TÜRK
PARLAMENTO
TARİHİ
TBMM - İ D . DÖNEM
1927 - 1931

I. CİLT
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKFI YAYINLARI NO : 8

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKFI YAYINLARI NO : 8

TÜRK
PARLÂMENTO
TARİHİ
TBMM - III. DÖNEM
1927 - 1931
I. CİLT

Kazım ÖZTÜRK
TÜRK PARLAMENTO TARİHİ ARAŞTIRMA GRUBU

ISBN - 975 - 7291 - 00 - 5 (Tk. No.)
ISBN - 975 - 7291 - 08 - 0 (3.Cüt - LKitap)

ÖNSÖZ
Gerçek anlamıyla olmasa da, tarihimizde ilk parlamentonun ortaya çı
kışı 1876'daki Kanunî Esasi'ye dayanıyor.
Ancak, tarihsel açıdan, Osmanlı İmparatorluğu içindeki halk kesimleri
nin mutlak otorite karşısında, hak ve özgürlüklerle ilgili "konuşma"ya baş
lamalarını 1800'lü yılların başlarına kadar çekmek mümkündür.
Uzun yıllar süren bu geçiş döneminde, ulusça pek çok olaylar, gelişme
ler yaşadık. İmparatorluğun çöküş döneminin getirdiği her türlü sıkıntı ve
imkânsızlıklar içinde bocalarken, dışta da büyük savaşlardan geçtik. Bi
rinci Dünya Savaşı yenilgisinin acısı ve yıkıntılarım saramadan, bu defa
da, ülke ve ulus varlığımızı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik saldırı
lara uğradık.
19. yüzyılın başlarında Sened-i İttifakla başlayan, Tanzimat ve İslahat
Fermanlanyla devam eden, 1 inci ve 2 nci Meşrutiyetlerle olgunlaşan siya
sal bilinçlenme, Türk ulusunun varlığını hedef alan son büyük saldırı kar
şısında, artık "sözün millete ait olduğu" millî parlamentonun
kurulmasıyla
üst noktasına ulaştı.
Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 1920'nin parlamentosu ve daha sonraki
gelişim sürecinde, demokrasinin çağdaş gerekleriyle tam ve gerçek niteli
ğini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Türk Milletinin asırlar süren
arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir
timsali" olarak, toplumsal yaşamımızın en temel ve vazgeçilmez kurumu
oldu.
Bilgi, kültür, deneyim birikimi sonucunda, Türk milletinin irade ve rıza
birliğine dayalı olarak kurulan millî parlamentomuz, bugün 75 inci yaşına
giriyor.
Hürüz, bağımsızız ve demokratız. Bu onurlu yaşamı bizlere armağan
eden, başta ilk Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm par
lamenterlerimize minnet ve şükran borçluyuz.
Bu tarihsel süreç içinde, parlamentolarımızın kuruluş, işleyiş ve etkin
liklerini, üyelerin genel ve kişisel durum ve yaşamlarım, bütünlük içinde
ayrıntılarıyla inceleyen bir çalışmanın yapılması, Parlamento olarak yeri
ne getirmemiz gereken önemli bir görevdi.
Bugünkü kuşaklara olduğu kadar, gelecek nesillere de ışık tutucu bel
gesel kaynak oluşturacağına inandığım bu değerli kapsamlı çalışmayı
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başlatan, 18 inci Dönem TBMM Başkanı Sayın Kaya Erdem'e teşekkür et
meyi görev sayıyorum.
Böylesine ağır ve sorumluluk gerektiren bir hizmeti gerçekleştirmeye
çalışan değerli araştırmacı ve yazarlar Sayın Fahri Çöker ve Sayın Kâzım
Öztürk'ü, eserin bilimsel danışmanlığını yapan Prof. Dr. Sayın Ahmet
Mumcu ve araştırma grubunda yer alan tüm görevliler ile eserin yayımını
sağlayan TBMM Vakfımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum.
Osmanlı Devletinin meşrutiyete geçiş sürecinden başlayarak, Türk Par
lamento Tarihini ayrı dönemler halinde, değişik yönleriyle ve ayrıntılı bir
biçimde anlatımını amaçlayan bu dizi eserin yararlı olmasını diliyorum.
Hüsamettin CİNDORUK
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı

IV

SUNUŞ
Tarih boyu iyiyi, güzeli, üstünü, adil olmayı Türk'e yakıştırmayan ya
bancı toplumların peşin hükümlü kalemlerinden uzaklaşıp kendi öz kay
naklarımızdan tarihimizi öğrenmek kendimize olan güvenimizi artıracak,
farkında olmadığımız öz değerlerimizi, niteliklerimizi tanıtacaktır. Dış kay
naklara dayalı bilgilenme süreğenlik kazandığında objektif olma noktasın
dan uzaklaşıp yabancı hayranlığı ile sonuçlanır. Yabancı kaynaklar yeri
ne kendi arşivlerimizden yararlanma önceliği kendi tarihine sahip çıkan,
geçmişinin ortaklaşmayla başlayacak kültür birliğinin temelini oluştura
caktır. Kendimizi bizden olmayanların düşüncelerine tutsak eden yöntem
değişmeli, gençlerimize uzun vadeli, güvenli, gurur ve onur duyacağı, ken
dini yüceltme ilkesinde kilitlenen koşulların gerçekleştiği ortam hazırlama
lıdır. Türk Parlamento Tarihi araştırmaları, bu amaca hizmet edecektir.
Vatanı kurtaran Birinci Dönem, devleti kurumlaştıran İkinci Dönemden
sonra Üçüncü Dönem Meclisi, Büyük Türk Devriminin tamamlanması ve
devletin kurumlaşması çalışmalarının özenle ve yoğun bir biçimde sürdü
rüldüğü bütünü oluşturan zincirin bir halkasıdır. Var olmanın kaçınılmaz
koşulu Büyük Türk Devriminin eksikleri, büyük ölçüde, bu dönemde gide
rildi. Her dönem kendi içinde özel bir önem ve rol benimsemiştir. Üçüncü
Dönem ezilen uluslar için olduğu kadar, Doğu-Batı sentezinin oluşumuna
ışık tutan Atatürkçü düşüncenin toplumca benimsenip, yaşamsal güç an
lamını kazandığı bir dönem oldu.
Kısa sürede gerçekleştirilmesi akla durgunluk veren Harf Devriminin
gerçekleşmesinde katlanılan maddî ve manevî özverinin boyutlarını çağı
mız genç kuşaklarına anlatmak bugün bile çok güçtür. O dönemin özverili
insanı tüm umutlarını, tüm yatırımını Cumhuriyet Kuşağının 20-25 yaşına
gelmesine bağlamış, aradan geçen yıllar bunun haklılığını ortaya koymuş
tur. Ancak, eğitim düzenindeki bozukluk, devrimlerin güvencesi laik Cum
huriyet kuşaklarının yetişmesinde beklenen hedefe ulaşmalarında gecik
meye neden oldu.
Genelde, toplumdaki tepkilerin, tarihi olayların yorumuna ışık tutacağı
düşüncesiyle parlamento tarihi araştırmasında Meclis çatısı altında ger
çekleşen köklü değişiklik, karar ve olayların kamuoyundaki yankıları da
aktarılmak istendi. Kamuoyunun yanlı veya karşıt yanlı düşüncesini yan
sıtan yazılı basın taranarak objektif bilgilerin aktarılmasına özen gösteril
di.
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İmparatorluğun dağılmasında ne yapacağını, ne düşüneceğini bileme
yen, bir başka bakış açısından ihanete sürüklenen insanların devrimler
karşısında gösterdikleri tepki, yaşamayı, hak ettikleri güzellikleri tanıma
manın cehaletiyle, yıllarca gözleri bağlı, kulakları tıkalı toplum yaratmayı
amaçlamış teokrasinin kurbanları olma özelliğinden kaynaklandı.
Toplumun bilgisizliğinden yararlanan Cumhuriyet düşmanları her fır
satta dini duyguları sömürdüler. Cumhuriyet tarihi boyunca kullanılan bu
silahın en çok etkisi Üçüncü Dönemde görüldü. Doğu ayaklanması, çok
partili yönetimin engellenmesi ve sonuçta Menemen faciası, bu dönemde
yaşandı.
Tarihe "Hacı Sami Çetesi" olarak geçen ve Mustafa Kemal'i Ankara'ya
getiren treni, Ankara yakınında Nallıhan-Ayaş arasındaki boğazda hava
ya uçurarak, Cumhurbaşkanı ile Bakanları ve Milletvekillerini öldürüp,
Hükümeti devirmeyi, padişahlığı geri getirmeyi amaçlayan bu plan, Yuna
nistan'da düşmanla işbirliği yapan hainlerce hazırlanıp, Yunan araç, silah
ve parası ile yürürlüğe kondu. Bu girişim, iç ve dış düşmanların işbirliğini
tanımlayan tipik bir ihanet örneğini oluşturdu.
Dönemin özelliğini belirleyen sorunlara ve başarılan işlere bakıldığında:
a) Ulusal egemenliğin ve demokratik yönetimin gereği çok partili yaşa
ma geçiş denemesi,
b) Ülkeyi bölmeyi amaçlayan ve tarihe Ağrı Ayaklanması
Doğu isyanının bastırılması,

diye geçen

c) Dünyayı sarsan 1929 ekonomik krizinin alınan önlemlerle en uygun
biçimde geçiştirilmesi,
d) En önemlisi, devletin üstün gücünü başarılı ve etkin biçimde ortaya
çıkararak vatandaşın huzurlu ve güvenli ortama kavuşturulması,
e) Hukuk alanındaki reformların

