
taraf›ndan iflgal edilmemesini ve fakat iflgal edilmifl oldu¤una nazaran yap›lan
iflten ricali temin için efkâr› umumiyeyi irticaa teflvik ediyor. Cumhuriyet flekli
idaresinin kabulünde, hatay› fâhifl olabilece¤ini iddia eden zatça hatan›n nere-
sinden dönülürse kâr addedilmek tabiîdir. Rauf Bey cumhuriyet fleklinin takar-
rür ve ilân edilmesi noktas›na temas etti¤i zaman flu yolda beyanatta bulunuyor:
"... Efkâr› da¤›tt›lar. Bilâhare flekli cumhuriyetin bir günde takarrür ettirilerek
ilân› halkça gayr›mes'ul zevat taraf›ndan tertip edilen bir fleklin emrivaki halin-
de ihdas edildi¤i fikri ve endiflesi hâs›l oldu. Bu endifle pek tabiî görülmelidir. Ve
bundan halk›m›z›n geçen tecarüpten mütenebbih oldu¤unu ve uyan›kl›k peyda
etti¤ini anl›yarak memnun olmal›d›r. Ben flahsan memnunum. "Efendiler, flekli
cumhuriyeti bir günde taknin ve ilân eden, Rauf Beyin de pek güzel tarif ve tav-
sif eyledi¤i veçhile "istiklâl mücahedemizin yegâne temeltafl› olan ve hakimiyeti
millîyeyi bilâkaydüflart tatbikte yüksek kudret ve kabiliyet gösterdi¤i, neticei fi-
liyesile sabit olan, Büyük Millet Meclisi" idi. Mevzuubahs etti¤i gayr›mes'ul ze-
vattan maksad› Meclis efkâr›n› cumhuriyet ilân›na imale eden ve Meclise bu hu-
susta teklifatta bulunan ise, o, ben, idim ve onun ben oldu¤umu, herkesten daha
iyi Rauf Beyin anlayabilece¤ini kabul etmekte hata yoktur. E¤er bunda hata
varsa, "senelerden beri meyanemizde arkadafll›k ve kardefllik hislerinden baflka
mütekabil itimat ve bana karfl› yüksek hürmet hislerile mütehassis oldu¤unu"
ifade eden Rauf Beyin beni hiç tan›mam›fl oldu¤una hükmetmek lâz›mgelir.

Benim teflebbüsat ve icraat›m›, halk›n endiflesini mucip olacak mahiyette
telâkki ve ilân› fladümanî eden halk nam›na aksini, fuzulî olarak, beyan etmek,
halka bu endifleleri sun’î olarak telkin için teflebbüs etmektir. "Halk›n geçen te-
carüpten mütenebbih oldu¤unu ve uyan›kl›k peyda etti¤ini anl›yarak memnun
olmal›d›r; ben flahsan memnunum." diyen Rauf Beye, bu vesile ile bir noktay›
hat›rlatmak mümkündür. Halkta, teyakkuz ve intibah hislerini inkiflaf ettirme-
ye ömrünü hasretmifl bir adama karfl› böyle konuflulmaz ve halkta bu hassasi-
yetin tecellisini görmekte kendisinin benden ziyade izhar› memnuniyete ne hak-
k› ve ne de salâhiyeti vard›. Rauf Bey, bütün vatan› düflmanlara iflgal sahas› ya-
pabilecek Mondros Mütarekenamesinin, sevkulceyfl noktas›ndan bahseden
maddesini emrivaki halinde kabul etti¤i zaman, milletin nekadar dilhun ve en-
diflenak oldu¤unu hissetti mi? Son zamana kadar; cumhuriyet ilân›n›n ferda-
s›nda bile, resminin alt›na Mondros Mütarekesini imzalayan, fakat Lozan Mu-
ahedenamesile de intikam›n› alan Rauf Bey" kliflesile - taraftarlar›n›n muntaza-
man propaganda ettikleri bu zat, Türk milletinin hakikî emellerine, samimî his-
lerine bizden fazla temas etti¤ini, bizden fazla o emeller ve hislerle alâkadar ve
münasebettar oldu¤unu iddiaya kadar ileri varmamal›d›r.

Rauf Bey, beyanat›n›n bir taraf›nda diyor ki: "Ricali mes'ule bu hakayik›
(yani cumhuriyet ilân› esbab›n›) en salâhiyettar mercii müzakere ve karar olan
Meclisi Ali vas›tasile milleti tenvir ve ezhan› tatmin edecektir; efkâr› umumîyenin
bunu bilmesi bir hakk› tabiîsidir." Efendiler! Bu sözlerde mant›k yoktur. Evve-
lâ Rauf Bey de demiyor mu ki "hakimiyeti millîyeyi bilâkaydüflart tatbik eden"
Meclistir; o halde hangi ricali mes'ule, Millet Meclisini pek meflru ve âli bir ka-
rar ittihaz ve an› esbab› mucibesile neflrü ilân etmifl olmas›ndan dolay› istizaha
çekecektir?! Bir memlekette, bir heyeti içtimaiyede, bir ink›lâp yap›ld›¤› za-
man cihette onun esbab› vard›r. Ancak o ink›lâb› yapanlar, inanmak istemiyen
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oyunu gericili¤e özendiriyor. Cumhuriyet yönetim biçiminin kabulünde, büyük
yan›lg› olabilece¤ini ileri süren kifliye göre yan›lg›n›n neresinden dönülürse kâr
say›lmak do¤ald›r. Rauf Bey cumhuriyet biçiminin kararlaflt›r›l›p ilân edilmesi
noktas›na de¤indi¤i zaman flu yolda konufluyor: ".. Görüflleri da¤›tt›lar. Sonra
da cumhuriyet biçimini bir günde kararlaflt›rarak ilân edilmesi halkta sorumsuz
kiflilerce düzenlenmifl bir yönetim biçiminin oldu bittiye getirildi¤i düflünce ve
kayg›s›n› do¤urdu. Bu kayg› pek do¤al görülmelidir. Ve bundan halk›m›z›n
geçmifl deneyimlerden ders alarak uyand›¤›n› anl›yarak k›vanç duyulmal›d›r.
Ben kendim k›vanç duyuyorum." Efendiler, cumhuriyet biçimini bir günde ka-
nunlaflt›r›p ilân eden, Rauf Beyin de pek güzel anlat›p belirledi¤i gibi "Kurtu-
lufl savafl›m›z›n tek temeltafl› olan ve ulusal egemenli¤i kay›ts›z flarts›z yürüt-
mekte yüksek güç ve yetenek gösterdi¤i, elde edilen olumlu sonuçla kan›tlan-
m›fl olan, Büyük Millet Meclisi" idi. Sözkonusu yapt›¤› sorumsuz kifliden söyle-
mek istedi¤i Meclisin oyunu cumhuriyet ilân›na yönelten ve Meclise bu konu-
da önerilerde bulunan ise, o, ben, idim ve onun ben oldu¤umu, herkesten daha
iyi Rauf beyin anlayabilece¤ini kabul etmek yanl›fl olmaz. E¤er bunda bir yan-
l›fl varsa, "senelerden beri aram›zda arkadafll›k ve kardefllik duygular›ndan bafl-
ka karfl›l›kl› güven oldu¤unu ve bana karfl› yüksek sayg› hisleri besledi¤ini" söy-
leyen Rauf Beyin beni hiç tan›mam›fl oldu¤u yarg›s›na varmak gerekir.

Benim giriflimlerimi ve yapt›¤›m iflleri, halkta kayg› uyand›racak nitelik-
te saymak ve sevinç gösterileri yapan halk ad›na gereksiz olarak, tersini söy-
lemek, halka bu kayg›lar› yapay olarak afl›lamaya kalk›flmakt›r. "Halk›n geç-
mifl deneyimlerden ders ald›¤›n› ve uyand›¤›n› anl›yarak k›vanç duyulmal›d›r;
ben kendim k›vanç duyuyorum." diyen Rauf Beye, bundan yararlanarak bir
noktay› hat›rlatabilirim. Halkta, tetikte ve uyan›k bulunma duygular›n› gelifl-
tirmeye ömrünü adam›fl bir adama karfl› böyle konuflulmaz ve halkta bu duy-
gular›n do¤du¤unu görmekle kendisinin benden çok k›vanç duydu¤unu söyle-
meye ne hakk› ve ne de yetkisi vard›. Rauf Bey, bütün vatan› düflmanlara ifl-
gal alan› yapabilecek Mondros Ateflkes Anlaflmas›n›n, strateji ile ilgili madde-
sini olup bitti biçiminde kabul etti¤i zaman, milletin nas›l kan a¤lad›¤›n› ve ne
denli kayg›land›¤›n› anlad› m›? Son zamana kadar; cumhuriyet ilân›n›n ertesi
günü bile, resminin alt›na "Mondros Ateflkesini imzalayan, ama Lozan Ant-
laflmas›yla da öcünü alan Rauf Bey" kliflesile yandafllar›n›n sürekli propagan-
das›n› yapt›klar› bu adam, Türk milletinin gerçek isteklerini, duygular›n› biz-
den çok anlad›¤›n›, bizden çok o istekler ve duygularla ilgilendi¤ini söylemek-
te direnecek kadar ileri varmamal›d›r.

Rauf Bey, sözlerinin bir taraf›nda diyor ki: "Sorumlu devlet adamlar› bu
gerçekleri (yani cumhuriyet ilân›n›n nedenlerini) en yetkili görüflme ve karar
yeri olan Yüce Meclis arac›l›¤›yla milleti ayd›nlatacak kafalardaki kayg›y› gide-
recektir; kamu oyunun bunu bilmesi do¤al bir hakk›d›r." Efendiler bu sözler
akla yatk›n de¤ildir. Hele Rauf Bey de demiyor mu ki "ulusal egemenli¤i kay›t-
s›z flarts›z yürüten" Meclistir; öyleyse hangi sorumlu devlet adamlar›, Millet
Meclisini pek yerinde ve do¤ru bir karar alm›fl ve onu gerçekleriyle birlikte ya-
y›mlay›p, duyurmufl olmas›ndan dolay› sorguya çekecektir? Bir memlekette, bir
toplumda, bir devrim yap›ld›¤› zaman elbette onun gerekçeleri vard›r. Ancak o
devrimi yapanlar, inanmak istemiyen inatç› düflmanlar›n› inand›rmak zorunda



anut has›mlar›n› iknaa mecbur mudur? Cumhuriyetin elbette taraftarlar› ve
aleyhtarlar› vard›; taraftarlar, ne için ve ne gibi kanaatlere ve mülâhazalara bi-
naen cumhuriyet ilân etti¤ini, aleyhtarlara izah ve kanaatlerinde ve icraatlar›n-
da isabet oldu¤unu isbat etmek isteseler de, onlar›n, kastî temerrütlerini izale
edebilece¤i kabul olunur mu? Bittabi taraftarlar muktedir iseler, mefkûrelerini
herhangi bir suretle; ihtilâlle, ink›lâpla veya eflkâli mutebereden geçirerek tatbik
ederler; bu mefkûre ink›lâpç›lar›n›n vazifesidir. Buna karfl› itirazlar, yaygara-
lar ve irticakârane teflebbüslerde, aleyhtarlar›n yapmaktan geri durm›yacaklar›
hareketlerdir. Cumhuriyet idaremizin ilân›nda Rauf Bey ve emsalinin yapt›kla-
r› gibi.

Efendiler, ayn› günlerde, ‹stanbulda bulunan ordu müfettifllerimiz de, ga-
zetelere mülâkat vererek, muhtelif vesilelerle tertip olunan ziyafetlerde, nutuk-
lar irat eyliyerek hissiyat ediyorlard›. Cumhuriyetin ilân› üzerine ‹stanbulda ba-
z› zevat ve baz› gazeteciler, halifeye de, bir rol yapt›rmak hevesine düfltüler.
Halifenin istifa etti¤i veya edece¤i hakk›nda, gazetelerde rivayetler, tekzipler
neflredildi.

Sonra dendi ki: "Haber ald›¤›m›za göre mesele böyle bir rivayetten ibaret
olmad›¤› gibi, bir tekziple halledilecek kadar basit de de¤ildir. Muhakkak olan
bir cihet vard›r ki, o da cumhuriyet ilân›n›n yeniden bir hilâfet meselesi ortaya
ç›karm›fl olmas›d›r."

Halife, "yaz›haneleri bafl›nda oturduklar› halde(!)" Vatan gazetesi muhar-
ririne beyanatta bulunmufltur; diyerek, halifenin bütün müminler taraf›ndan
asar› teveccüh gördü¤ü, Asyan›n en ücra köflelerine var›ncaya kadar âlemi is-
lâmdan binlerce mektup ve telgraf ald›¤› ve birçok mahallerden heyetler geldi-
¤i tarz›nda sözlerle hilâfet mevkiinin kolay kolay sars›l›r bir mevki olmad›¤›n›
anlatmaya çal›flt›ktan sonra, âlemi islâmda itiraz vaki olmad›kça halifenin isti-
fa edip çekilmiyece¤i ilân olunuyordu. Ayn› zamanda "hükûmet birçok dahilî
mesaili tanzim etmekle meflgul oldu¤undan flimdiye kadar, vezaifi hilâfeti tes-
bit ile ifltigale imkân bulamam›flt›r. Hükûmetin dahilî mesail ile çok meflgul ol-
du¤unu âlemi islâm da elbette bilir ve flimdiye kadar vezaifi hilâfet ile ifltigale
imkân bulunmamas›n› tabiî görür." cümlelerile, bizi vezaifi hilâfetin tesbitine
davet ederken, flimdiye kadar, bunu yapmad›¤›m›z› mazur gören âlemi islâm›n,
bundan sonra mazur görmiyece¤ini de bildirerek, nevama, tehdit ediliyorduk.
Bir taraftan da, âlemi islâm›n bu hususta, bize tesir yapmas› için nazar› dikka-
ti celbedilmek isteniyordu. Vatan gazetesinin 9 Teflrinisani 1339 tarihli nüsha-
s›nda okudu¤umuz bu yaz›lar›, 10 Teflrinisani 1339 günkü, Tanin gazetesinde,
halifeye yaz›lan bir aç›k mektup takip etti. Lûtfi Fikri Beyin olan bu mektupta,
halifenin istifas›na dair haberlerden, milletin nekadar müellim ve bedbaht kal-
makta oldu¤unu isbat için bir vapur hikâyesi uydurulmufltu. Vapurda oturan-
lar›n, halifenin istifas› haberine muttali olunca çehrelerine hüzün ve endifle çök-
müfl.. Biribirlerini tan›m›yanlar samimî görüflmeye ve çok görüflmeye bafllam›fl-
lar.. Müflterek endifle bunlar› bir dakikada dost etmifl..

Lûtfi Fikri Bey "Gönül istiyor ki bu istifa sözü ebediyen gömülsün kal-
s›n." diyor, çünkü "dünya için bir musibet olur"mufl..

Lûtfi Fikri Bey, millete flunu da telkin ediyordu: "Hayretle ve teessürle gö-
rülmelidir ki bugün flu hazinei maneviyeye (yani hilâfete) taarruz etmek istiyen- 
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m›d›r? Elbette Cumhuriyetten yana olanlar ve olmayanlar vard›; ondan yana
olanlar, ne için ve ne gibi inançlarla ve ne gibi düflüncelerle cumhuriyet ilân
ettiklerini, ona karfl›t olanlara aç›klay›p ve inançlar›n›n ve yapt›klar› iflin ye-
rinde oldu¤unu kan›tlamak isteseler de, onlar›n, bilerek yapt›klar› bu diren-
meyi k›rabilecekleri düflünülebilir mi? Elbette cumhuriyetten yana olanlar el-
lerinden gelirse ülkülerini herhangi bir yoldan; ayaklanmayla, devrimle ya da
kamuca be¤enilecek yollardan uygularlar; bu ülkü devrimcilerin ödevidir. Bu-
na karfl› ç›kmalar, yaygaralar ve gerici giriflimler de, onu istemeyenlerin yap-
maktan geri durm›yacaklar› davran›fllard›r. Cumhuriyet yönetimimizin ilân›n-
da Rauf Bey ve benzerlerinin yapt›klar› gibi.

Efendiler, o günlerde, ‹stanbulda bulunan ordu müfettifllerimiz de, gaze-
telere demeçler vererek, çeflitli olanaklardan yararlanarak düzenlenen flölen-
lerde, nutuklar çekerek duygular›n› belirtiyorlard›. Cumhuriyetin ilân› üzeri-
ne ‹stanbulda kimi kifliler ve kimi gazeteciler, halifeye de, bir rol yapt›rmak
hevesine düfltüler. Halifenin çekildi¤i ya da çekilece¤i üzerinde, gazetelerde
söylentiler, yalanlamalar yay›mland›.

Sonra dendi ki: "Haber ald›¤›m›za göre sorun bir söylenti olmad›¤› gibi,
bir yalanlamayla çözümlenecek kadar önemsiz de de¤ildir. Kesin bir gerçek
vard›r ki, o da cumhuriyet ilân›n›n yeniden bir halifelik sorunu ortaya ç›kar-
m›fl olmas›d›r."

Halife, "yaz› masalar›n›n bafl›na oturup (!) "Vatan gazetesi yazar›na
demeç vermifltir; diyerek, halifenin en uzak köflelerine var›ncaya kadar is-
lâm dünyas›ndan binlerce mektup ve telgraf ald›¤› ve birçok yerlerden
hey'etler geldi¤i yolunda sözlerle halifeli¤in kolay kolay sars›l›r bir konum
olmad›¤›n› anlatmaya çal›flt›ktan sonra, Müslümanlar istemeyiz demedikçe
halifenin çekilmiyece¤i duyuruluyordu. Bir de "hükûmet birçok iç iflleri dü-
zenlemekle u¤raflmakta oldu¤undan flimdiye kadar, halifelik görevini sapta-
yamam›flt›r. Hükûmetin iç ifllerle çok u¤raflt›¤›n› ‹slâm dünyas› da elbette
bilir ve flimdiye kadar halifelik görevi iflini ele alamamas›n› do¤al sayar"
cümleleriyle halifelik görevlerini saptamaya ça¤›r›rken, flimdiye kadar, bu-
nu yapmad›¤›m›z› hakl› bulan ‹slâm dünyas›n›n, bundan sonra hakl› bulma-
yaca¤›n› da bildirerek, sanki, bize gözda¤› veriliyordu. Bir yandan da, ‹slâm
dünyas›n›n bu konuda, bize etki yapmas› için dikkati çekilmek isteniyordu.
Vatan gazetesinin 9 Kas›m 1923 tarihli say›s›nda okudu¤umuz bu yaz›lar›,
10 Kas›m 1923 günkü, Tanin gazetesinde, halifeye yaz›lan bir aç›k mektup
izledi. Lûtfi Fikri Beyin olan bu mektupta, halifenin çekilmesiyle ilgili ha-
berlerden, milletin nekadar üzüntü ve ac› duydu¤unu kan›tlamak için bir
vapur öyküsü uydurulmufltu. Vapurda oturanlar›n, halifenin çekildi¤ini ö¤-
renince yüzlerine üzüntü ve kayg› çökmüfl.. Biribirlerini tan›m›yanlar içten-
likle konuflmaya ve çok konuflmaya bafllam›fllar.. ortak kayg› bunlar› bir da-
kikada dost etmifl..

Lûtfi Fikri Bey "gönül istiyor ki bu çekilme sözü sonsuz olarak gömülsün
kals›n." diyor, çünkü "dünya için bu u¤ursuz bir y›k›nt› olur"mufl..

Lûtfi Fikri Bey, millete flunu da afl›l›yordu: "fiaflarak ve üzülerek görülme-
lidir ki bugün flu tinsel hazineye (yani halifeli¤e) sald›rmak istiyenler, d›flardan
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ler, hariçten kimseler, mileli islâmiyeden Türkü çekemiyenler de¤ildir. Bizzat,
biz, Türkler kendi elimizle bu hazinenin elimizden ebediyen ç›kar›lmas›n› in-
taç edebilecek teflebbüsatta bulunuyoruz!"

Efendiler, ecnebîler, hilâfete taarruz etmiyorlard›. Fakat, Türk milleti
taarruzdan kurtulmuyordu. Hilâfete taarruz edenler, mileli islâmiyeden,
Türkü çekemiyenler de¤ildi. Fakat, Çanakkalede, Suriyede, Irakta, ‹ngiliz
ve Frans›z bayraklar› alt›nda, Türklerle vuruflan mileli islâmiye idi. Türk
milletine kolayl›kla taarruz etmek için mahfuziyeti tercih olunan hilâfetin, or-
tadan kald›r›lmas›n› Türklük için bir intihard›r, diye tavsif eylemek; hilâfeti or-
tadan kald›rmak için, biz, Türkler teflebbüsatta bulunuyoruz sözlerile cumhu-
riyetin hedefini tasrih ve ilân etmek, flüphesiz tesirsiz kalmad›.

Lûtfi Fikri Beyin Taninde intiflar eden aç›k mektubundaki noktai nazar,
ertesi günü Tanin Baflmuharriri taraf›ndan teyid olundu.

11 Teflrinisani 1339 tarihli Taninin "flimdi de hilâfet meselesi" unvanl› bafl-
makalesi okununca, cumhuriyetin ilân›na mâni olam›yanlar›n, hilâfet makam›-
n›, herçibadabat, tutabiklek gayret ve faaliyetine geçtikleri anlafl›l›r. Bu maka-
lede, flehzade mektuplar›n› neflrederek, efkâr›, hanedan lehinde perverde etme-
ye çal›flan Taninin, hanedan hukukuna karfl› çirkin taarruz yap›lm›fl ve bunu
yapan›n, F›rkam›z›n hasülhas zümresinden bulunmufl oldu¤u ve hükûmeti
cumhuriyeyi millet nazar›nda fena göstermek için, ne söylemek laz›msa onlar;
yaz›ld›ktan sonra, halifenin istifas› flayias›na temas edilerek "arkadan arkaya
verilmifl bir karar karfl›s›nday›z." deniyor ve "Millet Meclisinin bukadar kay›t
alt›nda kald›¤›n›, hariçte verilen kararlar› tescil mevkiine indirildi¤ini görmek
cidden elim oluyor." sözlerile, Meclis, aleyhimize teflvik ediliyor.. Cumhuriyet,
ilân›n› kabul eden Meclisin hiç olmazsa hilâfetin ilgas›n›, emrivaki yapmama-
s›n› temine çal›fl›l›yordu.

Tanin baflmuharriri, hilâfet hakk›ndaki noktai nazar ve mütaleas›n› flu sa-
t›rlarla tespit ediyordu: "Hilâfet bizden giderse, befl on milyonluk Türkiye Dev-
letinin, âlemi islâm içinde hiç ehemmiyeti kalm›yaca¤›n›, Avrupa siyaseti naza-
r›nda da, en küçük ve k›ymetsiz bir hükûmet mevkiine düflece¤imizi anl›yabil-
mek için büyük bir dirayete lüzum yoktur. Milliyetperverlik bu mudur? Haki-
kî millîyet hissini kalbinde duyan her Türk makam› hilâfete dört el ile sar›lmak
mecburiyetindedir."

Efendiler, hilâfet hakk›ndaki mütaleat›m›, bundan evvel, izah etti¤im için,
bu sözleri, burada, tahlile lüzum görmüyorum. Ancak, makam› hilâfete dört el
ile sar›lmak mecburiyetinde bulunan bir flekli idarenin, bir flekli cumhuriyet
olam›yaca¤›n› anl›yabilmek için de, büyük bir dirayete lüzum olmad›¤›n› söy-
lemekle iktifa edece¤im.

Taninin bafllad›¤›m›z baflmakalesinin daha bir iki noktas›na nazar› dikka-
ti celbedece¤im.

Hanedan› Osmanide kabul edilmifl ve binaenaleyh ve ilelebet Türkiyede
kalmas› taht› temine girmifl hilâfeti elden kaç›rmak tehlikesini icat etmek, ak›l
ve hamiyet ile, hissi milliyet ile zerre kadar kabili telif de¤ilmifl (!..)

Tanin baflmuharriri, kendisinin cumhuriyetçi oldu¤unu ilân etmiflti. Fakat
öyle bir cumhuriyetçi ki, cumhuriyeti idarenin bafl›nda halife olarak Osmanl›
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kimseler, Müslümanlardan Türkü çekemiyenler de¤ildir. Kendimiz, biz,
Türkler kendi elimizle bu hazinenin elimizden sonsuza dek ç›kar›lmas›yla so-
nuçlanabilecek giriflimlerde bulunuyoruz."

Efendiler, yabanc›lar, halifeli¤e sald›rm›yorlard›. Ama, Türk milleti sal-
d›r›dan kurtulmuyordu. Halifeli¤e sald›ranlar, ‹slâm milletlerinden, Türkü çe-
kemiyenler de¤ildi. Ama, Çanakkalede, Suriyede, Irakta, ‹ngiliz ve Frans›z
bayraklar› alt›nda Türklerle vuruflan ‹slâm milletleri idi. Türk milletine kolay-
l›kla sald›rmak için korunmas› ye¤lenen halifeli¤in, ortadan kald›r›lmas›n›
"Türklük için bir intihard›r." diye nitelemeleri; halifeli¤i ortadan kald›rmak
için, biz, Türkler giriflimlerde bulunuyoruz sözlerile cumhuriyetin ere¤ini be-
lirtip duyurmak elbette, etkisiz kalmad›.

Lûtfi Fikri Beyin Taninde ç›kan aç›k mektubundaki görüflü, ertesi günü
Tanin yazar› destekledi.

11 Kas›m 1923 tarihli Taninin "flimdi de halifelik sorunu" adl› baflyaz›s›
okununca, cumhuriyetin ilân›na engel olam›yanlar›n, halifeli¤i, ne olursa ol-
sun, tutabilmek için çaba göstermeye ve çal›flmaya bafllad›klar› anlafl›l›r. Bu
yaz›da, flehzade* mektuplar›n› yay›mlayarak, kamu oyunu, padiflah soyun-
dan olanlar› sevdirmeye çal›flan Taninin, padiflah soyunun haklar›na karfl›
çirkin sald›r› yap›lm›fl ve bunu yapan›n, Partimizin en seçkin tak›m›ndan ol-
du¤u ve cumhuriyet hükûmetini millete kötü göstermek için, ne söylemek
gerekse onlar; yaz›ld›ktan sonra, halifenin çekilmesi söylentisine de¤inilerek
"arkadan arkaya verilmifl bir karar karfl›s›nday›z." deniyor ve "Millet Mec-
lisinin bu kadar kay›t alt›nda kald›¤›n›, d›flar›da verilen kararlar› deftere ge-
çirmek durumuna düflürüldü¤ünü görmek gerçekten ac› oluyor." sözlerile,
Meclis, bize karfl› k›flk›rt›l›yor.. Cumhuriyet ilân›n› kabul eden Meclisin hiç
olmazsa halifeli¤in kald›r›lmas›n›, olup bitti yapmamas›n› sa¤lamaya çal›fl›l›-
yordu.

Tanin yazar›, halifelikle ilgili görüfl ve düflüncesini flu sat›rlarla sapt›yor-
du: "Halifelik bizden giderse, befl on milyonluk Türkiye Devletinin, ‹slâm
dünyas› içinde hiç önemi kalm›yaca¤›n›, Avrupa politikas› karfl›s›nda da, en
küçük ve de¤ersiz bir hükûmet durumuna düflece¤imizi anl›yabilmek için bü-
yük bir yetenek gerekmez. Ulusseverlik bu mudur? Gönlünde gerçek ulusçu-
luk duygusu olan her Türk halifeli¤e dört el ile sar›lmak zorundad›r."

Efendiler, halifelikle ilgili düflüncelerimi, bundan evvel, aç›klad›¤›m için,
bu sözleri, burada, irdelemeye gerek görmüyorum. Ancak, halifeli¤e dört el
ile sar›lmak zorunda bulunan bir idare biçiminin, bir cumhuriyet biçimi olam›-
yaca¤›n› anl›yabilmek için de, büyük bir yetene¤in gerekli olmad›¤›n› söyle-
mekle yetinece¤im.

Taninin incelemeye bafllad›¤›m›z baflyaz›s›n›n bir iki noktas›na daha dik-
kati çekece¤im.

Osmanl› soyunca kabul edilmifl ve bu nedenle ve sonuna kadar Türkiye-
de kalmas› sa¤lanm›fl olan halifeli¤i elden kaç›rmak tehlikesini yaratmak, ak›l
ve yurtseverlikle, milliyetçilikle hiç ama hiç ba¤daflmazm›fl (!..)

Tanin baflyazar›, kendisinin cumhuriyetçi oldu¤unu ilân etmiflti. Ama öyle
bir cumhuriyetçi ki, cumhuriyet yönetiminin bafl›nda halife olarak Osmanl› soyu
* Padiflah o¤lu (B.Y.)



hanedan› bulunacakt›r. Yoksa, yap›lan hareket ak›l ve hamiyet ile, hissi milli-
yet ile zerre kadar kabili telif olmazm›fl.. Hilâfeti, elimizden gitmesine zerre ka-
dar imkân kalm›yacak surette muhafazaya memur imifliz. Vücudu meydana ç›-
kan tertibat akim kals›n imifl..

