işte muvaffak olmak için tarafeynin muvafakati 
lâzımadır. Tabiî vaziyeti maliyemiz müsait değildir. Malûmuâliniz teciline bizim 
muvaffak olabilmemiz içir, karşı taraftaki müzakerecilerin de ona muvafakat etmeleri 
lâzım gelir. Muvafakat etmedikleri takdirde Lozan Muahedenamesi mucibince bunların 
tediyesini deruhte etmiş olduğumuz için, bittabi muvaffakiyet meşkûk bir vaziyette 
kalır. Binaenaleyh bu yalnız hükümetin yedi iktidarında değildir. Hükümetin yed’i 
iktidarında bir mesele olsaydı, herhalde hükümet bu muvaffakiyeti kendisi için bir 
şeref addederdi. Fakat hükümetin yedi ihtiyarında olmadığı için bu, tabi müzakerenin 
neticesine muallâk bir meseledir. Binaenaleyh efendiler, kuponlar meselesi gibi 
hakikaten devletin vaziyeti maliyesi ve bütçesi üzerinde büyük bir tesir icra edecek olan 
bu mühim meselenin müzakeresi, herhangi bir surette meseleyi tavik ve işkâl edecektir 
ve bahusus müzakeredeki hüsnü cereyanı ihlâl edecek ve atisi üzerinde fena tesir 
yanacağından dolayı bendeniz bunu muzir telâkki ederim. Yani, faydalı olmaktan ziyade 
muzır addederim.

Binaenaleyh pek ehemmiyetli olan bu meselede, düyunu umumiye bütçesinin 
kabulünü Heyeti Celilenizden rica edeceğim. Zaten Meclisi idarenin tahkikatı külli 
bir tenkiha uğramıştı ve Muvazenei Maliye Encümeniniz bu tenkihatı tekrar gözden 
geçirmiştir ve senevi 470 bin liraya indirilmişken bu senede 360 bin liraya indirilmiştir. 
Bunun daha ziyade tenzile tahammülü yoktur. Bu masrafın kabulünü Heyeti Celilenizden 
rica ederim.

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka söz isteyen yoktur. Fasıllara geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.159

159   TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 2, Cilt 13, İçtima 61 Sayfa 217-218
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25 Şubat 1341 (1925) Çarşamba 
Şark Vilayetlerinden Bazılarında Bir Ay Müddetle İdare-i Örfiye İlânı 
Olunduğuna dair Başvekâlet Tezkeresi Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Kuvayı Devlete 
karşı Genç Vilâyetinde bazı ussat müsellehan kıyem etmiş oldukları için gerek mıntıkai 
isyanda ve gerekse isyan mıntıkasına civar olan ve bu isyanın tevesüü muhtemel olan 
mıntıkalarda, Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei mahsusasına tevfikan, Hükümet 
İdarei Örfiye ilân etmiş ve Meclisi Alinizin nazarı tasdikine arz eylemiştir. Bu idarei 
örfiyenin ilânını icabettiren harekâtı isyaniye hakkında, müsaade buyurursanız bir 
nebze Heyeti Celilenize malûmat arz edeyim.