tamamlanması,

f) Birden çok partinin katıldığı ve kadınların ilk kez oy kullandığı bele
diye seçimlerinin yapılması
gibi önemli işlerin yapılıp başarılı sonuçlar alındığı görülür.
Ayrıca bu dönemde, 627 kanun, 356 karar, 129 tefsir kararı çıktı, 1
gensoru, 13 sözlü soru görüşüldü. Dönem sırasında 923 tasarı (layiha),
üyelerce 158 kanun teklifi verildi. TBMM Başkanlığından 11, Cumhurbaş
kanlığından 13, Başbakanlıktan 481, İçişleri Komisyonu
Başkanlığından
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2, Sayıştay Başkanlığından 50, Dışişleri Bakanlığından 1 ve Millî Savun
ma Komisyonundan 6 adet olmak üzere, 365 tezkere geldi. Dönem içinde
172 üye söz aldı. En çok söz alanlar 65-70 dolayında kürsüye çıktı. Bunlar
arasında Şakir Kesebir 100, Hasan Fehmi Ataç 105 ve Şükrü Saraçoğlu
150 kez söz alarak kolay erişilmez bir rekora ulaştılar.
İçinde yaşanan olayların özgünlüğü ve doğrularıyla Üçüncü Dönemi
kapsayan bu çalışmanın, bizleri, tarihi gerçeklere daha yaklaştırıcı
olacağını umuyorum.
Teşekkür:
Parlamento Tarihi araştırmaları çalışmalarının
kurumlaşmasında
kıvanç, coşku ve özveri ile katkı sağlayan, önde; Kanunlar, Kitaplık, Arşiv
ve Basımevi Müdürlükleri olmak üzere tüm TBMM personeline, geceli
gündüzlü eylemli biçimde çalışan büro arkadaşlarıma teşekkür etmeyi,
onurlu bir görev sayıyorum.
Kâzım ÖZTÜEK
Kurucu Meclis (Danışma Meclisi)
Üyesi
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III. DÖNEM HAZIRLIĞI
Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet-Meclisi düşman güçler tarafın
dan bölüşülüp işgal edilen vatanı kurtarıp yeni Türk Devletinin tarih
sahnesindeki onurlu yerini belirledi.
Kurulan devleti barışa kavuşturup Cumhuriyetin ilanıyla devleti ku
rumsallaştıran İkinci Dönem TBMM'si modern bir siyasal yapı, ulus bi
linci ile bütünleşmiş bir toplum meydana getirdi.
Genelde yeni bir atılım ve gelişimin başlangıcı olan TBMM dönemleri
arasında, İkinci Dönem, toplumda yaptığı köklü değişiklikler ile özellik
gösterir.
Bu Meclisin başarılarını devrenin bitiminde Başkan Kâzım Paşa
(ÖZALP) aşağıdaki biçimde belirtiyor (1).
"Yüksek Meclisimizin dört sene içinde meydana getirdiği büyük inkı
lâplar ve değişikliklerden kısaca söz etmek istiyorum :
Efendiler, daha birinci toplantı yılının ilk günlerinde Lozan Sözleşme
sini yapan Yüce Meclisiniz uzun savaş yıllarından sonra ulusumuza
onurlu bir barış ve huzur dönemi açmayı başarmıştır.
Cumhuriyeti ilân etmekle yeni Türkiye Devletinin tam bir biçimde ku
rulmasını sağladı. Hilâfetin kaldırılması, Cumhuriyeti kuvvetlendirdi ve
devlet şeklini tam ve b ü t ü n hale getirdi.
Uygar ve sosyal alanda ulusumuzun yüzyıllar boyu gelişmesine engel
olan baskıları kaldırarak her türlü gelişmeye elverişli yasaları kesin ka
rarla kabul eden İkinci Büyük Millet Meclisi, her bakımdan hayalleri ha
kikatlere ve yüzyılları yıllara dönüştürmüş bir durumdadır ve bu işlerle
ne kadar övünse azdır.
Arkadaşlar, tarihimizde yeni ve verimli bir dönemin kurucuları olmak
onurunu kazanmış bulunuyorsunuz. Halkın tamamen isteklerine uygun
olarak verdiğiniz kararlar, milletimizin en uygar milletler düzeyindeki ye
rini almasına ve bütün dünyada saygınlığının ve değerinin daha güçlü
tanınmasına neden olmuştur. Çağdaş ve uygar gereksinimleri gideren
kararların uygulanması sırasında kişisel çıkarları zarar görenlerin kış-

(1) Tutanak Dergisi, C33, Sa.: 846, Ta: 26.6.1927
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kırtmaları sonucu meydana gelen gerici hareketler, hızla ve isabette alın
mış kararların hükümetimiz tarafından bütün işlerde olduğu gibi önsezi
ve uyanık bir tutum içinde uygulanması ile ortadan kaldırılmış ve neden
olanlar ve eylemlere katılanlar mahkemelere verilerek cezalarını görmüş
lerdir. Bununla birlikte gerici düşüncelerin çıkması ve yayılmamasınm
en etkin nedeni ulusumuzun soylu yüceliği ve sağduyu sahibi olduğunu
daima şükranla anımsamalıyız".
İkinci Dönem çalışmaları, 26 Haziran 1927 tarihinde Afyon K. Millet
vekili Ali (Çetinkaya)'nın verdiği bir önergenin kabulü ile (2) sona erdi ve
Meclis 1 Kasım 1927 tarihine kadar tatile girdi. 371 sayı ile yayımlanan
bu kararın (3), açıkça ifade edilmemiş olmakla birlikte, seçimlerin yeni
lenmesini de kapsadığı anlaşılıyor. Böylece İkinci Dönem Meclisi son bu
lup Üçüncü Dönem hazırlığı başladı.
Üçüncü Dönem seçimleri 1908 tarihli "İntihabı Mebusan Kanunu"na
göre yapıldı.
Meşrutiyet Dönemi meclislerinin seçimlerinde de uygulanan bu ka
nun, küçük değişikliklerle, Cumhuriyet Döneminde de 22 yıl süre ile yü
rürlükte kaldı. Parlamento tarihindeki yeri, demokratik gelişme sürecin
deki etkisi ile imparatorluk seçim düzeninin cumhuriyetteki uzantısını
oluşturdu.
İmparatorluk seçim mevzuatını Cumhuriyete taşıyan ve 1942 yılma
kadar yürürlükte kalan ve Üçüncü Dönemde değişiklikler geçiren bu
mevzuat ile ilgili diğer hükümler, aynen aşağıya alınmıştır.
Meclisin oluşumunu ve çalışma yöntemlerini doğrudan ilgilendiren
Teşkilâtı Esasiye (Anayasa), Seçim Kanunu ve Dahili Nizamname (İçtü
zük) ile üyelerin özlük haklarını gösterir mevzuat ektedir.

(2) Tutanak Dergisi, C32, Sa. 845, Ta. 26.6.1927
(3) Kavanin Mecmuası, CJ, Sa. 46
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİNİ DOĞRUDAN
İLGİLENDİREN MEVZUAT

TEŞKİLÂTI ESASİYE

1. Teşkilâtı Esasiye
İkinci Dönemde Cumhuriyetin gereklerine ve çağdaş esaslara göre
düzenlenip çıkarılan Teşkilâtı Esasiye (Anayasa) (1) Üçüncü Dönemde de
bir kez değişikliğe uğramıştır.
Lâik devlet yapısına ulaşmayı amaçlayan (2) bu değişiklikle Anayasa
nın 2, 16, 26 ve 38 inci maddeleri değiştirilerek :
a) "Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır; resmî dili Türkçedir, Ma
k a m Ankara Şehridir" biçimindeki 2 nci maddesi, "Türkiye Devletinin
resmî dili Türkçedir; m a k a m Ankara Şehridir" biçiminde değiştirildi.
b) 16 ncı maddesindeki milletvekili yemini "(Vatan ve Milletin saadet
ve selâmetine ve milletin bilâ kaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye
takip etmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağı
ma "Vallahi")" ifadesi, "Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin
bilâ kaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye takib etmeyeceğime ve
Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine
söz veririm." biçiminde değiştirildi.
c) 26 ncı maddesindeki Meclisin yetkilerini belirleyen;
"Büyük Millet Meclisi Ahkâmı şer'iyenin tenfizi, kavaninin vaz'ı tâdi
li, tefsiri, fesih ve ilgası, Devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti,
harp ilânı muvazenei umumiyei maliye ve devletin u m u m hesabı kafi ka
nunlarının tetkik ve tasdiki, meskukât darbı, inhisar ve malî taahhüdü
mutazammın mukavelât ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umumî ve husu
sî af ilâm, cezaların tahfif veya tahvili, tahkikat ve mücazatı kanuniyenin
tecili, mahkemelerden sâdır olup katiyet kesbetmiş olan idam hükümle
rinin infazı gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder" ifadesi,
"Büyük Millet Meclisi kavaninin vaz'ı, tadili, tefsiri, fesih ve ilgası,
devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilânı, muvazenei umu
miyei maliye ve devletin umum hesabı katı kanunlarının tetkik ve tasdi
ki, meskukât darbı, inhisar ve malî taahhüdü mutazammın mukavelât
ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umumî ve hususî af ilânı, cezaların tahfif
ve tahvili, tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sâdır
(1) III. Cilt İkinci Kitaba Bkz.
(2) 1222 Sayılı Kanun (14.4.1928-863 Resmî Gazete)
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olup katiyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi bizzat
kendi ifade eder" şeklinde değiştirildi.
d) 38 inci maddedeki Cumhurbaşkanı yemini de :
"Reisicumhur intihabı akabinde ve Meclis huzurunda şu suretle ye
min eder :
(Reisicumhur sıfatı ile Cumhuriyetin kanunlarına ve hâkimiyeti mil
liye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk Milletinin saadetine sadı
kane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh edecek
her tehlikeyi kemâli şiddetle men Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye ve
ilâya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatma hasrünefs etmekten ayrılma
yacağıma "Vallahi")" iken,
"Reisicumhur sıfatı ile Cumhuriyetin kanunlarına ve hâkimiyeti mil
liye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk Milletinin saadetine sadı
kane ve b ü t ü n kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh edecek
her tehlikeyi kemâli şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye ve
ilâya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatına hasrünefs etmekten ayrılma
yacağıma namusum üzerine söz veririm." biçimine getirildi.
Bu değişiklikler gerçekte lâiklik yolunda atılmış bir adım ve büyük bir
devrimdir. İleride ayrıca incelenecektir.
2. İntihabı Mebusan Kanunu(*)(**)
[Takvimi Vakayi İle neşri : 7 Ramazan 1326 ve 20 Eylül 1324]
FASLI EVVEL
Devairi intihabiye ve aksamı
BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Osmaniyede mebusan intihabı sancak
lar itibarile icra kılınacak ve her sancak bir dairei intihabiye ve her nahiye bir şubei intihabiye itibar olunacaktır.

(*) a- 25.9.1912 tarihli numarasız
b- 5.9.1920 tarihli ve 18 numaralı
c- 3.4.1923 tarihli ve 320 numaralı
d-16.11.1923 tarihli ve 385 numaralı
e- 20.4.1924 tarihli ve 491 numaralı Teşkilâtı Esasiye
f-16.6.1927 tarihli ve 1079 numaralı
g- 216.1927 tarihli ve 1112 numaralı
h- 93.1931 tarihli ve 1760 numaralı
ı- 5.12.1934 tarihli ve 2598 numaralı
j - 22.12.1934 tarihli ve 2631 numaralı
Kanunlarla değişiklik yapılmıştır (K.Ö.)
(**) 14.12.1942 tarihli ve 4320 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (K.Ö.)
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İKİNCİ MADDE - Kanunu esasinin altmış beşinci maddesi mucibince Heyeti
mebusan azası her elli bin nüfusu zükûra bir nefer olmak itibarile tertib oluna
cak ve nüfusu zükûru elli binden dûn veya ziyade olan sancaklarda yirmi beş bin
nüfus elli bin itibarında tutulacaktır.
FASLI SANİ
Müntehibler defterinin tanzimi
ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin tarihi neşrinden itibaren bilcümle
Osmanlıların nüfusu zükûrunu havi her kazada bir defteri esasî tanzimine iptidar olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE - Her kazada mevcud olan Osmanlı nüfusu zükûrunun
esas defterinin tanzimile vukuatının tashihi mevaddı atiyede beyan olunacağı
veçhile belediye meclisleri ve nahiye meclisleri rüesası ve eimme ve papaslar ve
hahamlar ve muhtarların derece derece vazifeleridir.
Şöyle ki; bir sancak yirmi beş bin nüfusu zükûrdan ibaret olsa dahi bir me
bus intihab edeceği gibi diğer bir sancak ahalisi yetmiş beş bin nüfusu zükûrdan
akal olduğu halde dahi yalnız bir mebus intihabına hakkı olacaktır. Bundan zi
yadesi için yüz yirmi beş bine kadar iki ve yüz yetmiş bine kadar üç ve iki yüz
yirmi bine kadar dört nefer mebus intihab olunacak ve bu mikdardan ziyadesi bu
nisbet üzerine arttırılacaktır (1).
BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunname hükümeti seniye marifetile idarei bele
diye reisine vusulünde belediye heyeti celb ile alenen kıraat olunacaktır. Badehu
kaza dahilinde bulunan nefsi şehir ve kasaba mahallâtı defterinin tanzimi için
eimme ve papas ve haham ve muhtarlar ile her mahallenin muteberanından iki
şer veya üçer kişi sırasile dairei belediyeye celbolunarak hangi cemaattan olur ise
olsun mahallelerinde kadimen sakin olan veya bir seneden beri tavattun eden
Osmanlı nüfusu zükûrunun defterini merbut numunesi veçhile sekiz gün zarfın
da tanzimi bunlara tenbih olunacaktır. Mezkûr numune veçhile her mahalde ya
pılacak defter iki kısma münkasem olup bir kısmı yeni tevellüd eden Osmanlı nü
fusu zükûrundan bed ile yirmi beş yaşına değin ve diğer kısmı yirmi beş yaşını