Efendiler, bu yaz›lar›n manas› ve bu mütalealardan maksat ne oldu¤u
bugün sühuletle anlafl›lmaktad›r. Yar›n, daha bariz bir surette anlafl›lacak-
t›r. Ensali âtiyenin, Türkiyede cumhuriyetin ilân› günü, ona en birahmane
bir surette hücum edenlerin bafl›nda, cumhuriyetçiyim iddias›nda bulunan-
lar›n ahz› mevki etti¤ini görerek mütehayyir kalaca¤›n› asla farzetmeyiniz!
Bilâkis, Türkiyenin münevver ve cumhuriyetperver evlâd›, böyle cumhuri-
yetçi geçinmifl olanlar›n hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç te tered-
düde düflmiyeceklerdir.

Onlar, sühuletle anl›yacaklard›r ki, çürümüfl bir hanedan›n, halife un-
vanile bafl›n›n üstünden zerre kadar uzaklaflmas›na imkân kalm›yacak su-
rette muhafazas›n› mecburî k›lan bir flekli devlette, cumhuriyeti, idare ilân
olunsa bile, onu yaflatmak kabil de¤ildir.

Efendiler, o günlerin neflriyat› meyan›nda, daha iki nokta vard›. Biri benim
hasta oldu¤um meselesi.. di¤eri de merhum Enver Paflan›n, Türkistanda hidema-
t› ve berhayat oldu¤u.. Enver Pafla, memleket haricinde kald›¤› zaman, ittihad› is-
lâm için çal›fl›yormufl ve "damad› hilâfetpenahî" unvan›n› kullan›rm›fl.. Hatta
Türkistanda kazd›rd›¤› bir mührün bir taraf›na bu unvan›n› da hakkettirmifl idi.

Bu iki noktadan da mütemadiyen bahsetmek elbette maksats›z de¤ildi.
Efendiler, iflaret etti¤im bu matbuat neflriyat› ve birtak›m zevat›n vaz'ü tav-

r› hulâsa olarak flu yolda ifade olunabilir: "Esas olan hakimiyeti millîyedir. Ha-
kimiyeti millîye cumhuriyetin tekâmülüdür. Türk milleti hakimiyeti millîyeyi
idrak etti, cumhuriyetin ilân›na lüzum yoktur; hatad›r. Türkiyede en salim fle-
kil, hakimiyeti millîye esas›n› muhafaza etmekle beraber, idarei cumhuriye ilân
etmeyip, riyaseti devlette halife unvan›nda Osmanl› hanedan›ndan birini bu-
lunduran meflrutî bir flekildir. Nas›l ki, ‹ngilterede, hakimiyeti millîye mevcut
olmakla beraber devlet riyasetinde bir k›ral vard›r ve o k›ral ayn› zamanda
Hindistan ‹mparatorudur."

Efendiler, böyle bir prensip üzerinde birleflmifl olan zevat kendilerini, söz-
lerile, vaziyetlerile, yaz›larile göstermifl gibi idi. Bu zümrenin bafl›na Rauf Be-
yin intihap edildi¤ine hükmolunabilirdi. Anas›r ve mesaliki muhtelifeden mü-
rekkep zümre, Rauf Beyi maksatlar›n›n ifadesine ve müdafaas›na en muvaf›k
bir flahsiyet telâkki etmifllerdi. Ondan büyük ümitlere intizar edilece¤i zehab›-
na düflmüfllerdi. Ondan sorad›r ki, Rauf Beyin Ankaraya hareketi vaki oldu.
Vatan gazetesinin rivayetine göre, bir cemmi gafir, Rauf Beyi Ankaraya teflyi
için topland›. Kâz›m Kara Bekir Pafla, Refet Pafla, Ali Fuat Pafla, Adnan Bey
bu cemmi gafirin bafl›nda gösteriliyordu. Vatan gazetesi bu teflyiden bahseder-
ken, Rauf Beyin Ankarada, Mecliste takip edece¤i mesleki siyaseti de millete
ilân ediyordu. Rauf Beyin Meclisteki faaliyetinin menfi ve flahsî olm›yaca¤›;
Rauf Beyin faaliyetinin, memleketin iyili¤ini ve salâh›n› ve kanunlar›n hakimi-
yetini temine matuf bir sây olaca¤›.. Rauf Beyin Büyük Millet Meclisinde, bir
salâh ve intizam unsuru teflkil ve hay›rl› prensipleri müdafaa eyliyece¤i tasrih
ediliyordu.
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bulunacakt›r. Yoksa, yap›lan ifl ak›l ve yurtseverlikle, milliyetçilikle hiç ama
hiç ba¤daflmazm›fl.. Halifeli¤i, elimizden gitmesine hiç ama hiç olanak kalm›-
yacak biçimde korumakla görevli imifliz.. Gizlice yap›ld›¤› ortaya ç›kan düzen-
lemeler sonuçsuz kals›n imifl..

Efendiler, bu yaz›lar›n anlam› ve bu düflüncelerin amac›n›n ne oldu¤u bu-
gün kolayl›kla anlafl›lmaktad›r. Yar›n, daha aç›k bir biçimde anlafl›lacakt›r.
Gelecek kuflaklar›n, Türkiyede cumhuriyetin ilân› günü, ona en ac›mas›zca
sald›ranlar›n bafl›nda, cumhuriyetçiyim diyenlerin yer alm›fl oldu¤unu görerek
flafl›p kalaca¤›n› hiç sanmay›n›z. Tersine Türkiyenin ayd›n ve cumhuriyetçi ço-
cuklar›, böyle cumhuriyetçi geçinmifl olanlar›n gerçek inan›fllar›n› irdeleyip
saptamakta hiç de duraksamayacaklard›r.

Onlar, kolayca anl›yacaklard›r ki, çürümüfl bir padiflah soyunun, halife
san›yla bafl›n›n üstünden hiç mi hiç uzaklaflmas›na olanak kalm›yacak biçim-
de korunmas›n› zorunlu k›lan bir biçimdeki devlette, cumhuriyet yönetimi
ilân olunsa bile, onu yaflatmak olanak d›fl›d›r.

Efendiler, o günlerin yay›mlar›nda, iki nokta daha vard›. Biri benim
hasta oluflum.. Öbürü de rahmetli Enver Paflan›n, Türkistandaki çal›flmala-
r› ve yaflamakta oldu¤u. Enver Pafla, memleket d›fl›nda kald›¤› zaman, ‹s-
lâm birli¤i için çal›fl›yormufl ve "halifenin damad›" san›n› kullan›rm›fl.. Da-
has› Türkistanda kazd›rd›¤› bir mührün bir taraf›na bu san›n› da kazd›rm›fl
idi.

Bu iki noktadan da durmadan sözetmek elbette bofluna de¤ildi.
Efendiler, gazetelerin bu yay›mlar› ve birtak›m kiflilerin tutum ve davra-

n›fllar› özet olarak flöyle anlat›labilir: "Temel olan ulusal egemenliktir. Ulusal
egemenlik cumhuriyetin geliflmifl fleklidir. Türk milleti ulusal egemenli¤i elde
etti, cumhuriyetin ilân› gereksizdir; yanl›flt›r. Türkiyeye en uygun yöntem,
ulusal egemenlik ilkesini korumakla birlikte, cumhuriyet yönetimi ilân etme-
yip, devlet baflkanl›¤›nda halife san›nda Osmanl› soyundan birini bulunduran
meflrutiyet yöntemidir. Nas›l ki, ‹ngilterede, ulusal egemenlik var olmakla bir-
likte devlet baflkanl›¤›nda bir kral vard›r ve o kral ayn› zamanda Hindistan im-
paratorudur."

Efendiler, böyle bir ilkede birleflmifl olan kifliler kendilerini, sözlerile, tu-
tumlar›yla, yaz›lar›yla göstermifl gibi idi. Bu grubun bafl›na Rauf Beyin seçil-
di¤i yarg›s›na var›labilirdi. De¤iflik soydan olan ve de¤iflik yol tutmufl olanlar-
dan oluflan bu grup, Rauf Beyi amaçlar›n› aç›klay›p savunmak için en uygun
bir kifli saym›fllard›. Ondan çok fleyler beklenebilece¤i san›s›na düflmüfllerdi.
Ondan sonrad›r ki, Rauf Bey Ankaraya do¤ru yola ç›kt›. Vatan gazetesinin
yazd›¤› söylentilere göre, büyük bir kalabal›k, Rauf beyi Ankaraya u¤urlamak
için topland›. Kâz›m Kara Bekir Pafla, Refet Pafla, Ali Fuat Pafla, Adnan Bey
bu büyük kalabal›¤›n bafl›nda gösteriliyordu. Vatan gazetesi bu u¤urlamadan
sözederken, Rauf Beyin Ankarada, Mecliste izleyece¤i politikay› da millete
duyuruyordu. Rauf Beyin Meclisteki çal›flmalar›n›n y›k›c› ve kiflisel olm›yaca-
¤›; Rauf Beyin çal›flmalar›n›n, memleketin iyili¤ini ve esenli¤ini ve kanunlar›n
üstünlü¤ünü sa¤lamaya yönelik bir çaba olaca¤›.. Rauf Beyin Büyük Millet
Meclisinde, bir iyilik ve düzen etmeni olaca¤› ve yararl› ilkeleri savunaca¤›
aç›klan›yordu.



Vatan gazetesi sahibinin, bu izahat ve teminat› kendili¤inden vermeye sa-
lâhiyettar oldu¤u elbette kabul edilemezdi. Halbuki, Rauf Bey, F›rkam›z nam›-
na meb'us olmufltu. F›rkam›z›n program›n› takip edecekti. F›rkadan, ç›kmak-
s›z›n, müstakil bir siyaset takip etmemesi icap ederdi. Rauf Bey, henüz F›rka-
dan ayr›ld›¤›n› ilân etmemiflti. Bu fikirde olmad›¤›n›, bilâhare F›rkadan ayr›l-
mamakta gösterdi¤i ›srar ile de teyit etmiflti. Binaenaleyh, hem F›rkada kalmak
ve hem de F›rka disiplinini ihlâl demek olan, kendine mahsus, bir siyaseti müs-
takillen tatbik eylemek kabili izah de¤ildi.

Efendiler, bu yolda hareketle, var›lmak istenilen neticeyi keflfetmek geç ve
güç olmad›. Arzu ederseniz bu noktan›n tavazzuhuna medar olacak, baz› be-
yanatta bulunay›m.

Rauf Bey, Ankaraya geldikten sonra, F›rka azasile, yak›ndan ve arkadafl-
ça temaslara girdi; fakat, bütün temas ve hasb›hallerinden bir hedef takip etti¤i
istidlal olunuyordu.

Rauf Bey; "cumhuriyet ilân›nda istical edilmifltir. Bu isticale sebebiyet ve-
renler gayr›mes'ul zevatt›r. Bu tarz› hareketin içyüzünü anlamak lâz›md›r.
Meclis, hakimiyeti millîyeyi bihakk›n muhafaza edebilmelidir. Meçhul maksat-
larla sevk ve idare olunmaya ses ç›kar›lmazsa nereye var›laca¤› bilinemez.
Cumhuriyetin ilân›n› zarurî k›lan sebep ne imifl?! Cumhuriyetin filhakika, bi-
zim için nâfi ve lâz›m oldu¤u ispat olunmal›d›r." tarz›nda birtak›m propagan-
dalarla, arkadafllar›, F›rkay›, aleyhimizde teflvik ve tahrike koyuldu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki beyanat›n›n sonunda, demiflti ki: "Bu isticalin bir
sebebi makul ve meflruu bulundu¤unu, Meclis ve hükûmet, millete ibraz ve is-
pat etmelidir ve edecektir."

O halde pek güzel anlafl›l›yordu ki, Rauf Beyin geceli, gündüzlü devam et-
ti¤i temas ve hasb›hallerden maksad›, F›rka ve Meclis azas›n›, bu noktai naza-
r›na imale eylemekti. Buna muvaffak olduktan sonra, cumhuriyet ilân› mesele-
sini, tekrar, Mecliste mevzuubahs ettirmek istiyordu.

Bununla istihdaf etti¤i gaye de, Meclis ve hükûmeti, müstacelen cumhuri-
yetin ilân›nda makul ve meflru bir sebep olup olmad›¤›n› isbata mecbur etmek-
ti. Kendi akl›nca ve taraftaran›n telâkkisince, makul ve meflru bir sebep ibraz
ve ispat etmek güçtü. Makul ve meflru bir sebebe müstenit olam›yan cumhuri-
yetin ilân›nda istical ve hata oldu¤u sabit olacak ve gûya, hata tashih oluna-
cak!

Efendiler, Rauf Beyin, faaliyetinin hedefini ve maksad›n›n mahiyetini an-
lamak için, bir haftal›k bir müddet kâfi geldi. Bittabi, kimin taraf›ndan olursa
olsun, cumhuriyetçiler, bu tarzda bir faaliyete daha fazla müsaade edemezler-
di. Rauf Beyin vaz'› sahne etmek istedi¤i oyunu keflfedenler; bir F›rka içtima-
›nda, Rauf Beyi, imtihana çekmeye karar verdiler, bu içtima› hat›rlars›n›z. Bu
içtimada cereyan eden müzakerat da, aynen intiflar eylemiflti. O da mütalea bu-
yurulmufltur. Ben, burada, o içtima›n tafsilât›na giriflecek de¤ilim. Yaln›z, o va-
ziyetin, iktiran etti¤i neticeyi hakikî mana ve medlûlunde ifadeye medar olacak
baz› tahliller yapmay›, efkâr› umumiyenin tenevvürü için lüzumlu ve faydal›
görüyorum.

Evvelâ, flunu, aç›kça arzetmeliyim ki, Rauf Bey, taarruz için henüz haz›rl›¤›-
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Vatan gazetesi, sahibinin, kendili¤inden bu aç›klamalar› yapmaya ve bu
güvenceyi vermeye yetkili oldu¤u elbette kabul edilemezdi. Oysa, Rauf Bey,
Partimiz ad›na millet vekili olmufltu. Partimizin program›na uymas› gerekirdi.
Partiden, ç›kmaks›z›n, ba¤›ms›z bir politika izlenmemesi gerekirdi. Rauf Bey,
daha Partiden ayr›ld›¤›n› duyurmam›flt›. Bunu düflünmemekte oldu¤unu, son-
radan Partiden ayr›lmamakta gösterdi¤i direnmeyle de yinelemiflti. Bunun
için, hem Partide kalmak ve hem de Parti disiplinini bozmak demek olan, ken-
dine özgü, bir politikay› ba¤›ms›z olarak uygulamak anlafl›l›r fley de¤ildir.

Efendiler, böyle davranmakla, var›lmak istenilen sonucu bulabilmek geç
ve güç olmad›. ‹sterseniz bu noktan›n ayd›nlanmas›na yarayacak, birfleyler
söyleyeyim.

Rauf Bey, Ankaraya geldikten sonra, Parti üyeleriyle, yak›ndan ve arka-
daflça görüflmelere bafllad›; ama, bütün görüflme ve konuflmalar›nda tek bir
amaç güttü¤ü anlafl›l›yordu.

Rauf Bey; "cumhuriyet ilân›nda acele edilmifltir. Bu aceleye neden olan-
lar sorumsuz kiflilerdir. Bu davran›fl›n iç yüzünü anlamak gerekir. Meclis, ulu-
sal egemenli¤i gere¤i gibi koruyabilmelidir. Gizli amaçlarla yönetilmeye ses
ç›kar›lmazsa nereye var›laca¤› bilinemez. Cumhuriyetin ilân›n› zorunlu k›lan
etmen ne imifl? Cumhuriyetin gerçekten, bizim için yararl› ve gerekli oldu¤u
kan›tlanmal›d›r." gibi birtak›m propagandalarla, arkadafllar›, Partiyi, bize kar-
fl› k›flk›rtmaya koyuldu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki demecinin sonunda, demiflti ki: "Bu acelenin ak-
la yak›n ve meflru bir nedeni bulundu¤unu, Meclis ve hükûmet, millete göste-
rip kan›tlamal›d›r ve gösterip kan›tlayacakt›r."

Böylece pek güzel anlafl›l›yordu ki, Rauf Beyin geceli, gündüzlü sürdür-
dü¤ü görüflme ve konuflmalardan amac›, Parti ve Meclis üyelerine, bu görüflü-
nü benimsetmekti. Bunu baflard›ktan sonra, cumhuriyet ilân› iflini, yeniden,
Mecliste sözkonusu ettirmek istiyordu.

Bununla güttü¤ü amaç da, Meclis ve hükûmeti, ivedilikle cumhuriyetin
ilân›nda akla yak›n ve meflru bir etmen olup olmad›¤›n› kan›tlamaya zorla-
makt›. Kendi akl›nca ve yandafllar›n›n inan›fl›na göre, akla yak›n ve meflru bir
etmen gösterip kan›tlamak zordu. Akla yak›n ve meflru bir etmene dayanma-
yan cumhuriyetin ilân›nda acele davran›ld›¤› ve yan›lg›ya düflüldü¤ü ortaya ç›-
kacak ve sözde, yan›lg› düzeltilecek.

Efendiler, Rauf Beyin, çal›flmalar›n›n ere¤inin ve amac›n›n niteli¤ini an-
lamak için, bir haftal›k bir süre yetti. Elbette, kimin taraf›ndan yap›l›rsa ya-
p›ls›n, cumhuriyetçiler, bu yolda bir çal›flmaya daha çok izin veremezdi. Ra-
uf Beyin oynatmak istedi¤i oyunu anlayanlar; bir Parti toplant›s›nda, Rauf
Beyi, s›nava çekme¤e karar verdiler. Bu toplant›y› an›msars›n›z. Bu toplant›-
da yap›lan görüflmeler de, oldu¤u gibi yay›mlanm›flt›. Onu da okumuflsunuz-
dur. Ben, burada, o toplant›n›n ayr›nt›lar›na girecek de¤ilim. Yaln›z, o görüfl-
melerin sonucunu gerçek anlam ve kavram›yla belirtmeye yarayacak baz› ir-
delemeler yapmay›, kamu oyunun ayd›nlanmas› için gerekli ve yararl› görü-
yorum.

Önce, flunu aç›kça söylemeliyim ki, Rauf Bey, daha sald›r› için haz›rl›¤›n› ta-
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n› ikmal ile meflgul iken, taarruza maruz kalm›flt›r. Gerçi, baz› gazetelerle men-
fi neflriyat, halifeye ve bir flehzadeye ald›r›lan vaziyetler, Rauf, Adnan Beylerin
ve baz› kumandanlar›n halifeyi ziyaretleri, halife ve flehzade hakk›nda söz söy-
liyenlere, yaz› yazanlara baz› taraftarlardan yapt›r›lan muhakkirane hücumlar,
memlekette tereddütler, efkârda teflevvüfller uyand›rmaktan hâli kalmam›flt›.
Fakat, Mecliste taarruza geçmek için, bu kâfi görülmemifl, Ankarada Meclis
azas› üzerinde de, çal›flmak lüzumlu görülmüfl oldu¤u anlafl›l›yordu. ‹flte, bu
son istihzarat yap›l›rken, Rauf Beye, harekette takaddüm edilmifltir.

F›rka Grubu Riyasetine bir takrir verdirildi. F›rka Grubu Reisi ‹smet Pa-
fla idi. Bu takrirde "Rauf Beyin ‹stanbul gazetelerindeki cumhuriyetin ilân›na
itiraz yollu beyanat›n›n cumhuriyeti duçar› zâf etti¤i ve bu beyanat sahibinin et-
raf›nda bir muhalif f›rka teflekkül etti¤i kanaatinin mevcut oldu¤u" dermeyan
edilerek, keyfiyetin F›rka grubunun müzakeresine arz› teklif olunmufltu.

F›rkan›n içtima etti¤i 22 Teflrinisani 1339 günü, ben de içtimadan evveli, iç-
tima salonuna muttas›l odada bulunuyordum. Rauf Bey yan›ma geldi. Benden,
müzekereye kar›flmamakl›¤›m› rica etti. Çünkü bana hitaben söz söyliyemiye-
ce¤ini beyan eyledi.

Kat'iyyen, müzekereye müdahale etmiyece¤imi ve hiçbir söz söylemek ni-
yetinde olmad›¤›m› ve fakat, F›rka Reisi s›fatile müzakerenin sureti cereyan›n›
görmek üzere, müzakere salonuna girece¤imi bildirdim. Müzakere salonunda
dahi haz›r bulunmamakl›¤›m› rica etti. Bunu kabul etmedim.

Rauf Beyin, benim müdahale ve huzurumu, bertaraf etmekte hakikî mak-
sad› ne idi? Huzurumda veya benim muhatab›m olarak, beyanat ve müddeiyat-
ta bulunmas›na mâni olan cidden, bana olan hürmeti mi idi? Buna, inanmak
caiz olamaz. Benim anlad›¤›ma göre, Rauf Bey, muhatap ve muhas›m olarak,
‹smet Paflay› almak istiyordu. Benim huzurum olmad›¤› takdirde F›rka azas›
meyan›ndan kendine taraftar ç›kabilece¤i zehab›nda bulunuyordu.

F›rka Grubu, ‹smet Paflan›n riyasetinde içtima etti. ‹smet Pafla, riyaset ma-
kam›ndan, mevzu müzakereyi izah ve ehemmiyetini iflaret ettikten sonra "Bu-
günkü içtimada, benim de, kürsüde söz almam icap edebilir." diyerek riyaseti
baflkas›na terketti.

Takrir sahibinin izahat›ndan sonra, söz alan Rauf Bey uzun beyanatta bu-
lundu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki beyanat› münasebetile bir suitefhüm hâs›l oldu¤u-
nu ve bunu halletmek için arkadafllarla hasb›hallerde bulundu¤unu söyledikten
sonra "bizim e¤er tenkit etmek istedi¤imiz bir nokta varsa o da eserdir." dedi.

"Çok halis niyetle bafllan›p u¤runda canlar feda edilmifl, çok kuvvetli
prensiplerin, tatbikat›nda yap›lan hatalar yüzünden, sakatland›¤›n› da; zanne-
derim; hiçbirimiz ceffelkelam reddedemeyiz." mütaleas›n› da aynen al›yorum.

fiimdi, bu iki cümle üzerinde, bir an dural›m; Rauf Beyin tenkit etmek is-
tedi¤i eser, hangi eserdir? Cumhuriyet mi? Yoksa, cumhuriyetin tarz› ilân› m›?

Eser olan cumhuriyettir! Tarz› ilân flöyle veya böyle olabilir.
Rauf Beyin, "kuvvetli prensip" dedi¤i cumhuriyet prensibi midir, tatbika-

t›nda yap›lan hata yüzünden sakatlanmas›ndan korktu¤u cumhuriyet midir?
Efendiler, mevzuubahs olan cumhuriyetin kendisi ve onun memlekette ilâ-

n›d›r.
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mamlamaya u¤rafl›rken, sald›r›ya u¤ram›flt›r. Gerçi, birtak›m gazetelerle yap›lan
olumsuz yay›mlar, halifeye ve bir flehzadeye ald›r›lan tutumlar, Rauf, Adnan
Beylerin ve kimi komutanlar›n halifeyi görmeye gitmeleri, halife ve flehzade
hakk›nda söz söyliyenlere, yaz› yazanlara karfl› kimi yerlerden yapt›r›lan onur
k›r›c› sald›r›lar, memlekette duraksamalar, kafalarda kar›fl›kl›klar uyand›rmak-
tan geri kalmam›flt›. Ama, mecliste sald›r›ya geçmek için, bu yeter say›lmam›fl,
Ankarada Meclis üyeleri üzerinde de, çal›flmak gerekli görülmüfl oldu¤u anlafl›-
l›yordu. ‹flte, bu son haz›rl›klar yap›l›rken, Rauf Beyden önce davran›lm›flt›r.

Parti Grubu Baflkanl›¤›na bir önerge verdirildi. Parti Grubu Baflkan› ‹s-
met Pafla idi. Bu önergede "Rauf Beyin ‹stanbul gazetelerindeki cumhuriye-
tin ilân›na karfl› ç›kar yollu demecinin cumhuriyeti güçsüzlefltirdi¤i ve bu de-
meç sahibinin etraf›nda bir muhalif parti olufltu¤u kan›s›n›n bulundu¤u" ileri
sürülerek durumun Parti Grubunda görüflmeye aç›lmas› öneriliyordu.

Partinin topland›¤› 22 Kas›m 1923 günü, ben de toplant›dan önce, toplan-
t› salonuna bitiflik odada bulunuyordum. Rauf Bey yan›ma geldi. Benden, gö-
rüflmelere kar›flmamakl›¤›m› rica etti. Çünkü bana karfl› söz söyliyemiyece¤i-
ni bildirdi.

Görüflmelere, hiç kar›flmayaca¤›m› ve hiçbir söz söylemek niyetinde ol-
mad›¤›m› ama, Parti Baflkan› olarak görüflmelerin gidiflini görmek için, görüfl-
menin yap›laca¤› salona girece¤imi bildirdim. Görüflme salonunda da bulun-
mamakl›¤›m› rica etti. Bunu kabul etmedim.

Rauf Beyin, benim görüflmeler s›ras›nda orada bulunmam› ve görüflmele-
re kar›flmam› önlemek istemekteki gerçek amac› ne idi? Benim bulundu¤um
yerde ya da bana karfl› konuflmas›na ve isteklerde bulunmas›na engel olan ger-
çekten, bana olan sayg›s› m›yd›? Buna, inanmak do¤ru olamaz. Benim anlad›-
¤›ma göre, Rauf Bey, karfl›s›na, ‹smet Paflay› almak istiyordu. Ben bulunmaz-
sam Parti üyeleri aras›ndan kendisini tutanlar ç›kabilece¤ini san›yordu.

Parti Grubu, ‹smet Paflan›n baflkanl›¤›nda topland›. ‹smet Pafla, baflkan-
l›k kürsüsünden, görüflme konusunu aç›klay›p önemini belirttikten sonra
"Bugünkü toplant›da, benim de, kürsüde söz almam gerekebilir." diyerek
baflkanl›¤› baflkas›na b›rakt›.

Önerge sahibinin aç›klamalar›ndan sonra, söz alan Rauf Bey uzun uzun
konufltu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki demeci dolay›s›yla bir yanl›fl anlama oldu¤unu ve
bunu gidermek için arkadafllarla konufltu¤unu söyledikten sonra "bizim e¤er
elefltirmek istedi¤imiz bir nokta varsa o da yap›lan eserdir" dedi.

"Çok iyi dilekle bafllan›p u¤runda canlar verilmifl olan, çok sa¤lam ilkelerin,
uygulamada düflülen yan›lg›lar yüzünden, sakatland›¤›n› da; san›r›m ki, hiçbiri-
miz düflünüp tafl›nmadan yads›yamay›z." sözlerini de oldu¤u gibi aktar›yorum.

fiimdi, bu iki cümle üzerinde, biraz dural›m; Rauf Beyin elefltirmek iste-
di¤i eser, hangi eserdir? Cumhuriyet mi? yoksa, cumhuriyetin ilân edilifli mi?

Eser olan cumhuriyettir. ‹lân biçimi flöyle ya da böyle olabilir.
Rauf Beyin, "sa¤lam ilke" dedi¤i cumhuriyet ilkesi midir, uygulanmas›n-

da düflülen yan›lg›lar yüzünden sakatlanmas›ndan korktu¤u cumhuriyet midir?
Efendiler, sözkonusu olan cumhuriyetin kendisi ve onun memlekette ilâ-

n›d›r.



Cumhuriyeti idarenin tatbikat safahat›n›n hatal› oldu¤unu iddia edecek
kadar henüz zaman geçmemiflti. Rauf Beyin telâfl› cumhuriyet ilân›n›n ferda-
s›nda bafll›yor ve iki üç gün geçmeden beyanatta bulunuyor.

Rauf Bey, beyanat›n›n delâlet etti¤i mana ve fikirleri birer suretle tevil ve
tefsir ederek dedi ki: "Duygular›m, cumhuriyeti idareden baflka hiçbir idarenin
taraftar› olmad›¤›m merkezindedir." Rauf Beyin, bu itiraf› azan›n mucibi
memnuniyeti oldu ve (bravo sesleri) ile karfl›land›.

Rauf Bey, "aziz duygular›m", "kutsi duygular›m" diye söyledi¤i bu sözle-
rinde, samimî ve ciddî midi?! Ben, bilâtereddüt, hay›r; diyorum, Efendiler.
Çünkü, Ankaradan mufarekatinde, kendisine cumhuriyetten bahseden Kâz›m
Paflaya (Meclis Reisi): "Buna mâni olabilirsen memlekete büyük hizmet etmifl
olursun!" diyenin Rauf Bey oldu¤unu biliyorum.