Malûmu âlinizdir ki, geçen yaz ortalarında Nasturi harekâtı icra edilmiş ve bu 
harekât esnasında bazı zabitan ecnebi tezviratına kapılarak hududun Cenup cihetine 
geçmişlerdir. Hiyaneti vataniyeyi işaret eden bu harekâtın, dahilde bulunan müşevvikleri 
hakkında elde ettiğimiz delâil ve emarat üzerine bazı zevat, Bitlis Divanı Harbinde 
muhakemeleri icra olunmak üzere tevkif edilmişlerdir. Bu tevkif edilen zevat ile uzaktan 
ve yakından münasebeti olan ve Divanı Harpçe istinabe tarikiyle şahadetine lüzum 
görülen Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Sait namında bir zat vardır. Bu zat, bundan bir 
müddet evvel müridan ve avanesini beraberine alarak Genç vilâyetinde bir dolaşma 
hareketi yapmış ve her uğradığı yerde bazı zevat ile ve bilhassa Hükümete muhalefeti 
ile tanınmış olan anasır ile sıkı ve gizli müşafehe ve müzakereye girişmiştir. Bu meyanda 
maskatnesi olan Biran köyüne uğramıştır. Şeyh Sait’in beraberinde bulunan iki şahsın 
firari olduğunu fark eden Jandarmaların, bu firarileri derdest etmeye teşebbüs etmeleri 
üzerine, Şeyh Sait jandarmalara karşı silâh istimal edilmesi için emir vermiş ve 
müsademe neticesinde jandarmaları esir almıştır. Bu suretle kendisinin muzmiri olan 
harekâtı isyaniyeye başlamıştır.

Yalnız isyan hareketi başlamadan evvel biri Halep’te diğeri İstanbul’da bulunan 
iki oğlunun Hiniz’a vüruduna intizar etmiş ve onlarla görüştükten ve Halep’te ve 
İstanbul’da temas etmesi muhtemel bulunan zevattan beklediği haberleri aldıktan 
sonra, bu hareketine başlamıştır. Piran’da vukua geldiğini arz ettiğim bu vak’a, Şubatın 
onüçüncü gününe tesadüf etmiştir. Vak’ayı ika etmekle beraber, derhal telgraf hatlarını 
kat etmiş ve Hükümete karşı isyan halinde bulunduğunu ilân eylemiştir. Aynı günün 
gecesinde. Hacı Talât namında başka bir şahıs tarafından, Genç Hapishanesine ve 
Jandarma Dairesine tecavüz vaki olmuş, silâh istimal edilmiş ve baskın suretinde vaki 
olan bu tecavüz neticesinde jandarmalarımız esir düşmüştür.

Çapakçur’da dahi aynı mahiyette Hükümet konağına karşı bir tecavüz vaki olmuş ve 
Hükümet konağı zaptolunmuştur. Bu suretle Genç, Çapakçur, Hani, Lice ve Palu kazası 
da bilâhara buna iştirak etmek üzere, bu mahallerin teşkil ettiği mıntıka, bir mıntıkai 
İsyan halini almıştır. Bunun üzerine civarda bulunan ve az zaman zarfında tahriki kabil 
olan müfrezelerin hareketine, mahallin en büyük askeri kumandanı tarafından emir 
verilmiştir. İspan mıntıkası birçok vilâyetlere şâmil olduğu için, o isyan mıntıkasını tedip 
etmek vazifesi, orada bulunan Üçüncü Ordu Müfettişi Kâzım Paşaya tevdi edilmiştir. 
Kâzım Paşanın emriyle tahrik edilen müfrezelerden birisi Fisboğazı’ndan geçerek 
Bahçe’ye gitmek üzere hareket etmiş, diğer müfreze de Piran köyüne uğrayarak. Hani 
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üzerinden Lice istikametine doğru yürümek emrini almıştır. Fisboğazı’na hareket eden 
müfreze, boğazın işgal edilmiş bulunduğunu ve hareket halinde bulunan müfrezeye ateş 
edilmekte olduğunu ve boğazın seddedilmiş bulunduğunu görünce, müfreze boğazı 
sökmeye muvaffak olamamış ve boğazın Cenubunda bir köyde ikamete mecbur kalmıştır, 
Kezalik Piran köyü üzerinden Hani tarikiyle Lice’ye hareket eden diğer bir müfreze, 
Piran’a vasıl olmuş ve orada bulunan ahali tarafından tütenk ile karşılaşmış ve vaki, 
olan müsademe neticesinde ussalı tenkil eylemiş ve firara icbar etmiştir. Ondan sonra 
Hani istikametine doğru hareket etmiş, keza ussatı tenkil etmiş ve Hani’de karargâh 
kurmuştur. Bu tenkil neticesinde Hani’de ikamet eden müfreze, bir gece gruptan yarım 
saat sonra (Teslim,	teslim!	Sallû	alâ	Muhammed) sedaları ile her taraftan gelen köylülerin 
baskınına uğramıştır. Bu baskına dahilde bulunan ahali de maatteessüf iştirak etmiştir. 
Bunun üzerine müdafaa eden neferlere dahilden ve hariçten ateş edilmiş ve müfreze 
ateş altında kalınca ricat etmeye mecbur olmuş ve Hani’nin Cenubunda bir köye 
kadar gelmiştir. Bu suretle vak’anın ehemmiyet ve ciddiyet peyda ettiğine ve civarda 
bulunan müfrezelerle kabili istifade olan kuvayı askerîye ile itfa olunamıyacak kadar bir 
ehemmiyet peyda ettiğini kani olan Hükümet, derhal daha mühim kuvayı askeriyenin 
seferber edilerek sevk edilmesine karar vermiş ve bunun için icabeden tedabiri almıştır. 
Bu suretle seferber edilecek olan kıtaatı askeriye, yakın zamanda mıntıkai isyaniyeye 
hareket edecek ve ümit ederim ki; bu usata Hükümeti Cumhuriyemizin sillei tedibini 
ve sillei tenkilini indirecektir, (Bravo,	 elbette,	 inşallah	 sesleri) Efendiler! Bu üssat Palu 
mıntıkasını elde ettikten sonra, diki Elâziz vilâyetinin merkezine kadar da dairelerini 
tevsi için Elâziz vilâyeti merkezine hücum etmişlerdir. Orada bulunan müfrezemiz, gece 
yarısından öğleye kadar devam eden şiddetli bir müsademede şehri kahramanane ve 
metinane müdafaadan sonra, her taraftan iltihak eden asilerin kuvvetine tahammül 
edemediğinden, maatteessüf ve bilmecburiye kasabayı terk ederek Cenuptaki İzoli 
köprüsüne kadar çekilmeye görmüştür.