(1) Bu maddr, 3 Nisan 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun birinci maddesi ile berveçhi zir tadil edilmiştir :
Türkiye Büyük Millet Meclisi mikdarı azası Türkiye Devleti halkından her yirmi bin nüfusu zükûrda bir nefer olmak üzere in
tihab olunur. Bir dairei intihabiyenin nüfusu zükûru yirmi binden dûn olsa dahi her halde bir mebus intihabına hakkı olacağı
gibi nüfusu zükûrun yirmi binden fazlası için berveçhi ati muamele ifa olunur. Şöyle ki:
Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine kadar iki, elli bin birden yetmiş bine kadar üç, yetmiş bin birden doksan bine ka
dar dört mebus intihab olunacak ve bu mikdardan ziyadesi bu nisbet üzere arttırılacaktır.
- Bilâhara 2598 numaralı kanunun birinci maddesine göre aşağıdaki şekli almıştır :
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Türkiye Devleti halkından her kırk bin nüfusta bir kişi olmak üzere seçilir. Bir intihab
dairesinin nüfusu kırk binden aşağı olsa dahi her halde bir mebus seçmeğe hakkı olacağı gibi nüfusun kırk binden yukarısı için
aşağıdaki gibi muamele yapılır :
Elli beş bine kadar bir, elli beş bin birden 95 bine kadar iki, doksan beş bin birden 135 bine kadar üç, 135 bin birden 175 bi
ne kadar dört mebus seçilecek ve bu mikdardan ziyadesi bu yolda arttırılacaktır.
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tecavüz edenlerin esamisini havi olacaktır. Sinleri elan nüfus defterinde mukayyed olmayan Osmanlıların kaç yaşında olduklarına dair eimme ve papaslar ve
hahamlar ile muhtarların ve muteberandan olan mezkûr iki veya üç kişinin tah
kikat ifadesi muteber addolunacaktır. Şu kadar ki, mahalle ahalisinden kaideten
aksini ispat eden olursa defterce tashihi icra olunur.(l)
ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya kasaba mahallâtına tenbihatı lâzimenin
icrasını mütaakıp belediye reisi kaza dahilinde bulunan nevahi meclis reislerini
muavinleriyle ikişer veyahut üçer kişi celp ile zikrolunan defteri esasinin nihayet
beraber bir defaya mahsus olmak üzere reisi kazaya celp ile beşinci maddede be
yan olunduğu veçhile iki kısım olarak sekiz gün zarfında defteri esasinin tanzim
olunmasını tarif ve tefhim edecektir ve nihayet meclis reisi muavinleriyle beraber
reisi nahiyeyi avdetlerinde o nahiye dahilinde bulunan kuranın eimme ve papas
ve haham ve muhtarlariyle muteberandan ikişer veyahut üçer kişi celp ile zikro
lunan defteri esasinin nihayet sekiz günde tanzimini tenbih edecektir.
YEDİNCİ MADDE - Her mahalle ve karyenin imam ve papas ve haham ve
muhtarları ve muteberanı defteri esası tanzimi hakkında olan emri aldıktan son
ra her gün karye ve mahallerinde münasip bir mahalle tecemmu ile Türkçe ola
rak ve lisanı Türkî'ye vâkıf olmayan köylerde merkeze geldiği vakit Türkçeye ter
cüme olunmak üzere karyelerinde tekellüm olunan lisanları ve zikrolunan tertip
üzere defteri esasiyi nihayet sekiz gün zarfında iki nüsha olarak tanzim ve tem
hir ile bir nüshasını hemen nahiye reislerine verip diğer nüshası mahalle ve kar
yelerinde en müsin olan muhtarın hanesinde hıfzolunur.
SEKİZİNCİ MADDE - Yirmi beş (2) yaşını tecavüz eden Osmanlılardan huku
ku medeniyeden sakıt olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede veya o iddiada bulunmuş
olan veyahut nizamı mahsus mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını
haiz olan veya iflâsına hükmolunup ta iadei itibar etmemiş veyahut mahcuriyetine hüküm lâhik olup ta fekki hacredilmemiş olanların ve bir kimsenin hizmet
kârlığında bulunan ve sui ahval ile müştehir olan ve bir cünha ve cinayetle mah
kûm bulunanların esamisi karşısında ve defterin mülâhazat hanesinde keyfiyet
leri işar ve tasrih edilecektir.
DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse bir seneden beri herhangi karye ve mahal
lede ikamet etmekte ise ol mahalle ve karyenin defterine kaydolunacaktır. Şu şart
ile ki, intihabı mebusan hukukunu haiz olduğuna dair terkeylediği mahalle veya
karye muhtarından yeni kaydolunacak mahalle veya karye muhtarına hitaben
bir kıta ilmühaber getirecektir.
(1) 3 Nisan 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun (on sekiz yaşını ikmal eden her ferdi zükûr intihap etmek hakkım haizdir)
mealindeki ikinci maddesi mucibince, bu madde tadil olunmuştu.
- Yine bu maddedeki (sekiz gün), 1112 numaralı kanun ile, 1927 senesi intihabına mahsus olmak üzere (Dört gün)e indirilmişti.
- 2598 numaralı kanun ile de, maddedeki (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve (zükûr)
kaydı kaldırılarak yerine, (Kadın, erkek) konulmuştur.
(2) Keza, 320 numaralı kanun mucibince on sekiz...
2598-2 ile yaş, yirmi ikiye çıkarılmıştır.

10

TEŞKİLÂTI ESASİYE
Memurini Devleti Âliye işbu ilmühabere muhtaç olmayıp intihabı mebusan
zamanında herhangi mahallede bulunur ise o mahallede rey vermeğe haklıdır.
Silâh altında bulunan asakirl nizamiye ve redife ve zaptiyeden lâakal mülâzim rütbesini haiz olanların bulunduğu mahalde mebusan intihabında rey ver
meğe salâhiyetleri olacaktır. Mezunen vatanında bulunan ve mebus intihabına
tesadüf eden asakiri nizamiye ve redife ve zaptiyeden müntahiplik şeraitini haiz
olanların nefer ata kadar bilaistisna cümlesinin rey vermeğe hakkı olacaktır. Ve
asakiri şahane ve zaptiye zâbitamndan naili hakkı intihap olupta vatanının gay
ri mahalde bulunanlar memurini saire gibi ilmühabere muhtaç olmayacaktır ve
kuraları çıkıp askere alınacak olanların intihap için mahalleri meclisi marifetiyle
taraflarından istediklerini vekil tâyin etmeğe salahiyetli bulunacaktır (1).
FASLI SALİS
Heyeti teftişiyenin ve müntahiplerin vezaif ve
hukuku ile sureti intihabı
ONUNCU MADDE - Kura ve mahallâttan matlûp olan defatir kazanın mecli
si belediyesine vürut etmeğe başladığı günden itibaren âzası kazanın cesametine
göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül edecektir. Heye
ti teftişiye meclisi belediye reisinin tahtı riyasetinde olmak üzere meclisi idarenin
ahaliden intihap olunmuş bulunan âzasıyla belediye âzasından terekküp eder ve
kazanın cesameti hasebiyle hariçten kaç azanın alınmasına lüzum görünür ise
heyeti teftişiye azalığa kabulü heyeti teftişiyenin intihabı ile ve ekseriyeti âra ile
olur (2).
ONBİRİNCİ MADDE - Yirmi beş yaşını ikmal etmeyen veya hukuku medeniyeden sakıt bulunan ve tabiiyeti ecnebiyede veya o iddiada bulunan veya muvak
katen hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan veya nizamen iflâs ile mahkûm olup
iadei itibar etmemiş veya mahcuriyetine hüküm lâhik olupta fekki hacir etmemiş
(1) Bu son fıkra aşağıya dercedilen 25 eylül 1328 tarihli kanun ile tadil edilmiştir:
Madde 1. - Berri, bahri erkân ve ümera ve zabıtan ile küçük zabıtan ve jandarma ümera ve zâbitan ve efradı ve rütbei
askeriyeyi havi üniformayı lâbis bilcümle mensubini askeriye hizmeti askeriyede bulundukları müddetçe gerek müntahibi evvel
ve gerek müntahibi sani sıfatiyle hakkı intihaplarım istimal edemezler.
Madde 2. - Ordu hizmetinde bulunmayan bilûmum mütekaidini berriye ve bahriye ve silah altında bulunmayan ihtiyat zabit ve
efradiyle efradı redife ve müstahfaza hakkı intihaplarını istimal edebilirler.
(2) Bu madde, 16 haziran 1927 tarih ve 1079 numaralı kanun ile berveçhi zir tadil edilmiştir :
Kura ve mahallâttan matlûp olan defatir kazanın meclisi beledisine vürut etmeğe başladığı günden itibaren âzası kazanın
cesametine göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül eder. Heyeti teftişiye meclisi, belediye reisinin tahtı
riyasetinde olmak üzere vilâyet merkezleri olan kazalarda encümeni daimii vilâyet âzasile belediye âzasından ve diğer kazalar
da yalnız belediye meclisi âzasından terkip olunur ve kazanın cesameti hasebiyle hariçten bir kaç azanın alınmasına lüzum
görülürse heyeti teftişiye âzalığma kabul, heyeti teftişiyenin intihabiyle ve ekseriyeti âra ile olur.
Keza 9 Mart 1931 tarih ve 1760 numaralı kanun ile bu maddeye aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir :
Ancak fesih, iptal, veya meclis heyetini teşkil edecek miktarda âza ve yedek âza kalmamak gibi sebeplerle belediye meclisinin
teşekkülü mümkün olmayan yerlerde, belediye hududu dahilindeki mahalle ihtiyar heyetleri belediye reisinin veya belediye
kanununun 90 inci maddesi mucibince nasbolunan reis vekilinin riyaseti altında belediye binasında toplanarak belediye meclisi
âzalığma intihap olunmak evsafını haiz olmak üzere kendi aralarında veya hariçten yukarıda gösterilen miktarda heyeti
teftişiye âzası seçerler.
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olanlar veya doğrudan doğruya Devlete az çok vergi vermeyenler İntihap hakkın
dan sakıttır (1).
ONİKİNCİ MADDE - Vürut eden defatiri heyeti teftişiye kanuna muvafık ve
sehvühata ve fesaddan salim oldukları tedkik ve indelhace mahallât ve kuradan
iktiza edenleri celb ve tahkik edecek ve işbu tahkikat kazanın cesametine göre al
tı günden nihayet on beş güne kadar imtidad edecek ve bu müddetle heyeti tef
tişiye her gün içtima eyleyecektir (2).
ONÜÇÜNCÜ MADDE - Onikinci maddede beyan olunan müddetin hitanım
da tedkik edilen müntehib defterlerinin birer sureti çıkarılıp cami ve kilise ve hav-