Rauf Bey; cumhuriyeti tertip ve ilân eden gayr›mes'ullerden; birtak›m
müflavir ve mütehass›slar› kastetti¤ini de söyliyerek bunda da, suitefehhüm
oldu¤unu anlatmak istedi ve "böyle olunca benim kulland›¤›m ifadeden flu
veya bu zat gayr›mes'uldür; anlafl›lmas›n, bunu benden beklemek hata olur."
dedi.

Rauf Bey, bu tevil ile de gösteriyordu ki bugünkü, F›rka içtima›nda, F›r-
kan›n suinazar›n› celbetmeksizin, maksatlar›n›, söylemeyi temin için icap eden
noktalarda ricat ve tevil tarik›n› tutmufltu.

Filhakika, as›l noktai nazar›ndan vazgeçmifl de¤ildi. Meselâ flu sözlere
dikkat buyurunuz: "Türkiye Hükûmetinin flekli nedir? diye vaki olan suallere
karfl› derhat›r buyurulur ki, Büyük Reisimiz, bu kürsüden müsbet bir cevap
olarak ilân buyurdular ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti fleklidir.
Hangi idareye benziyor dediler. Bize benziyor. Çünkü biz, bize benzeriz. Bize
mahsus idaredir, buyurdular. Bu, benim vicdan›m› tatmin eden en yüksek bir
ifade idi ve buna itiraz etmek çok müflküldür ve zannetmem ki insaf ile itiraz
edecek hariçte ve dahilde adam bulunsun. Bu tatminkâr ve büyük sözlerden
sonra, bunun böyle; kabine buhran› yüzünden idare edilemez bir flekil olarak
gösterilip de isim fark› kadar olan cumhuriyet kelimesinin konmas›n›, eskisine
bu kadar itimat etti¤imiz ve halk›n itimat etti¤i bir fleklin sakat oldu¤u bir buh-
ran zaman›nda anlafl›ld› ve bir yeni idare geldi." "Bu his ile mütehassis olanla-
r›n mürteci olduklar›n› zannetmiyece¤inizden emin olarak söylüyorum, acaba
bu da nak›s görülür de bunu ikmal edecek bir flekil var m›d›r? diyenler tered-
düt ve endifle ettiler."

"... Bir ahali ki cumhuriyete taraftard›r, bir ahali ki hakimiyeti millîye bi-
lâkaydüflart millette oldukça cumhuriyetten baflka bir fley yoktur, bunu istiyor,
istiyor ama tatbik edemeyiz de di¤er bir flekil suretinde kal›r›z, diye teessür ve
endifle duyarsa.. meyus mu olmak lâz›md›r, memnun mu olmak lâz›md›r.

Efendiler, saltanat devrinden, cumhuriyet devrine geçebilmek için, cümle-
nin malûmu oldu¤u veçhile, bir intikal devresi yaflad›k. Bu devirde, iki fikir ve
içtihat, biribirile mütemadiyen mücadele etti. O fikirlerden biri, saltanat devrinin
idamesi idi. Bu fikrin taraftarlar› sarih idi. Di¤er fikir, saltanat idaresine hitam
vererek idarei cumhuriye tesis eylemekti. Bu bizim fikrimizdi. Biz fikrimizi, sa-
rih söylemekte mahzur görüyorduk. Ancak noktai nazar›m›z›n kabiliyeti tatbi-
k›yesini mahfuz bulundurup zaman› münasibinde tatbik edebilmek için, salta-
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Cumhuriyet yönetiminin uygulama evrelerinin yanl›fl oldu¤unu ileri süre-
cek kadar zaman geçmemiflti. Daha Rauf Beyin kayg›s› cumhuriyet ilân›n›n
ertesi günü bafll›yor ve iki üç gün geçmeden demeç veriyor.

Rauf Bey, demecinin anlam›n› ve kapsad›¤› kavram ve düflünceleri birer
yolla evirip çevirip dedi ki: "Duygular›m, cumhuriyet yönetiminden baflka
hiçbir yönetimi tutmad›¤›m yolundad›r." Rauf Beyin, bunu aç›kça söylemesi
üyeleri sevindirdi ve (bravo sesleri) ile karfl›land›.

Rauf Bey, "aziz duygular›m", "kutsal duygular›m" diye söyledikleri, iç-
tenlikle söylenmifl ciddî sözler miydi? Ben, hiç duraksamadan, hay›r; diyorum,
Efendiler. Çünkü, Ankaradan ayr›l›fl›nda, kendisine cumhuriyetten sözeden
Kâz›m Paflaya (Meclis Baflkan›): "Bunu önliyebilirsen memlekete büyük hiz-
met etmifl olursun" diyenin Rauf Bey oldu¤unu biliyorum.

Rauf Bey; cumhuriyeti düzenleyip ilân eden sorumsuzlar demekle, birta-
k›m dan›flman ve uzmanlar›n anlafl›lmas›n› istedi¤ini de söyliyerek bunda da,
yanl›fl anlama oldu¤unu anlatmak istedi ve "böyle olunca benim kulland›¤›m
sözlerden flu ya da bu kifli sorumsuzdur; anlafl›lmas›n, bunu benden beklemek
yanl›fl olur." dedi.

Rauf Bey, lâf› böyle çevirmeye kalk›flmas›yla da bugünkü, Parti toplant›-
s›nda, Partiyi k›flk›rtmaks›z›n, amaçlar›n›, söyleyebilmek için gereken nokta-
larda ›v›r›p k›v›rma yolunu tutmufltu.

Bununla birlikte, gerçek görüflünden vazgeçmifl de¤ildir. Örne¤in flu söz-
lere dikkat buyurunuz: "Türkiye Hükûmetinin flekli nedir? diye sorulan sual-
lere karfl› an›msars›n›z ki, Büyük Baflkan›m›z, bu kürsüden kan›tl› bir yan›t
olarak flöyle söylediler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti biçimidir.
Hangi yönetime benziyor dediler. Bize benziyor. Çünkü biz, bize benzeriz. Bi-
ze özgü yönetimdir, dediler. Bu, beni içten inand›ran en yüksek bir sözdü ve
buna karfl› ç›kmak çok zordur ve sanmam ki haktan›rl›kla karfl› ç›kacak d›fla-
r›da ve içeride adam bulunsun. Bu inand›r›c› ve büyük sözlerden sonra, bunun
böyle; kabine bunal›m› yüzünden yürütülemez bir biçim olarak gösterilip de
ad ayr›l›¤›ndan baflka birfley olmayan cumhuriyet kelimesinin konmas›n›, es-
kisine bu denli güvendi¤imiz ve halk›n güvendi¤i bir biçimin ifle yaramaz ol-
du¤u bir bunal›m zaman›nda anlafl›ld› ve yeni bir yönetim geldi." "Bu duygu-
nun etkisi alt›nda olanlar›n gerici olduklar›n› sanmayaca¤›n›za güvenerek söy-
lüyorum, acaba bu da eksik görülür de bunu tamamlayacak bir biçim var m›-
d›r? diyenler duraksad›lar ve kayg›land›lar."

"... Bir halk ki cumhuriyeti tutuyor, bir halk ki ulusal egemenlik kay›ts›z
flarts›z millette oldukça cumhuriyetten baflka bir fley yoktur, bunu istiyor, isti-
yor ama uygulayamay›z da baflka yönetim biçimine de¤ifltirmek zorunda kal›-
r›z diye üzülür ve kayg›lan›rsa... üzülmek mi gerekir, sevinmek mi gerekir."

Efendiler, padiflahl›ktan, cumhuriyete geçebilmek için, herkesin bildi¤i gibi,
bir geçifl dönemi yaflad›k. Bu dönemde, iki düflünce ve inan›fl, biribirile durmak-
s›z›n çat›flt›. O düflüncelerden biri, saltanat›n sürdürülmesi idi. Bu düflünceyi be-
nimseyenler belli idi. Öteki düflünce, saltanat yönetimine son vererek cumhuri-
yet yönetimini kurmakt›. Bu bizim düflüncemizdi. Biz düflündüklerimizi, aç›kça
söylemekte sak›nca görüyorduk. Ancak düflüncemizin uygulanabilirli¤ini sakl›
tutup elveriflli bir zamanda uygulayabilmek için, saltanat yanl›lar›n›n düflüncele-
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nat taraftarlar›n›n fikirlerini tatbik sahas›ndan uzaklaflt›rmak mecburiyetinde
idik. Yeni kanunlar yap›ld›kça, bilhassa Teflkilât› Esasiye Kanunu yap›l›rken,
saltanat taraftarlar›, padiflah ve halifenin hukuk ve salâhiyetinin tasrihinde ›s-
rar ederlerdi. Biz, bunun zaman› gelmedi¤ini veya lüzum olmad›¤›n› beyan
ederek, o ciheti meskût b›rakmakta fayda görüyorduk.

‹darei devleti, cumhuriyetten bahsetmeksizin, hakimiyeti millîye esasat›
dairesinde, her an cumhuriyete do¤ru yürüyen flekilde temerküz ettirmeye çal›-
fl›yorduk.

Büyük Millet Meclisinden daha büyük makam olmad›¤›n› telkinde ›srar
ederek saltanat ve hilâfet makamlar› olmaks›z›n, devleti idare etmek mümkün
oldu¤unu ispat etmek lüzumlu idi.

Devlet reisli¤inden bahsetmeksizin, onun vazifesini filen Meclis reisine
gördürüyorduk.

Filiyatta, Meclisin reisi, reisisani idi. Hükûmet vard›. "Fakat Büyük Millet
Meclisi Hükûmeti" unvan›n› tafl›rd›. Kabine sistemine geçmekten içtinap edi-
yorduk; çünkü derakap saltanatç›lar, padiflah›n istimali salâhiyeti lüzumunu
ortaya atacaklard›.

‹flte, intikal devresinin, bu mücadele safhalar›nda, bizim, kabul ettirmek
mecburiyetinde bulundu¤umuz, mütevass›t flekli, Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti sistemini, hakl› olarak natamam bulan, meflrutiyet fleklinin sarahaten ifa-
desini temine çal›flan muhas›mlar›m›z, bize itiraz ediyorlar, diyorlard› ki, bu
yapmak istedi¤iniz flekli hükûmet neye, hangi idareye benzer? Maksat ve hede-
fimizi söyletmek için tevcih olunan bu nevi suallere, biz de, zaman›n icab›na
göre cevaplar vererek saltanatç›lar› iskât etmek zaruretinde idik.

Rauf Bey, bu kabulden verdi¤imiz bir cevab›, vicdan›n› tatmin eden gay-
r›kabili ret ve itiraz mahiyette buldu¤unu söylüyor ve bütün içtihat ve iddias›n›
benim o ifademe istinat ettiriyor.

"Bu tatminkâr ve büyük sözlerden sonra", Büyük Millet Meclisi Hükûme-
ti fleklinin sakat olaca¤›n› kabul etmek istemiyor, bu sakat ise, bu sakat flekli,
vaktile bize kabul ettirenlerin bu defa kabul ettirdikleri cumhuriyet fleklinin de,
bir gün nak›s görülüp, baflka bir flekli ortaya atmalar›ndan endifle edilmek lâ-
z›mgelece¤i tarz›nda, bir mant›k yürütüyor. Bu mant›¤›n nekadar çürük bir
safsatadan ibaret oldu¤u meydandad›r. "Kutsî duygular›, cumhuriyeti idareden
baflka hiçbir idarenin taraftar› olmad›¤› merkezinde" olan bir zat, intikal dev-
rinin zaruriyat›ndan oldu¤unu pek âlâ bildi¤i Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
flekline saplan›p kalarak, cumhuriyet fleklinin de nak›s görülece¤i ve baflka bir
flekil araflt›r›laca¤› endiflesine düflmesine mahal var m›d›r? Rauf Beyin, burada,
cumhuriyetten sonra, baflka flekil diye ifade etmek istedi¤inin manas› vard›r.
Rauf Bey demek istiyor ki, cumhuriyeti ilân edenler, bu suretle Osmanl› hane-
dan›n› saltanattan uzaklaflt›rd›ktan sonra, acaba, cumhuriyetten tekrar saltanat
devrine geçerek, saltanat makam›n› iflgal etmiyecekler mi? Bunun tarihte emsa-
li yok mu? diyenler tereddüt ve endifle ettiler.

Rauf Bey, aynen ald›¤›m›z sözlerinin sonunda, ahalinin cumhuriyeti iste-
di¤ini kaydederken, "istiyor ama tatbik edemeyiz de..." tarz›ndaki garip ifade-
sile, benim iflaret etti¤im noktay› pek âlâ tavzih etmektedir.
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rini uygulama alan›ndan uzaklaflt›rmak zorundayd›k. Yeni kanunlar yap›ld›k-
ça, özellikle Anayasa yap›l›rken, saltanat yanl›lar›, padiflah ve halifenin hak ve
yetkisinin belirlenmesi için dayat›rlard›. Biz, bunun zaman› gelmedi¤ini ya da
gere¤i olmad›¤›n› söyleyerek o konuyu kapal› geçifltirmekte yarar görüyor-
duk.

Devletin yönetimini, cumhuriyetten sözetmeksizin, ulusal egemenlik il-
kelerine uygun olarak, hep cumhuriyete do¤ru yürüyen biçimde toparlamaya
çal›fl›yorduk.

Büyük Millet Meclisinden daha büyük makam olmad›¤›n› durmadan afl›-
layarak saltanat ve halifelik olmaks›z›n, devletin yönetilebilece¤ini kan›tla-
mak gerekli idi.

Devlet Baflkanl›¤›ndan sözetmeksizin, onun görevini edimli olarak Mec-
lis Baflkan›na gördürüyorduk.

Pratikte, Meclisin Baflkanl›¤›n›, ikinci baflkan yürütüyordu. Hükûmet
vard›. Ama "Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" ad›n› tafl›rd›. Kabine sistemine
geçmekten çekiniyorduk; çünkü saltanatç›lar hemen, padiflah›n yetkisini kul-
lanmas› gere¤ini ortaya atacaklard›.

‹flte, geçifl döneminin, bu u¤raflma evrelerinde, bizim, kabul ettirmek zo-
runda bulundu¤umuz, orta biçimi, Büyük Millet Meclisi Hükûmeti sistemini,
hakl› olarak eksik bulan, meflrutiyet biçiminin aç›kça belirtilmesini sa¤lamaya
çal›flan karfl›m›zdakiler, bize itiraz ediyorlar, diyorlard› ki, bu yapmak istedi-
¤iniz hükûmet biçimi neye, hangi yönetime benzer? Amaç ve ere¤imizi söy-
letmek için yöneltilen bu türden sorulara, biz de, zaman›n gere¤ince yan›tlar
vererek saltanatç›lar› susturmak zorundayd›k.

Böylece verdi¤imiz bir yan›t›, Rauf Bey içten inand›r›c› yads›namaz ve
karfl› ç›k›lamaz nitelikte buldu¤unu söylüyor ve bütün inanç ve görüflünü be-
nim o sözlerime day›yor.

"Bu inand›r›c› ve büyük sözlerden sonra", Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti biçiminin yarars›z olaca¤›n› kabul etmek istemiyor, bu yarars›zsa, bu ya-
rars›z biçimi, daha önce, bize kabul ettirenlerin bu defa kabul ettirdikleri
cumhuriyet biçiminin de, bir gün eksik görülüp, baflka bir biçimi ortaya atma-
lar›ndan kayg›lanmak gerekece¤i yolunda, bir mant›k yürütüyor. Bu mant›¤›n
nekadar çürük bofl sözler oldu¤u apaç›k bellidir. "Kutsal duygular›, cumhuri-
yet yönetiminden baflka hiçbir yönetimi tutmad›¤› yolunda" olan birinin, ge-
çifl dönemi için zorunlu oldu¤unu pek iyi bildi¤i Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti biçimine saplan›p kalarak, cumhuriyet biçiminin de eksik görülece¤i ve
baflka bir biçim araflt›r›laca¤› kayg›s›na düflmesine yer var m›d›r? Rauf Beyin,
burada, cumhuriyetten sonra, baflka flekil diye söylemek istedi¤inin anlam›
vard›r. Rauf Bey demek istiyor ki, cumhuriyeti ilân edenler, böylelikle Os-
manl› soyunu padiflahl›ktan uzaklaflt›rd›ktan sonra, acaba, cumhuriyetten ye-
ni bafltan padiflahl›k dönemine geçerek, padiflah olmayacaklar m›? Bunun ta-
rihte örnekleri yok mu? diyenler duraksad›lar ve kayg›land›lar.

Rauf Bey, oldu¤u gibi ald›¤›m›z sözlerinin sonunda, halk›n cumhuriyeti
istedi¤ini söylerken, "istiyor ama uygulayamay›z da..." yolundaki flafl›lacak
sözleriyle, benim belirtti¤im noktay› pek güzel aç›klamaktad›r.



Efendiler, Rauf Beyle muhatabada bulunan ve flayan› istifade mütaleat
dermeyan eden hatipler çoktu. Bu meyanda, ‹smet Pafla da, uzun ve k›ymetli
beyanatta bulundu. ‹smet Paflan›n, herzaman mütaleas› istifadeli olan baz› söz-
lerini de nakledece¤im.

‹smet Pafla, "Esasl› bir flekli devlet mevzuubahs oldu¤u vak›t mütaleat ve
hissiyat kendi aram›zda kalmaz. Müflahede eden bütün bir dünya vard›r." de-
dikten, biraz sonra, cumhuriyet ilân›, bir milletin mukaddes bir ideali, bir ate-
fli, bir mefkûresi gibi ortal›¤a sald›r›r. Cumhuriyet ilân olundu¤u zaman, o mil-
letin bütün hararetini gösteren her türlü tezahürat meydana ç›kar. E¤er bir
memlekette cumhuriyetin ilân olundu¤u günlerin üçüncüsünde, beflincisinde
hukuku ilga edilmifl flehzade meydana ç›kar, vaziyet al›rsa.. dünya, mütefekki-
rîni âlem bu cumhuriyetin kuvvetinden flüphe eder." sözlerile, bafll›yarak cum-
huriyetin ilân› üzerine, ‹stanbulda al›nan vaziyetin zarar›n› izah etti.

‹smet Pafla, Rauf Beyin beyanat›n› tahlil s›ras›nda "Hakimiyeti millîye
esast›r demekle izhar› tereddüt, izhar› endifle ettiklerini kelimelerin lisan›ndan
ve manas›ndan ihraç edemeyiz." mütaleas›nda bulundu. Ondan sonra ‹smet
Pafla, Rauf Beye hitaben: "Rauf Bey! siyaset yap›yoruz. Hatalar› bir bir, ihtar
etmeliyiz. Hatta basit bir teflebbüsü iktisadî sahibi gördünüz mü ki, bafllarken
sermayesini tehlikeye koydu¤u kanaatindedir ve muvaffak olm›yaca¤›m diye
sermayesini tehlikeye atm›flt›r. Bir ifle bafllayan adam, daima nihayetinin selâ-
met olaca¤›n› temin eder, bafllar. Bahusus böyle ink›lâp zamanlar›nda ricali
hükûmet, bir recülü siyasî herhangi bir flüphe gösteremez. Hatad›r. Hata ettiniz
Rauf Beyefendi!" dedi. Bundan sonra, ‹smet Pafla, Rauf Beyin "üst tabakada
flekil de¤ifltirerek menafii devleti temin, umumî ihtiyac› tatmin etmeyi düflün-
mek hatay› fahifltir." tarz›ndaki sözlerine cevap verirken "hatay› fahifl olan, bu-
kadar hassas günlerde bir nokta üzerinde temerküz etmesi lâz›m olan kuvayi
maneviyeyi, kuvayi ink›lâbiyeyi flu noktada veya bu noktada tereddüde sevket-
mektir. Bilerek veya bilmiyerek, istiyerek veya istemiyerek, hatay› fahifl odur."
dedi.

‹smet Pafla, Rauf Beyden flunu da sordu: "... Riyaseti devlet meselesini hal-
letmek istiyordunuz. Nas›l halledeceksiniz. Kaç ihtimal vard›?"

‹smet Pafla, istical iddias›na karfl› verdi¤i cevapta: "Arkadafllar - dedi - ta-
biî addolunan bir neticede istical mevzuubahs olmaz, hata telâkkisi mücaz olan
noktalarda istical mevzuubahs olur."

"Cumhuriyet müstacelen ilân edildi demekle o gün ilân edilmeyip te alt› ay
sonraya kalsayd› belki baflka bir flekil hâs›l olurdu, manas›na yol aç›l›yor ve an-
cak bu mana ile istical edilmifltir."

Rauf Bey, beyanat›nda, bizim cumhuriyet ilân›ndaki hareketimizi, sab›k
merkezi umumî iflleri gibi göstermek istedi.

‹smet Pafla, bu noktaya cevap verirken, dedi ki: "Merkezi umumî hayat›-
n›, bu memlekette yaflatm›fl ve senelerce müdafaa etmifl mümessiller ve gazete-
ler de, kendi noktai nazar›n› müdafaa ediyorlar. Rauf Beyin noktai nazar›n›,
ellerinde silâh olarak kullan›yorlar. Bu, bedbahtl›kt›r!"

Rauf Bey, muahhar beyanat›nda bu sözlere flu yolda cevap verdi: "Merke-
zi umumî ifadesile imalar›m›, Tanin silâh gibi kullanm›flt›r; vallahi Efendiler,
Tanin kullanm›fl, Tevhidiefkâr kullanm›fl, ben bilmiyorum."
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Efendiler, Rauf Beyle karfl›laflan ve yararl› düflünceler ileri süren konufl-
mac›lar çoktu. Bu arada, ‹smet Pafla da uzun ve de¤erli bir konuflma yapt›. ‹s-
met Paflan›n, herzaman okunmas› yararl› olan bâz› sözlerini de aktaraca¤›m.

‹smet Pafla, "Köklü bir devlet biçimi sözkonusu oldu¤u zaman düflünce-
lerimiz ve duygular›m›z gizli kalmaz. Gözetleyen bütün bir dünya vard›r." de-
dikten biraz sonra, "Cumhuriyet ilân›, bir milletin kutsal bir ülküsü, bir atefli,
gibi ortal›¤› sarar. Cumhuriyet ilân olundu¤u zaman, o milletin bütün ateflini
gösteren her türden belirtiler ortaya ç›kar. E¤er bir memlekette cumhuriyetin
ilân olundu¤u - günlerin üçüncüsünde, beflincisinde haklar› al›nm›fl flehzade
ortaya ç›kar, karfl› durum al›rsa... dünya, dünya düflünürleri bu cumhuriyetin
gücünden kuflku duyar." sözlerile, bafll›yarak cumhuriyetin ilân› üzerine, ‹s-
tanbulun davran›fl›n›n sak›ncas›n› aç›klad›.

‹smet Pafla, Rauf Beyin sözlerini irdelerken "ulusal egemenlik temel ilke-
dir derken kulland›klar› sözcüklerden ve bu sözcüklerin anlam›ndan duraksa-
d›klar› ve kayg›land›klar› sonucuna varamay›z." dedi. Ondan sonra, ‹smet Pa-
fla, Rauf Beye seslenerek "Rauf Bey politika yap›yoruz. Yanl›fllar› bir bir, gös-
termeliyiz. Dahas› normal bir ifl adam› gördünüz mi ki, bafllarken sermayesini
tehlikeye koydu¤u kan›s›ndad›r ve baflar›l› olm›yaca¤›m diye sermayesini teh-
likeye atm›flt›r. Bir ifle bafllayan adam, herzaman sonunun iyi olmas›n› güven
alt›na al›r, ifle böyle bafllar. Hele böyle devrim zamanlar›nda hükûmet ileri ge-
lenleri, bir devlet adam› hiç kuflkuya düflemez. Yanl›flt›r. Yan›ld›n›z Rauf Be-
yefendi" dedi. Bundan sonra, ‹smet Pafla, Rauf Beyin "Üst tabakada biçim de-
¤ifltirerek devletin yarar›n› sa¤lamay›, genel gereksinimleri karfl›lamay› düflün-
mek büyük yan›lg›d›r." yolundaki sözlerine karfl›l›k verirken "Büyük yan›lg›
olan, bu denli duyarl› günlerde bir nokta üzerinde toplanmas› gereken moral
gücü, devrim gücünü flu noktada veya bu noktada karars›zl›¤a düflürmektir. Bi-
lerek veya bilmiyerek, istiyerek veya istemiyerek, büyük yan›lg› budur." dedi.

‹smet Pafla, Rauf Beyden flunu da sordu: "... Devlet baflkanl›¤› sorununu çö-
zümlemek istiyordunuz. Nas›l çözümleyecektiniz. Kaç tane çözüm yolu vard›?"

‹smet Pafla, acelecilik sav›na verdi¤i karfl›l›kta: "Arkadafllar - dedi - do¤al
say›lan bir sonuç için acele davran›ld›¤› söylenemez, yan›lg› say›labilecek nok-
talarda acele edilmifl olmak sözkonusu olur."

"Cumhuriyet acele olarak ilân edildi demekle o gün ilân edilmeyip de al-
t› ay sonraya kalsayd› belki baflka bir biçim oluflurdu, anlam›na yol aç›l›yor ve
ancak o anlamda acele davran›lm›flt›r."

Rauf Bey, konuflmas›nda, bizim cumhuriyet ilân›ndaki davran›fl›m›z›, es-
ki genel merkez* iflleri gibi göstermek istedi.

‹smet Pafla, bu noktaya karfl›l›k verirken, dedi ki: "Genel Merkez günle-
rini, bu memlekette yaflatm›fl ve senelerce savunmufl temsilciler ve gazeteler
de, onun görüflünü savunuyorlar. Rauf Beyin görüflünü, ellerinde silâh olarak
kullan›yorlar. Bu, kara bahtl›l›kt›r!"

Rauf Bey, daha sonraki konuflmas›nda bu sözlere flu yolda karfl›l›k verdi:
"Genel Merkez sözleriyle yapt›¤›m an›flt›rmalar›m›, Tanin silâh gibi kullan-
m›flt›r; vallahi Efendiler, Tanin kullanm›fl, Tevhidiefkâr kullanm›fl, ben bilmi-
yorum."

‹smet
Paflan›n
Mecliste
Rauf Beye
cevaplar›

‹smet
Paflan›n
Mecliste
Rauf Beye
verdi¤i
karfl›l›klar

* ‹ttihat ve Terakki Partisinin genel merkezi (B.Y.)



‹smet Pafla, Rauf Bey ve rüfekas›n›n halifeyi ziyaretleri noktas›na temasta
flu mütaleatta bulundu:

"Halifeyi ziyaret meselesi, halife meselesidir."
"Devlet adam› olarak, hiçbir zaman hat›r›m›zdan ç›karamay›z ki hilâfet

ordular› bu memleketi bafltanbafla harabeye çevirmifllerdir. Hilâfet ordular› vü-
cuda getirmek ihtimalini daima nazardan dur tutm›yaca¤›z... Türk milleti en
elîm ›st›raplar›n› halife ordusundan çekmifltir. Bir daha çekmiyecektir."

"Bir hilâfet fetvas›n›n, Harbi Umumî badiresine, bizi att›¤›n› hiçbir vak›t
unutm›yaca¤›z. Bir hilâfet fetvas›n›n millet aya¤a kalkmak istedi¤i zaman, ona
düflmanlardan daha eflna bir surette hücum etti¤ini unutm›yaca¤›z."

"Tarihin herhangi bir devrinde, bir halife, zihninden bu memleketin mu-
kadderat›na kar›flmak arzusunu geçirirse o kafay› behemehal koparaca¤›z!"

‹smet Pafla, bravo sesleri ve alk›fllarla karfl›lanan bu sözlerine, flunlar› da
ilâve etti:

"Herhangi bir halife, an'aneten, fikren ve fleklen, usulen, z›mmen ve sa-
rahaten, Türkiye mukadderat›nda alâkadarm›fl gibi vaziyet almak isterse,
Türkiye ricalini taltif edermifl, iltifat edermifl gibi bir zihniyet ile düflünür-
se, bunlar› memleketin hayatile ve mevcudiyetile z›dd› tam addedece¤iz; ha-
reketlerini h›yaneti vataniye addedece¤iz."

‹smet Pafla, beyanat›n›n sonunda, flu meseleyi mevzuubahs etti: "Rauf
Bey, beyanatlar›nda, bizim z›dd› tam olarak gördü¤ümüz noktalar› geri alarak
bu F›rka içinde yürümek karar›nda m›d›rlar? yoksa, beyanat› siyasîyelerinde,
bizimle z›dd› tam olan nikat› muhafaza ederek F›rkam›z›n haricinde ve Mec-
liste, bizimle karfl› karfl›ya çal›flmak karar› m› verecekler? Karar kendilerine
aittir."

Rauf Bey, tekrar, uzunuzad›ya, kendini müdafaa ve f›rka yapm›yaca¤›n›,
F›rkadan ç›km›yaca¤›n›, beyan ettikten sonra, heyeti umumîyenin rikkat ve
ulüvvü cenab›n› tahrik edecek mahviyetkârane sözlerile beyanat›na hitam vere-
rek, müzakere salonunu terketti.