Şimdiye kadar arz ettiğim vakayi, isyan harekâtının mahiyeti askeriyesini irae eden 
vakayiden ibarettir. Bu isyan hareketi ne gibi esbap tahtında zuhur eylemiştir ve ne 
gibi âletlerle zavallı saf halk iğfal edilerek, Türk Cumhuriyetinin kuvayı müsellehasına 
karşı kıyama sevk edilmiştir. Buna dair Heyeti Celilenize malûmat vermek için yine 
ussat yedinde bulunmuş olan vesaikten istifade etmek İsterim. Elde edilen bu vesaika 
nazaran ve maktullerin üzerinde bulunmuş olan bir mektuba nazaran, güya Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, o havalide sekizyüz kişinin katline emir vermiş ve bu katil 
olunacak zevat arasında Şeyh Sait de bulunmakta imiş. Bu malûmatı para mukabilinde 
elde etmiş ve bundan kurtulmak için zaten muzmer olan, mürettep olan isyanı şimdi 
yapmaya mecburum, bu isyandan maksadı da şeriatın temininden ibaret bulunuyormuş.

Diğer bir vesikada, alman raporlardan birinde deniyor ki; hadise Padişahlık, 
Hilâfet, Şeriat, Abdülhamid’in oğullarından birinin saltanatını temin gibi irticakâr bir 
propaganda pûşidesi altında Kürtçülüktür ve umum olarak kabul edilebilir. Ancak bu, 
umumiyet içinde fiiliyat Piran’da vakitsizce infilâk ettiği için, kuvvetsiz bulunan Piran, 
Lice, Genç muhiti havzasına mahsur kalmıştır. Halen Lice ve Piran hattının az Cenubu ve 
Genç’e kadar imtidat eden Şimali arz ettiğim propaganda levsine fiilen kapılmış gibidir 
kuvvet bulunan menatıkta ise maruz propagandanın yalnız kavliyatı mesmudur ve fakat 
mütemadiyen ötede beride dolaştıkları işitilen ve kanunen tutulamıyan Kürtçü tanınmış 
zevat tarafından fiiliyata teşvik vardır. Bu rapor onyedi Şubat tarihi ile gelmiştir. Bundan 