(1) Bu madde, 3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun atiye dercolunan 2,3 ve 4 üncü maddeleri ile tadil olunmuştur :
Madde 2. - On sekiz yaşını ikmal eden her ferdi zükûr intihap hakkını haizdir.
Madde 3. — Muallimin müstesna olmak üzere merkezden mansup bilûmum memurin ile müftüler hükkâm ve müddeiumumiler
ve belediye reisleri(*) müntahibi sani intihabına mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş olmadıkça mahalli memuriyetlerinin da
hil bulunduğu dairei intihabiyeden mebus intihap olunmayacakları gibi ordu, fırka kumandanlariyle bilumum ahziasker ve ka
lem ve şube reisleri, jandarma alay, tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii memuriyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyede mebus intihap edilemezler. Aksi takdirde intihabı vaki muteber olmaz (**)•
Madde 4. - Müntahibi evvel, müntahibi sani veya mebus olabilmek için vergi ile mükellef olmak meşrut değildir.
- 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince, (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve
(zükûr) kaydi kaldırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur.
(*) Bu fıkra ile alakadar olan 412 numaralı karar şöyledir :
3 Nisan 1339 tarih ve 320 numaralı intihap kanununa göre, filvaki belediye reisleri müntahibi sani intihabına mübaşeretten iki
ay evvel istifa etmiş olmadıkça mahalli memuriyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyeden mebus intihap edilemezler ve
aksi takdirde intihabı vaki muteber olmaz ancak, kanunun bu ibaresinin tahlilinden ve iki ay evvel istifa edilmediği halde inti
hap edilmemek nehyinin müntahibi sani intihabatına mübaşeret zamanı ile bir arada zikir ve iradından da anlaşıldığı üzere bu
memnuiyet, müntahibi sanileri yeniden intihap edilmiş olan umumi intihabata matuf ve evvelce intihap edilmiş müntahibi sanilerle münhal vukuunda yapılan intihaplar kanunun maksat ve ifadesinden hariç olduğu, Heyeti Umumiyenin 12 nisan 1928
tarihli altmışıncı inikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir.
(**) Askerlerin mebusluğu hakkındaki ahkâm da aşağıya dercolunmuştur :
5 eylül 1336 tarih ve 18 numaralı kanunun üçüncü maddesi mucibince "Büyük Millet Meclisi atalığı ile memuriyet bir zat uh
desinde içtima edemez. Ancak Heyeti Vekile âzalığı ve Büyük Millet Meclisinin inzimamı reyi ile sefirlik, ordu ve kolordu ku
mandanlığı memuriyetlerinin Meclis âzalığı ile cemi caiz görülmüştü.
Balâdaki 3 nisan 1336 tarih ve 320 numaralı kanunda mensubini askeriyenin mebus intihap edilmeleri bazı tadilâta tabi tutul
duğu gibi bilâhara neşrolunup aşağıya dercolunan 16 kânunuevvel 1339 tarih ve 385 numaralı kanunla bu takyidat tevsi edil
miştir :
Birinci madde — Berrî ve bahrî ve jandarma sunufu muhtelife erkân, ümera ve zabitan ve bilûmum mensubini askeriyeden hak
kı istifayı haiz olmayanlarla istifa ve tekaüd hakkını haiz olup intihabatı umumiyenin ilanından itibaren nihayet on gün zarfın
da usulen istifa ve tekaüdlüklerini taleb etmeyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi âzalığına intihap olunamazlar. Aksi takdirde
bu intihap keenlemyekün addolunur.
İkinci Madde - Birinci ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde aza bulunmuş olan ve bulunan bilûmum erkân, ümera, zabi
tan ve mensubini askeriyenin hukuku müktesibei askeriyeleri ve kıdemleri mebusluk müddetince dahi mahfuz olup devrei intihabiyenin hitamında veyahut devrei intihabiye esnasında mebusluktan istifaları halinde mebus olmazdan evvelki sicillerine gö
re muamele görürler.
Üçüncü Madde - Nisabı müzakere kanununun dördüncü maddesi (Yani balâda münderiç 18 numaralı kanun) şümulü dahilin
deki asker mebuslar vazifeleri uhdelerinde bulundukça tamamen kavanin ve nizamatı askeriye ahkâmına tabi bulunurlar ve
Meclis müzakeratına iştirak edemezler.
20 Nisan 1340 tarih ve 491 numaralı teşkilâtı esasiye kanununun "Muvakkat madde"si ile "Türkiye Büyük Millet Meclisine in
tihap edilen ve edilecek olan bilûmum mensubini askeriyenin tabi olacakları şerait hakkındaki 19 kânunuevvel 1339 tarihli ka
nun ahkâmının" baki olduğu tasrih edilmiştir.
(2) Bu maddedeki (on beş) gün, 1112 numaralı kanun ile, 1927 senesi intihabına mahsus olmak üzere, (sekiz) güne indirilmiş
tir.
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ra ve Hükümet konağile dairei belediyenin duvar veya kapılarına ve sair memerrinâs olan yerlere ve her resi nahiye ittihaz olunan kuraya talik olunacak ve bun
ların muhafazası için zabıta veya belediye tarafından bir adam bulunacaktır ve
bu defterlerin talik olunduklarına dair matbaa bulunan yerlerde gazete veya varakai mahsuslarile ve matbaa olmayan yerlerde münadilerle dairei teftişiye tara
fından köylere lâzımgelen yerlere talik için reis ve muhtarana gönderilecek ilânnameler ile ilânı keyfiyet olunacaktır. İşbu müntahip defterleri talik olunduğu
günden itibaren on beş gün muallâk olup on beşinci günü akşamı şehirlerde be
lediye dairesi ve nevahide reisleri marifetiyle kaldırılacaktır (1).
ONDÖRDÜNCÜ MADDE - On üçüncü maddede beyan olunan beş gün zar
fında her kimin intihaba hakkı olup da ismi yazılmamış olduğunu veya ismi ya
zılmak lâzım gelmez iken yazılmış bulunduğunu muallâk olan defterde görenler
âdi bir varaka üzerine ve heyeti teftişiye hitaben bir istidaname yazıp verecektir.
Heyeti teftişiye tarafından icrayi tetkikat ile nihayet sekiz gün zarfında ekseriye
ti ara ile verilen karar esbabı mucibesiyle beraber sahibi istidaya muhtasar bir
varakai memhure ile bildirilecektir ve iddiası kabul olunur ise ona göre defter tas
hih olunup reddolunduğu ve sahibi istida bu karara kani olmadığı halde böyle
intihap dâvaları için ol kazanın mahkemei istinafiyesi addolunacak meclisi deavisine baarzuhal istinafı keyfiyet edecektir.
Bu istinaf hakkı heyeti teftişiye tarafından müstedinin yedine verilen karar
namenin tebliği tarihinden itibaren beş gün zarfında makbul olup bundan sonra
dâvayı istinaf gayrimesmudur ve meclisi deavmin icrayi tetkikat ile nihayet sekiz
gün zarfında ekseriyeti âra ile vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz değildir.
Müstedinin hakkı tebeyyün ederse nüfus defteri tashih olunacaktır ve böyle isti
da ve istinaf dâvalarında hiç bir nam ile harç alınmayacaktır. On beşinci gün
müddetin hitamiyle defterleri kaldırdıktan sonra itiraz ve istida ve istinafa kim
senin hakkı olmıyacaktır. Şu kadar ki, müddeti mezkûrede kaza dahilinde bu
lunduklarını usulen ispat edenlerin mebus intihabının bedinden on beş gün ka
dar heyeti teftişiyeye istida vermeğe ve badehu istinaf dahi etmeğe hakkı olacak
tır (2).
ONBEŞİNCİ MADDE - Defteri esasini tanzime memaliki mahrusanın her ta
rafında mayıs iptidasında bed olunacak ve haziran nihayetinde musahhah ola
rak hazır bulunacaktır.
ONALTINCI MADDE - Mayısın onbeş ve yirmisine doğru beşinci maddede
muharrer kâffei nüfusu zükûru havi defterler heyeti teftişiyeye vâsıl oldukta her
kazanın ne miktar nüfusu zükûru olduğu bamazbata serian mutasarrıflığa bildi
recektir.
Ve sancağın havi olduğu kâffei kazalardan bu yolda mazbatalar geldikten
sonra sancağın meclisi idare ve heyeti teftişiyesi hazır olduğu halde her kazanın