Hatipler, muhataps›z kald›lar, Rauf Bey; hata etti¤ini itiraf ve cumhuriyet-
çi oldu¤unu ifade etmifl oldu¤u cihetle müzakere kâfi addedildi ve gazetelerde
baflkalar›n›n zihinlerine iras edilmifl flüpheleri izale edecek tebligat yap›lmak ve
ayr›ca müzakerenin zapt› da tab› ve neflredilmek kararile iktifa olundu.

fiimdi Efendiler, bu karar, neyi ifade eder?
Rauf beyin mu¤lâk ve iki manal› beyanat›, filhakika, onun cumhuriyetçi

oldu¤u hakk›nda F›rkay› tatmin etti mi? Rauf Beyin F›rka dahilinde, bizimle
ayn› his ve içtihat sahibi olarak çal›flabilece¤i kanaati tahassul etti mi?

F›rkan›n, bu karar›, müzakerenin hakikî neticesinin istilzam eyledi¤i karar
m›yd›? bittabi hay›r..!

O halde, bu noksan kararla, iktifan›n âmil ve müessiri ne idi?!
Bu noktay›, birkaç kelime ile, izah edeyim. Rauf Bey, beyanat›n›n bafl›ndan

nihayetine kadar, ald›¤› tav›r ve kulland›¤› tarz› beyanla, F›rka azas›n›n, ulüvvü
cenap ve ahlâk›na iltica etmifl gibi idi; bundan baflka, Rauf Bey, beyanat›nda,
okadar, mugalâta ve safsata yap›yordu ki, sözlerinin ciddiyet ve samimiyet ile
nisbet ve alâkas›n› derakap ölçmek umum için sehil de¤ildi. Bu esbab›n fevk›n-
de, en mühim amili derunî, itiraf olunmak lâz›md›r ki, gayr›mes’ul, emrivaki,
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‹smet Pafla, Rauf Bey ve arkadafllar›n›n gidip halifeyi görmelerine de¤i-
nirken flunlar› söyledi:

"Halifeyi gidip görmek ifli, halifelik sorunudur."
"Devlet adam› olarak, hiçbir zaman akl›m›zdan ç›karamay›z ki halifenin

ordular› bu memleketi bafltanbafla y›k›nt›ya çevirmifllerdir. Halife ordular› ku-
rulmas› olas›l›¤›n› hiç gözden uzak tutm›yaca¤›z.....Türk milleti en büyük ac›-
lar›n› halife ordusundan çekmifltir. Bir daha çekmiyecektir."

"Bir halife fetvas›n›n bizi, Dünya Savafl› uçurumuna att›¤›n› hiçbir zaman
unutm›yaca¤›z. Bir halife fetvas›n›n millet aya¤a kalkmak istedi¤i zaman, ona
düflmanlardan daha alçakcas›na sald›rd›¤›n› unutm›yaca¤›z."

"Tarihin herhangi bir döneminde, bir halife, bu ülkenin kaderine kar›fl-
may› akl›ndan geçirirse, hiç kuflku olmas›n, o kafay› koparaca¤›z!"

‹smet Pafla, bravo sesleri ve alk›fllarla karfl›lanan bu sözlerine, flunlar› da
ekledi:

"Herhangi bir halife, gelene¤e uyarak ya da düflünceleriyle ve biçimsel
olarak, yönteme uyarak, kapal› ve aç›k olarak, Türkiyenin kaderinde ilgisi
varm›fl gibi durum almak isterse, Türkiyedeki devlet adamlar›n› de¤erli bulur-
mufl, okflarm›fl gibi bir düflünce tafl›rsa, bunlar› memleketin hayat›yla ve varl›-
¤›yla tam karfl›t sayaca¤›z; yapt›klar›n› vatan hainli¤i sayaca¤›z."

‹smet Pafla, sözlerinin sonunda, flu noktay› sözkonusu yapt›: "Rauf Bey, ko-
nuflmalar›nda geçen ve bizim tam karfl›t olarak gördü¤ümüz sözlerini geri alarak bu
Parti içinde yürümek karar›nda m›d›rlar? Yoksa, politika konusundaki sözlerinde,
bizimle tam karfl›t olan düflünceleri b›rakm›yarak Partimizin d›fl›nda ve Mecliste,
bizimle karfl› karfl›ya çal›flmak karar› m› verecekler? Karar kendilerinindir."

Rauf Bey, yeniden uzun uzad›ya, kendini savundu ve ayr›l›k ç›karmaya-
ca¤›n›, Partiden ayr›lmayaca¤›n›, söyledikten sonra, genel kurulun ac›ma ve
ba¤›fllama duygular›n› uyand›racak çok afla¤›dan al›c› konuflmas›yla sözlerine
son vererek, görüflme salonundan ayr›ld›.

Konuflmac›lar›n karfl›s›nda kimse kalmad›. Rauf Bey; yan›ld›¤›n› aç›kla-
m›fl ve cumhuriyetçi oldu¤unu söylemifl oldu¤undan görüflmeler yeter say›ld›
ve gazetelerde baflkalar›n›n kafalar›nda uyand›r›lm›fl kuflkular› giderecek bil-
dirimler yap›lmas› ve ayr›ca görüflme tutana¤›n›n da bast›r›l›p yay›mlanmas›
karar›yla yetinildi.

fiimdi Efendiler, bu karar, ne anlam tafl›r?
Rauf Beyin kar›fl›k ve iki anlaml› sözleri, gerçekten, onun cumhuriyetçi

oldu¤una Partiyi inand›rd› m›? Rauf Beyin Parti içinde, bizimle duygu ve gö-
rüfl birli¤i içinde çal›flabilece¤i kan›s› do¤du mu?

Partinin, bu karar›, görüflmenin gerçek sonucunun gerektirdi¤i karar
m›yd›? elbette hay›r..

Öyleyse, bu eksik kararla, yetinmeye yol açan etmen ne idi?
Bu noktay›, birkaç sözle, aç›klayay›m. Rauf Bey, sözlerinin bafl›ndan sonu-

na kadar, tak›nd›¤› tutum ve kulland›¤› konuflma biçimiyle, Parti üyelerinin, ba-
¤›fllama duygusuna ve sevgisine s›¤›nm›fl gibi idi; bundan baflka, Rauf Bey, ko-
nuflmas›nda, okadar, yan›ltmalar yap›yor ve bofl lâflar söylüyordu ki, sözlerinin
do¤ru ve içten olup olmad›¤›n› hemen anlamak herkes için kolay de¤ildi. Bu et-
menlerden daha etkili ve en önemli tinsel etmen, aç›kça söylenmeli ki, "sorum-
suz”, “olup bitti”, “Cumhuriyetten sonraki biçim” sözcükleri kullan›larak ya-



cumhuriyetten sonra da flekil, kelimeleri, üzerinde yap›lan menfi propaganda,
efkâr ve hissiyat› tereddüde ve gevflekli¤e sevketmiflti.

Vaziyeti, cumhuriyet meselesi haricinde, ‹smet Pafla ve Rauf Bey münaza-
as› gibi alanlar›n haleti zihniyetleri de, manas›z bir kararla iktifaya saik oldu-
¤u muhakkakt›r.

Efendiler, bu karar yüzünden, Rauf Bey ve arkadafllar›na, bir müddet da-
ha, F›rkan›n içinde, F›rkay› y›kmak için, çal›flmak f›rsat› verilmifl oldu.

‹stanbuldaki baz› gazetelerin memleket ve cumhuriyet menafii âliyesini ih-
lâl eder tarzda devam eden neflriyat› da, orada öyle bir hava yaratt› ki, Meclis,
‹stanbula bir ‹stiklâl Mahkemesi göndermeyi zarurî addetti.

Muhterem Efendiler, her meselede ve her safhai icraatta, kendinden bah-
settirmifl olan halifeye ve hilâfete bir defa daha temas edece¤im.

1340 senesi iptidas›nda, büyük mikyasta, bir ordu harp oyunu yapmak ta-
karrür etmiflti. Bu harp oyununu ‹zmirde yapacakt›k. Bu münasebetle 1340 se-
nesi Kânunusani iptidas›nda, ‹zmire gittim. Orada iki ay kadar kald›m.

Hilâfetin lâ¤v› zaman›n›n geldi¤ine orada iken hüküm vermifltim. Mesele-
nin, sureti cereyan›n›, oldu¤u gibi hulâsa etmeye çal›flaca¤›m.

Baflvekil ‹smet Pafladan 22 Kânunusani 1340 tarihli bir flifre ald›m. Onu
aynen arzedeyim:

fiifre Türkiye Reisicumhuru Huzuru Riyasetpenahilerine
Bir müddettenberi gazetelerde makam› hilâfetin vaziyeti ve Halifenin flah›slar› hakk›nda

suitelakkiyata müsait neflriyata tesadüf edilmekte oldu¤undan ve bilâsebep vaki olan neflriyat›
hürmetflikenaneden ve hassaten aras›ra ‹stanbula giden erkân› hükûmetin ve resmî heyetin
kendisile temastan mütebait ve müçtenip bulunmalar›ndan Halifenin büyük bir teessür duydu-
¤u cihetle serkarinlerinin Ankaraya izamile veya flayan› itimat bir zat›n ‹stanbula nezdine gön-
derilmesini rica suretile hissiyat ve temenniyat›n› ibla¤ etmeyi teemmül etmifl ise de suitefsire
u¤ramas› ihtimaline karfl› bundan da sarf›nazar etti¤ini beyan eyledikleri baflkâtip bey taraf›n-
dan ifl'ar k›l›nmakta ve tahsisat meselesi ››zunuzad›ya tafsil edilerek hazinei hilâfetin istitaat›
fevkinde ve mükellefiyeti haricindeki masarif için hazinei maliyece muavenette bulunulaca¤›
hakk›nda hükûmetçe 15 Nisan 1339 tarihinde vaki ifl'ar›n tetkiki ve temini icab› ilâve edilmek-
tedir. Keyfiyet Heyeti Vekilece tezekkür edilecektir. Neticeyi ayr›ca arzederim Efendim.

‹smet
Bu telgrafa cevaben makina bafl›nda yazd›¤›m telgrafname aynen fludur:
Makine bafl›nda Ankarada Baflvekil ‹smet Pafla Hazretlerine ‹zmir
C. 22/1/1340 flifreye:
Makam› hilâfetin ve Halifenin flah›slar› hakk›nda suitelâkkiyat ve s››itefsirat zemini,

Halifenin kendi tarz ve tavru hareketinden nefl'et etmektedir. Halife, hayat› dahiliye ve bil-
hassa hayat› haricîyesile ecdad› padiflahlar›n mesle¤ini muakkip görünmektedir. Cuma
alaylar›, ecnebî mümessilleri nezdine memurlar izam› suretile münasebal, tantanal› gezin-
tiler, saray hayat›, saray›nda ihtiyat zabitlerine var›ncaya kadar kabul ve onlar›n ifltikâla-
r›n› istima ve onlarla beraber a¤lamak gibi hareketler bu kabiîldendir. Halife. Türkiye
Cumhuriyeti ve Türkiye halk› ile, karfl› karfl›ya, vaziyetini mütalea etti¤i zaman, ‹ngiltere
K›rall›¤› ile Hindistan ahalii islâmiyesine veya Efgan Devleti ile Efgan halk›na karfl›, hilâ-
fetin ve halifenin vaziyetini vâhidi k›yasî olarak nazar› dikkatte tutmal›d›r. Halife ve bütün
cihan, kat’î olarak bilmek lâz›md›r ki, mevcut ve mahfuz olan halife ve halife makam›n›n,
hakikatte, ne dinen ve ne de siyaseten hiçbir mana ve hikmeti mevcudiyeti yoktur. Türkiye
Cumhuriyeti safsatalarla mevcudiyetini, istiklâlini tehlikeye maruz b›rakamaz. Hilâfet
makam›, bizce en nihayet, tarihî bir hat›ra olmaktan fada bir ehemmiyeti haiz olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti ricalinin veya resmî heyetlerin, kendisile temas›n› talep etmesi dahi
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p›lm›fl olan olumsuz propagandan›n düflünce ve duygular› duraksatm›fl ve gev-
fletmifl olmas›yd›.

Durumu, cumhuriyet sorunu de¤il de, ‹smet Pafla ve Rauf Bey çekiflmesi
gibi görenlerin düflünüfllerinin de, anlams›z bir kararla yetinilmesine yol açt›-
¤› kuflku götürmez bir gerçektir.

Efendiler, bu karar yüzünden, Rauf Bey ve arkadafllar›na, bir süre daha,
Partinin içinde, Partiyi y›kmak için, çal›flmak f›rsat› verilmifl oldu.

‹stanbuldaki kimi gazetelerin memleketin ve cumhuriyetin yüksek ç›kar-
lar›n› bozucu nitelikte sürüp giden yay›mlar› da, orada öyle bir hava yaratt› ki,
Meclis, ‹stanbula bir ‹stiklâl Mahkemesi* göndermeyi zorunlu sayd›.

Muhterem Efendiler, her sorunda ve her yürütüm evresinde, kendinden
sözettirmifl olan halifeye ve halifeli¤e bir kez daha de¤inece¤im.

1924 y›l› bafl›nda, büyük çapta, bir ordu savafl oyunu yapmak kararlaflt›-
r›lm›flt›. Bu savafl oyununu ‹zmirde yapacakt›k. Bunun için 1924 senesi Ocak
ay› bafl›nda, ‹zmire gittim. Orada iki ay kadar kald›m.

Halifeli¤i kald›rman›n zaman›n›n geldi¤i yarg›s›na orada iken varm›flt›m.
Bu iflin, olufluflunu, oldu¤u gibi özetlemeye çal›flaca¤›m.

Baflbakan ‹smet Pafladan 22 Ocak 1924 tarihli bir flifre ald›m. Onu oldu-
¤u gibi bilginize sunay›m:

fiifre Yüksek Türkiye Cumhurbaflkanl›¤›na
Bir süredir gazetelerde halifeli¤in durumu ve Halifenin kendisi hakk›nda yanl›fl anlama-

lara yol açabilecek yay›mlara rastlanmakta oldu¤undan ve yersizce sayg›s›zl›klar içeren ya-
y›mlardan ve özellikle aras›ra ‹stanbula giden hükûmet ileri gelenlerinin ve resmî hey'etlerin
kendisile iliflki kurmaktan uzak durup kaç›nmalar›ndan Halifenin büyük bir üzüntü duydu¤u
için baflmabeyincisinin Ankaraya gönderilmesini ya da güvenilir birinin ‹stanbula kendi ya-
n›na gönderilmesini rica yoluyla duygu ve isteklerini bildirmeyi düflünmüfl ise de kötü yorum-
lanabilir diye bundan da vazgeçti¤ini söyledi¤i baflkâtip bey taraf›ndan bildirilmekte ve öde-
nek sorunu uzun uzun anlat›larak halifelik hazinesinin gücü üstünde ve yükümlülükleri d›fl›n-
daki harcamalar için devlet hazinesi taraf›ndan yard›m yap›laca¤› ile ilgili olarak hükûmetin
15 Nisan 1923 tarihinde yapt›¤› bildirimi inceleyip gere¤inin yap›lmas› iste¤i eklenmektedir.
Durum Bakanlar Kurulunda görüflülecektir. Sonucu ayr›ca bilginize sunar›m Efendim.

‹smet
Bu telgrafa cevap olarak makina bafl›nda yazd›¤›m telgrafname aynen fludur: 
Makine bafl›nda Ankarada Baflbakan ‹smet Pafla Hazretlerine ‹zmir
K. 22/1/1924 flifreye:
Halifelik makam› ve halife ile ilgili yanl›fl anlamalar ve kötü yorumlar, halifenin ken-

di tutum ve davran›fllar›ndan do¤maktad›r. Halife, iç ve özellikle d›fl yaflay›fl›yla atalar› olan
padiflahlar›n yolunu izler görünmektedir. Cuma alaylar›, yabanc› temsilcilere görevliler
gönderilerek kurulan iliflkiler, çok gösteriflli gezintiler, saray hayat›, saray›nda yedek subay-
lara var›ncaya kadar kabul etmek ve onlar›n yak›nmalar›n› dinlemek ve onlarla birlikte a¤-
lamak gibi davran›fllar bu türdendir. Halife, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halk› karfl›-
s›ndaki durumunu düflündü¤ü zaman, ‹ngiltere Krall›¤› ile Hindistan Müslüman halk› ya da
Afgan Devleti ile Afgan halk› karfl›s›nda, halifeli¤in ve halifenin durumunu ölçü olarak
kullanmal›d›r. Halife ve bütün dünya, kesin olarak bilmelidir ki, var olan ve korunmakta
olan halifenin ve halife makam›n›n, gerçekte, ne din aç›s›ndan ve ne de politika aç›s›ndan
hiçbir anlam ve varl›k nedeni yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bofl sözlerle varl›¤›n›, ba¤›ms›z-
l›¤›n› tehlikeye sokamaz. Halifelik makam›n›n, bize göre olsa olsa tarihten bir an› olmak-
tan öteye bir önemi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti ileri gelenlerinin ya da resmî hey’etlerin,

Hilâfetin
lâ¤v› zama-
n› da gel-
miflti

Halifeli¤in
kald›r›lma-
s›n›n zama-
n› da gel-
miflti

* Meclis taraf›ndan seçilen üçer millet vekilinden oluflan ve verdi¤i kararlar kesin olan özel
devrim mahkemeleri (B.Y.)



Cumhuriyetin istiklâline sarih tecavüzdür. Serkarinini Ankaraya göndermek veya flayan› iti-
mat bir zat›n nezdine izam› suretiyle; hükûmete ibla¤› hissiyat ve temenniyat talebinde bulun-
mas› dahi Hükûmeti Cumhuriye ile karfl› karfl›ya vaziyet almas› demektir. Buna da salâhiyet-
tar de¤ildir. Kendisile Hükûmeti Cumhuriye aras›nda baflkâtibi muhabereye tavsit etmesi de
fazlad›r. Baflkâtip beyin böyle küstahl›ktan mücanebeti lüzumu kendisine ihtar olunmal›d›r.
Halifenin temini hayat ve maifleti için Türkiye Reisicumhurunun tahsisat›ndan mutlaka dun
bir tahsisat kâfi gelir. Maksat; debdebe ve darat de¤il, insanca hayat ve maiflet temininden iba-
rettir. Hazinei hilâfetten maksat ne oldu¤unu anl›yamad›m. Hilâfetin hazinesi yoktur ve ola-
maz. Böyle bir hazineye ecdad›ndan tevarüs etmiflse resmen ve vaz›han malûmat istihsal ve
ita buyurulmas›n› rica ederim. Halifenin ald›¤› muhassasatla gayr›kabili temin olan tekâlif
neler imifl ve 15 Nisan 1339 tarihinde hükûmet ne gibi mevait ve ifl'aratta bulunmufltur? Bu-
nu da lûtfen ifl'ar buyurunuz. Halifenin ikametgâh›n› tasrih ve tespit etmek, hükûmetin flim-
diye kadar yapm›fl olmas› lâz›mgelen bir vazife idi. ‹stanbulda, milletin bo¤az›ndan kesilmifl
paralarla yap›lma birçok saraylar ve bu saraylar›n içindeki birçok k›ymetli eflya ve levaz›mat,
hükûmetin vaziyeti ademi tespiti yüzünden mah›v ve heder oluyor. Halife mensuplar›, saray-
lar›n en k›ymetli levaz›mat›n› Beyo¤lunda, flurada, burada sat›yorlar diye rivayetler vard›r.
Hükûmet bunlara bir an evvel vaz›yet etmelidir. Sat›lmak lâz›m ise hükûmet satmal›d›r. Hi-
lâfet kadrosu ciddî tetkik ve tensik olunmak lâz›md›r ki, serkarinler, serkâtipler mevcudiyeti
halifeyi hâlâ saltanat hulyas› içinde uyutmas›n! Frans›zlar›n k›ral, hanedan ve mensubinini
Fransaya sokmakta, istiklâl ve hakimiyetleri için yüz sene sonra, bugün dahi mahzur görüp
dururken hergün ufuktan saltanat güneflinin tulûuna duac› bir hanedan ve mensubini hakk›n-
daki muamelemizde, Türkiye Cumhuriyetini, nezaket ve safsata kurban› edemeyiz. Halife,
kendinin ve makam›n›n ne oldu¤unu sarih olarak bilmeli ve bununla iktifa etmelidir. Hükû-
metçe ciddî, esasl› tedabir ittihaz ile ifl'ar›n› rica ederim Efendim.

Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal
Bu muhabereden sonra harp oyunu münasebetile ‹smet Pafla ve Müdafa-

ai Millîye Vekili bulunan Kâz›m Pafla da ‹zmire gelmifllerdi. Erkân›harbiyei
Umumîye Reisi Fevzi Pafla da zaten orada bulunuyordu. Hilâfetin ilgas› lüzu-
munda, kanaatlerimiz mutab›k idi. Ayn› zamanda, fier'iye ve Evkaf Vekâletini
de ilga ve tedrisat› tevhit eylemek karar›nda idik.

1340 senesi Mart›n›n birinci günü Meclisin taraf›mdan küflad› icap ediyor-
du.

23 fiubat 1340 günü Ankaraya avdet etmifl idik. Orada da icap eden zeva-
t›, karar›mdan haberdar ettim.

Mecliste, bütçe müzakeresi devam ediyordu. Hanedan tahsisat› ve fier'iye
ve Evkaf Vekâleti bütçeleri üzerinde, tevakkuf edilmek lâz›md›. Arkadafllar,
maksada müteveccih beyanat ve tenkidata bafllad›lar; müzakere ve münakafla
idame ettirildi. 1 Mart günü, Büyük Millet Meclisinin beflinci mesai senesi mü-
nasebetile verdi¤im nutukta, flu üç noktaya sureti mahsusada iflaret ettim:

"1 - Millet, cumhuriyetin halen ve âtiyen bilcümle taarruzattan kat'iyyen ve
ebedîyen masun bulundurulmas›n› talep etmektedir. Milletin talebi, cumhuriye-
tin mücerrep ve müspet olan kâffei esasata bir an evvel ve tamamen iptina etti-
rilmesi suretinde ifade olunabilir."

"2 - Milletin âray› umumiyesinde tesbit olunan terbiye ve tedrisat›n tevhidi
umdesinin bilâifatei an tatbik› lüzumunu müflahede ediyoruz."

"3 - ... Diyaneti islâmiyeyi, as›rlardanberi mütemail oldu¤u veçhile bir va-
s›tai siyaset mevkiinden tenzih ve ilâ etmek elzem oldu¤u hakikatini de müfla-
hede ediyoruz."

2 Mart günü, F›rka Grubu içtima ettirildi. ‹flaret etti¤im, bu üç mesele,
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kendisile iliflki kurmalar›n› istemesi de Cumhuriyetin ba¤›ms›zl›¤›na aç›k sald›r›d›r. Baflmabe-
yincisini Ankaraya göndermek yoluyla ya da güvenilir birini kendi yan›na gönderterek; hükû-
mete duygu ve isteklerini iletmek isteminde bulunmas› da Cumhuriyet Hükûmetine karfl› tav›r
tak›nmas› demektir. Buna da yetkili de¤ildir. Kendisile Cumhuriyet Hükûmeti aras›ndaki ya-
z›flmalarda baflkâtibi arac› k›lmas› da yersizdir. Baflkâtip beyin böyle sayg›s›zl›ktan kaç›nmas›
gerekti¤i kendisine bildirilmelidir. Halifenin dirli¤i ve geçimi için Türkiye Cumhurbaflkan› öde-
ne¤inden az olmas› zorunlu olan bir ödenek yeter. Halifeye ödenek vermekteki amaç yald›zl›
ve gösteriflli de¤il insanca yaflamak ve geçim sa¤lamakt›r. Halifelik hazinesi demekle ne demek
istendi¤ini anl›yamad›m. Halifeli¤in hazinesi yoktur ve olamaz. Böyle bir hazine kendisine ata-
lar›ndan kalm›flsa resmî ve aç›k olarak bilgi al›nmas›n› ve bana bilgi verilmesini rica ederim. Ha-
lifenin ald›¤› ödenekle karfl›lanamayan yükümlülükler nelermifl ve 15 Nisan 1923 tarihinde hü-
kûmet ne söylemifl neye söz vermifltir? Bunu da lûtfen bana bildiriniz. Halifenin konutunu be-
lirtip saptamak, hükûmetin flimdiye kadar yapm›fl olmas› gereken bir ödev idi. ‹stanbulda, mil-
letin bo¤az›ndan kesilmifl paralarla yap›lma birçok saraylar ve bu saraylar›n içindeki birçok k›y-
metli eflya ve gereçler, hükûmetin durumu saptamamas› yüzünden yok olup gidiyor. Halifenin
yak›nlar›, saraylar›n en de¤erli gereçlerini Beyo¤lunda, flurada, burada sat›yorlar diye söylenti-
ler vard›r. Hükûmet bunlara bir an evvel el koymal›d›r. Sat›lmak gerekirse hükûmet satmal›-
d›r. Halifelik kadrosu iyice incelenip düzene sokulmal›d›r ki, baflmabeyincilerin, baflkâtiplerin
varl›¤› art›k bugün halifeyi padiflahl›k düflü ile uyutmas›n. Frans›zlar kral, kral soyu ve yak›nla-
r›n› Fransaya sokmakta, ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤i için yüz sene sonra, bugün bile sak›nca gö-
rüp dururken, hergün ufuktan padiflahl›k güneflinin do¤mas›na duac› olan bir padiflah soyu ve
yak›nlar›yla ilgili ifllerimizde, Türkiye Cumhuriyetini, yersizce nazik olmalara ve bofl lâflara
kurban edemeyiz. Halife, kendinin ve makam›n›n ne oldu¤unu aç›kça bilmeli ve bununla ye-
tinmelidir. Hükûmetin kesin ve temelli önlemler al›p bana bildirilmesini rica ederim Efendim.

Türkiye Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal
Bu yaz›flmadan sonra savafl oyunu için ‹smet Pafla ve Millî Savunma Ba-

kan› Kâz›m Pafla da ‹zmire gelmifllerdi. Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla da
daha önceden orada bulunuyordu. Halifeli¤in kald›r›lmas› gerekti¤inde, efl
görüflteydik. Bunun yan›nda Diyanetiflleri ve Vak›flar Bakanl›¤›n› da kald›r-
mak ve ö¤retimi birlefltirmek karar›nda idik. 1924 senesi Mart›n›n birinci gü-
nü Meclisi açmam gerekiyordu.

23 fiubat 1924 günü Ankaraya dönmüfltük. Orada da gerekenlere, kara-
r›m› bildirdim.

Mecliste, bütçe görüflmeleri yap›l›yordu. Padiflah soyu ödenekleri ve Di-
yanetiflleri ve Vak›flar Bakanl›¤› bütçeleri üzerinde, durulmak gerekiyordu.
Arkadafllar, bu amaca yönelik konuflmalara ve elefltirilere bafllad›lar; görüflme
ve tart›flma sürdürüldü, 1 Mart günü, Büyük Millet Meclisinin beflinci çal›flma
y›l› dolay›s›yla verdi¤im nutukta, flu üç noktay› özellikle belirttim:

"1 - Millet, cumhuriyetin flimdi ve ileride bütün sald›r›lardan kesin olarak
ve sonsuzadek korunmas›n› istemektedir. Milletin iste¤i, cumhuriyetin hiç va-
k›t geçirilmeksizin, denenmifl ve kan›tlanm›fl bütün ilkelere tümüyle uydurul-
mas› olarak deyimlenebilir."

"2 - Ulus kamu oyunda saptanm›fl olan e¤itim ve ö¤retimin birlefltirilme-
si ilkesinin hiç vak›t geçirmeden uygulamaya geçilmesinin gerekli bulundu¤u
görülüyor."

"3 - ... ‹slâm dinini, yüzy›llard›r yap›lageldi¤i üzere, bir politika arac› ola-
rak kullan›lmaktan kurtarman›n ve yüceltmenin gerekli oldu¤u gerçe¤ini de
görüyoruz."

2 Mart günü, Parti Grubu topland›. Belirtti¤im bu üç sorun, ortaya at›ld› ve
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mevzuubahs ve müzakere edildi. Esaslar üzerinde, anlafl›ld›. 3 Mart günü,
Meclisin birinci celsesinde, evrak› varide meyan›nda flu takrirler okundu:

1 - Hilâfetin ilgas›na ve hanedan› Osmanînin Türkiye haricine ç›kar›lma-
s›na dair fieyh Saffet Efendi ile elli refikinin teklifi kanunîsi.

2 - fier'iye ve Evkaf, Erkân›harbiye Vekâletlerinin ilgas›na dair Sirl Meb
fosu Halil Hulki Efendi ve elli refikinin teklifi kanunîsini.

3 - Tevhidi tedrisat hakk›nda Saruhan Meb'usu Vas›f Bey ve elli refikinin
takrirleri varid olmufltur.

Makam› riyasette bulunan Fethi Bey - Efendim! müteaddit imzalarla gelen
bu teklifi kanunîlerin, derhal müzakeresine dair teklifler vard›r. Reyi âlinize
vazedece¤im, dedi ve encümenlere gitmeden, derhal müzakeresini reye koydu
ve kabul edildi¤ini beyan etti.