647Ali	Fethi	Okyar	/	Okyar	Hükümeti	Dönemi

madâ, Diyarbekir’de isyan harekâtı ile alâkadar olduğu anlaşılan bazı anasırın, ondokuz 
Şubat gününde Hükümet konağı civarında ve fırka karargâhı civarına iki adet el yazısı 
ile yazılmış beyanname yapıştırmışlardır. Bu beyannamelerde Gazi Paşa aleyhinde, 
Ordu aleyhinde ve bilhassa zabitan aleyhinde ve paşalar aleyhinde, memurini Devlet 
aleyhinde birtakım kerih ve ağıza alınmıyacak elfazı tahkiriye ve eracif yazılmıştır.

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hayasızlığın timsali!
ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Diğer şayanı dikkat olan bir vesikada deniliyor ki 

-bu da bir vak’ada maktûl düşen bir asinin üzerinden çıkan bir mektuptan ibarettir- 
Kürdistan’da Hükümet teşkil için dolaşarak Piran’a gelmiş olan Şeyh Sait Efendinin 
maiyetindeki iki mahkûmun derdesti üzerine Piran vakası zuhur eylediği ve iki 
seneden beri cereyan eden fikir ve sözlerin bugün tatbikatına girişildiği, Şeyh Sait’in 
Hani’ye taarruz ve oradan Lice ve Genç’e hücum ile Piran’a avdetle Piran’ın merkez 
yapılacağı aynı zamanda Bitlis, Muş, Erzurum ve Hınıs’ta harekâta başlanacağı ve Türk 
memurlarının hapis ve Kürt memurlarının şayanı emniyet bulunanlarının serbest 
bırakılması ve olmayanların tevkifi ve hemen çeteler tertibi ile etrafa çıkarılması ve 
zinhar ahalinin malına, hayatına müdahale edilmemesi ve İslâmiyetin mahvedildiği 
gün olduğundan, ihyayı dine çalışmaya Cenabı Hak’kın Şeyh Sait Efendiyi tavsit eylediği 
yazılmaktadır. (Handeler,	gürültüler)

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zavallı!..
ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Diğer cihetten Şeyh Sait’in Izoli eşrafından Puzan 

Ağaya gönderdiği bir beyanname şu mealdedir; 1300 seneden beri Cenabı Hak’kın 
Peygamberi göndermekle dinimizi ikmal eylediği, âdât, münâkahat, muamelât ve 
tehzibi ahlâkı emreylediği ve asrımızın bunlara ilânı harp eylediği ve bunun için ulema, 
meşayih, beyler ve ağavatımızm ve hanedanlarımızın bu taarruzu imha ve def edecekleri 
ve eğer ittihad eylemezsek cümlenin muzmail olacağı, yazılmaktadır.

Efendiler! Haridi mesailin hallolunmak üzere bulunduğu şu sıralarda, dahilde zuhur 
eden bu İsyan hareketinin esbabı menşeini aradığımız zaman, birçok şeyler varidi 
hatır olabilir. Fakat bu varidi hatır olabilecek esbap ve avamil hakikaten asıl asiler 
ve mürettipler tarafından ahaliye karşı izhar edilmemiştir. Ahaliye karşı söylenen 
sözler, şimdi arz ettiğim gibi birtakım eraciften ibarettir. Söylenen şeyler şunlardır; 
1.300 seneden beri tekemmül eden dini İslâm mahvolmuştur veya mahvına doğru 
yürünmektedir. Bunun temini ihyasına Cenabı Hak tarafından Şeyh Sait memur 
edilmiştir.