(1) Keza.
(2) Keza.
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nüfusu zükûru yekûnu cem ile sandık dahilinde Osmanlı olarak ne kadar nüfu
su zükûr sakin bulunduğu malûm oldukta ikinci maddede gösterilen suret ve
nisbete tatbikan sancakta bir kaç mebus olmak lâzımgelirse mutasarrıf tarafın
dan vilâyet gazetesine ve merkezde bulunan heyeti teftişiyeye ve sancağın sair
kazaları kaymakamlarına ve kaymakamlar marifetiyle her kazanın heyeti teftişiyesine ve nevahi reislerine serian bildirecek ve heyeti teftişiyeler varakai mahsus
lar ile intihap olunacak mebusanın mikdarmı ilân edecektir (1)
ONYEDİNCİ MADDE - Heyeti mebusan için âzalığa intihap salâhiyeti bulun
mayan, evvelâ tebaii osmaniyeden olmayan, saniyen nizamı mahsus mucibince
muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan, salisen Türkçe bilmeyen, rabian otuz yaşını ikmal etmeyen hamisen hini intihabda bir kimsenin hizmetkâr
lığında bulunan, sadisen, iflâs ile mahkûm olup da iadei itibar etmemiş olan, sabian sui ahval ile müştehir olan, saminen mahcuriyetine hüküm lâhik olup da
fekki hacir edilmeyen, tasian hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan, âşiren tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan kimseler.
Dört sene sonra icra olunacak intihaplarda mebus olmak için Türkçe oku
mak ve mümkün mertebe yazmak dahi şart olacaktır.
(Heyeti mebusan âzalığıyle Hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima
edemez. Fakat vükelâdan intihap olunanların âzalığı mecazdır. Ve sair memurin
den biri mebusluğa intihap olunur ise kabul edip etmemek kaydi ihtiyarındadır.
Fakat kabul ettiği halde memuriyetinden infisal eder). Mebusan intihabı umumi
si dört senede bir kere icra olunur ve her mebusun müddeti memuriyeti dört se
neden ibaret olup tekrar intihap olunmak dahi caizdir (2).
ONSEKİZİNCİ MADDE - Temmuzun birinci günü mebus intihabına bedolunması için mutasarrıflar tarafından kaymakamlar marifetile her bir kazanın heye
ti teftişiyesine haziran ihtidasında ihtar olunacaktır.
ONDOKUZUNCU MADDE - Emri inühap kazanın her nahiyesinde ayrı ayrı
icra olunur ve bir nahiyede mukayyed olan bir müntehibin diğer nahiyeye gidib
rey vermeğe hakkı olamaz.
YİRMİNCİ MADDE - Her nahiye intihabının hüsnü cereyanına nezaret etmek
üzere hini intihapta heyeti teftişiyeden kura keşidesiyle tâyin olunan bir aza ha
zır bulunacaktır.
YİRMİBİRİNCİ MADDE - İşbu kanunun onbirinci maddesinde beyan olundu
ğu üzere hakkı intihaba nail olmayanlardan maada kâffei Osmanlılar birinci de
recede müntehibdirler. Defteri esaside isimleri muharrer birinci derece müntehib
bulunan beş yüz kişinin bir müntehibi sani intihabına hakkı olacaktır (3)
(1) 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibinde, (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş
ve (zükûr) kaydi kaldırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur.
(2) Bu maddenin ( ) içinde bulunan fıkrası 11 inci madde zirinde münderiç 18,320 ve 385 numaralı kanunlarla tadil edilmiş
tir.
(3) 320 numaralı kanunun 5 inci maddesi mucibince 500 adedi 200'e tenzil edilmişken 23 üncü maddeye not adile 2631 numa
ralı kanun ile bu mikdar 400'e çıkarılmıştı.
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YİRMİİKİNCİ MADDE - İkinci derece müntehib olmağa salahiyetli olmayanlar
evvelden tebaai Devleti aliyeden bulunmayan, saniyen nizamı mahsus mucibin
ce muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazım haiz olan, salisen on sekiz yaşını ik
mal etmeyen, rabian hini intihabda bir kimsenin hizmetkârlığında bulunan, hâmisen iflâs ile mahkûm blub da iadei itibar etmemiş olan, sadisen sui ahval ile
müştehir olan, sabian mahcuriyetine hüküm lâhik olub fekki hacredilmeyen, saminen hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan, tasian tabiiyeti ecnebiye iddiasın
da bulunan kimselerdir.
YİRMİÜÇÜNCÜ MADDE - Bu nahiye dairesinde beş yüzden ziyade ve yedi
yüz elliden dûn birinci derece müntehib olduğu halde bir ve yedi yüz elliden bin
iki yüz elliye kadar iki ve bin iki yüz elliden bin yedi yüz elliye kadar üç ve bin
yedi yüz elliden iki bin yüz elliye kadar dört nefer ikinci derecede müntahap ola
caktır ve şayet gösterilen miktardan ziyade bir nahiyede birinci derece müntahap
bulunur ise, bu nispet üzere beş ve altı ve daha ziyade ikinci derece müntahap
intihap edilecektir. Bir nahiyenin müntahibi evvelleri beş yüzden dûn ve iki yüz
elliden ziyade olur ise b u misillû nahiyelerin dahi bir müntahibi sani intihap et
meye hakları olacaklardır (1).
YİRMİDÖRDÜNCÜ MADDE - Her nahiye dahilinde mevcut müntahiplerin bi
rer defteri tanzim olunup nahiyeye memuren gidecek olan azaya verilecektir. İş
bu defterlerin bir iki gün zarfında tanzimi için heyeti teftişiye lüzum görür ise ka
za kaymakamından muvakkaten lüzumu kadar kâtip istiyecektir ve kaymakam
lık merkezinde müstahdem ketebe kifayet etmediği halde kaymakam ahaliden ve
erbabı hamiyetten fahrî kâtipler tedarik edecektir.
YİRMİBEŞİNCİ MADDE - Her nahiyenin ne kadar müntahibi var ise heyeti
teftişiye tarafından o miktar puslahk ufak ve üzerine bir kaç isim yazılacak ka
dar beyaz kâğıtlar hazırlanıp heyeti mezkûreye mahsus büyük mühür ile arkası
bittemhir nahiyeye tâyin olunan memura verilecektir.
YİRMİALTINCI MADDE - Nahiye memurunun nahiye merkezine vürudundan
evvel o nahiye dahilinde ne miktar müntahip varsa beher kısmı en ziyade üç yüz
müntahipten ibaret olmak üzere aksama taksim olunur ve her bir kısmının müntahipleri için heyeti teftişiye marifetiyle bir gün tertip ile o günde merkezi nahiye
olan karyede bulunmaları her kısmın ahalisine haber verilir.