‹lk itiraz, Kastamonu Meb'usu Halit Bey taraf›ndan vaki oldu. Müzake-
renin cereyan› esnas›nda, Halit Beye bir iki zat daha iltihak etti. Tekliflerin le-
hinde, uzun beyanatta bulunan birçok k›ymetli hatipler kürsüye ç›kt›lar. Tak-
rir sahiplerinden baflka, merhum Seyit Beyin ve ‹smet Paflan›n ilmî ve mukni
hitabeleri herzaman için mütaleaya flayand›r. Müzakere ve münakafla befl sa-
at kadar devam etti. Saat 6:45de müzakere hitam buldu¤u zaman, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, 429, 430 ve 431 inci kanunlar›n› ç›karm›fl bulunuyor-
du.

Bu kanunlara nazaran "Türkiye Cumhuriyetinde, muamelât› nasa dair
olan ahkâm›n teflri ve infaz› Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teflkil etti¤i
hükûmete ait" ve "fier'iye ve Evkaf Vekâleti mülga" oldu.

Türkiye dahilindeki bütün müesesat› ilmîye ve tedrisîye.. bilcümle medre-
seler Maarif Vekâletine devir ve raptedildi.

Halife hal ve hilâfet makam› lâ¤volundu ve mahlû halife ve Osmanl› sal-
tanat› münderisesi hanedan›n›n bilcümle azas›, Türkiye Cumhuriyeti memaliki
dahilinde ikamet etmek hakk›ndan ebediyen memnu k›l›nd›.

Efendiler, hilâfet makam›n›n muhafazas›nda, dinî ve siyasî menfaat ve za-
ruret bulundu¤u zehab›nda bulunan baz› zevat, arzetti¤im kararlar›n al›nmak-
ta oldu¤u, son dakikalarda, hilâfetin, taraf›mdan deruhde edilmesi teklifinde
bulundular.

Bu gibilere, icab› gibi, derhal ret cevab› vermifltim.
Bilvesile, di¤er bir noktay› da arzedeyim. Büyük Millet Meclisi, hilâfeti lâ¤-

vetti¤i zaman, Antalya Meb'usu, ulemadan Rasih Efendi, Hilâliahmer nam›na,
Hindistanda bulunan bir heyetin riyasetinde idi. Rasih Efendi, M›s›ra u¤rayarak
Ankaraya avdet etti. Benden mülâkat talep ederek flu beyanatta bulundu: Seya-
hat etti¤i memleketlerde, ehli islâm, benim halife olmam› istiyormufl.. "Sahibi sa-
lâhiyet islâm heyetleri, Rasih Efendiyi, bana bu hususu tebli¤ etmek için tevkil
etmifl..." Rasih Efendiye verdi¤im cevapta, islâmlar›n bana olan teveccüh ve mu-
habbetlerine teflekkür ettikten sonra, dedim ki: Zat› âliniz ulemay› dindensiniz!
Halifenin reisi devlet demek oldu¤unu bilirsiniz. Bafllar›nda, k›rallar›, impara-
torlar› bulunan tebaan›n, bana isal etti¤iniz arzu ve tekliflerini ben, nas›l kabul
edebilirim. Kabul ettim desem, buna, o tebaan›n, metbular› raz› olur mu?!
Halifenin emir ve nehyi ifa olunur. Beni halife yapmak istiyenler emirlerimi
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görüflüldü. ‹lkeler üzerinde anlafl›ld›. 3 Mart günü, Meclisin birinci oturumun-
da, gelen yaz›lar aras›nda flu önergeler okundu:

1 - Halifeli¤in kald›r›lmas›na ve Osmanl› padiflah soyunun Türkiye d›fl›na
ç›kar›lmas›na iliflkin fieyh Saffet Efendi ile elli arkadafl›n›n kanun önerisi.

2 - Diniflleri ve Vak›flar ile, Genel Kurmay Baflkanl›¤›n›n kald›r›lmas›na
iliflkin Siirt Meb'usu Halil Hulki Efendi ve elli arkadafl›n›n kanun önerisi.

3 - Ö¤retimin birlefltirilmesine iliflkin Saruhan Meb'usu Vas›f Bey ve elli
arkadafl›n›n önergeleri al›nm›flt›r.

Baflkan kürsüsünde bulunan Fethi Bey – Efendim birçok imzalarla gelen
bu kanun önerilerinin, hemen görüflülmesiyle ilgili öneriler vard›r. Yüksek
oyunuza sunaca¤›m, dedi ve komüsyonlara gitmeden, hemen görüflülmesini
oylad› ve kabul edildi¤ini bildirdi.

‹lk karfl› ç›k›fl›, Kastamonu Meb'usu Halit Bey yapt›. Görüflmeler s›ras›n-
da, Halit Beye bir iki kifli daha kat›ld›. Önerileri destekleyen uzun konuflma-
lar yapan birçok de¤erli konuflmac› kürsüye ç›kt›. Önerge sahiplerinden bafl-
ka, merhum Seyit Beyin ve ‹smet Paflan›n bilimsel ve inand›r›c› sözleri herza-
man için okunmaya de¤er. Görüflme ve tart›flma befl saat kadar sürdü. Saat
6:45'de görüflme sona erdi¤i zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 429, 430 ve
431 inci kanunlar›n› ç›karm›fl bulunuyordu.

Bu kanunlarla "Türkiye Cumhuriyetinde, halkla ilgili kurallar› koymaya
ve yürütmeye yanl›z Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun kurdu¤u hükûme-
tin yetkili oldu¤u" ve "Diniflleri ve Vak›flar Bakanl›¤›n›n kald›r›lm›fl" oldu¤u
saptand›.

Türkiye içindeki bütün bilim ve ö¤retim kurumlar›.. bütün medreseler
Millî E¤itim Bakanl›¤›na aktar›l›p ba¤land›.

Halife indirildi ve halifelik kald›r›ld› ve indirilen halife ve Osmanl› padi-
flahlar› soyundan olan herkese, Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde oturmak süre-
siz olarak yasakland›.

Efendiler, halifeli¤in korunmas›nda, dinsel ve politik yarar ve zorunluluk
bulundu¤unu sanan birtak›m kifliler, bilginize sundu¤um kararlar›n al›nmakta
oldu¤u, son dakikalarda, halifeli¤i, benim üzerime almam› önerdiler.

Bu gibilere hemen, gereken ret yan›t› vermifltim.
Yeri gelmiflken, baflka bir noktay› da bilginize sunay›m. Büyük Millet

Meclisi, halifeli¤i kald›rd›¤› zaman, Antalya Meb'usu, din bilginlerinden
Rasih Efendi, K›z›lay ad›na, Hindistanda bulunan bir hey'etin baflkan›y-
d›. Rasih Efendi. M›s›ra u¤rayarak Ankaraya döndü. Görüflmemizi istedi
ve flunlar› söyledi: "Dolaflt›¤› ülkelerdeki Müslümanlar, benim halife ol-
mam› istiyormufl.. Yetkili Müslüman topluluklar›, Rasih Efendiyi, bana
bunu bildirmek için vekil etmifller.." Rasif Efendiye verdi¤im karfl›l›kta,
Müslümanlar›n bana olan güven ve sevgilerine teflekkür ettikten sonra, de-
dim ki: Siz din bilginlerindensiniz! Halifenin devlet baflkan› oldu¤unu bi-
lirsiniz. Bafllar›nda, krallar›, imparatorlar› bulunan uyruk halklar›n›, bana
ulaflt›rd›¤›n›z dilek ve önerilerini ben, nas›l kabul edebilirim. Kabul ettim
desem, buna, o uyruklar›n bafl›ndakiler bunu isterler mi? Halifenin emir
ve yasaklar› yerine getirilir. Beni halife yapmak istiyenler, emirlerimi yeri-
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* Kutsal Ayaklanma
** Bir kimseye, ya da kurulufla karfl› toplu olarak al›nan zarar verici gizli karar (Frans›zca)

infaza muktedir midirler? Binaenaleyh mevzuu, medlûlü olm›yan mevhum bir
s›fat› tak›nmak gülünç olmaz m›?

Efendiler, aç›k ve kat’î söylemeliyim ki, ehli islâm› bir halife heyulâsile hâ-
lâ iflgal ve i¤fal gayretinde bulunanlar, yaln›z ve ancak ehli islâm›n ve bilhassa
Türkiyenin düflmanlar›d›r. Böyle bir oyuna rapt› hayal eylemek de, ancak ve
ancak cehil ve gaflet eseri olabilir.

Rauf Beylerin, Vehip Paflalar›n, Çerkez Etem ve Reflitlerin bütün yüz el-
liliklerin, mülga hilâfet ve saltanat hanedan› mensuplar›n›n, bütün Türkiye
düflmanlar›n›n, elele vererek aleyhimizdeki hararetli sâyü gayretleri, din gay-
retile mi vukubulmaktad›r? Hudutlar›m›za, yap›fl›k, merkezlerle hâlâ Türki-
yeyi mahvetmek için Mukaddes ‹htilâl nam› alt›nda haydut çeteleri, suikast
tertipleri ile ç›lg›nca aleyhimizde çal›flanlar›n hakikaten maksatlar› mukad-
des midir? Buna inanmak için cidden, kara cahil ve koyu gafil olmak lâz›m-
d›r.

Ümemi islâmiyeyi ve Türk milletini, bu derekede farzetmek ve islâm âle-
minin nezaheti vicdanîyesinden, nezaketi hulkîyesinden sefil ve caniyane mak-
satlar için istifade yolunda devam eylemek art›k, okadar kolay olm›yacakt›r.
Küstahl›¤›n da bir derecesi vard›r.

*
*   *

fiimdi, muhterem Efendiler, arzu ederseniz, size, büyük bir "komplo"
hakk›nda malûmat vereyim.

1340 senesi Teflrinievvelinin 26 nc› günü, geç vak›t, Birinci Ordu Müfetti-
flinin, Müfettifllikten istifa etti¤inden, haberdar edildim. Müfettifl Paflan›n, Erkâ-
n›harbiyei Umumîye Riyasetine verdi¤i, istifanamesi aynen fludur:

Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine
Bir senelik ordu müfettiflli¤im zaman›nda gerek teftifllerim neticesi verdi¤im raporlar›-

m›n ve gerekse ordumuzun teali ve takviyesi için takdim etti¤im lâyihalar›m›n nazar› dikka-
te al›nmad›¤›n› görmekle teessür ve yesim fevkalâdedir. Uhdeme düflen vazifemi meb'usluk
s›fatile daha müflterihülvicdan yapaca¤›ma kanaati tamme hâs›l etti¤imden ordu müfettiflli-
¤inden istifa etti¤imi arzeylerim Efendim.

Müdafaai Millîye Vekâletine de arzolunmufltur.
26 Teflrinievvel 1340

Kâz›m Kara Bekir
Bu istifanamenin alt›nda, renkli kalemle, flunlar yaz›l›d›r: "‹stifaya muva-

fakat etmedi¤imi bildirdim. Fikrinde ›srar etti. Yar›n vazifei teflriîyesine avdet
edece¤ini bildirdi." Bu sat›rlar›n alt›nda, imza yoktur. Fakat, Erkân›harbiyei
Umumîye Reisi taraf›ndan yaz›ld›¤› anlafl›l›yor. Bu sat›rlar›n alt›nda da, k›rm›-
z› mürekkeple yaz›lm›fl, flu notlar vard›r: "Verilen rapor ve lâyihalar›n kâffesi-
ni göreyim. - Bunlar›n hangi mevadd› hakk›nda neler yap›lm›fl ve hangi mevad-
d› yap›lmam›fl, onlar› da dosyalarile göreyim." Bu notlar›n alt›ndaki tarih 28
Teflrinievveldir.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n raporlar› ve lâyihalar› Erkân›harbi-
yede ait oldu¤u flubelerce tetkik olunmufl, muhteviyat›ndan flayan› kabul ve kabi-
li tatbik olanlar, nazar› dikkate al›nm›fl ve tatbik edilmifl idi. Ancak tatbik›, dev-
letin istitaati haricinde bulunan veya bir k›ymeti ilmîyeyi haiz olmay›p hayalî ve
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ne getirebilirler mi? Bu duruma göre yapacak ifli, anlam› olmayan gölgemsi
bir kiflili¤i tak›nmak gülünç olmaz m›?

Efendiler, aç›k ve kesin söylemeliyim ki, Müslümanlar› bir halife korku-
lu¤u ile u¤raflt›r›p kand›rmaya çabalayanlar, yaln›z ve ancak Müslümanlar›n
ve özellikle Türkiyenin düflmanlar›d›r. Böyle bir oyuna kap›lmak da, ancak ve
ancak cahillik ve aymazl›k belirtisi olabilir.

Rauf Beylerin, Vehip Paflalar›n, Çerkez Etem ve Reflitlerin bütün yüz el-
liliklerin, kald›r›lm›fl olan halifenin padiflahlar›n soyundan olanlar›n, bütün
Türkiye düflmanlar›n›n, elele vererek bize karfl› ateflli ateflli çabalamalar›, din
çabas› m›d›r? S›n›rlar›m›za, bitiflik, yerlerde bugün bile Türkiyeyi yok etmek
için Mukaddes ‹htilâl* ad› alt›nda haydut çeteleri, suikast düzenleyerek ç›lg›n-
ca bize karfl› çal›flanlar›n amaçlar› gerçekten kutsal m›d›r? Buna inanmak için
hepten, kara cahil ve koyu aymaz olmak gerekir.

Müslümanlar› ve Türk milletini bu kerteye düflmüfl saymak ve Müslü-
manl›k dünyas›n›n vicdan temizli¤inden, yarad›l›fl inceli¤inden alçakça ve ca-
nice amaçlar için yararlanmak yolunda yürümek art›k, okadar kolay olm›ya-
cakt›r. Sayg›s›zl›¤›n da bir ölçüsü vard›r.

*
*   *

fiimdi, muhterem Efendiler, isterseniz, size, büyük bir "komplo**" ile il-
gili bilgi vereyim.

1924 Ekiminin 26 nc› günü, geç vak›t, Birinci Ordu Müfettiflinin, Müfet-
tifllik görevinden çekildi¤ini bana bildirdiler. Müfettifl Paflan›n, Genelkurmay
Baflkanl›¤›na verdi¤i, çekilme yaz›s› fludur:

Genelkurmay Baflkanl›¤›na
Bir senelik ordu müfettiflli¤im zaman›nda teftifllerim sonunda verdi¤im raporlar›m›n

hem de ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için sundu¤um tasar›lar›n dikkate al›n-
mad›¤›n› görmekten pekçok üzüntü duyuyor ve kayg›lan›yordum. Üzerime düflen görevimi
milletvekili olarak daha çok gönül rahatl›¤› ile yapaca¤›ma tam inanc›m olufltu¤undan ordu
müfettiflli¤inden çekildi¤imi bilginize sunar›m Efendim.

Millî Savunma Bakanl›¤›na da sunulmufltur.
26 Ekim 1924 

Kâz›m Kara Bekir
Bu çekilme yaz›s›n›n alt›nda, renkli kalemle, flunlar yaz›l›d›r: "Çekilmesi-

ni uygun bulmad›¤›m› bildirdim. Düflüncesinde direndi. Yar›n yasama görevi-
ne dönece¤ini bildirdi." Bu sat›rlar›n alt›nda, imza yoktur. Ama, Genelkur-
may Baflkan› taraf›ndan yaz›ld›¤› anlafl›l›yor. Bu sat›rlar›n alt›nda da, k›rm›z›
mürekkeple yaz›lm›fl, flu notlar vard›r: " - Verilen rapor ve tasar›lar›n tümünü
göreyim. – Bunlar›n hangi maddelerile ilgili olarak neler yap›lm›fl ve hangi
maddeleri yap›lmam›fl, onlar› da, ilgili dosyalar›yla birlikte göreyim." Bu not-
lar›n alt›ndaki tarih 28 Ekimdir.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n raporlar› ve tasar›lar› Genelkurmayda
ilgili flubeler taraf›ndan incelenmifl, bunlarda yaz›l› olanlardan kabul edilebilecek
ve uygulanabilecek olanlar, dikkate al›nm›fl ve uygulanm›fl idi. Ancak uygulan-
mas›, devletin gücü d›fl›nda bulunan ya da bir bilimsel de¤eri olmay›p hayal

Akim
b›rakt›r›lan
büyük bir
komplo

Yar›m
b›rakt›r›lan
büyük bir
komplo



indî olan teklifleri bittabi nazar› dikkate al›nmam›flt›. Kâz›m Kara Bekir Pafla-
ya raporlar ve lâyihalar verdi¤inden dolay› bir takdirname de verilmeye lüzum
görülmemiflti.

30 Teflrinievvel günü de, ‹kinci Ordu Müfettifli Ali Fuat Paflan›n, Konya-
dan geldi¤i bildirildi. Kendisini, akflam yeme¤ine, Çankayaya davet ettim. Geç
vakte kadar, bekledi¤im halde, Pafla gelmedi. Kendisini, arat›rken, muttali ol-
dum ki, Fuat Pafla, Ankaraya muvasalat›nda Rauf Bey taraf›ndan istasyonda
istikbal olunmufl, Müdafaai Millîye Vekâletine ve baz› rüfeka ile k›sa temaslar-
dan sonra, Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine gitmifl, bir müddet Fevzi Pafla
ile mülâkatta bulunmufl, ç›karken, Fevzi Paflan›n yaverine, flu kâ¤›d› b›rakm›fl:

Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti Aliyesine 30/10/1340
Mcb'usluk vazifei teflriiyesine bafll›yaca¤›mdan ‹kinci Ordu Müfettiflli¤inden aff›m› arz

ve istirham eylerim Efendim.
Ankara Meb'usu Ali Fuat

Efendiler, meb'usluktan istifa etti¤ini, Meclis Riyasetine bildirmifl olan,
Refet Paflan›n da, istifanamesinin Rauf Bey taraf›ndan geri ald›r›ld›¤›n› ö¤ren-
mifltim.

Dumlup›nar merasimini müteak›p, Bursa ve Karadeniz sevahili ile Erzu-
rum havalisinde devam eden bir buçuk ayl›k bir seyahatten sonra teflrinievve-
lin 18 inci günü Ankaraya avdet etmifltim. Birçok meb'us arkadafllar ve saire ta-
raf›ndan istikbal olunmufltum. Bu meyanda Ankarada bulunan Rauf, Adnan
Beyleri görmemifltim. Halbuki, izhar› i¤birar gibi telâkkisi pek mümkün olan
bu tarz› hareketlerine intizar etmiyordum.

Efendiler, bir komplo, karfl›s›nda bulundu¤umuzda, bir saniye dahi tered-
düt etmedim.

Bu vaziyet ve manzara, flöyle tahlil ve mütalea olunabilirdi: Bir sene evvel-
den, Rauf Beyin Heyeti Vekile Riyasetinden çekildi¤indenberi, Rauf Bey, Kâz›m
Kara Bekir Pafla, Ali Fuat Pafla, Refet Pafla ve saire aras›nda bir tertip düflünül-
müfltür. Bunda muvaffak olabilmek için orduyu ele almak lüzumlu görülmüfl-
tür. Bu maksatla, Kâz›m Kara Bekir Pafla Birinci Ordu Müfettiflli¤ine tayin
olunduktan sonra, sab›k kumandanl›¤› m›ntakas› olan, flark vilâyetlerinde dola-
fl›rken, Ali Fuat Pafla da politikadan hazzetmedi¤ini ve hayat›n› askerlik mesle-
¤ine hasreylemek istedi¤ini ileri sürerek terfian ‹kinci Ordu Müfettiflli¤ine gitti.
Üçüncü Ordu Müfettifli olan Cevat Paflan›n ve bu müfettifllik dahilindeki kolor-
dunun kumandan› olan Cafer Tayyar Paflan›n da ayn› tertibe dahil olabilecekle-
rini kabul ettiler. Bir sene, ordular üzerinde, kendi noktai nazarlar›na göre çal›fl-
t›lar ve ordular› kendi lehlerinde kazand›klar›na zahip oldular. ‹stifalar›ndan ev-
vel, baz› kumundanlar› kendilerile beraber harekete imale için çal›flt›lar.. Bu bir
sene zarf›nda, cumhuriyetin ilân›, hilâfetin lâ¤v› gibi icraat›m›z, müflterek tertip
sahiplerini daha ziyade biribirine takrip ederek müflterek harekete saik oldu. Ha-
rekete, politika yolundan geçeceklerdi. Bunun için, münasip an ve f›rsata müte-
rakk›p idiler. Siyasî sahada ve orduda haz›rl›klar›n› kâfi addediyorlard›. Filha-
kika, Rauf Bey ve emsali, F›rka içinde muhafazas›na muvaffak olduklar› vazi-
yetleri ile Meclisin tatil devrine tesadüf eden aylarda, aza üzerinde ve yeni inti-
hapta muvaffak olam›yan, ikinci grup mensuplar› vas›tasile, bütün memleket-
te, milleti aleyhimizde ifsat için çal›flmak f›rsat›na malik oldular. Memleket da-
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ürünü olan ve sade kendi görüflüne dayanan önerileri elbette dikkate al›nma-
m›flt›. Kâz›m Kara Bekir Paflaya raporlar ve tasar›lar verdi¤i için bir takdirna-
me* verilmesi de gerekli görülmemiflti.

30 Ekim günü de, ‹kinci Ordu Müfettifli Ali Fuat Paflan›n, Konyadan gel-
di¤i bildirildi. Kendisini, akflam yeme¤ine, Çankayaya ça¤›rd›m. Geç vakte
kadar, bekledimse de, Pafla gelmedi. Kendisini, arat›rken, ö¤rendim ki, Fuat
Paflay› Ankaraya geliflinde Rauf Bey istasyonda karfl›lam›fl, Millî Savunma
Bakanl›¤›na ve kimi arkadafllarla k›saca konufltuktan sonra, Genelkurmay
Baflkanl›¤›na gitmifl, bir süre Fevzi Pafla ile görüflmüfl, ç›karken, Fevzi Paflan›n
yaverine, flu kâ¤›d› b›rakm›fl:

Genelkurmay Yüksek Baflkanl›¤›na 30/10/1924
Meb'usluk yasama görevine bafll›yaca¤›mdan ‹kinci Ordu Müfettiflli¤inden çekilmeme

izin verilmesini sayg›yla rica ederim Efendim.
Ankara Meb'usu Ali Fuat

Efendiler, milletvekilli¤inden çekildi¤ini, Meclis Baflkanl›¤›na bildirmifl
olan, Refet Paflan›n çekilme yaz›s›n›n da Rauf Bey taraf›ndan geri ald›r›ld›¤›-
n› ö¤renmifltim.

Dumlup›nar töreninden sonra, Bursa ve Karadeniz k›y›lar› ile Erzurum
dolaylar›nda bir buçuk ay süren geziden sonra Ekimin 18 inci günü Ankaraya
dönmüfltüm. Birçok milletvekili arkadafllar ve baflkalar› taraf›ndan karfl›lan-
m›flt›m. Bu arada Ankarada bulunan Rauf, Adnan Beyleri görmemifltim. Oy-
sa, pekâla k›rg›nl›k gösterisi say›labilecek böyle bir davran›fl beklemiyordum.

Efendiler, bir komplo, karfl›s›nda bulundu¤umuz kan›s›na varmakta hiç
duraksamad›m.

Bu durum ve görünüm, flöyle incelenip irdelenebilirdi: Bir y›ldan beri
yani, Rauf Beyin Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan çekildi¤inden beri, Rauf
Bey, Kâz›m Kara Bekir Pafla, Ali Fuat Pafla, Refet Pafla ve baflkalar› aras›n-
da bir düzen düflünülmüfltür. Bunda baflar›l› olabilmek için orduyu ele almak
gerekli görülmüfltür. Bu amaçla, Kâz›m Kara Bekir Pafla Birinci Ordu Mü-
fettiflli¤ine atand›ktan sonra, eski komutanl›k bölgesi olan, do¤u illerinde
dolafl›rken, Ali Fuat Pafla da politikadan hofllanmad›¤›n› ve hayat› boyunca
asker olarak kalmak istedi¤ini ileri sürerek rütbesi yükseltilerek ‹kinci Ordu
Müfettiflli¤ine gitti. Üçüncü Ordu Müfettifli olan Cevat Paflan›n ve bu müfet-
tifllik içindeki kolordunun komutan› olan Cafer Tayyar Paflan›n da o düzene
girebilece¤ini umdular. Bir sene, ordular üzerinde, kendi görüfllerine göre
çal›flt›lar ve ordular› kendilerine kazand›klar›n› sand›lar. Görevlerinden çe-
kilmeden önce, kimi komutanlar› kendilerile birlikte olmaya kand›rmaya ça-
l›flt›lar.. Bu bir y›l içinde, cumhuriyetin ilân›, halifeli¤in kald›r›lmas› gibi yap-
t›¤›m›z ifllerimiz, ortaklafla düzen kuranlar› biribirine daha çok yak›nlaflt›ra-
rak birlikte çal›flmalar›na yol açt›. ‹fle, politikadan bafllayacaklard›. Bunun
için, elveriflli zaman ve f›rsat bekliyorlard›. Politik alanda ve orduda haz›rl›k-
lar›n› yeterli say›yorlard›. Gerçekten, Rauf Bey ve benzerleri, Parti içinde
korumay› baflard›klar› durumlar›yla Meclisin dinlenme dönemine rastlayan
aylarda, milletvekilleri üzerinde ve yeni seçimde baflar›l› olamayan, ikinci
gruptan kimseler arac›l›¤›yla, bütün memlekette, milleti bize karfl› k›flk›rtmak

* Yap›lan iflin be¤enildi¤ini bildirir belge (B.Y.)



hilinde baz› hafî teflkilât ve teflebbüsata da geçtiler. ‹stanbulda, Vatan, Tanin,
Tevhidiefkâr ve Sontelgraf ve Adanada Abdülkadir Kemali Bey taraf›ndan ç›-
kar›lan Toksöz gibi gazetelerle birlefltiler. Bu gazetelerle aleyhimize bir anonim
taarruza geçtiler. Memlekette umumî bir teflettütü efkâr hâs›l ettiler. Hakkâri
m›ntakas›nda, ordumuzla Nesturî tedibat› yapmakta oldu¤umuz bir s›rada, ‹n-
giltere dahi hükûmete bir ültimatom verdi. Meclisi fevkalâde olarak içtimaa da-
vet ettim.

‹ngilterenin, ültimatomuna, malûm oldu¤u veçhile cevap verdik. Harp ih-
timalini göze ald›k, iflte, bahsetti¤imiz zevat, bu müflkül anda, bir ecnebî devle-
tin bize hücum edebilece¤i zamanda, kendilerinin de, bize, taarruz ve hücum
ederek hedeflerine sühuletle vâs›l olabileceklerini tahayyül ettiler. Muharebeye
haz›r ve amade bulundurmaya mecbur olduklar› ordular›n› bafls›z b›rak›p,
vaktile hazzetmediklerini ifade eyledikleri, politika sahas›na flitap ettiler.

‹çtima etmifl olan Mecliste, ortaya at›lan bir mesele de, bu flitab› tacil ede-
cek mahiyette idi. Filhakika, meb'uslardan Hoca Esat Efendi, 20 Teflrinievvel
1340 tarihli takririle, mübadele ve iskân› muhacirine ait ve leylî mekteplere ne-
kadar meccanî talebe al›nd›¤›na ve nerelerde iptidaî mektepler aç›ld›¤›na dair
birtak›m sualleri ait olduklar› vekillerden soruyordu. Bu suallerin, flamil oldu-
¤u hususat, cidden milleti alâkadar eden mesail idi. Bu meseleler, vekilleri ten-
kit etmek için pek müsait idi. Bilhassa, mübadele ve iskân ifllerinde herkesi mefl-
gul eden noktalar bariz idi. Bizzat ben dahi seyahatim esnas›ndaki meflhuda-
t›mla, mübadele ve iskân ifllerinin sureti cereyan›ndan flikâyet etmifl ve Ankara-
ya avdetimde bu vekâletin lâ¤vile, bütün hükûmet vesaitinin bu hususta alâka
ve faaliyetini temin edecek bir flekli, hükûmete teklif etmifl idim; bunda mutab›k
kalm›flt›k. Bu husus dahi, taarruza geçeceklerin bu zeminde, çok taraftar ka-
zanmalar› ihtimalini takviye etmekte idi.

Efendiler, komployu keflfettikten sonra, tedbirini bulmakta müflkülât ol-
mad›. B›rakt›¤›m›z noktadan itibaren vaziyeti safha safha arzedeyim.

Hoca Esat Efendinin, sual takriri 27 de yani Kara Bekir Paflan›n istifas›-
n›n ferdas›nda istizaha kalbedilmiflti. Fuat Paflan›n istifanamesinin tarihi olan
30 Teflrinievvel günü Mecliste istizah bafllam›flt›.