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Şeytan tarafından...
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Kendisine bir mehdi süsü verdiği de diğer 

vesaikten anlaşılıyor. Bu suretle Şeyh Sait, zavallı halkı en can alacak noktasından tahrik 
ve igva eylemiş ve bu suretle memleket dahilinde mühim bir gaile açmaya teşebbüs 
eylemiştir.

Efendiler! Öteden beri zavallı Türk Milletinin başına gelmiş olan birçok felâketler, 
daima aynı silâhı, aynı vesaiti istimal eylemek üzere vaki olmuştur. (Pek	doğru	 sesleri) 
Bu vekayii zikretmek için şimdi ne benim hâtıram, ne de sizin vaktiniz müsaittir. Ancak 
en yakın ve en şayanı dikkat olan vakayiden, meselâ Balkan Muharebesine tekaüdüm 
eden Arnavutluk isyanından, ondan evvelki Otuzbir Mart vakasından bahsedeceğim. 
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Bu vakalarda kullanılmış olan vesait ve tesvilâtın, bugünkü hareketi isyaniyede aynen 
zuhur eylediğini pişi em’ana almalıyız.

Efendiler! O zaman da şeriat mahvolmuştur, din mahvolmuştur, şu. zat veya 
bu zat dini yıkmak üzeredir, Ey ahali ne duruyorsunuz? Kalkınız!.. Diyerek zavallı 
ahaliyi kaldırmışlar, vatan aleyhine hareket ettirmişler ve hatta din aleyhine hareket 
ettirmişlerdir. Efendiler! Gerek Otuzbir Mart vakasının, gerekse Arnavutluk isyanının 
Türk Milletine, Türk vatanına vurduğu mühim darbelerden Türk Cumhuriyetini 
vikaye etmek için, Hükümetiniz her türlü tedabiri almaya azm eylemiştir. (Bravo	
sesleri,	alkışlar) Hiçbir zaman böyle manasız tesvilât ile halkın millet ve vatan aleyhine 
kıyamına müsaade etmiyecek ve kıyamın müşevvikleri, müsebbipleri en ağır cezalarla, 
memleketin selâmeti namına tecziye ve tenkil olunacaktır. (Alkışlar) İttihaz ettiğimiz 
tedabiri askeriye, yakında göreceksiniz, hüsnü tesiratını derhal gösterecektir,	(inşallah	
sesleri) Fakat bu tedabiri askeriye ile müterafık olmak üzere, birtakım tedabiri siyasiye, 
tedabiri kanuniye dahi ittihaz etmek lâzımdır. (Çok	doğru,	sesleri)

Şurasını da söylemek isterim ki, Teşkilâtı Esasiyemizin ikinci maddesi mucibince 
Türk Cumhuriyetinin dini, dini İslâm olduğu bu mürettip ve müşevviklerin cümlesinin 
malûmu bulunduğu halde, mahza memleket dahilinde ihtilâl çıkarmak, isyan etmek 
ve Türk Milletinin öteden beri ihtiyacı olduğu huzur ve sükûnu sektedar etmek için 
badema buna mümanaat etmek lâzımdır. Bunun için halkın hissiyatı diniyesi alet 
ittihaz edilmiştir. Dini ve mukaddesatı diniyeyi âlet ittihaz ederek, halkı, milletî, vatan, 
Cumhuriyet aleyhine teşvik edenler hakkında, ahkâmı şedidei kanunîye vaz eylemek 
lüzumu, bir kere daha tezahür etmiştir. Bu maksada riayet etmek için, Hükümetiniz 
bugün Meclisi Alinize bir kanun teklif edecektir, Efendiler.