(!) Bu madde keza 320 numaralı kanunun berveçhi zir olan 5 inci maddesiyle tadil edilmişti:
Bir nahiye dahilinde bulunan nüfusu zükûrdan her iki yüz kişi için bir müntahibi sani intihap olunur.
Bu mikdardan fazlası için berveçhi ati muamele ifa olunur.
Üç yüze kadar bir, üç yüz birden beş yüze kadar iki, beş yüz birden yedi yüze kadar üç ilâh... müntahibi sani intihap olunur.
- 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince, (18 yaşım bitirenler) kaydı (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve
(zükûr) kaydi kaldırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur.
- Bu madde 2631 sayılı kanunla da bir tadil görmüştür :
Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve erkek nüfusun her 400 kişi için bir müntahibi sani seçilir. Bu mikdardan fazlası için
aşağıdaki gibi muamele yapılır :
600'e kadar (1), 601 den bine kadar (2), 1001 den bin dört yüze kadar (3) ve fazlası için bu gidişle müntahibi sani seçilir.
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YİRMİYEDİNCİ MADDE - İntihabın gününü ve sureti icrasını her karyenin
müntahipleri bilmek için nihayet haziranın yirminci günü heyeti teftişiye marife
tiyle her nahiyenin havi olduğu kurayi gezip ihbar etmek üzere refakatinde bir iki
süvari ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti ârasiyle intihap olunacak muteber kimse
lerden memurlar gönderilecek ve bunlara yevmiye olarak idarei belediye tarafın
dan münasip miktar ücret verilecektir.
YİRMİSEKİZİNCİ MADDE - Otuzuncu maddede gösterilen memurlar her kar
yeye vâsıl olduğu gün muhtarın ve sair vasıtasiyle münasip ve vâsi bir mahalle
müntahipleri celbedilip resi nahiye olan karyeye toplanacakları günü beyan ile
İstanbul'a gidecek mebusanı intihap etmek için nahiyeleri dahilinde bulunanlar
dan münasip kimseleri intihap ile tâyin eylemelerini ahaliye tefhim edecek ve her
karyede bu veçhile vazifesini ifa eylediğini mübeyyin muhtaran taraflarından bir
kıta ilmühaber alacaktır.
YİRMİDOKUZUNCU MADDE - Kura ahalisine itayı malûmat için gidecek me
murların azimetlerinde müntahiplerin resi nahiye olan karyeye gidip lieclilintihap
tecemmularından iki gün evvel otuzuncu maddede beyan olunduğu üzere heyeti
teftişiyeden tâyin olunan memurlar her nahiye dahilinde mevcut müntahiplerin
defterlerini ve balâda beyan olunan arkaları mühürlü puslalık kâğıtları ve müntahipler tarafından işbu puslaları içine atmak için evvelce her şubeye iki kilitli ve
biri diğerine uymaz iki anahtarla muhkem ve nahiyenin puslalarını istiap edecek
cesamette ve üzeri ufacık bir zarf ihata edebilecek kadar delikli heyeti teftişiye
marifetiyle inşa edilen sandığı ve maiyetinde bir iki süvari ve lüzumu varsa Hü
kümeti mahalliyeden veyahut yevmiyesi idarei belediyeden verilecek ücretli bir
kâtip istishap ile müntahiplerin vürudundan bir iki gün evvel resi nahiye olan
karyede hazır bulunacaktır. Nahiye memurlarına itası lâzımgelen ücreti yevmiye
idarei belediye sandığından verilecek ve bu ücretin miktarı heyeti teftişiye tara
fından tâyin olunacaktır.
OTUZUNCU MADDE - İntihapta hazır bulunacak memur resi nahiye olan
karyeye vâsıl oldukta nahiye meclis reisi ve âzası birleşip işbu kanunnameyi ale
nen kıraat edecektir.
OTUZBİRİNCİ MADDE - Kanunun kıraatinden sonra heyeti intihabiye namiyle her nahiyede muvakkat bir heyet teşekkül edecektir. Bu heyetin reisi ka
zadan gelen intihap memurudur. Merkezi nahiye olan karye dahilindeki imam ve
papas ve haham ile nahiye meclisi reisi ve âzası işbu heyeti intihabiyenin âzası
olacaktır. Muvakkat heyeti intihabiye teşkil olunduktan sonra heyet azasının sa
at kaçtan kaça kadar mahalli intihapta bulunacakları ve intihabın icra olunacak
mahalli ekseriyeti âra ile tâyin olunur.
OTUZİKİNCİ MADDE - Nahiyenin heyeü intihabiyesi icrayi inühap için ten
sip olunan mahalle gidip ve puslaların ilka olunacağı sandığı açıp içi boş olduğu
nu heyeti teftişiyeye ve hazır bulunanlara gösterdikten sonra kilitlenip anahtar
ların biri kazadan gelen memura, diğeri nahiye reisine verilecek ve badehu san
dığın dört tarafından sicim geçirilip uçları muhtarın ve sair azanın mühürleriyle
temhir olunacaktır.
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OTUZÜÇÜNCÜ MADDE - Sandık temhir olunduktan sonra en uzak karyenin
mevcut müntahipleriyle eimme ve papaslar ve hahamları ve muhtarları ve ihti
yarlardan iki kişi celbolunup heyeti intihabiyenin reis ve âzası marifetiyle müntahiplerin her birine arkası memhur puslalardan birer tanesi verilip yirmi altıncı
maddede beyan olunduğu nisbet üzerine bulunduğu nahiye için de her ne kadar
ikinci derecede müntahip intihap olunmak lâzımgelir ise emniyet ettiği adamla
rın isimlerini puslasına yazacağı ve yazısı olmayanlar emniyet eylediği kimseye
mahallince müstamel olan lisanla yazdıracağı ve şayet puslada ikinci derecede
müntahip olacak miktardan ziyade isim yazar ise yazdığı isimlerin iptidasında
başlayıp ikinci derece müntahip olmak için talep olunan miktarı kaydolunarak
ziyadesi keenlemyekün hükmünde tutulacağı ve ikinci derece müntahip olacak
ların adedinden daha az isim yazar ise yazdığı isimlerin kabul ve kaydolunacağı
ve eğer bir nahiyede ikinci derece üç müntahip olmak lâzımgelirken müntahip
puslasmm üzerinde bir adamın ismini üç defa yazarsa yalnız bir rey itibar edile
ceği ve yazılan isimler okunmaz surette ise keenlemyekün hükmünde bulunaca
ğı heyeti intihabiye âzası tarafından mümkün olduğu kadar müntahiplere tefhim
olunacaktır.
OTUZDÖRDÜNCÜ MADDE - Puslalar müntahiplere verilip bir veya iki saat
sonra heyeti intihabiyenin bulunduğu mahalde mevcut bulunmaları eimme ve papas ve haham ve muhtarlara tenbih olunacak ve muayyen olan saatte heyeti inti
habiyenin tertip edeceği üzere her karyenin müntahipleri sırasiyle gelip puslalar
sandığa atılmadan evvel Zati Hazreti Padişahinin duayı ömrü şevketi şahaneleri
imam ve papas ve haham tarafından kıraat olunacaktır. Bir müntahip heyeti ihtiyariyenin huzuruna geldikçe karyesi ve isim ve şöhreti heyetin kâtibi tarafından
sual olunur. Vereceği cevap üzerine muhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdik
eylerse müntahip defterine müracaatla isminin üzerine caize çekilip puslayı sandı
ğa atmasına ruhsat verilir. Bir müntahip puslasını sandığa atacağı vakit elinde bir
pusladan ziyade bulunmamasına heyeti intihabiye dikkat edecektir.
OTUZBEŞİNCİ MADDE - Arkası memhur olmayan puslalar hile ile sandığa
atılmış ise keenlemyekün hükmündedir ve bu puslada müntahip kendi imzasını
dahi yazmış ise yalnız ikinci derece müntahiplerin isimleri kıraat ve kaydolunup
müntahiplerin imzası kıraat ve kaydolunmayacaktır.
OTUZALTINCI MADDE - Her karyenin müntahipleri puslalarını attıktan son
ra "Karyemizde mevcut olan müntahipler puslalarını sandığa attılar" diye kâtibin
yanında bulunan müntahip defteri o karyenin imam veya papas ve haham ve
muhtar ve ihtiyarları tarafından temhir ve imza olunduktan sonra çekilip diğer
karyenin muhtar ve imam ve papas ve haham ve müntahipleri gelip kezalik inti
haba bededeceklerdir.
OTUZYEDİNCİ MADDE - Bir karyenin emri intihabı hitam bulup ta muhtaranı çekilip diğer karye ahalisi intihaba bedettikten sonra hazır bulunmayan
müntahip gelip rey vermek hakkından sakıttır. Özrü hakikisi olmasa dahi mahal
li intihaba gelmiyen müntahibin vekil ile rey vermeğe hakkı olamaz. Nahiyelerin
havi olduğu karyelerin intihabı bir günde itmam olunamazsa o gün akşam üstü
heyeti intihabiye dağılmazdan evvel sandığın deliği üzerine bir kâğıt vazolunup ve
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etrafı ve sandık sicim ile bağlanıp uçları ve anahtar delikleri heyeti intihabiye ta
rafından temhir olunduktan sonra heyetin karariyle emin ve münasip bir mahal
le vazı ile muhafazasına itina olunacak ve ertesi günü sandığın mühürleri heyet
çe bilmuayene açılıp yine intihaba bedolunacaktır.
OTUZSEKİZİNCİ MADDE - Her müntahip reyini verdikten sonra avdet eder.
Müntahiplerin bir günden ziyade resi nahiye olan karyede eğlenmelerine heyeti
intihabiye gayret eder.
OTUZDOKUZUNCU MADDE - Karyelerde olduğu misillû şehir ve kasabalar
da dahi dört beş veyahut heyeti teftişiyenin münasip göreceği mahallerden ibaret
muvakkaten şubeler teşkil ve her şube için heyeti teftişiye tarafından bir memur
tâyin olunur. Kura ve nahiyeler için mahallinde beyan olunan muamelât şehir ve
kasabalarda teşekkül eden şubelerde dahi tamamiyle icra kılınır.
KIRKINCI MADDE - Merkezi kazada bulunarak mahalli intihaba bizzat gel
meyen, yazdığı rey puslasım temhir ederek bir zarf içine koyup özrünü beyan ile
melfuf puslanın sandığa atılmasına dair heyeti teftişiye reisine hitaben gönderdi
ği mektup alenen açılıp okunarak mektubu gönderen maruf ise gönderdiği pus
la kapalı olduğu halde sandığa atılır. Mâruf değilse o pusla hükümsüz bırakılır.
KIRKBİRİNCİ MADDE - Nahiye ve şubelerin bilcümle müntehipler rey verdik
ten sonra heyeti intihabiye âzası kamilen hazır iken sandık açılıp ikinci derece
müntehipler evvelemirde isimlerine bakmıyarak sandığa atılan puslalar birer bi
rer sayılırken sayısı bilindikten sonra betekrar sandığa konularak "Nahiye ve şu
be şu kadar müntehip gelip şu kadar pusla atmış" diye muhtasar hemen bir kı
ta mazbata tanzim olunur.
KIRKİKİNCİ MADDE - Rey veren müntehiplerin adedinden ziyade pusla zu
hur ederse nahiye ve şubenin heyeti ihtiyariyesi şediden mesul tutularak hile ile
pusla atanların zahire ihracı için ecnebi kaza ve livadan mahsus memur ve müstantik gönderilerek ve fakat ahaliyi tekrar intihap ile meşgul etmemek için rey ve
ren müntehibin adedine müsavi puslalar sandıktan çıkarılıp fazla kalanlar asla
açılıp okunmaksızın alenen ihrak olunacaktır.
KBRKÜÇÜNCÜ MADDE - Puslalarm adedi bilindikten sonra her pusladaki
isimlerin tahririne bedolunacaktır. Şöyle ki, puslada görülen isimler bir kaç bü
yük kâğıda hurufu heca tertibi üzere yazılıp sonra okunan puslalarda o isimler
tekerrür ettikçe isminin yanma (1) numaralı rakamı çekilir. Bu arada sandık açık
tutulmamak için isimlerin tahririne bedolunacağı anda saate bakılıp meselâ tah
rir saat yedide bedolunmakta saat sekize kadar bir saatte iki yüz elli puslanın ha
vi olduğu isimlerin tahrir olunmasına karar verilirse üç saat için sandıktan yedi
yüz elli pusla çıkarılıp bir sofra üzerine vazolunarak kıraat ve tahrir olunur ve bir
taraftan dahi sandık kitlenip ve etrafına sicimler geçirilip uçları ve sandığın deli
ği temhir olunarak münasip bir yerde hıfzolunur ve sandığın konulduğu mahal
lin kapısı temhir olunur ve her gün tadat ve temhir olunan puslalar bir torbaya
vaz ile temhir edilir. Ertesi günü heyet erkence tecemmu ile evvelemirde o gün
kaç saat meşgul olacaklarını kararlaştırarak ve sandığı alenen açıp o kadar sa
ate kâfi puslalar çıkarılarak şayet yine hitam bulmazsa kemafissabık devam olu18
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nur ve her akşam ne miktar pusla tadat ve tahrir olunup her bir ikinci derecede
müntehip o gün ne miktar rey kazandığını müş'ir muhtasar bir mazbata yazılır.
Bilcümle puslalar kayıt ve tahrir olunduktan sonra en ziyade rey kazanıp ikinci
derecede müntahap olanların yedine heyeti intihabiye tarafından bir kıta mazba
ta verilir.
KIRKDÖRDÜNCÜ MADDE - Geçen maddelerde beyan olunan kaideler icra
olunduktan sonra defterde çekilen caizeler mucibince nahiye ve şube dahilinde
rey vermeğe falan, falan kuradan veya mahallinden şu kadar müntahap gelmiş
ve usulü üzere sandık açılıp puslalar tadat ve tahrir olunduktan fazla zat şu ka