Bu günün akflam›, yeme¤e intizar etti¤im Fuat Pafla gelmedi. Fakat, Bafl-
vekil ‹smet ve Müdafaai Millîye Vekili Kâz›m Paflalar geldi.

Çok k›sa bir müdavelei efkâr komploya karfl› sureti hareketi takarrür ettir-
di.

Derhal telefonla, meb'us bulunan, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Fevzi
Pafla Hazretlerinden, meb'usluktan istifa etti¤ini, Meclis Riyasetine bildirmesi-
ni rica ettim. Bu fikrini evvelce Müdafaai Millîye Vekiline bildirdi¤ine zaten
muttali oldu¤um Pafla, ricam› derakap is'af etti. Meb'us olan kumandanlara da
flu flifre telgraf› çektim:

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine 
K.O. 1 K. ‹zzettin Pafla Hazretlerine
K.O. 2 K. Ali Hikmet Pafla Hazretlerine
K.O. 3 K. fiükrü Naili Pafla Hazretlerine
K.O. 5 Fahrettin Pafla Hazretlerine
K.O. 7 Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine
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için çal›flmak f›rsat›n› buldular. Ülke içinde birtak›m gizli örgütler kurmaya ve
giriflimlerde bulunmaya kalk›flt›lar. ‹stanbulda, Vatan, Tanin, Tevhidiefkâr ve
Sontelgraf ve Adanada Abdülkadir Kemali Bey taraf›ndan ç›kar›lan Toksöz
gibi gazetelerle birlefltiler. Bu gazetelerde imzas›z yaz›larla bize sald›rd›lar.
Memlekette genel bir düflünce kargaflas› yaratt›lar. Hakkâri bölgesinde, ordu-
muzla Nesturi* ayaklanmas›n› bast›rmaya çal›flt›¤›m›z bir s›rada, ‹ngiltere de
hükûmete bir ültimatom verdi. Meclisi ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rd›m.

‹ngilterenin, ültimatomuna, bilindi¤i gibi karfl›l›k verdik. Savafl› bile göze al-
d›k. ‹flte, sözetti¤imiz kifliler, bu çetin günlerde, bir yabanc› devletin bize sald›ra-
bilece¤i zamanda, kendilerinin de, bize, sald›rarak ereklerine kolayca varabile-
ceklerini hayal ettiler. Savafla haz›r bulundurmak zorunda olduklar› ordular›n›
bafls›z b›rak›p, daha önce be¤enmediklerini söyledikleri, politika alan›na kofltular.

Toplanm›fl olan Mecliste, ortaya at›lan bir sorun da, bu koflufllar›n› ça-
buklaflt›racak nitelikte idi. Gerçekten, milletvekillerinden Hoca Esat Efendi,
20 Ekim 1924 tarihli önergesiyle, göçmenlerin de¤iflimi ve yerlefltirilmeleriyle
ilgili ve yat›l› okullara kaç paras›z ö¤renci al›nd›¤›na ve nerelerde ilkokullar
aç›ld›¤›na iliflkin birtak›m sorular› ilgili bakanlardan soruyordu. Bu sorular›n,
kapsad›¤› konular, milleti çok ilgilendiren ifller idi. Bu sorunlar, bakanlar›
elefltirmeye çok elveriflli idi. Özellikle, göçmenlerin de¤iflimi, yerlefltirilmeleri
herkesi u¤raflt›ran noktalar belirgin idi. Ben kendim de gezim s›ras›ndaki gör-
düklerime göre, göçmen de¤iflimi ve yerlefltirilmesi ifllerinin gidiflinden yak›n-
m›fl ve Ankaraya döndü¤ümde bu bakanl›¤›n kald›r›larak, bütün hükûmet
olanaklar›n›n bu konuyla ilgilenmelerini ve bu yolda çal›flmalar›n› sa¤layacak
bir yolu, hükûmete önermifl idim; bu önerimi hükûmet de kabul etmiflti. Bu
durum bile, sald›r›ya geçeceklerin bu alanda, çok yandafl kazanmalar› olas›l›-
¤›n› kuvvetlendirmekte idi.

Efendiler, komployu sezinleyince, önlemini bulmak zor olmad›. B›rakt›-
¤›m›z noktadan bafllayarak durumu evre evre bilginize sunay›m.

Hoca Esat Efendinin, soru önergesi 27'de yani Kara Bekir Paflan›n görev-
den çekiliflinin ertesi günü gensoruya çevrilmiflti. Fuat Paflan›n görevden çekil-
me yaz›s›n›n tarihi olan 30 Ekim günü Mecliste gensoru görüflmeleri bafllam›flt›.

Bu günün akflam›, yeme¤e bekledi¤im Fuat Pafla gelmedi. Ama, Baflba-
kan ‹smet ve Millî Savunma Bakan› Kâz›m Paflalar geldi.

Çok k›sa bir görüfl al›flveriflinden sonra komploya karfl› nas›l davran›laca-
¤› kararlaflt›r›ld›.

Hemen telefonla, milletvekili de olan, Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla
Hazretlerinden, milletvekilli¤inden çekildi¤ini, Meclis Baflkanl›¤›na bildirme-
sini rica ettim. Bu düflüncesini daha önce Millî Savunma Bakan›na bildirdi¤i-
ni ö¤renmifl bulundu¤um Pafla, ricam› hemen yerine getirdi. Milletvekili ko-
mutanlara da flu flifre telgraf› çektim:

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine 
K.O. 1 K. ‹zzettin Pafla Hazretlerine
K.O. 2 K. Ali Hikmet Pafla Hazretlerine
K.O. 3 K. fiükrü Naili Pafla Hazretlerine
K.O. 5 Fahrettin Pafla Hazretlerine
K.O. 7 Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine

Komploya
karfl› sureti
hareketimiz

Komploya
karfl› dav-
ran›fl›m›z

* Süryanî papazlar›ndan Nastorius’un kurdu¤u mezhepten olanlar. Eski Suriye halk›ndan
ve onlar›n dininden olanlara Süryanî denir. (B.Y.)



fiifre makine bafl›ndad›r.
1 - Bana olan itimat ve muhabbetinize istinaden gördü¤üm ciddî lüzum üzerine derhal

meb’usluktan istifanamenizi, telgrafla Meclis Riyasetine bildirmenizi teklif ederim. Mühim
olan vazife, askeriyenize bilâkaydüflart hasr› mevcudiyet etmek, sebebi, flayan› kay›tt›r.

2 - Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Müflür Fevzi Pafla Hazretleri ayn› lüzuma mebni
teklifim üzerine istifanamesini vermifltir.

3 - Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat, K.O. 1 ‹zzettin, K.O. 2 Ali Hikmet, K.O. 3 fiükrü Na-
ili, K.O. 5 Fahrettin, K.O. 7 Cafer Tayyar Paflalar hazerat›na yaz›lm›flt›r.

4 - Telgraf bafl›nda keyfiyetten haberdar etmenize muntaz›r›m.
30/10/1340           Reisicumhur Gazi M.Kemal

Efendiler, 30/31 Teflrinievvel sabah›na kadar, Birinci Kolordu Kumanda-
n› ‹zzettin Pafladan ‹zmirden; ‹kinci Kolordu Kumandan› Ali Hikmet Pafladan
Karesiden; Üçüncü Kolordu Kumandan› fiükrü Naili Pafladan Pangalt›dan;
Beflinci Kolordu Kumandan› Fahrettin Pafladan Adanadan; makina bafl›nda
ald›¤›m cevaplarda, teklifimin harfiyen ve derakap tatbik olundu¤u bildirildi.

Efendiler, bu güzide kumandanlar›n, bu vesile ile de, hakk›mda gösterdik-
leri büyük emniyet ve itimada burada teflekkür etmeyi bir vazife addederim.

Üçüncü Ordu Müfettifli ile, Yedinci Kolordu Kumandan›n›n Diyarbekir-
den verdikleri cevaplar aynen flunlar idi:

Müfettifl Paflan›n cevab›:
Ankarada Reisicumhur Gazi Pafla Hazretlerine Diyarbekir, 30/10/1340
Zat› fahimanelerine karfl› olan itimat ve muhabbetimden emin bulunmalar›n› arzeyler

ve ancak böyle bir vazife vataniyeden müstacelen feragatle millet ve dairei intihabiyem naza-
r›nda mes'ul ve muatep tutulmamakl›¤›m için emir buyurulan istifay› icap ettiren esbab›n tav-
zihine müsaadei devletlerini hürmetle istirham eylerim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Kolordu kumandan›n›n cevab›:
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Diyarbekir, 30/10/1340
1 - Zat› Samii Riyasetpenahilerine karfl› perverde eyledi¤im hürmet ve muhabbete itimat

buyurulmas›n› rica ederim.
2 - Bu dakikada dairei intihabiyemle hiçbir istiharede bulunmadan teklifi fahimaneleri-

ni kabul etmekli¤im nazar› millette mes'ul olmakl›¤›m› mucip olabilir.
3 - Menafii vatan ve millet meb'usluktan derhal istifam› icap ettiriyorsa karar› kat’î ve-

rebilmekli¤im için vaziyetten tenvir buyurulmakl›¤›m› arz ve istirham ederim Efendim.
K.O. 7 Kumandan› Cafer Tayyar

Her iki telgrafta, hakk›mdaki itimat ve muhabbet temin olunduktan sonra,
dairei intihabiyelerine karfl› vaziyetlerinden bahsolunmakta ve teklifimin sebe-
bi sorulmaktad›r.

Verdi¤im cevab› aynen arzedeyim:
Makine bafl›nda flifre: 31/10/1340

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine
K.O. 7 K. Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine

Kumandanlar›n meb’us bulunmalar› orduda ve emri kumandada matlup inz›bat ile gayr›-
kabili telif oldu¤una kanaat hâs›l olmufltur. Birinci ve ‹kinci Ordu Müfettifllerinin vazifelerinden
istifa ederek meclise avdetle ordular› münasip görülmiyen bir zamanda bafls›z b›rakm›fl olmalar›
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fiifre makine bafl›ndad›r.
1 - Bana olan güven ve sevginize dayanarak gördü¤üm önemli gerekseme üzerine he-

men milletvekilli¤inden çekildi¤inizi, telgrafla Meclis Baflkanl›¤›na bildirmenizi öneririm.
Önemli olan askerlik görevinize kay›ts›z flarts›z bütün varl›¤›n›zla ba¤lanmak istemenizi be-
lirtmeniz yerinde olur.

2 - Genelkurmay Baflkan› Mareflal Fevzi Pafla Hazretleri de bu gereksemeye dayana-
rak önerim üzerine çekilme yaz›s›n› vermifltir.

3 - Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat, K.O. 1 ‹zzettin, K.O. 2 Ali Hikmet, K.O. 3 fiükrü
Naili, K.O. 5 Fahrettin, K.O. 7 Cafer Tayyar Paflalar hazerat›na* yaz›lm›flt›r.

4 - Telgraf bafl›nda durumu bildirmenizi bekliyorum.
30/10/1924          Cumhurbaflkan› Gazi M.Kemal

Efendiler, 30/31 Ekim sabah›na kadar, Birinci Kolordu Komutan› ‹zzet-
tin Pafladan ‹zmirden; ‹kinci Kolordu Komutan› Ali Hikmet Pafladan Bal›ke-
sirden; Üçüncü Kolordu Komutan› fiükrü Naili Pafladan Pangalt›dan; Beflinci
Kolordu Komutan› Fahrettin Pafladan Adanadan; makina bafl›nda ald›¤›m ya-
n›tlarda, önerimin harfi harfine ve hemen uyguland›¤› bildirildi.

Efendiler, bu seçkin komutanlar›n, bu önerim dolay›s›yla da, bana karfl›
gösterdikleri büyük inan ve güvene burada teflekkür etmeyi bir ödev sayar›m.

Üçüncü Ordu Müfettifli ile, Yedinci Kolordu Komutan›n›n Diyarbak›r-
dan verdikleri karfl›l›klar flöyleydi:

Müfettifl Paflan›n yan›t›:
Ankarada Cumhurbaflkan› Gazi Pafla Hazretlerine Diyarbak›r, 30/10/1924
Yüksek kiflili¤inize olan güvenime ve sevgime inanman›z› sayg› ile dilerim ve ancak

böyle bir vatanî görevimden ivedilikle çekilerek milletimin ve seçim bölgemin gözünde so-
rumlu ve suçlu tutulmamakl›¤›m için emir buyurulan görevden çekilmeyi gerektiren neden-
lerin aç›klanmas›na izin vermenizi sayg›yla dilerim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Kolordu komutan›n›n yan›t›:
Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Diyarbak›r, 30/10/1924
1 - Siz yüce Cumhurbaflkan›ma besledi¤im sayg› ve sevgiye güvenmenizi rica ederim.
2 - Bu dakikada seçim bölgeme hiç dan›flmadan yüksek önerinizi kabul etmem beni

milletin gözünde suçlu duruma düflürebilir.
3 - Vatan›n ve milletin yararlar› milletvekilli¤inden hemen çekilmemi gerektiriyorsa

kesin karar verebilmem için durum hakk›nda ayd›nlat›lmam› sayg› ile dilerim Efendim.
K.O. 7 Komutan› Cafer Tayyar

Her iki telgrafta, bana olan güven ve sevgi üzerine inanç verildikten son-
ra, seçim bölgeleri karfl›s›ndaki durumlar›ndan sözedilmekte ve önerimin ge-
rekçesi sorulmaktad›r.

Verdi¤im karfl›l›¤› oldu¤u gibi bilginize sunay›m:
Makine bafl›nda flifre: 31/10/1924

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine 
K.O. 7 K. Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine

Komutanlar›n milletvekili de olmalar› orduda ve komuta ifllerinde beklenilen düzen
ba¤› ile ba¤daflmad›¤› kan›s›na var›lm›flt›r. Birinci ve ‹kinci Ordu Müfettifllerinin görevle-
rinden çekilip meclise dönmüfl olmalar›n›n ordular› elveriflsiz bir zamanda bafls›z b›rakm›fl

* Sayg› gösterisi olarak bir kifliye “hazret” sözcü¤ünün Türkçe kurallar›na göre ço¤ullaflt›-
r›lmas› olan “hazretleri”, birden çok kifli sözkonusu ise ayn› sözcü¤ün Arapça kurallar›-
na göre ço¤ullaflt›r›lm›fl olan “Hazerat›” denir (B.Y.)



bu mütaleay› teyit eder. Dairei intihahiyeniz halk› ordunun selâmeti inzibat› için ita buyura-
ca¤›n›z karardan elbette memnun olur. Sab›k ifl’ar›ma nazaran karar›n›z›n bildirilmesini ri-
ca ederim.

Reisicumhur Gazi M.Kemal 
Bu ifl'ar›ma Cevat Paflan›n cevab› fludur: 
Makine bafl›nda Diyarbekir, 31/10/1340

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine
Emir ve kumandada matlup inz›bat ile gayr›kabili telif oldu¤undan kumandanlar›n

meb’us bulunmamalar› hakk›ndaki kanaati riyasetpenahilerine bütün kalbimle ifltirak eder
ve hini intihapta aff›m› hakipayi fahimanelerinden istirham›m›n da bu kanaate matuf idü¤ü-
nü arzeylerim. Ancak bugün makam› fahimenelerinden verilen bir emir ile meb’usluktan is-
tifan›n tahmini devletleri veçhile millet ve dairei intihabiyemce iyi görülmiyece¤ine kaniim ve
bu kanaatle hiç de münasip görmedi¤im flu mühim zamanda ordudan ayr›lm›ya muztar ka-
laca¤›m› düflünerek mütellim oldu¤umu arzeylerim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Cevat Paya, Ankaraya geldikten sonra, vaziyeti anlam›fl ve teklifimin lâzi-

müttatbik oldu¤una kani olarak, derhal, mebusluktan istifa eylemifltir. Müflari-
leyhin, ihdas edilmek istenilen vaziyetlerle hiçbir temas ve alâkas› olmad›¤› biz-
ce de tahakkuk e›mifltir. Gerçi, Kâz›m Kara Bekir Pafla, istifa etti¤im filân gün
ve filân saatte gibi tasrihatla birçok kumandanlara ve bu meyanda Cevat Pafla-
ya da bildirmifl ise de, bu ifl'ar Diyarbekirde iken teklifimin sebebi hakikisini
anlamakta tereddüdü mucip olmaktan baflka bir tesir yapmam›flt›r. 

Cafer Tayyar Pafla da bu cevab› verdi: 
Makine bafl›nda Diyarbekir, 31/10/1340

Ankarada: Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Meb'usluk ve kumandanl›k s›fatlar›ndan birinin flahs›m›zdan nez'i lüzumu tensip bu-

yuruldu¤u takdirde vezaifi millîyenin en muhteremi addeyledi¤im vazifei teflriiyeyi ifay› ter-
cih eylemekte oldu¤umu hürmetlerimle arzeylerim Efendim.

K.O. 7 Kumandan› Mirliva Cafer Tayyar
Efendiler, meb'us olan Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve kumandanlar,

orduda siyasetle alâkadar unsur bulunmas›ndaki mahzuru takdir ederek, bu
baptaki teklifimi hüsnü telâkki ve bana filen itimatlar›n› izhar ettikten sonra
Cevat ve Cafer Tayyar Paflalar›n müfettifllik ve kumandanl›kta kalmalar› caiz
görülemezdi. Binaenaleyh derhal askerî vazifelerine hitam verildi. Yerlerine
icap edenler tayin ve keyfiyet Müdafaai Millîye Vekâletince umum orduya ta-
mimen tebli¤ olundu.

Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalara, Müdafaai Millîye Vekâleti tara-
f›ndan bir emir tebli¤ olunarak, yerlerine tayin olunan zevata, vezaifi askeriye-
lerini alelûsul devrü teslim ve imha ettikten sonra Meclise dahil ve vazifei teflri-
iyelerini ifaya mezun olabilecekleri bildirildi. Bu husus Baflvekil taraf›ndan
Meclis Riyasetine de resmen bildirildi.

Meclise girmifl olan, Kâz›m Kara Bekir ve Fuat Paflalar, Meclisten ç›kar›ld›.
Fuat Pafla vazifei askeriyesini hitama erdirmek üzere, tekrar Konyaya gitti. Kâz›m
Kara Bekir Pafla, Sar›kam›fltan gelecek olan halefine intizaren Meclis haricinde
kalmaya mecbur edildi. Meb'usluklar›n› muhafaza etmek istiyen iki kumandan›n
ordu ile alâkas› kat'olundu. Bu suretle komplo tertip edenlerin Meclise ve efkâ-
r› umumiyeye karfl›, ordu ile yapmak istedikleri, blöf, meydana ç›kar›ld›.

Efendiler, 1 Teflrinisani 1340 günü Meclisin ikinci içtima senesi idi.
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olmas› bu görüflü do¤rulam›flt›r. Seçim bölgenizin halk› düzen ba¤›n›n esenli¤i için verece¤i-
niz karardan elbette k›vanç duyar, önceki yaz›ma göre karar›n›z›n bildirilmesini rica ederim.

Cumhurbaflkan› Gazi M.Kemal
Bu telgraf›ma Cevat Paflan›n verdi¤i karfl›l›k fludur:
Makine bafl›nda Diyarbak›r, 31/10/1924

Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Komut ve komuta ifllerinde beklenilen düzen ba¤› ile ba¤daflamaz oldu¤undan komu-

tanlar›n milletvekili olmamalar› yolundaki yüksek görüflünüze bütün kalbimle kat›l›r›m ve
seçim s›ras›nda bu görevden ba¤›fllanmam› yüksek kiflili¤inizden dilemekli¤imin de bu inanç-
tan ileri geldi¤ini bilginize sunar›m. Ancak bugün yüksek makam›n›zdan verilen bir emir ile
milletvekilli¤inden çekilmemin sizin de kestirebilece¤iniz gibi milletçe ve seçim bölgemce iyi
görülmiyece¤ine inan›yorum ve bu inançla hiç de elveriflli bulmad›¤›m flu önemli zamanda
ordudan ayr›lmak zorunda kalaca¤›m› düflünerek üzüntü duydu¤umu bilginize sunar›m.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Cevat Pafla, Ankaraya geldikten sonra, durumu anlam›fl ve önerime uyul-

mak gerekti¤i kan›s›na vararak, hemen, milletvekilli¤inden çekilmifltir. Cevat
Paflan›n, yarat›lmak istenilen durumlarla hiçbir iliflki ve ilgisi olmad›¤› bizce de
kesin olarak anlafl›lm›flt›r. Gerçi, Kâz›m Kara Bekir Pafla, görevden çekildi¤ini
filân gün ve filân saatte gibi belirlemelerle birçok komutanlara ve bu arada Ce-
vat Paflaya da bildirmifl ise de, bu bildiri Diyarbak›rda iken önerimin gerçek
nedenini anlamakta duraksamaya yol açmaktan baflka bir etki yapmam›flt›r.

Cafer Tayyar Pafla da bu yan›t› verdi:
Makine bafl›nda Diyarbak›r, 31/10/1924

Ankarada: Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Milletvekilli¤i ve komutanl›k görevlerinden birinden al›nmam›z› gerekli buluyorsan›z

ulusal görevlerin en sayg›de¤eri sayd›¤›m yasama görevimi yapmay› ye¤lemekte oldu¤umu
sayg›lar›mla bilginize sunar›m Efendim.

K.O. 7 Komutan› Tu¤general Cafer Tayyar
Efendiler, milletvekili de olan Genelkurmay Baflkan› ve komutanlar, or-

duda politikayla u¤raflan kimselerin bulunmas›ndaki sak›ncay› anlay›p, bu
yoldaki önerimi iyi karfl›lad›ktan ve bana güvenlerini edimli olarak gösterdik-
ten sonra Cevat ve Cafer Tayyar Paflalar›n müfettifllik ve komutanl›kta kal-
malar› uygun görülemezdi. Bunun için askerlik görevlerine hemen son veril-
di. Yerlerine gerekenler atand› ve durum Millî Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan
bütün orduya genelgeyle bildirildi.

Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalara, Millî Savunma Bakanl›¤› taraf›n-
dan bir emir verilerek, yerlerine atanan kimselere aserlik görevlerini yönte-
mine göre teslim edip sonucu bildirdikten sonra Meclise girip yasama görev-
lerini yapabilecekleri bildirildi. Bu durum Baflbakan taraf›ndan Meclis Bafl-
kanl›¤›na da resmî olarak bildirildi.

Meclise girmifl olan, Kâz›m Kara Bekir ve Fuat Paflalar, Meclisten ç›ka-
r›ld›. Fuat Pafla askerlik görevini sona erdirmek üzere, yeniden Konyaya git-
ti. Kâz›m Kara Bekir Pafla, yerine atanan ve Sar›kam›fltan gelecek olan komu-
tan› beklemek için Meclis d›fl›nda kalmak zorunda b›rak›ld›. Milletvekilli¤in-
de kalmak istiyen iki komutan›n ordu ile iliflkisi kesildi. Böylece komplo dü-
zenleyenlerin Meclise ve kamu oyuna karfl›, orduyu kullanarak yapmak iste-
dikleri, blöf, ortaya ç›kar›ld›.

Efendiler, 1 Kas›m 1924 günü Meclisin ikinci y›ldönümü idi.
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Bu münasebetle, celseyi, ben küflat ettim. Mutat nutkumu irad eyledim.
Ben, riyaset kürsüsünü terkettikten sonra; Fevzi, Fahrettin, ‹zzettin, Ali Hik-
met, fiükrü Naili Paflalar›n istifanameleri ve Baflvekil Paflan›n, orduda kuman-
da tebeddülüne ait 31/10/1340 tarihli tezkeresi s›ra ile okundu. Meclis, 5 Teflri-
nisani günü içtima etmek üzere, celse tatil edildi.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 1 Teflrinisani 1340 tarihli bir tezkere ile
Meclis Riyasetine müracaat ederek, Müdafaai Millîye Vekâletinin, kendisini
Meclise iltihaktan menetti¤inden flikâyet etti. 5 Teflrinisani günü, Mecliste oku-
nan bu tezkerede, Kâz›m Kara Bekir Pafla diyordu ki: "‹stifamdan befl gün
sonra (30/10/1340 Cuma günü akflam› geceleyin) Müdafaai Millîye Vekilinin
Sar›kam›fltan gelecek olan asilin vüruduna kadar beni Meclise iltihaktan al›-
koymak istiyen bir tebli¤ini ald›m". Tezkere, flu cümle ile hitam buluyordu:
"Maamafih bu hususta, salâhiyettar olan Meclisi Alinin karar›na intizar eyledi-
¤imi arzeylerim."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Müdafaai Millîye Vekâletine de ayn› tarihte bir
tezkere yazarak, "devir ve teslim vesilesile gayr›muayyen bir müddet için vazi-
fei teflriiye devam etmemekli¤im tebli¤ buyuruluyor." "istifa etti¤im gün, asile
intizar bahsi ileri sürülmemiflti." "Befl gün sonra bilmem neden böyle bir vesi-
le ihdas buyuruldu, Meclise iltihak ettikten sonra velev muvakkat bir surette ol-
sun tekrar bir vazifeyi kabul, hem arzuma, hem de Büyük Millet Meclisinin ka-
rar›na mütevakk›f oldu¤undan keyfiyeti mezkûr Meclis Riyasetine yazd›¤›m›
arzeylerim..

Efendiler, "ordumuzun teali ve takviyesi için" lâyihalar takdim etti¤inden
bahseden ve onlar nazar› dikkate al›nmad›¤›ndan "teessür ve yeflim fevkalâde-
dir" diyen sab›k müfettifl pafla, memleketin üçte birine flamil koskoca bir ordu-
yu, keyfinin istedi¤i anda, befl sat›rl›k bir kâ¤›tla bafls›z b›rakman›n nekadar
hafif ve ordunun teali ve takviyesi noktai nazar›ndan esas olan inz›bat› ne de-
rece muhil bir hareket oldu¤unun farik› görünmüyor. Nazar› dikkate al›nma-
d›¤›n› iddia etti¤i raporlar› ve lâyihalarile yapamad›¤› ifli devletin bir ültimatom
ald›¤› ve ondan dolay› fevkalâde olarak toplad›¤› Mecliste yapmaya kalk›flt›¤›-
n› dermeyan eden müfettifl pafla, kendisi gibi hareket eden arkadafllarile bera-
ber pek nâmanasip bir zamanda, orduya ne fena bir anarfli numunesi gösterdi-
¤ini anlamak istemiyor..

Ordumuzun, tealisi için, fikir ve mütalealar›n›n takdir görmedi¤inden
mu¤ber olan zat; vezaifi askeriyenin devrü tesliminin kanunî bir vazife oldu¤u-
nu, ordunun selâmeti idare ve inzibat› için onu yapmaya mecbur bulundu¤unu
bilmez gibi görünüyor..

Uhdesindeki vazifei askeriyenin hitam buldu¤unu, Meclise resmen bildire-
cek makam›n, ona vazifei askeriye vermifl olan makam olmak tabiî bulundu-
¤unu nazar› dikkate alm›yor..

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n Meclis Riyasetine olan tezkeresini
müteak›p Baflvekilin bir tezkeresi ve iki melfufu da okundu.

Baflvekil Pafla; Kara Bekir Paflan›n, Müdafaai Millîye Vekâletine olan mü-
racaatini ve Vekâletin ona verdi¤i cevab› aynen Meclise arzediyordu.

Müdafaai Millîye Vekili, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, bütün müddeiyat ve
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Bundan dolay› oturumu, ben açt›m. Yöntem gere¤i nutkumu verdim.
Ben, baflkanl›k kürsüsünden ayr›ld›ktan sonra; Fevzi, Fahrettin, ‹zzettin, Ali
Hikmet, fiükrü Naili Paflalar›n görevden çekilmeleri ve Baflbakan Paflan›n, or-
duda komuta de¤iflikli¤i ile ilgili 31/10/1924 tarihli yaz›s› s›ra ile okundu. Mec-
lis, 5 Kas›m günü toplanmak üzere, oturuma son verildi.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 1 Kas›m 1924 tarihli bir yaz›yla Mec-
lis Baflkanl›¤›na baflvurarak, Millî Savunma Bakanl›¤›n›n, kendisinin Meclise
kat›lmas›n› yasaklad›¤›ndan yak›nd›. 5 Kas›m günü, Mecliste okunan bu yaz›-
da, Kâz›m Kara Bekir Pafla, diyordu ki: "Görevden çekilmemden befl gün son-
ra (30/10/1924 Cuma günü akflam› geceleyin) Millî Savunma Bakan›n›n benim
görevime Sar›kam›fltan atanan ve gelecek olan kifli gelene kadar benim Mec-
lise kat›lmam› yasaklamak istiyen bir bildirisini ald›m." Yaz› flu cümle ile son
buluyordu: "Bununla birlikte bu konuda, yetkili olan Yüce Meclisin karar›n›
bekledi¤imi bilginize sunar›m."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Millî Savunma Bakanl›¤›na da yine o tarihte bir
yaz› yazarak, "devir ve teslim gibi uydurma bir nedenle belirsiz bir süre için
yasama görevimi yapmamakl›¤›m bildiriliyor." "görevden çekildi¤im gün, ye-
rimi alacak olan› beklemem konusu ileri sürülmemiflti". "Befl gün sonra bil-
mem neden böyle bir uydurma neden ortaya ç›kar›ld›.", "Meclise kat›ld›ktan
sonra geçici olarak olsa bile yeniden bir görevi kabul etmek, hem kendi iste-
¤ime, hem de Büyük Millet Meclisinin karar›na ba¤l› oldu¤undan durumu o
Meclisin Baflkanl›¤›na yazd›¤›m› bilginize sunar›m.."