Bundan madâ, gayet kuvvetli tedabiri askeriye alınmış ve bundan evvel Heyeti 
Celilenize okunmuş olan tezkerede mıntıkası irae edilmiş olan mahallerde İdarei 
Örfiye ilân olunduğu gibi, dünden itibaren hissedilen lüzuma binaen Malatya’da dahi 
İdarei Örfiyenîn ilânı için Hükümet Heyeti Celilenize maruzatta bulunmuştur. Bu 
nokta-i nazardan, gerek İdarei Örfiyenin tasdik buyurulmasını ve gerekse alınacak olan 
tedabiri askeriye neticesinde bittabi ihtiyar olunacak masarifin Heyeti Celilenizce kabul 
olunmasını istirham ederim.160
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25 Şubat 1341 (1925) Çarşamba 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa Bir Madde Tezyili 
Hakkındaki Kanun Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis Bey! Müsaade buyurur musunuz? 
Efendiler! Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinde, kıtaat ihtiyacatının 
münakaşa suretiyle temini hakkında bazı kuyud ve ahkâm mevcuttur. Halbu ki şimdi 
seferber etmeye mecbur olduğumuz bazı kıtaat askeriyenin pek mühim ve mübrem 
olan ihtiyacatını iki ay münakaşa ile temin etmeye çalışırsak, seferberliği tehir etmiş 
oluruz. Bu itibarla seferber edilen kıtaatı askeriye ihtiyacatının, pazarlık suretiyle 
temini hakkında bir maddei kanuniye teklif ettik ve müstaceldir. Müsaade buyurursanız 
şimdi müzakere edelim. Çünkü hakikaten çok müstaceldir.161 (Hay	hay	sesleri)
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25 Şubat 1341 (1925) Çarşamba 
Ankara’da İnşası Takarrür Eden Mesalin ve Mebani ile Sair Müessesat 
İçin Şehremanetine Birbuçuk Milyon Lira İkrazına Dair Kanun 
Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! Heyeti Celilenin bugünkü 
temayülünden bilistifade, Ankara şehremaneti için talep edilen birbuçuk milyon lira 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresini talep etmeyecek olursam, zannederim 
vazifemde kusur etmiş olacağım. Onun için Ankara şehrine birçubuk milyon lira 
yardım hakkında Hükümetten gelmiş olan kanunun bugün müzakere edilmesini rica 
edeceğim. Bu kanunun ehemmiyeti hakkında ve Ankara şehrine vâki olacak yardımın, 
Devletin şeref ve haysiyeti ile alâkası hakkında uzun uzadıya izahat vermeye lüzum 
görmüyorum. Hakikaten mühim ve elzem ve kanundur ve şimdiye kadar ruznamemizi 
işgal etmiştir. Müzakere edilmemiştir. Pek mucibi memnuniyet ve teşvik ve teşci olan 
bugünkü temayülden istifade ederek, Hükümet bu kanunun dahi bugün müzakeresini 
Heyeti Celilenizden rica ediyor,

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Bir de istimlâk meseleri vardır. Oldu olacak, onu 
da İsteyiniz de, onu da birlikte çıkaralım. O da ona merbuttur.

BAŞKVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabi birbuçuk milyon lira çıktıktan sonra 
onu müzakere ederiz.

REİS — Efendim! Başvekil Beyefendinin tekliflerini dinlediniz. Reyinize arz edeceğim. 
Başvekil Beyin tekliflerini kabul edenler lütfen el Kaldırsın.., Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Efendim! Müsaade buyurunuz tereddüt hasıl oldu. Teklifi kabul edenler 
lütfen ayağa kalksın... Oturunuz efendim. Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın... 
Efendim, teklif kabul edilmiştir, okuyoruz.

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey! Ekseriyet yoktur.162
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26 Şubat 1341 (1925) Perşembe 
Ussatın Elâziz Kasabasından Defi Edildiğine Dair Dahiliye Vekâletine 
Elâziz Ahzı Asker Kalem Riyasetinden Mevrut Telgraf Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Muhterem arkadaşlar; bu sabah Elâziz Kalem Reisi 
Binbaşı Rasim ve Telgraf Başmemuru Sıdkı imzasıyle Dahiliye Vekâletine gelen telgraf 
nameyi Heyeti Celilenîze aynen okumak isterim;

«Ussat firardadır. Şimdiki halde ahalinin himmet ve gayretiyle kasaba ekrattan 
tahliye edilmiştir. Keyfiyetin en seri vasıta ile Ankara, Malatya, Diyarbekir’e tebliği.