dar ve falan şu kadar rey kazanıp ve ekseriyet kazanan ve falan, falan zat oldu
ğunu müş'ir nahiye ve şubenin heyeti intihabiyesi tarafından ayrıca iki kıta maz
bata tanzim olunup biri kazadan gelen memura, diğeri nahiye reisine verilecek
tir.
KIRKBEŞİNCİ MADDE - İkinci derecede müntahip olanlar intihap olunduk
larına dair resi nahiye ve şubede heyeti intihabiyeden alacakları mazbata üzeri
ne resi kazada bulunan heyeti teftişiyeye gidip mazbata ibraz ederek ve b u maz
batalar defteri mahsusuna kaydolunacaktır ve mebusan icrayi intihabı için he
yeti teftişiyenin bulunduğu mahalde hangi gün ve saatte bulunması lazımgeleceği tenbih ve mebusluğa namzet olanların isimlerini havi heyeti teftişiyeden me
mur yedine bir kıta pusla verilip isterse namzet olanlardan, isterse namzet olma
yıp dirayet ve hamiyetine itimat eylediği ve mebus olmak için lâzımgelen evsafı
haiz olan sair zevattan intihap edebileceği ve sancakta her ne miktar mebus ola
cak ise adetleri o miktar isimleri yazması ikinci derecede müntahip olanlara tef
him olunacaktır ve mazbatasını teyit için heyeti teftişiyeye gitmeyen ikinci dere
ce müntahipler hangi gün ve saatte hazır bulunmak lâzımgeleceği mahsus davet
nameler ile ihtar olunacaktır.
KIRKALTINCI MADDE - Heyeti teftişiyeden tâyin olunan yevmü saatte hazır
olunacak ikinci derece müntahiplerin yedine, arkası heyeti teftişiye mühriyle
temhir olunmuş birer kıta pusla verilir. Sancakta her ne kadar mebus olacak ise
balâda tarif olunduğu üzere ikinci derece müntahip olanlardan her biri o kadar
isimleri yazacaktır ve yazı bilmediği halde heyetin içtima eylediği mahalden çık
mayıp orada iken emniyet ettiği adama yazdıracaktır. Sancak dahilinde mebus
olacak adetten zait ve noksan isim veyahut kendi imzasını yazarsa otuz altıncı
maddenin ahkâmına tatbikan icrayi muamele olunur.
KIRKYEDİNCİ MADDE - İkinci derecede müntahip olanlar puslalarını derununa atmak için heyeti teftişiyenin içtima eylediği odada sofranın üzerine ve or
tasında yalnız bir pusla sığabilecek kadar delikli bir sandık bulunacaktır. İkinci
derecede müntahipler puslalarını atmadan evvel sandık açılıp içi boş olduğunu
huzzara gösterildikten sonra kilidi üzerine büyücek bir varaka vazolunarak he
yeti teftişiye mühriyle ve yevmi intihapta hazır bulunmak için davet olunan müf
tü belde ve rüesayi ruhaniye ile ikinci derece müntahip olanlardan üç kişinin mühürleriyle temhir olunur.
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KIRKSEKİZİNCİ MADDE - Sandık kapanıp mühürlendikten sonra heyeü teftlşiyeye gelip mazbatasını en evvel kaydettikten ikinci derece müntahipler sırasiyle davet olunup ellerindeki puslaları sandığın içine atacaklardır ve atarken bir
pusladan ziyade olmamasına dikkat olunacaktır.
KIRKDOKUZUNCU MADDE - Yevmi intihaba hazır bulunacak ikinci derece
müntahiplerden kaza dahilinde bilcümle intihap olunan ikinci derece müntahiplerin onda sekizi mevcut ise sandık açılıp mebusluğa rey kazananların isimlerini
havi resi sancağın heyeti teftişiyesine ita olunmak için âtide beyan olunacak
mazbatanın tanzimine iptidar olunur ve şayet yevmi muayyenede mevcut olan
ikinci derecede müntahipler kazanın ikinci derece müntahiplerinin mecmuunun
onda sekizinden az ise sandık, açılmayıp dileği üzerine bir varaka vaz ile heyeti
teftişiye tarafından yalnız yevmi intihapta hazır bulunmak için davet olunan
müftü belde ve rüesayi ruhaniye caniplerinden temhir olunup mevcut olmıyan
ikinci derece müntahipler gelinciye kadar sandık emin bir mahalde hıfzolunacak
ve gelmiyen ikinci derece müntahiplere filân gün resi kazada hazır bulunmak
üzere Hükümeti mahalliye tarafından mahsusan ihtarnameler göndereceklerdir.
Puslasım sandığa atmış olanlar isterse avdet edecektir.
ELLİNCİ MADDE - İkinci derece müntahiplerden gelemeyip geri kalanlar muahharan resi kazaya geldikte, heyeti teftişiye ile o gün için celbolunan müftü bel
de ve rüesayi ruhaniye tarafından sandığın mühürleri ledelmuayene deük açılıp
ikinci derece müntahipler puslalarını sandığa atacak ve işbu davetten sonra ma
zereti hesabiyle gelmeyen ikinci derece müntahipler beklenmeyip sandık açüacaktır. Sandık açıldıktan sonra gelecek ikinci derece müntahipler hakkı intihap
tan mahrum olunur.
ELLİBİRİNCİ MADDE - Heyetin huzurunda sandık açıldıkta evvel emirde atı
lan puslalar tadat Üe alenen okunarak mebus olmak için puslada yazılan isimler
kaydolunur. Ve bir isim puslada tekerrür ettikçe (1) rakamiyle işaret olunur ve
bu veçhile bilcümle puslaların tahriri hitam bularak her bir zatin kazandığı rey
leri cem Üe mazbata tanzim ve heyet tarafından temhir olunup kaza kaymakamı
marifetile Uvada bulunan heyeti teftişiyeye gönderilir. İşbu mazbatada sancakta
meselâ iki mebus olacak hale kazada en ziyade rey kazanan yalnız iki isim yazümayıp sair rey kazanan her ne kadar isimler olur ise olsun velev cüzî rey kazan
mış bulunan mazbataya dercüe isimlerin altına reylerin adedi rakam ve yazı ile
işaret olunacaktır. Sancağın heyeti teftişiyesine gönderüecek mazbatanın bir su
reti temhir olunarak Meclisi belediyede hıfzolunacaktır.
ELLİİKİNCİ MADDE - Her kazanın heyeti teftişiyeden mazbata geldikçe resi
liva olan kazanın reyleri dahi sayılıp ona dair bir mazbata tanzim olunduktan
sonra sancağın heyeti teftişiyesinden başka müftü belde ve rüesayi ruhaniye ve
isterlerse sair kazaların namzetleri veya vekilleri hazır bulunduğu halde iptida re
si Uva olan kazanın mazbata açılıp intihap olunanların isimleriyle her bir ismin
kazandığı reyin miktarı yazılır. Badehu kazalardan gelen mazbatalar sırasiyle
açüıp kıraat ve kayit ve cümlesinin yekûnu malûm oldukta sancak dahüinde az
ve çok rey kazanmış ne kadar zat zuhur ederse cümlesinin isimleri birer birer zikrolunur ve müsavat üzere rey kazanmışlar bulunur ise, beyinlerinde kura keşide
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olunur. Badehu en ziyade rey kazananlar kimler ise onların mebus olduklarını
havi hemen bir mazbata tanzim ile heyeti teftişiyei liva tarahndan mührü zatileriyle temhir olunur.
ELLİÜÇÜNCÜ MADDE - Her ismin kazandığı reyleri havi tanzim olunan maz
batanın musaddak suretleri bilihraç bir kıtası mebus olanlara ve bir kıtası vilâ
yet matbaasında tab ile her kazanın heyeti teftişiyesine verilmek üzere valii vilâ
yete ve mutasarrıfa gönderilir.
ELLİDÖRDÜNCÜ MADDE - Ekseriyeti âra ile mebus olanlar sancağın heyeti
teftişiyesinden alacakları mazbatayı sancağın meclisi idaresine tasdik ettirerek
nihayet teşrini evvelin yirminci günü İstanbul'da bulunup yedlerindeki mazbatai
musaddakayi heyeti mebusanın hini küşadında muvakkat reise ibraz edecektir.
ELLİBEŞİNCİ MADDE - Elli üçüncü maddede beyan olunduğu üzere ekseri
yeti âra ile mebus olanların mazbataları tamamen canibi vilâyete geldikten ve
merkezi vilâyetin heyeti teftişiyesi marifetiyle merkezin mebusları dahi tahakkuk
eyledikten sonra valii vilâyetin tahtı riyasetinde olarak meclisi idare ve heyeti teftişiye bir yere toplanıp evvelâ merkezi vilâyet olan sancağın mazbatası ve badehu
diğer sancaklardan gelen mazbataları kıraat ile vilâyet dahilinde mebus olan her
bir zat için muhtasar birer kıta mazbata tanzim olunacağı misillû her sancağın
heyeti teftişiyesi tarafından gelen mazbataların birer sureti çıkarılıp heyeti hazıra
tarahndan mührü zatileriyle ve meclisi idarenin mührü mahsusiyle temhir olun
duktan sonra valii vilâyetin inhasına leffen bilâtehir Dahiliye nezaretine gönderi
lecektir. Vilâyette toplandıkları gün zikrolunan mazbataların sürati tanzim ve tah
riri zımnında lüzumuna göre dört, beş ve daha ziyade kâtip bulundurulacaktır.
ELLİALTINCI MADDE - Elli beşinci maddede beyan olunan mazbatalar vilâ
yetten Dahiliye nezaretine geldikte heyeti mebusan açılmış ise hemen gönderile
cek ve açılmamış ise küşadına değin hıfzolunacaktır. Vilâyetten bilvürut Dahili
ye nezaretinden heyeti mebusana gönderilecek bilcümle mezabit ve evrak için he
yeti mebusanın reis ve kâtipleri tarafından Dahiliye nezaretine makbuz ilmüha
beri verilecektir.
FASLI RABİ
Defatiri esasiyenin sureti tashihine dair
ELLİYEDİNCİ MADDE - Defatiri esasiye intihaptan sonra Meclisi idarei kaza
marifetiyle bir sandığa vaz ile gelen yerleri temhir olunduktan sonra idarei bele
diyede hıfzolunacak ve her sene mayısın birinci günü meclisi idarei belediye he
yetleri huzurunda sandık açılıp ve defteri esasiye çıkarılıp dairei belediye heyeti
ne teslim olunacaktır.
ELLİSEKİZİNCİ MADDE - Yedinci maddede beyan olunduğu üzere her ma
halle ve karye muhtarları nezdinde bulunacak defteri esasiye müracaatla mahal
le ve karyeleri dahilinde bulunan müntahibinden bir sene içinde vefat veyahut di
ğer mahalle nakletmiş veyahut sekizinci maddede beyan olunan ahvalden birine
duçar olarak müntahiplik hakkından sakıt olmuş olanlar ile on yedi yaşını ikmal
ile on sekiz yaşma girmesile veya diğer mahalden oraya naklihane etmesiyle
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müntahiplik hakkını kazananların esamisini havi iki kıta defter yazılarak imam
ve papaz ve haham ve muhtarlar tarafından badettemhir nihayet mayısın seki
zinci günü merkezi kazada bulunan idarei belediyeye gönderilecek ve defterlerin
tanzim ve hemen irsali için nihayet mayısın beşinci gününe kadar muhtarlara
tahriren tenbih ve ihbara idarei belediye mecbur bulunacaktır (1).
ELLİDOKUZUNCU MADDE - Altmış birinci maddede muharrer defterler vâsıl
oldukta idarei belediye tarafından mütalea ve icabına göre icrayi tahkikat olun
duktan sonra bir kaç sureti tanzim ettirilip hıfzolunacak ve görmek isteyenlere
meccanen birer sureti verilecektir ve itiraz edecek olanlar on dördüncü madde
ahkâmına tevfikan hareket ederler. Muayyen olan vaktin mürurundan sonra ta
hakkuk eden hale göre heyeti belediyenin nezareti altında belediye kâtibi şerhile
lâğv veya ilâve olunacak isimleri tashih edecektir.
ALTMIŞINCI MADDE - Defaüri esasiyenin tashihleri her sene temmuz iptida
sına kadar ikmal olunacak ve badettashih bu defter yine (Defteri esasii müntahibîn) namiyle yadolunacaktır.
ALTMIŞBİRİNCİ MADDE - Her kaza dahilinde mevcut bulunan müntahiplerin isimlerini mübeyyin defterler dört senede bir defa vilâyet matbaasında tabolunur ve her kaza için kaç nüshanın lüzumu olduğu ve ne fiatle satılacağı mec
lisi idarei vilâyette karar verilir ve her karye ve mahalle muhtarlarına kazasına
mahsus olan defteri matbuadan ikişer nüshası Hükümet tarafindan meccanen
gönderilir.
FASLI HAMİŞ
Mevaddı cezaiyeye dair
ALTMIŞİKİNCİ MADDE - İdarei belediye ve heyeü tefüşiye ve intihabiyenin ta
lep ettiği malûmatı vermekten imtina eden eimme ve papas ve haham ve muhtar
lardan iki yirmilik mecidiyeden on yirmilik mecidiyeye kadar cezayi nakdî alınır.
ALTMIŞÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir isim veya sıfat takılarak veyahut kanu
nen hakkı intihapdan mahrum olduğunu ketmederek kendisini intihap defterine
yazdırmağa veyahut ismini mükerrer kaydettirmeğe cüret edenlerden bir yüzlük
Osmanlı altınından on altına kadar cezayi nakdî alınır ve bir aydan bir seneye
kadar hapsedilir.
ALTMIŞDÖRDÜNCÜ MADDE - Ya bizzat mebus olmak veya diğer bir zatı me
bus intihap ettirmek gareziyle müntehipleri ihafe eden veyahut teşvik için müntehiplere akçe ve eşya verenle ve verilen akçe ve eşyayı kabul edenler ve bir şahıs hak
kında rey vermek veya verdirmek veyahut rey itasından imtina etmek için Devlet
memuriyeti veya bir hizmeti hususiyeyi vaid ve kabul edenler iki aydan bir buçuk
seneye kadar hapsedilir ve on yüzlük Osmanlı altınından elli altına kadar cezayi