Efendiler, "ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için" kanun öneri-
leri sunmufl oldu¤undan sözeden ve onlar dikkate al›nmad›¤› için "üzüntüm
ve kayg›m çok büyüktür" diyen, eski müfettifl pafla, memleketin üçte birini
kapsayan koskoca bir orduyu, keyfinin istedi¤i anda, befl sat›rl›k bir kâ¤›tla
bafls›z b›rakman›n ne denli hafif ve ordunun yükselmesi ve güçlendirilmesi ba-
k›m›ndan temel olan düzen ba¤›n› ne denli bozucu bir davran›fl oldu¤unu kav-
ram›fl görünmüyor. Dikkate al›nmad›¤›n› ileri sürdü¤ü raporlar› ve kanun
önerileriyle yapamad›¤› ifli devletin bir ültimatom ald›¤› ve ondan dolay› ola-
¤anüstü olarak toplanan Mecliste yapmaya kalk›flt›¤›n› ileri süren müfettifl pa-
fla, kendisi gibi davranan arkadafllarile birlikte pek elveriflli bir zamanda, or-
duya ne kötü bir anarfli örne¤i verdi¤ini anlamak istemiyor..

Ordumuzun, yükselmesi için, düflünce ve görüfllerinin yüz bulmamas›na
gücenen kifli; askerlik görevinin devir tesliminin yasal bir ödev oldu¤unu, or-
dunun esenlikle yönetilmesi ve düzeni için onu yapmak zorunda bulundu¤u-
nu bilmez gibi görünüyor..

Üstündeki askerlik görevinin son buldu¤unu, Meclise resmî olarak bildi-
recek makam›n, ona askerlik görevi vermifl olan makam olmak do¤al bulun-
du¤unu dikkate alm›yor...

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n Meclis Baflkanl›¤›na gönderdi¤i ya-
z›dan sonra Baflbakan›n bir yaz›s› ve iki eki de okundu.

Baflbakan Pafla; Kara Bekir Paflan›n, Millî Savunma Bakanl›¤›na yapt›¤›
baflvurusunu ve Bakanl›¤›n ona verdi¤i karfl›l›¤› oldu¤u gibi Meclisin bilgisine
sunuyordu.

Millî Savunma Bakan›, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, bütün ileri sürdüklerinin



mütaleat›n›n do¤ru olmad›¤›n› izah ettikten sonra ona "ordu müfettiflli¤ine ait
vezaif ve mahrem vesaikin bizzat" halefine devrü teslim ve imbas›n› tekrar te-
yit ve emrediyordu.

Acaba, bu son ihtardan sonra, sab›k müfettifl pafla, anlam›fl m›d›r ki, vata-
n›n müdafaas› için ordusuna müteallik mühim vazifeyi, mahrem vesaik› devlet
onun flahs›na emniyet ve teslim etmifltir. Onlar›, devlete, flahsan mes’ul olacak,
halefi gösterilmeden, kendili¤inden, istedi¤ine terk ve teslim etmesi büyük bir
hatad›r; a¤›r muamelei kanuniyeyi müstelzimdir. Bunlar› anlam›fl m›d›r?

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflay›, Meclise bir an evvel iltihak ettirmek-
te, istical edenler, yapt›¤›m›z muameleyi iptale çal›flmakta kusur etmediler. Fe-
ridun Fikri Bey (Dersim Meb'usu) ilk olarak ortaya at›ld›. Vehbi Bey (Karesi
Meb'usu): "Meclise iltihak eden bir arkadafl›, bir azay› müzakereye ifltirakten,
herhangi bir kuvvet al›koyabilir mi? Böyle fley olur mu?" diye hitap ve itaba
bafllad›.

Muhterem meb'us, fikir arkadafl›n› bir an evvel Mecliste faaliyete geçi-
rebilmek için, kanun kuvvetini, onun kahhar kudretini ve o kuvvet ve kud-
reti istimal için, Meclisi Alinin ve milletin emniyet ve itimad›na mazhar ol-
mufl insanlar›n azim ve kararlar›nda ne derece kat’î olduklar›n› unutmufl gi-
bi görünüyordu.

‹smet Paflan›n beyanat›, bu yaygaralar› susturdu. Buna dair olan müzake-
re kapand›. Paflalara; verilen evamir harfiyen tatbik ettirildi.

Meclis, umumî müzakeresine geçti. Mevzuubahs mesele (Mübadele, ‹mar,
‹skân Vekâletinden) istizah idi.

Baflvekil ‹smet Pafla, kürsüye ç›karak flu teklifte bulundu: "Birçok hatiple-
rin imar ve iskân iflleri üzerinde de¤il, muhtelif vesilelerle muhtelif vekâletlere
ait ifllere temas ettiklerini gördüm. Hatta baz› hatipler, Baflvekilin, devletin si-
yaseti dahilîye ve haricîyesi hakk›nda ariz ve amik tafsilât vermesi arzusunu iz-
har buyurmufllard›r. Bu arzulara tamamen ve maalmemnuniye ikt›fa ediyo-
rum. Mübadele vekili, Meclisi Alinin âra ve tensibile Reis Vekilli¤ine intihap
edilmifltir. Fakat bu münasebetle istizah›n ehemmiyet ve flümulünün hiçbir su-
retle ink›ta etmemesini teklif ederim. Ben, güzel (taktik'i) severim."

Bu suretle, hükûmet, sahnenin perdesini kald›rd› ve oyun haz›rl›¤› yapan-
lar›n oyunlar›n› tatbik etmesini tacil etti. Hükûmet, musademeyi aç›ktan ve cep-
heden kabul etmifl bulunuyordu.

Efendiler, lehte ve aleyhte olmak üzere otuz kadar hatip söz söyledi. Ad-
liye ve Maarif Vekilleri de beyanatta bulundular. Münakafla befl saat neticesiz
devam etti. ‹stizah müzakeresi ertesi güne talik edildi.

Ertesi günü, ö¤lenden sonra saat 2:30 da müzakereye baflland›. ‹lk, kürsü-
ye ç›kan, Dahiliye Vekili ve Mübadele ‹mar ve ‹skân Vekâleti Vekili Recep Bey
oldu. Uzun izahat ve bayanatta bulundu. Muhalifler, yerlerinden, Recep Beye
k›sa tarizler yap›yorlard›.

Recep, Bey, bir noktada, dedi ki: "Baz› gazeteler ve baz› zevat, diyorlar ki
Ankarada bir hükûmet varm›fl. Meclisin bütün tatil zaman›nda, memleketi, neka-
dar kanunsuzluklar, nekadar usulsüzlükler varsa, hep bunlarla idare etmifl.. Ri-
vayete göre, baz› arkadafllar›n birtak›m gizli defterleri de varm›fl, orada vekille-
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yanl›fl oldu¤unu aç›klad›ktan sonra ona "ordu müfettiflli¤i ile ilgili görev ve
gizli belgeleri yerine atanan komutan›n kendisine" devir ve teslim etmesini ve
sonuçland›rmas›n› yeniden istiyor ve bunu emrediyordu.

Acaba, bu son uyar›dan sonra, eski müfettifl pafla, anlam›fl m›d›r ki, vata-
n›n savunulmas› için ordusuyla ilgili önemli görevi, gizli belgeleri devlet onun
kendisine güvenip vermifltir. Onlar›, devlete, karfl› sorumlu olacak yeni komu-
tan gösterilmeden, kendili¤inden, istedi¤ine b›rak›p vermesi büyük bir yan›l-
g›d›r; a¤›r yasal cezay› gerektirir. Bunlar› anlam›fl m›d›r?

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflay›, Meclise, bir an önce katt›rmak için,
acele edenler, yapt›¤›m›z ifllemi bozdurmaya çal›flmaktan geri kalmad›lar. Fe-
ridun Fikri Bey (Tunceli Milletvekili) ilk olarak ortaya at›ld›. Vehbi Bey (Ba-
l›kesir Milletvekili): "Meclise kat›lan bir arkadafl›, bir üyeyi görüflmelere ka-
t›lmaktan, herhangi bir kuvvet al›koyabilir mi? Böyle fley olur mu?" diye yay-
garaya bafllad›.

Say›n meb'us, ülkü arkadafl›n› bir an önce Mecliste çal›flmaya bafllatabil-
mek için, kanun kuvvetini, onun ezici gücünü ve o kuvvet ve gücü kullanmak
için, Yüce Meclisin ve milletin inan ve güvenini kazanm›fl insanlar›n kararl› ve
kararlar›nda ne denli kesin olduklar›n› unutmufl gibi görünüyordu.

‹smet Paflan›n konuflmas›, bu yaygaralar› susturdu. Bu konu üzerindeki
görüflme kapand›. Paflalara; verilen emirler harfi harfine uygulat›ld›.

Meclis, genel görüflmeye geçti. Sözkonusu sorun (De¤iflim, Bay›nd›rl›k,
Yerlefltirme Bakanl›¤›ndan) bilgi isteyen gensoru önergesi idi.

Baflbakan ‹smet Pafla, kürsüye ç›karak flu öneride bulundu: "Birçok ko-
nuflmac›lar›n bay›nd›rl›k ve yerlefltirme iflleri üzerinde konuflmaktan çok, tür-
lü iliflkilerde çeflitli bakanl›klar›n ifllerine de¤indiklerini gördüm. Dahas› bir
k›s›m konuflmac›lar, Baflbakan›n, devletin iç ve d›fl politikas› üzerinde enine
boyuna ayr›nt›l› bilgi vermesini istemifllerdi. Bu isteklerin hepsini seve seve
benimsiyorum. De¤iflim ‹flleri Bakan›, Yüce Meclisin uygun bulmas›yla Bafl-
kan Vekilli¤ine seçilmifltir. Ama bundan dolay› gensorunun önem ve kapsa-
m›n›n hiçbir bak›mdan k›s›lmamas›n› öneririm. Ben, güzel (taktik)'i seve-
rim."

Böylece, hükûmet, sahnenin perdesini kald›rd› ve oyun haz›rl›¤› yapanla-
r›n oyunlar›n› oynamalar›n› çabuklaflt›rd›. Hükûmet, aç›ktan ve cepheden ça-
t›flmay› kabul etmifl bulunuyordu.

Efendiler, olumlu ve olumsuz olmak üzere otuz kadar konuflmac› söz
söyledi. Adalet ve Millî E¤itim Bakanlar› da konufltular. Tart›flma, bir sonuç
al›nmadan befl saat sürdü. Gensoru görüflmesi ertesi güne b›rak›ld›.

Ertesi günü, ö¤lenden sonra saat 2:30 da görüflmeler bafllad›. ‹lk, kürsü-
ye ç›kan, ‹çiflleri Bakan› ve De¤iflim, Bay›nd›rl›k ve Yerleflim Bakan Vekili
Recep Bey oldu. Uzun bir aç›klama yapt› ve uzun konufltu. Muhalifler, yerle-
rinden, Recep Beye k›sa k›sa satafl›yorlard›.

Recep Bey, bu görüflmelerin bir yerinde, dedi ki: "Kimi gazeteler ve kimi
kifliler, diyorlar ki Ankarada bir hükûmet varm›fl, Meclisin bütün dinlenme dö-
neminde, memleketi, nekadar kanunsuzluklar, nekadar usulsüzlükler varsa, hep
bunlarla yönetmifl.. Söylentiye göre, kimi arkadafllar›n birtak›m gizli defterleri
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rin yapt›klar› kanunsuz hareketler mukayyet imifl.. bir gün gelecekmifl; Meclis
toplanacak ve orada hükûmeti hesaba çekeceklermifl. O zaman o gizli defterler
muhteviyat› muvacehei millette hükûmetten sorulacakm›fl. ‹flte; o gün gelmifltir!
O defterler muhteviyat›n›, huzuru millete döksünler!"

Feridun Fikri Bey, arkadafllar› nam›na cemi sigasile cevap verdi: "S›ras›n-
da dökece¤iz!" dedi.

Recep Bey mukabele etti: "Dökünüz Efendim; bekliyoruz. Hükûmet, hu-
zuru millette, sinei mes'uliyeti daima küflade olarak karfl›n›zdad›r" dedi ve flu
sözleri ilâve etti: "Memleketin iphama, i¤lâka, vuzuhsuzlu¤a, tereddüde taham-
mülü yoktur. Aç›k vazifei tenkit yap›lmaks›z›n, afakta, birtak›m flüphe bulutla-
r›n›n, hergün dolaflt›¤›n›, f›s›ld›yarak, Türkiye Cumhuriyetinin, bu taze vücu-
dun, hayat›nda muz›r teflevvüfller varm›fl gibi göstermek, bu memlekete h›ya-
nettir." "Herkesin köflede, bucakta, koridorlarda, flurada burada, birtak›m
mevhum zununu bat›la ile efkâr› i¤lâk etmektense, bu herkese mütesaviyen kü-
flade olan millet kürsüsünde gelip hakikati söylemesi lâz›md›r. Hakikat söylen-
mez ve yine bu mevhum telkinata devam edilirse, bu memleketin ak›beti ile
kuvvetli ve samimî bir alâka olmad›¤›na alâmet addedece¤im. Ben flahsan böy-
le addedece¤im ve zannederim, millet de böyle addedecektir. Bu kürsüye davet
ediyorum... Ta ki, millet bilsin; hakikat ne taraftad›r. Zan, vehim, isnat, itham
ne taraftad›r."

Recep Beyden sonra, aleyhte beyanatta bulunan birtak›m zevat dinlendi.
Onlara da Ticaret Vekili Hasan Bey (Trabzon Meb'usu) ve Müdafaai Millîye
Vekili Kâz›m Pafla cevap verdiler.

Aleyhte söz alanlar meyan›nda Rauf Bey de vard›. Ona da söz s›ras› gel-
di.

Rauf Bey, ‹mar ve ‹skân Vekâletinden olan sual ve istizah›n, hükûmetin
heyeti umumiyesine teflmilini muvaf›k bulmamakla beraber, Baflvekil Paflan›n
bu hareketini civanmerdane buldu ve sözlerinin bafl›nda "Meclis, bir kast kar-
fl›s›nda bulunan hükûmete hücum vaziyeti alm›flt›r." dedi.

Yunus Nadi Bey; "anlamad›k!" dedi. Rauf Bey izah etti; dedi ki: Münek-
kitler, hükûmete hitap ederken, kasten bir ifl yapm›fllar ve ona hücum ediyorlar
vaziyetini görüyorum.

Rauf Bey, hatiplerin, a¤›r kelime kullanmamalar›, hükûmeti küçük düflü-
recek flekilde ifadatta bulunulmamas› gibi nas›hane ve mülâyimane bir tav›r ve
tarz ile Feridun Fikri Beyin teklifine temas ve onu müdafaa etti. Dersim Meb'
usunun teklifi, bir "anket parlamanter" idi; "Meclis tahkikat›" heyeti teflkilinin
müstacelen taht› karara al›nmas› isteniyordu. Feridun Fikri Beyin buna dair bir
takriri ve bu takririn tayini esami ile reye vaz'› için de Feridun Fikri Beyle be-
raber daha 16 arkadafl›n›n di¤er bir takriri vard›.

Rauf Bey dedi ki: "Tetkik heyeti diye tercüme etti¤im bir heyetten bahis
buyuruldu". - Bahis buyuran Feridun Fikri Beydir - Rauf Bey sözüne flöyle de-
vam etti:

"... Vekiller böyle bir heyetin kabulünü, bu ane kadar güzide olan hissiya-
t› vatanîye ve millîyeye karfl› bir flaibe ve bir zillet diye telâkki ettiler."

Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin sözünü kesti. "Biraz öyle" dedi. Rauf Bey tek-
rar devam etti. "Hepimizin lâyuhti olmad›¤›n› kabul ederek arzediyorum ve bu-
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de varm›fl, orada bakanlar›n kanunsuz iflleri yaz›l› imifl.. bir gün gelecekmifl;
Meclis toplanacak ve orada hükûmeti hesaba çekeceklermifl. O zaman o gizli
defterlerde yaz›lanlar milletin önünde hükûmetten sorulacakm›fl. iflte; o gün
gelmifltir. O defterlerde yaz›lanlar›, milletin önüne döksünler."

Feridun Fikri Bey, arkadafllar› ad›na ço¤ul tak›s› kullanarak karfl›l›k ver-
di: "S›ras›nda dökece¤iz" dedi.

Recep Bey karfl›l›k verdi: "Dökünüz Efendim; bekliyoruz. Hükûmet,
millet önünde, sorumluluk ba¤r› hep aç›k olarak karfl›n›zdad›r" dedi ve flu söz-
leri ekledi: "Memleket gizlili¤e, kapal›l›¤a, belirsizli¤e, karars›zl›¤a dayanam›-
yacak durumdad›r. Aç›ktan aç›¤a elefltirme görevi yap›lmaks›z›n, gök yüzün-
de, birtak›m kuflku bulutlar›n›n, hergün dolaflt›¤›n›, f›s›ldayarak, Türkiye
Cumhuriyetinin, bu körpe varl›¤›n, yap›s›nda zararl› kar›fl›kl›klar varm›fl gibi
göstermek, bu memlekete hainlik etmektir." "Herkesin köflede, bucakta, ko-
ridorlarda, flurada, burada, birtak›m bofl kuruntularla kafalar› buland›rmak-
tansa, herkese eflit olarak aç›k olan bu millet kürsüsünde gelip gerçe¤i söyle-
mesi gerekir. Gerçek söylenmez ve yine bu bofl kuruntular sürdürülürse, bu
memleketin gelece¤i ile sa¤lam ve içten bir iliflkileri olmad›¤› yarg›s›na vara-
ca¤›m. Ben kendim bu yarg›ya varaca¤›m ve san›r›m, millet de böyle bir yar-
g›ya varacakt›r. Bu kürsüye ça¤›r›yorum... Gelin konuflun ki millet bilsin; ger-
çek ne yandad›r. San›, kuruntu, lekeleme, suçlama ne yandad›r."

Recep Beyden sonra, karfl›t konuflan birtak›m kifliler dinlendi. Onlara da
Ticaret Bakan› Hasan Bey (Trabzon Milletvekili) ve Millî Savunma Bakan›
Kâz›m Pafla yan›t verdiler.

Hükûmete karfl› söz alanlar aras›nda Rauf Bey de vard›. Ona da söz s›ra-
s› geldi.

Rauf Bey, Bay›nd›rl›k Yerlefltirme Bakanl›¤›yla ilgili soru ve gensorunun,
hükûmetin tümünü kapsayacak biçimde geniflletilmesini uygun bulmamakla
birlikte, Baflbakan Paflan›n bu davran›fl›n› yi¤itçe buldu ve sözlerinin bafl›nda
"Meclis, bir art niyet karfl›s›nda bulunan hükûmete sald›r›ya geçmifltir." dedi.

Yunus Nadi Bey; "anlamad›k" dedi. Rauf Bey aç›klad›; dedi ki: "Eleflti-
riciler, hükûmete karfl› konuflurken, art niyetle haz›rlanm›fl bir ifl yapm›fllar ve
ona sald›r›yorlar gibi görüyorum."

Rauf Bey, konuflmac›lar›n, a¤›r sözler kullanmamalar›, hükûmeti küçük
düflürecek biçimde konuflulmamas› gibi ö¤üt verircesine ve yumuflak bir tutum
tak›nd›ktan sonra Feridun Fikri Beyin önerisine de¤indi ve onu savundu. Der-
sim Milletvekilinin önerisi, bir "anket parlamanter*" idi; bir "Meclis sorufltur-
mas›" kurulu kurulmas› için ivedilikle karar al›nmas› isteniyordu. Feridun Fik-
ri Beyin bununla ilgili bir önergesi ve bu önergenin ad okunarak oylanmas› için
de Feridun Fikri Beyle birlikte daha 16 arkadafl›n›n baflka bir önergesi vard›.

Rauf Bey dedi ki: "‹nceleme kurulu diye anlad›¤›m bir kuruldan sözedil-
di." Sözeden Feridun Fikri Beydir – Rauf Bey sözünü flöyle sürdürdü:

"... Bakanlar böyle bir kurulun kabulünü, flimdiye de¤in sayg›n olan ülke
ve vatan duygular›na karfl› bir lekeleme ve bir afla¤›lama sayd›lar."

Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin sözünü kesti. "Biraz öyle" dedi. Rauf Bey
konuflmas›n› sürdürdü. "Hepimizin yan›lmaz olmad›¤›m›z› kabul ederek söylü-
* Meclis soruflturmas›



nun lâz›m oldu¤unu, (...) ben de alâkadar oldu¤um için herkesten evvel, ben ta-
lep ediyorum." dedi.

Rauf Bey, söz söylerken, Meclise karfl› çok hürmetkâr oldu¤unu göster-
mek için de vesile aramaya ehemmiyet veriyordu. Bir münasebet getirerek de-
di ki: "Bu Meclisi Alinin vazetti¤i kanunlara, baz› s›fat tevcih edilmifltir. (Kori-
dor Kanunlar›) denilmifltir."

Rauf Bey, Meclisi Aliye hürmet talep ediyordu.
Rauf Bey, Meclisi Alinin cumhuriyeti ilân eden kanunu üzerine ald›¤› say-

g›s›z vaziyetin unutuldu¤unu zannetmifl olacak!
Mazhar Müfit Bey (Denizli Meb'usu): "Onu ilk önce, refiki muhtereme-

niz Muhtar Beyefendi söylemifltir." dedi. Bu söz, Rauf Beye istikameti kelâm›-
n› de¤ifltirtti. Fakat, Muhtar Bey al›nd›.

Saip Bey (Kozan) söze kar›flt›. Nihayet, makam› riyasetin müdahale ve ih-
tarile Rauf Bey sözüne devam ettirildi.

Rauf Bey, döndü dolaflt›, nihayet, prensip meselesine dayand›. "fiiar›m›z,
mesle¤imiz, bilâkaydüflart, hakimiyeti millîye esas›d›r." dedi.

Yunus Nadi Beyin sadas› iflitildi: "Cumhuriyet!..."
Rauf Beye cevap vermedi. Bafllad›¤› cümleyi flu suretle ikmal etti. "Haki-

miyeti millîyenin, yegâne tecelligah› olan Büyük Millet Meclisidir."
(Cumhuriyet sesleri) bütün Meclis salonunu doldurdu.
Ali Saip Bey (Kozan): Cumhuriyet!... dedi.
Rauf Bey, Ali Saip Beyle konuflmaya bafllad›. ‹hsan Bey müdahale etti.

"‹fadei âliniz sarih de¤ildir Rauf Beyefendi." dedi.
Rauf Bey: "Sarihtir. Çok rica ederim ‹hsan Beyefendi." ‹hsan Bey: "Oka-

dar sarih de¤ildir. Uzun zamandanberi zat› âlinizle anlaflamad›k!" Rauf Bey,
‹hsan Beyin yüksek adalet hissile mütehassis bulundu¤undan, hâkimlik etmifl
oldu¤undan bahsederek ona dedi ki: "Beraeti zimmet as›ld›r. Aksini ispat ede-
medikçe, bir taraf› suizan alt›nda bulundurmak ve böyle ifade etmek do¤ru de-
¤ildir." ‹hsan Bey cevap verdi. "Hakikati ifade etmiyen maznundan flüphe et-
mekte hâkim hakl›d›r." dedi.

Rauf Beyle, ‹hsan Bey aras›ndaki bu muhavere biraz uzad›. Reis müdaha-
le etti. Rauf Bey devam etti ve: "Teflkilât› Esasiye Kanununda, vekillerin vazife
ve salâhiyeti hakk›nda bir kanun tedvini mevzuubahs idi. Bu tedvin edildi mi?
Bunu sual ederim" dedi.

Efendiler, kanunlar›n Meclis taraf›ndan tedvin olunmas› tabiî bulundu¤u-
na nazaran, Rauf Bey, hükûmetten de¤il, kendisinin de aza olarak dahil bulun-
du¤u Meclisten sual soruyordu.

Rauf Bey, fiûray› Devlet teflkilât›na temas ettikten sonra, "Men'i fiekavet
Kanunu tatbik edilmifl midir? Köy Kanunu tatbik edilmifl midir?" tarz›nda, Da-
hiliye Vekilinden bafll›yarak, Naf›a, Ticaret, Ziraat, Müdafaai Millîye, Adliye,
Maarif Vekillerine müteaddit sualler tevcih etti. Bütün, bu suallerle, Rauf Beyin;
millet ve ordunun nazar› dikkatini celbetmek istedi¤i anlafl›l›yordu. Meselâ, Ka-
radere ormanlar› hakk›nda bir muamele oldu¤unu matbuatta görmüfl; o ifl nas›l
olmufl? ve "fedakâr ve kahraman ordumuzun, ‹stiklâl Harbini müteak›p, hali se-
ferden, hazara intikalinde, büyük bir intizam ve mekânat gösterdi¤ini iflittik ve
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yorum ve bunun gerekli oldu¤unu, (...) ben de ilgili oldu¤um için herkesten
önce, ben istiyorum." dedi.

Rauf Bey, söz söylerken, Meclise karfl› çok sayg›l› oldu¤unu göstermek
için de f›rsat aramaya önem veriyordu. Bir iliflki yaratarak dedi ki: "Bu Yüce
Meclisin koydu¤u kanunlara, kimi adlar yak›flt›r›lm›flt›r. (Koridor Kanunlar›)
denilmifltir."

Rauf Bey, Yüce Meclise sayg› gösterilmesini istiyordu.
Rauf Bey, Yüce Meclisin Cumhuriyet ilân eden kanunu karfl›s›nda tak›n-

d›¤› sayg›s›z durumun unutuldu¤unu sanm›fl olacak.
Mazhar Müfit Beyin (Denizli Milletvekili): "Onu ilk önce, say›n arkada-

fl›n›z Muhtar Beyefendi söylemifltir." dedi. Bu söz, Rauf Beye konuflma yönü-
nü de¤ifltirtti. Ama, Muhtar Bey al›nd›.

Saip Bey (Kozan) söze kar›flt›. Sonunda, baflkanl›¤›n ifle kar›flmas› ve
uyarmas› üzerine Rauf Bey sözünü sürdürmesi sa¤land›.

Rauf Bey, döndü dolaflt›, sonunda, ilke sorununa dayand›. "Tutumumuz,
yolumuz, kay›ts›z flarts›z, ulusal egemenlik ilkesidir." dedi.

Yunus Nadi Beyin sesi iflitildi. "Cumhuriyet..."
Rauf Bey karfl›l›k vermedi. Bafllad›¤› cümleyi flöylece bitirdi: "Ulusal

egemenli¤in, belirdi¤i tek yer olan Büyük Millet Meclisidir."
(Cumhuriyet sesleri) bütün Meclis salonunu doldurdu:
Ali Saip Bey (Kozan): "Cumhuriyet..." dedi.
Rauf Bey, Ali Saip Beyle konuflmaya bafllad›. ‹hsan Bey ifle kar›flt›: "Söz-

leriniz aç›k de¤ildir Rauf Beyefendi." dedi.
Rauf Bey: "Aç›kt›r. Çok rica ederim ‹hsan Beyefendi. "‹hsan Bey: "Oka-

dar aç›k de¤ildir. Uzun süredenberi sizinle anlaflamad›k!" Rauf Bey, ‹hsan
Beyin yüksek adalet duygusu bulundu¤undan, yarg›çl›k etmifl oldu¤undan sö-
zederek ona dedi ki: "Suçsuzluk temel ilkedir. Tersini kan›tlayamad›kça, ta-
raflardan birini san›k gibi görmek ve onu san›k diye adland›rmak do¤ru de¤il-
dir." ‹hsan Bey karfl›l›k verdi: "Gerçe¤i söylemeyen san›ktan iflgillenmekte
yarg›ç hakl›d›r." dedi.

Rauf Beyle, ‹hsan Bey aras›ndaki bu karfl›l›kl› konuflma biraz uzad›. Bafl-
kan ifle kar›flt›. Rauf Bey konuflmas›n› sürdürdü ve: "Anayasada, bakanlar›n
görev ve yetkileriyle ilgili bir kanun yapmak sözkonusu idi. Bu kanun yap›ld›
m›? Bunu soruyorum." dedi.

Efendiler, kanunlar›n Meclis taraf›ndan yap›lmas› do¤al bulundu¤una
göre, Rauf Bey, hükûmete de¤il, kendisinin de üye olarak içinde bulundu¤u
Meclise soru yöneltiyordu.