Ussatın kasabayı işgal eden mevcudu perakende olmak şartiyle dört yüz kişidir. 
Bundan otuz kişisi kadar Kömürhanı civarına müsademe maksadıyla gitmiştir. Mütebakisi 
Palu istikametine çekilmiştir. Başlarındaki Şeyh Şerif ve Şeyh Celâl ve Şeyh Mehmet’tir. 
Ussat Hükümet konağını ve Kolorduyu ve bütün müessesatı kâmilen yağma etmiştir. 
Ussat şeyhlerin emirlerine lâkayıttır. İtamhane ve hastaneyi bile yağma etmişlerdir. 
Gayeleri çapulculuktur. Deponun İşgaliyle elde ettikleri silâhlarla, silâhlanmışlardır. 
Ahalinin cephanesi kısmen bitmiştir. Ahali biran evvel askerin vüruduna intizardır. Beş 
on atlı serian ileri sürülürse, ahalinin kuvvesi maneviyesi artacaktır. Ussalın hep kuvveti 
def olunacaktır. Dört gözle intizar ediyorum»163 (İmza	kimin	sesleri)

26.2.1341
Kalem Reisi Binbaşı

Telgraf Başmemuru
Rasim Sıdkı
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28 Şubat 1341 (1925) Cumartesi 
Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 Senesi Bütçesine (240.100) Lira Tahsisatı 
Munzamma İtası Hakkında Kanun Layihası Münasebetiyle

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Bazı mahallerde 
harekâtı isyaniyeyi tenkil için yaptığımız seferberliğin icabettirdiği masarif hakkında. 
Heyeti Celilenize tahsisatı munzamma kanunu teklif ettik. Sene, hitama ermek üzeredir. 
Müsaade buyurursanız, gerek bunun için gerek Meclisi Âliniz tarafından kabul edilen 
bir karar tefsiri üzerine, Mektebi Harbiyede tahsil etmekte olanlara teçhizat bedeli 
olarak verilmesi lâzım gelen yüzellişer lira hakkında istediğimiz ufak bir tahsisatı 
munzammanın şimdi müzakere edilmesini Heyeti Celilenizden rica ediyorum. (Kabul	
sesleri)

REİS — Efendim! Başvekil Beyefendinin tekliflerini reyinize arz ediyorum.
Teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

edilmiştir.164
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28 Şubat 1341 (1925) Cumartesi 
Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 1341 Senesi Bütçe Kanununun 
Mevkii Meriyete Vazına Kadar İfa Olunacak Hidemat Hâkkında Kânun 
Layihâsı Münasebetiyle

Askerî	Fabrikalar	Müdiriyeti	Umumiyesi	1341	senesi	bütçe	kanununun	mevkii	meriyete	
vaz’ına	kadar	ifa	olunacak	hidemat	hakkında	kanun.

Madde: 1 — 1341 senesi Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi bütçe kanununun 
mevkii meriyete vaz’ına kadar ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak hukuk 
muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan gayrı mevadı mühimme ve müstaceleye 
sarfedilmek ve bilâhare senei mezkûre bütçesindeki muayyen tertiplerinden mahsup 
olunmak üzere yediyüz elli bin liranın sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesine 
mezuniyet verilmiştir.

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim 
(750) bin liralık meblâğ vakıa maaşattan gayrı olan hususata sarf edilecektir. Fakat 
askerî fabrikalarda çalışmakta olan ve gerek yevmiye suretiyle ve gerek aylık suretiyle 
ücret almakta olan amelelerin ücretleri bu meblâğa dahildir. Sui tefehhüm olmamak için 
bunu Heyeti Celilenize arz ediyorum. Maaşat, tabiî memurinin maaşatıdır. Fakat amele 
ücreti tabiî (750) bin lirada dahildir. Amele bu ücuratı almak mecburiyetindedir.165
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3 Mart 1341 (1925) Salı 
İstanbul Mebusu Ali Fethi Beyin Başvekâletten İstifa Ettiği Hakkındaki 
Beyanatı

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; mensup olduğum cumhuriyet 
halle fırkasının dünkü içtimaında Heyeti Vekilenin siyaseti dahiliyesi hakkında 
cereyan eden münakaşa neticesinde, Hükümet ekalliyete kalmış olduğundan Başvekil 
sıfatıyle icra vekillerinin istifasını Reisicumhur Hazretlerine dün akşam takdim ettim. 
Reisicumhur istifamızı kabul etmiş ve yeni Hükümet teşekkül edinceye kadar vekâleten 
ifayı umur etmekliğimizi rica eylemiştir. Başvekâletim zamanında muhabbet ve 
muzaheretlerine nail olduğum arkadaşlarıma en samimi ve en kalbî teşekküratımı arz 
eylerim. (Alkışlar)

RAUF BEY (İstanbul) — Söz istiyorum.
REİS — Neye dair?
RAUF BEY (İstanbul) — Başvekilin beyanatına dairdir. (Müzakere	yok	sesleri)
REİS — Müzakere açamayız. Yalnız Hükümete karşı bir söyleyeceğiniz varsa...
RAUF BEY (İstanbul) — Müzakere açılmasın efendim, yalnız bir maruzatım vardır.
Muhterem arkadaşlar; vekâleten- Hükümeti idare ettiğini ve siyaseti dahiliye 

dolayısıyle ekalliyette kalarak istifa buyurduklarını şimdi Heyeti Celilenize arz eden Fethi 
Beyefendi, beyanatlarını kâfi derecede tavzih buyurmadılar. Malumuâliniz bundan 3-4 
gün evvel Genç’te zuhur eden isyan üzerine kendileri, başında bulundukları Hükümet 
namına Meclisi Âliye mufassal malumat vermişler ve Meclisi Ali de kendilerinin izah ve 
tespit buyurdukları tedabiri şedideyi ittifakı ârâ ile tasvip etmişti. Şimdi fırkada siyaseti 
dahiliye hakkında cereyan eden münakaşa neticesinde, akalliyette kaldıklarından dolayı 
istifaya mecbur olduklarını ifade etmek kâfi değildir. Çünkü bilhassa hariçte ve dahilde 
birçok suitefeh-hümatı tevlit edebilir. Bilhassa dahilde, şüphesiz mühim bir vaziyet 
gösterebilir. Bedeniz bu noktaı nazardan mülkü milletin selâmeti için ve hariçte ve 
dahilde müstakar bir idare çehresi göstermek için bu hususta Meclisi Âlinin daha ziyade 
tenvir edilmesini kendilerinden rica ediyor. (Sağdan	doğru	sesleri)	(Soldan	kâfi	sesleri)

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Başka verecek izahatım yoktur. Siyaseti dahiliye 
hakkında cereyan eden müzakere neticesinde Fırka Hükümeti olmak dolayısıyle, fırkada 
Hükümet akalliyette kalmıştır. Ve bunun üzerine vazifesine devam etmek imkânını 
göremediğinden Reisicumhura istifasını vermiştir.

REİS — Başka izahat vermiyorlar efendim.
Efendim; bundan evvel reye konmuş olan kanunlar hakkında reylerini İstimal 

etmeyenler lütfen reylerini versinler; (Ne	için	sesleri) Efendim, damga ve tuz resimlerinin 
tezyidine, pamuk ve yün mensucattan istihlâk resmi alınmasına dair kanun ve Hükümet 
ile fenerler idaresi arasında münakit itilâf namelerin tasdiki hakkındaki kanun ile 
Himayei Etfal Cemiyetine füruht olunacak arsa hakkındaki kanun hakkındadır. İstihsali 
ârâ hitam bulmuştur efendim.166
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