Rauf Bey, Dan›fltay kurulufluna de¤indikten sonra, "Haydutlu¤un Önlen-
mesi Kanunu uygulanm›fl m›d›r? Köy Kanunu uygulanm›fl m›d›r?" diye, ‹çiflle-
ri Bakan›ndan bafll›yarak, Bay›nd›rl›k, Ticaret, Tar›m, Millî Savunma, Adalet,
Millî E¤itim Bakanlar›na bir çok sorular yöneltti. Bütün bu sorularla, Rauf Be-
yin; millet ve ordunun dikkatini çekmek istedi¤i anlafl›l›yordu. Örne¤in, Kara-
dere ormanlar› ile ilgili bir ifllem oldu¤unu bas›nda görmüfl; o ifl nas›l olmufl? ve
"Özverili ve kahraman ordumuzun, Kurtulufl Savafl›ndan sonra, sefer durumun-
dan, bar›fl durumuna geçiflinde, büyük bir düzenlilik ve olgunluk gösterdi¤ini
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iftihar ettik. Fakat ondan sonra ibate, iafle noktai nazar›ndan, vaziyeti ayn› de-
recede kuvvetle kabul ve muhakeme edebilir miyiz? Bu cihetten bizi tenvir bu-
yurmalar›n› rica ederiz." dedi.

Rauf Beyin, bu sualinin, müflterek bir sual oldu¤u, kendi ifadesinden an-
lafl›l›yor "rica ederiz" diyor. Filhakika, bu sualin, o güne kadar, ordular›n ba-
fl›nda bulunan, iki ordu müfettiflinin de ifltirakile tertip edilmifl oldu¤una hük-
metmemek için bir sebep yoktur.

Rauf Bey, adliyede, teflkilât›n tahavvülü dolay›sile vaki olan, tatbikat›n,
adaleti temin için en münasip flekil ve suret olup olmad›¤›n› ö¤renmek istiyor-
du.

Maarif vekilinden de, tahsili iptidaî müddetinin kanuna mugayir olarak ni-
çin azalt›ld›¤›n›n izah›n› talep etti.

Rauf Bey, ‹stanbul valisinin gece manevras›ndan, ‹stanbulun emanetle
idaresinin, halk›n hukukuna tecavüz oldu¤undan da bahsettikten sonra;

Maarif Vekili Vas›f Bey ile matbuat aras›nda tekevvün eden bir hâdiseden
ve bu münasebetle muallimlerden bahsederek dedi ki: "Muallim ordusunun,
münevver ordunun flu veya bu taraf› tercih eder, takviye eder tarzda neflriyatta
bulunmalar›, do¤ru mudur?"

Rauf Bey, bunun do¤ru olmad›¤›n› söyliyerek nutkunu flu cümle ile bitir-
di: "Allah vatan›m›, milletimi ve hepimizi muhafaza buyursun."

Bu cümlenin, karfl›land›¤›, alk›fllardan sonra, Dahiliye Vekili kürsüye ç›k-
t›. Gümüflhane Meb'usu Zeki Bey ona takaddüm etmek daiyesinde bulundu.
Vehbi Bey: "Efendim bu mesele vekillerin Meclisten istizah› oldu." dedi. Riya-
set, vekillerin hakk› kelâm›na dair, nizamnamei dahiliyi hat›rlatt›. Recep Bey de,
gayet vâsi bir istizaha maruz bulunan vekillerin, nizamname ile müeyyet olan,
söz söylemek haklar›na, müsaade edilmedi¤i takdirde, hakikatin tavazzuhuna
yard›m edilmemifl olaca¤›n› beyan ettikten sonra, tevcih olunan suallerden ken-
dine ait bulunanlar›na birer, birer cevap verdi. Beyanat› s›ras›nda: "Rauf Beyin
kürsüye bir vaz'› nâs›hane ile ç›kt›¤›n› iflaretle; bu Meclis, hiçbir vak›t sükûnu
tam ile hareket etmeye mecbur ne bir mektep ve ne de bir fen akademisidir." de-
di. Rauf Beyin kürsüde, bugün dahi vaz›h olmad›¤›na, anket ismini telâffuz et-
miyerek Feridun Fikri Beyin bir senelik mesaiye ait ve üç vekâlete flamil olan
manas›z, haks›z, mant›ks›z ve kanunsuz ve müvazenei hükûmeti y›kan bir flekil-
deki "anket parlamenter" teklifini talep etti¤ine, heyeti umumîyenin nazar› dik-
katini celbetti. Feridun Fikri Bey - yerinden, Recep Beyin "mant›ks›zd›r" dedi-
¤ine itiraz etti. Bu sözü geriye almas›n› istedi. Recep Bey: "Geriye alm›yorum
Efendim; mant›ks›zd›r, hakikat oldu¤u gibi ifade edilir"; dedi. Feridun Fikri Be-
yin - "Mant›ks›z sözünü kabul etmiyorum" sözüne, Recep Bey cevap verdi: "Fe-
ridun Fikri Bey - dedi - siz daha a¤›r fleyleri kabul etmeye al›flk›ns›n›z."

Daha a¤›r fleyler, Adliye Vekili Necati Bey taraf›ndan tevcih edilmifl... Fe-
ridun Fikri Bey, "Adliye vekili sözlerini geri ald›lar" dedi. Necati Bey, yerinden
f›rlayarak: "Sözlerimi geri almad›m.." dedi. Biraz gürültü oldu. Nihayet, reis:
"Rica ederim gürültüyü keselim!" dedi. Recep Bey, devam etti¤i izahat›nda:
"Birçok zevatta, defterler varm›fl, demifltim. fiimdi Rauf Beyin sözlerine göre,
haz›rlanm›fl suallerden on, on befl tanesinin, tarhedilmesi f›rsat›n› bulaca¤›z. ‹fl-
te, Efendiler, - dedi - defterlerin yavafl yavafl mebadisi ç›k›yor."
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iflittik ve övündük. Ama ondan sonra giydirme, besleme aç›s›ndan, durumun
yine o kadar düzenli oldu¤unu kabul edebilir miyiz? Bu yönden bizi ayd›nlat-
malar›n› rica ederiz." dedi.

Rauf Beyin, bu sorusunun, ortak bir soru oldu¤u, kendi sözünden anlafl›-
l›yor "rica ederiz" diyor. Gerçekten, bu sorunun, o güne kadar, ordular›n ba-
fl›nda bulunan, iki ordu müfettiflinin de kat›lmas›yla düzenlenmifl oldu¤u yar-
g›s›na varmamak için bir neden yoktur.

Rauf Bey, adliye örgütlerinin de¤iflmesi dolay›siyle yap›lan iflin, adaleti
sa¤lamak için en uygun biçim ve yol olup olmad›¤›n› ö¤renmek istiyordu.

Millî E¤itim Bakan›ndan da, ilk ö¤retim süresinin kanuna ayk›r› olarak
niçin azalt›ld›¤›n›n aç›klanmas›n› istedi.

Rauf Bey, ‹stanbul valisinin gece manevras›ndan, ‹stanbulun "emin"lik*
elile yönetilmesinin, halk›n haklar›n› çi¤nedi¤inden de sözettikten sonra;

Millî E¤itim Bakan› Vas›f Bey ile bas›n aras›nda ç›kan bir olaydan ve bu ilifl-
ki ile ö¤retmenlerden sözederek dedi ki: "Ö¤retmen ordusunun, ayd›n ordunun
flu ya da bu yan› tutar, destekler biçiminde yay›m yapmalar›, do¤ru mudur?"

Rauf Bey, bunun do¤ru olmad›¤›n› söyliyerek nutkunu flu cümle ile bitir-
di: "Allah vatan›m›, milletimi ve hepimizi korusun."

Bu cümlenin, karfl›land›¤›, alk›fllardan sonra, ‹çiflleri Bakan› kürsüye ç›kt›.
Gümüflhane Milletvekili Zeki Bey daha önce konuflmas› gerekti¤ini ileri sür-
dü. Vehbi Bey: "Efendim bu ifl bakanlar›n Meclisi sorguya çekmesi biçimine
girdi." dedi. Baflkanl›k, bakanlar›n konuflma hakk›yla ilgili, içtüzü¤ü hat›rlatt›.
Recep Bey de, çok genifl bir gensoruyla karfl›laflan bakanlar›n, tüzükle perçin-
lenmifl olan, söz söylemek haklar›n› kullanmalar›na izin verilmezse, gerçe¤in
belirlenmesine yard›m edilmemifl olaca¤›n› söyledikten sonra, yöneltilen soru-
lardan kendisiyle ilgili bulunanlar›na birer, birer yan›t verdi. Sözleri aras›nda:
"Rauf Beyin kürsüye ö¤üt verir gibi ç›kt›¤›n› belirterek; bu Meclis, hiçbir za-
man tam bir dinginlikle davranmaya zorunlu ne bir okul ve ne de bir bilim aka-
demisidir." dedi. Rauf Beyin kürsüde, bugün bile aç›k konuflmad›¤›na, "anket"
sözünü söylemiyerek Feridun Fikri Beyin bir senelik çal›flmayla ilgili ve üç ba-
kanl›¤› kapsayan anlams›z, haks›z, mant›ks›z ve kanunsuz ve hükûmetin den-
gesini y›kan bir biçimde "anket parlamenter" önerisini istedi¤ine, genel kuru-
lun dikkatini çekti. Feridun Fikri Bey yerinden, Recep Beyin "mant›ks›zd›r"
dedi¤ine karfl› ç›kt›. Bu sözü geriye almas›n› istedi. Recep Bey: "Geriye alm›-
yorum Efendim; mant›ks›zd›r, gerçek oldu¤u gibi söylenir; dedi." Feridun Fik-
ri Beyin "Mant›ks›z sözünü kabul etmiyorum" sözüne, Recep Bey karfl›l›k ver-
di: "Feridun Fikri Bey - dedi - siz daha a¤›r fleyleri kabul etmeye al›flk›ns›n›z.."

Daha a¤›r fleyler, ona Adalet Bakan› Necati Bey taraf›ndan yöneltilmifl..
Feridun Fikri Bey, "Adalet Bakan› sözlerini geri ald›lar" dedi. Necati Bey, ye-
rinden f›rlayarak: "sözlerimi geri almad›m.." dedi. Biraz gürültü oldu. Sonun-
da, baflkan: "Rica ederim gürültüyü keselim" dedi. Recep Bey, sürdürdü¤ü
aç›klamalar›nda: "..Birçok kiflilerde, defterler varm›fl, demifltim. fiimdi Rauf
Beyin sözlerine göre haz›rlanm›fl sorulardan on, onbefl tanesinin, düflülmesi f›r-
sat›n› bulaca¤›z. ‹flte, Efendiler, - dedi - defterlerin yavafl yavafl arkas› geliyor."
* Bugüne göre de¤iflik yetki ve görevleri olan büyük flehir belediye baflkan›. Bu tür yöne-

timde belediyeye “flehremaneti” denir. (B.Y.)



Recep Bey, Rauf Beyin beyanat›nda kulland›¤› (Taktik) e iflaret ederek,
dedi ki, Rauf Bey hem bütün bu sualleri soruyorlar ve hem de: "Asla bir
mes'uliyeti veyahut ›skat gibi bir fleyi istihdaf etmiyorum "diyorlar. Bir istizah
günü, millet kürsüsüne ç›kan zat, ya lehte veya aleyhtedir. Lehte ise hükûmeti
tutmas›n› ister. Aleyhte ise ›skat›n› ister ve bunu aç›k ve sarahatle söylemek lâ-
z›md›r. Yoksa Rauf Beyefendinin sözleri malâyaniden ibarettir."

Recep Beyin bu cümlesi, Rauf Beyle aralar›nda k›sa bir muhavereye yol
açt›; "fakat tecavüz ediyorsunuz"; "siz de müdahale ediyorsunuz.." gibi sözler
teati edildi. Nihayet Recep Bey, beyanat›na devam ederek dedi ki: "Muhterem
Efendiler, birtak›m sualler soruyorlar.. Ahmet gelmifl midir? Kanun tatbik
olunmufl mudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü - böyle istizah yap›l›rken - hedefsiz
olarak sorulacak ve söylenecek fleylere bir makam olamaz." Buraya ç›k›yorlar,
söylüyorlar, söylüyorlar, neticede söylüyorum, söylüyorum ama bir fley yoktur
diyorlar. Böyle olunca malâyanidir ve gayesizdir. Vaziyetin tarifi budur." Re-
cep Bey sözlerine flu yolda devam etti: Çok dikkat ettim, Rauf Bey "Buraya ç›k-
t›lar, s›ras› geldi, icab etti, baflka bir tarif yapt›lar, cumhuriyet kelimesini telâf-
fuz edemediler." "Muhterem, arkadafllar - dedi - lâtife etmiyoruz. Bütün bir in-
k›lâptan ç›kt›k, münevver bir istikbale gidiyoruz. Bütün ahkâm›, bütün fleraiti,
bütün vuzuhile bir hedefe yürüyoruz." Rauf Bey de: "Nedir bu küskünlük ki,
s›ras› gelmifl ve arkadafllar bilvesile f›rsat vermifl iken, bu mukaddes ismi, telâf-
fuz etmemekte inat ve ›srar etmifllerdir." "Fakat flayan› dikkattir, bu zat, ‹stan-
bulda, k›yametleri kopard›. Elinden gelen her kuvveti sarfetti." ve "huzurunu-
za ç›kt›¤› zaman, bütün onlardan ricat etti ve yemin ederek dedi ki, ben cum-
huriyetçiyim. " Bugün kendisinden flüphe ediyorum.

Bu kanaatin yanl›fl oldu¤una, ikna etmeyi, kendileri için, bir mesele adde-
derlerse, ç›ks›nlar, kürsüden veya baflka bir mahalden söylesinler ki! böyle bir
tereddüde mahal yoktur. Aksi takdirde, Rauf Beyin cumhuriyete olan merbuti-
yetinden, flüphem vard›r ve bu flüphem devam edecektir. Hakikat budur."

Recep Bey, izahat›n› bitirirken: "Muhterem arkadafllar - dedi - bugüne ka-
dar bo¤az›m›za kadar kan içinde yo¤rularak bu davay› - bu mukaddes vatan›n
itilây› kat’îsini temin edecek olan - bu davay› bugünkü mertebeye kadar getir-
dik. Bugünden sonra en büyük hata, tereddütler, flüpheler, vuzuhsuzluklard›r.
Bunlar›n nereye vard›klar›n› kimse bilemez."

Recep Bey kürsüden inerken, makam› riyaset, talebi üzerine kendini mü-
dafaa etmek için Rauf Beye söz verdi.

Rauf Bey - Sizin hervak›t ve her tereddüt etti¤iniz zamanda, ben tekrar ye-
min ve kasem etmeye mecbur muyum? dedi. (Mecbursun) sesleri yükseldi. Ra-
uf Bey bu seslere: "Hay›r Efendiler, kimsenin kimseden flüphe etmeye hakk›
yoktur. " cümlesile cevap verdi.

Buna, Karahisar› Sahip Meb'usu Ali Bey, yerinden mukabelede bulundu:
"Sen de o vak›t, bu toprakta oturamazs›n. Ecdad›n›n, baban›n ve dedenin gel-
di¤i yere gidersin. Bu toprak bunu istiyor." dedi.

Bunun üzerine, Rauf Bey muhalif oldu¤u noktay› izah yollu beyanatta bu-
lunarak dedi ki: "Bilâkaydüflart hakimiyeti millîye esas›na müstenit bir idareyi,
demokrasi denilen halk idaresi esaslar›n› tesis etmek için ve bu esaslar üzerine
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Recep Bey, Rauf Beyin sözlerinde kulland›¤› (Taktik) e dikkati çekerek,
dedi ki, Rauf Bey hem bütün bu sorular› soruyorlar ve hem de: "Hiç bir za-
man bakanlar› suçlamak ya da düflürmek gibi bir amaç gütmüyorum." diyor-
lar. Bir gensoru günü, millet kürsüsüne ç›kan kifli, ya hükûmetten yanad›r ya
da hükûmete karfl›d›r. Hükûmetten yana ise hükûmetin tutulmas›n› ister. Hü-
kûmete karfl› ise düflürülmesini ve bunu aç›kça söylemek gerekir. "Yoksa Ra-
uf Beyefendinin sözleri bofl lâflardan baflka bir fley de¤ildir."

Recep Beyin bu cümlesi, Rauf Beyle aralar›nda karfl›l›kl› k›sa bir konufl-
maya yol açt›; "ama sald›r›yorsunuz"; "siz de sözlerimi kesiyorsunuz.." gibi
sözler karfl›l›kl› olarak söylendi. En sonu Recep Bey, konuflmas›n› sürdürerek
dedi ki: "Muhterem Efendiler, birtak›m sorular soruyorlar.. Ahmet gelmifl mi-
dir? Kanun uygulanm›fl m›d›r?"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü - böyle gensoru görüflülürken -
amaç güdülmeden sorulacak ve söylenecek fleylerin yeri olamaz." "Buraya ç›-
k›yorlar, söylüyorlar, söylüyorlar, sonunda söylüyorum, söylüyorum ama bir
fley yoktur diyorlar. Böyle olunca söylenenler bofl lâflard›r ve amaçs›zd›r. Du-
rumun tan›m› budur." Recep Bey sözlerini flöyle sürdürdü: "Çok dikkat ettim,
Rauf Bey, buraya ç›kt›lar, s›ras› geldi, gerekti, baflka bir tan›m yapt›lar, cumhu-
riyet sözcü¤ünü a¤za alamad›lar." "Muhterem, arkadafllar" - dedi - flaka de¤il.
Büyük bir devrimden ç›kt›k, ayd›n bir gelece¤e gidiyoruz. Bütün gerekenleri,
bütün koflullar›, bütün aç›kl›l›¤› ile bir amaca do¤ru yürüyoruz." Rauf Bey de:
"Nedir bu küskünlük ki, s›ras› gelmifl ve dolay›s›yla arkadafllar f›rsat vermiflken,
bu kutsal ad›, telâffuz söylememekte dayat›p direnmifllerdir." "Ama fluras› dik-
kate de¤er, bu kifli, ‹stanbulda, demedi¤ini b›rakmad›." "Elinden gelen her fle-
yi yapt›." ve "karfl›n›za ç›kt›¤› zaman da, bütün yapt›klar›ndan döndü ve and
ederek dedi ki, ben cumhuriyetçiyim." Bugün kendisine kuflku duyuyorum.

Bu kan›n›n yanl›fl oldu¤una, beni inand›rmay›, kendileri için, gerekli gö-
rürlerse, ç›ks›nlar, kürsüden ya da baflka bir yerden söylesinler ki böyle bir
kuflkuya yer yoktur. Böyle yapmazsa Rauf Beyin cumhuriyete olan ba¤l›l›¤›n-
dan, kuflkum vard›r ve bu kuflkum sürecektir. Gerçek budur."

Recep Bey, aç›klamas›n› bitirirken: "Muhterem arkadafllar - dedi - bugü-
ne de¤in bo¤az›m›za kadar kan içinde yo¤rularak güttü¤ümüz bu ifli - bu kut-
sal yurdun yükseliflini, kesinlikle sa¤layacak olan - bu davay› bugünkü aflama-
s›na kadar getirdik. Bugünden sonra en büyük yan›lg›, karars›zl›kt›r, kuflku-
dur ve aç›k olmamakt›r. Bunlar›n nereye vard›klar›n› kimse bilemez."

Recep Bey kürsüden inerken, baflkanl›k, iste¤i üzerine kendini savunmak
için Rauf Beye söz verdi.

Rauf Bey - Sizin istedi¤iniz herzaman ve her kuflkuland›¤›n›z zaman ben
yeniden and içmek zorunda m›y›m? dedi. (Zorundas›n) sesleri yükseldi. Rauf
Bey bu seslere: "Hay›r Efendiler, kimsenin kimseden kuflkulanmaya hakk›
yoktur." cümlesile karfl›l›k verdi.

Buna, Afyon Meb'usu Ali Bey, yerinden karfl›l›k verdi: "Sen de o zaman,
bu toprakta oturamazs›n. Atalar›n›n, baban›n ve dedenin geldi¤i yere gider-
sin. Bu toprak bunu istiyor." dedi.

Bunun üzerine, Rauf Bey karfl› oldu¤u noktay› aç›klar yollu konuflarak de-
di ki: "Kay›ts›z flarts›z ulusal egemenlik ilkesine dayanan bir yönetimi, demokra-
si denilen halk yönetimi ilkelerini oturtmak için ve bu ilkelere dayanarak millet



milletten vekâlet ald›k. Birtak›m arkadafllar›m›z, milletin bu hakk›n› Meclisten
al›p flu veya bu makama, Meclisi fesih ve kanunlar› red hakk›n› vermek zihni-
yet ve istikametini gösterdiler. ‹flte ben buna muhalifim."

Recep Bey, bu sözlere cevap verdi ve izah etti ki, Rauf Bey itiraz ve muha-
lefet etti¤i zaman henüz Teflkilât› Esasiye Kanunu ve böyle birtak›m haklar›n
kimseye verilmesi veya verilmemesi mevzuubahs dahi de¤ildi. Bu mesailden,
ancak aylarca sonra bahsolundu. Recep Bey: "Efendiler, bu mugalâtad›r" dedi.

Rauf Bey, sebebi muhalefetini iyi anlatabilmek için, flöyle bir izahta bulun-
maya lüzum gördü; dedi ki: "Efendiler, de¤il halifeci ve sultanc›, bu makam›n
hukukunu almak istidad›nda olan, herhangi bir makam›n aleyhindeyim."

Rauf Bey, halifeci ve sultanc› olmad›¤›n› ifade ederken riyaseticümhur ma-
kam›n›n, reisicumhurun aleyhinde oldu¤unu izah ve ilân ediyordu. Daha evvel,
bilmünasibe beyan etti¤im veçhile, Rauf Bey, "Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmeti "fleklinde mus›r idi.. ‹smin tebeddülile, yani cumhuriyet unvan› al›n-
m›fl olmakla beraber, teflkilât›n o mahiyetinin mahfuziyetini temin etmek isti-
yordu.

Ne için? Çünkü; riyaseticümhur makam›, hilâfet ve saltanat makamlar›n›n
hukukunu almak istidad›nda imifl..

Efendiler, içtihat diye ortaya at›lan bu sözler, Recep Beyin dedi¤i gibi
"malâyani" de¤il de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mant›k "mugalâta" de¤il
de nedir?

Bu içtihad›n ve bu mant›¤›n mana ve medlûlünü, Rauf Beyin bugünkü me-
sai ve faaliyeti pek güzel göstermektedir. Fakat, biz bunu anlamak için, bu-
günlere kadar, intizar gafletinde kalamazd›k. Bundan dolay› bizi mazur
görsünler.

Efendiler, bugün de istizah neticelenmedi. Müzakere ertesi güne talik edil-
di. 8 Teflrinisani günü cereyan edecek müzakereye intizaren, biraz da, o günler-
deki baz› neflriyat› gözden geçirelim.

Vatan gazetesinin 5 Teflrinisani 1340 tarihli nüshas›nda, baflmakalede, hü-
kûmeti tenkit edenler ve muhalif cephe gösterenler methü sena ve hükûmet ta-
raftarlar› takbih olunmaktad›r. Baflmuharrir "Henüz a¤z›n› açm›yan, münek-
kit namzetlerine karfl›, hergün kulaktan kula¤a yeni bir tecavüzkâr söz f›s›lda-
n›yor. Hükûmetçi hizbe mensup kime tesadüf ederseniz o günün hafî emri yev-
misinde mevcut sözleri aynen iflitirsiniz." dedikten sonra sözlerini teyid için bir-
tak›m misaller say›yor ve "Körkörüne emre uymayan, hakikati gören ve söyle-
mek istiyen flahsiyetleri, ipdidadan susturmak için her vas›taya müracaat" edi-
yorlar ve: "Keyfî idare, hali tabiînin ve istikrar›n fevkinde, bir amil mahiyetini
muhafaza edecektir." diyor.

Efendiler, muharrir "hafî emri yevmi" ve "keyfî idare" tabirlerile, millete
neyi haber vermek istiyordu? Hafî emri yevmiler veren, keyfî idaresini âmil k›-
lan kimdi? Bu iphamli tabirleri kullanan sahibi makale, nihayet, bize, "‹ki ta-
raf›, bitarafane, bir hakem halile ça¤›r›p dinlemek, riyaseticümhurun en nazik
ve mühim vazifesidir" nasihatini veriyor. Bu vazifenin hemen yap›lmas›n› isti-
yor ve çünkü "yar›n pek geç olabilir!" diye tehdit ediyor.

Bir gün sonra, benim sene bafl› nutkumdan bahseden ayn› muharrir, "tenkit
mevli gösteren en müstakil fikirli vatandafllar›, zaman zaman, bertaraf etmeye
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bizi vekil etti". "Birtak›m arkadafllar›m›z milletin bu hakk›n› Meclisten al›p flu
veya bu makama, Meclisi kapatmak ve kanunlar› tan›mamak hakk›n› vermek
düflünce ve e¤ilimini gösterdiler. ‹flte ben buna karfl›y›m."

Recep Bey, bu sözlere karfl›l›k verdi ve anlatt›, Rauf Bey karfl› ç›k›p mu-
halefet yapt›¤› zaman daha Anayasa ve böyle birtak›m haklar›n kimseye ve-
rilmesi veya verilmemesi sözkonusu bile de¤ildi. Bu ifllerden, ancak aylarca
sonra sözedildi. Recep Bey: "Efendiler, bu yan›ltmacad›r" dedi.

Rauf Bey, karfl› ç›kmas›n›n nedenini iyi anlatabilmek için, flöyle bir aç›k-
lama yapmay› gerekli gördü; dedi ki: "Efendiler, de¤il halifeci ve sultanc›, bu
makam›n haklar›n› alabilecek olan, herhangi bir makama karfl›y›m."

Rauf Bey, halifeci ve sultanc› olmad›¤›n› söylerken cumhurbaflkanl›¤› ko-
numuna, cumhurbaflkan›na karfl› oldu¤unu aç›kl›yor ve duyuruyordu. Daha
önce, yeri gelip söyledi¤im gibi, Rauf Bey, "Türkiye Büyük Millet Meclisi"
hükûmeti biçiminde direniyordu. Ad de¤ifltirilmifl, yani cumhuriyet denilmifl
olmakla birlikte örgütün o niteli¤inin korunmas›n› sa¤lamak istiyordu.

Ne için? Çünkü; cumhurbaflkan› halifenin ve padiflah›n haklar›n› alabilir-
mifl..

Efendiler, görüfl diye ortaya at›lan bu sözler, Recep Beyin dedi¤i gibi
"bofl sözler" de¤il de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mant›k "yan›ltmaca" de-
¤il de nedir?

Bu görüflün ve bu mant›¤›n anlam›n› ve özünü, Rauf Beyin bugünkü ça-
l›flma ve çabalar› pek güzel göstermektedir. Ama, biz bunu anlamak için, bu-
günlere kadar, beklemek aymazl›¤›nda kalamazd›k. Bundan dolay› bizi ba¤›fl-
las›nlar.

Efendiler, bugün de gensoru sonuçlanmad›. Görüflme ertesi güne b›rak›l-
d›. Sözü 8 Kas›m günü yap›lacak görüflmelere getirmeden, biraz da, o günler-
deki kimi yay›mlar› gözden geçirelim.

Vatan gazetesinin 5 Kas›m 1924 tarihli say›s›ndaki, baflyaz›da, hükûmeti
elefltirenler ve muhalif duruma geçenler göklere ç›kar›lmakta ve hükûmet
yanl›lar k›nanmaktad›r. Baflyazar "daha a¤z›n› açmayan, elefltirici adaylar›na
karfl›, hergün kulaktan kula¤a yeni bir sald›rgan söz f›s›ldan›yor. Hükûmetçi
gruptan kime rastlarsan›z o gün verilen gizli emirde bulunan sözleri oldu¤u gi-
bi iflitirsiniz." dedikten sonra sözlerini do¤rulamak için birtak›m örnekler sa-
y›yor ve: "Körükörüne emre uymayan, gerçe¤i gören ve söylemek istiyen ki-
flileri, bafllang›çta susturmak için her araca baflvuruyorlar" ve: "Keyfe göre yö-
netim, do¤al ve kararl› durumun üstünde bir etmen niteli¤ini sürdürüp gide-
cektir." diyor.

Efendiler, yazar "gizli emir" ve "keyfe göre yönetim" deyimleriyle,
millete neyi haber vermek istiyordu? Gizli emirler veren, keyfine göre yö-
netim yürüten kimdi? Bu kapal› deyimleri kullanan yaz› sahibi, en sonu, bi-
ze, "iki yan›, yan tutmadan, bir hakem gibi ça¤›r›p dinlemek, cumhurbafl-
kanl›¤›n›n en ince ve önemli görevidir" ö¤üdünü veriyor. Bu görevin hemen
yerine getirilmesini istiyor ve çünkü "yar›n pek geç olabilir" diye gözda¤›
veriyor.

Bir gün sonra, benim y›l bafl› nutkumdan sözeden bu yazar, "elefltiri e¤ilimi
gösteren en özgür düflünceli vatandafllar›, zaman, zaman, susturmaya çal›flan te-
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