nakdî alınır ve bu cürmün faili memurinden ise tard cezasiyle de mahkûm olur.
(1) 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince, (18 yaşını bitirenler) kaydı (22 yaşım bitirenler) şeklinde değiştirilmiş
ve (zükûr) kaydı kaldırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur.
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ALTMIŞBEŞİNCİ MADDE - Reylerin vazolunduğu sandığı ve intihabata mü
teallik evrakı resmiyeyi gasp ve sirkat ve tahrip edenler bir seneden üç seneye ka
dar hapis cezasiyle beraber on yüzlük Osmanlı altınından yüz altına kadar cezayi nakdî ile mahkûm olur ve bu file cüreti esnasında mucibi mücazat diğer bir
fi'le tasaddisi tebeyyün eylediği halde ceza kanunnamei hümayununa tevfikan
başkaca mücazat edilir.
ALTMIŞALTINCI MADDE - İşbu ceza faslında beyan olunan herakâta mües
sir olup da henüz maksadları fi'le çıkmamış olanlar zikrolunan cezaların nısfile
mücazat olunur.
ALTMIŞYEDİNCİ MADDE - Gerek mahkemece bir hüküm sudurile ve gerek
izhari iflâs ederek iadei itibar edememesiyle hakkı intihapdan sakıt iken mahru
miyetinden evvelki ve gerek sonraki defatiri intihabiyeye kendi sun'u olmaksızın
mukayyed olduğu halde rey verenler bir haftadan bir aya kadar hapis ve bir me
cidiyeden beş mecidiyeye kadar cezayi nakdî ile mücazat olunur.
ALTMIŞSEKİZİNCİ MADDE - Altmış altıncı maddede gösterilen ilk ahval ile
kendisini kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sahte olarak diğer mukayyet bir
müntahibin isim ve sıfatım takınarak bir cemiyeti intihabiyede her kim rey verir
se altı aydan iki seneye kadar hapis ve bir altından on altına kadar cezayi nakdî
ile mücazat olunur.
ALTMIŞDOKUZUNCU MADDE - Bir defadan ziyade intihap etmek için bir
mükerrer kayitten, istifade edenler bir araya kadar hapsolunur.
YETMİŞİNCİ MADDE - Rey yazmağa tâyin olunduğu bir müntahibin ifadesin
den ayrı bir ismi kaydeden her eşhas hakkında bir aydan altı aya kadar hapis ile
beraber bir altından on altına kadar cezayi nakdî ile mücazat olunur.
YETMİŞBİRİNCİ MADDE - Gerek muamelei cebriye icrasiyle ve gerek memu
riyetten mahrum etmek veya zatini veya familyasını veyahut servetini bir zarara
duçar eylemek tehdidatı ile müntahibi rey vermekten içtinap ettiren veyahut rey
itasına icbar edenler bir aydan bir seneye kadar hapisle beraber beş altından yir
mi altına kadar cezayi nakdî ile mücazat olunur.
YETMİŞİKİNCİ MADDE - Eracifi kâzibe neşrile ve birtakım müfteriyat ilâniyle ve sair güna hile ve desais imaliyle intihap muamelâtım bozanlar veyahut bir
ve daha ziyade müntahibi rey vermekten içtinap ettirenler veyahut cemiyetle ve
tehdit âmiz nümayişle bir cemiyeti intihabiyenln icraatını ihlâl ederek hakkı in
tihabın icrasına veyahut herkesin serbestçe rey vermesine İrası nakise edenler
bir aydan bir seneye kadar hapis ile beraber bir altından kırk altına kadar ceza
yi nakdî ile mücazat olunur.
YETMİŞÜÇÜNCÜ MADDE - Bir heyeti intihabiyeye meni intihap garaziyle her
nevi hücumu icra veyahut kasdedenler üç seneden beş seneye kadar muvakkat
kürek cezasiyle mücazat olunur. Cürüm bir veya daha ziyade kaza ve nevahide
icra olunmak üzere evvelce tertip ve ittifak ile yapılmış bulunursa muvakkat kü
rek cezası on beş seneye kadar temdit olunabilir.
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YETMİŞDÖRDÜNCÜ MADDE - İşbu kanunda gösterilen ceraimin bir kaçı
birlikte icra kılımrsa mürtekipleri en ağır cezayı müstelzim olan cürmün cezasiyle mücazat olunurlar.
YETMİŞBEŞİNCİ MADDE - Emri intihabattan mütevellit hukuku umumiye
ve hukuku hususiye dâvaları bir intihap neticesinin neşir ve ilan olunduğu ta
rihten altı ay mürurundan gayri mesmu hükmüne girer.
YETMİŞALTINCI MADDE - Bir mebusun emri intihabı makbul ve muteber ol
duğu bir heyeti mebusan tarafından tasdik ve ilân olunduktan sonra intihaba fe
sat karıştırılmış olunduğuna dair mahkemeden bir hüküm lâhik olsa bile mebus
luktan sukutu caiz olamaz. Fakat mebus olmak için kanunen muayyen olan şe
raiti cami olmadığına hükmolunur ise evvelki hüküm heyeti mebusanca nazarı
tetkika alınıp verilecek karara göre mahkûm olan mebus ya ipka veyahut mebus
luktan ıskat ile yerine aharının intihap ve tâyini için Makamı Sadarete mazbata
arzolunur.
YETMİŞYEDİNCİ MADDE - Altmış altıncı, altmış yedinci, yetmiş birinci, yet
miş üçüncü, yetmiş dördüncü, yetmiş beşinci, yetmiş altıncı, yetmiş dokuzuncu
maddelerde gösterilen ef'alin muhakemesi kaza deavi meclisinde ve altmış seki
zinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci maddelerde beyan olunan ef'alin muhake
mesi liva meclisi temyizinde icra olunur ve Divanı temyizi vilâyette istinaf edilir.
MEVADDI UMUMİYE
YETMİŞSEKİZİNCİ MADDE - Mebuslardan istifa eden ve vükelâlıktan maada
Devlet memuriyetini kabul eden ve Kanunu esasî hükmünce mebusluktan infi
sah lâzımgelen ve vefat eden ve Heyeti Mebusan tarafından usulen reddolunan ve
hukuku medeniyeden kanunen sakıt olanların intihap olundukları sancakta me
busluğa yeniden diğerleri intihap olunur. Ahvali meşruha heyeti mebusan tara
fından tahkik olunarak esbabı mucibesi ve yerine diğer mebusun intihabı lüzum
lu mazbata ahkâmı Sadarete bildirerek oradan dahi tâyin olunacak azanın bu
lunduğu vilâyet valisine işarı keyfiyet olunur. Müceddeden intihap olunacak me
bus o senenin içtimaına yetişemez ise heyeti mebusanın gelecek içtimaında ha
zır bulunmağa mecburdur. Mebusluğa kabul ile sancağın heyeti teftişiyesi tara
fından aldığı mazbatayı meclisi idarei livada tasdik ettirildikten sonra istifa eden
lerin istifası yalnız heyeti mebusandan kabul olunabilir.
YETMİŞDOKUZUNCU MADDE - İntihap icra olunur iken bir zat vilâyet dahi
linde iki veya bir kaç sancakta ekseriyeti âra kazandığı halde hangi sancağın me
busluğunu tercih eylediği valii vilâyet tarafından doğrudan doğruya kendisinden
isti'lâm olunup mebus olan zat nihayet sekiz gün zarfında tercih eylediği sanca
ğı tahriren valii vilâyete bildirmeğe mecburdur. Bu suretle mebusları adedine
noksan gelen sancakta müceddeden diğeri intihap olunur.
SEKSENİNCİ MADDE - İntihap için nahiye ve şubeye gelecek olanlar o sıra
da deyni miri için hapsolunamaz. Evvelden mahpus ise muvakkaten sebili tahli
ye olunup intihabın ikmalinden sonra yine tevkif olunabilir.
SEKSENBİRİNCİ MADDE - Kanunu esasiye tevfikan heyeti mebusan dört se
neden evvel ba iradei seniye dağıldığı halde idarei seniye tarihinden itibaren iki
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ay zarfında işbu kanunun ahkâmına tevfikan yeniden intihabata şüru olunmak
için Dahiliye nezaretinde Valiler ve valiler canibinden mutasarrıflara tahriratı
mahsusa irsal olunacaktır. Ve o sene için defteri esasinin yeniden tashihi lâzımgelmeyip musahhah itibar olunacaktır ve işbu sonraki intihabın tarihi hitamın
dan itibaren mebus olanlar nihayet üç buçuk ay zarfında Dersaadet'e bilvürut
heyeti Mebusanm içtimamda hazır bulunmağa mecburdur.
SEKSENİKİNCİ MADDE - Muayyen olan vakitten evvel hasbelicap heyeti me
busanm bairadei seniye içtimai lâzımgeldikte Dersaadette ne kadar vakit hazır
bulunmaları iktiza edeceği Dahiliye nezaretinden valiler ve valiler tarafından da
hi doğrudan doğruya mebuslara iş'ar olunacaktır.
SEKSENÜÇÜNCÜ MADDE - Dersaadet belediye kanununda muharrer hudut
dahilinde bulunan mahaller bir dairei intihabiye ve her bir dairei belediye bir şubei intihabiye itibar olunacak ve elviyei mülhakada vilâyete merbut sancakta ce
reyan eden usul cari olup şehremaneti merkezi vilâyet addedilecektir.
İntihabı mebusan kanunnamesinin suveri icraiyesine dair talimat (*}
7 ramazan 1336 ve 20 eylül 1334
BİRİNCİ MADDE - İntihabı mebusan kanunnamesi bilcümle Memaliki mahrusai şahanede nahiyeler teşekkül etmiş itibariyle yazılıp zikrolunan kanunna
menin neşrinde şayet nahiyeler teşekkül etmemiş yerler var ise münasebatı mevkiiyeyi gözeterek dört, beş kuradan ibaret icrayi intihap için Hükümeti mahalliyeler marifetiyle muvakkat şubeler teşkil olunacaktır. Ve resi şube ittihaz oluna
cak karyenin muhtaranı nahiye reisinin ve şubenin sair kura muhtarım birleşe
rek nahiyelerde olduğu misillû meclis intihabı vazifesini icra edeceklerdir.
İKİNCİ MADDE - İntihabı mebusan kanunnamesi iktizasınca defteri esasiyenin tanzimi ve işbu defterlere dair olan sair muamelâtın mayıs iptidasından bedolunması lâzimeden olduğundan kanunname! mezkûre her ne vakit vilâyata vâ
sıl olursa hemen bilâ teahhür defatiri esasiyenin tanzimiyle ona müteferri olan
sair ahkâmın icrası için vülâü izam hazaratı tarafından lâzımgelenlere emir ve
tenbihat verilecektir.
ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin vilâyete gönderilecek nüshai müteaddidesinden her sancağın cesametine göre lüzumu miktarı mutasarrıflara ve va
linin bulunduğu şehrin idarei belediye reisine ve merkezi vilâyete merbut kaza
lar kaymakamlarına irsal ve ahkâmı mündericesine tatbikan serian icabının ic
rası işar olunacak ve esas defterleri tanzim olununcaya kadar ara sıra ne yolda
hareket olunduğu isti'lâm kılınacakür.
DÖRDÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin nüshi müteaddidesi mutasarrıf
lığa vürut eyledikte mutasarrıf veya vekili kazaların cesametine göre lüzumu mik
tarım kaymakamlara irsal ve bulunduğu şehir veya kasabanın meclis belediye re
isine ita edecek ve ara sıra kaymakam ve meclis belediye reisinden defteri esasi
yenin tanzimine dair malûmat talep edebilecektir ve Vilâyet kanunnamesi muci
bince memaliki mahrusanın kaza merkezlerinde meclisi belediye mevcut olup şa(*) Tertibi sani düstur. Cild: 1-Sayfa : 37.
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yet mevcut olmayan resi kaza var ise kanunnamei mezkûr e tatbikan hemen mec
lisi beledî teşkiline müntahiplerin defterinin tanzimine bededilecektir.
BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunnamenin nüshai mütaaddidesini kaymakamı
kaza, idarei belediye reisine teslim edecek ve her kazada defteri esasiye âtide be
yan olunacak heyeti teftişiye tanzim eyleyecektir. Kaymakamı kaza defteri esasi
nin tanzimine dair heyeti teftişiyeden ve belediye reisinden arasıra tahriren ma
lûmat isteyecektir. Hıfzı inzibat için dairei belediye reisi veya vekili tarafından ik
tiza eden muavenet talep olundukça kaymakam itaya mecburdur. Bu mecburi
yet vilâyetle resi liva olan kazalar için vali ve mutasarrıfa dahi şâmildir.
ALTINCI MADDE - İntihap kanununun cezaya müteallik faslı mahsusu her
intihap senesi evrakı matbua ile intihap mahallerine talik olunacaktır ve kanu
nu mezkûrun birer nüshai matbuası her karye ve mahalleye irsal olunacaktır.

İntihabı mebusan muamelâtına mütaeallik bazı mukarrerat ve tebligat (*)
(21 Eylül 1324)
1. - Meclisi mebusana mütaallik muamelâtın icra ve ikmali için ve kura ve
nevahiye izamları icabeden memurin ve ketebeye verilecek ücuratın varidatı be
lediyesi kifayet etmeyen yahut dairei belediyesi teşekkül etmediği için varidatı ol
mayan kazalarda ne taraftan tesviyesi lâzımgeleceği bazı taraflardan istifsar edil
mesiyle ledelistizan zikrolunan ücuratın evvelemirde kaza yahut liva meclisi ida
relerince miktarları takdir ve tâyin olunarak sandığından verilecek mazbata üze
rine varidatı belediyesi müsait olan yerlerde mahalleri dairei belediye ve varidatı
belediyesi müsait yahut mevcut olmayan yerlerde dahi mahalleri mal sandıkla
rından itası icabedeceği meclisi mahsusu vükelâca tezekkür edilerek Babıâlice
icabı icra kılındığı,
2. - İntihabı mebusan kararnamesinin kırkbeşinci maddesinde heyeti teftişi
ye tarafından mebusan namzetlerinin isimlerini havi ikinci derecede müntahiplere pusla verileceği mukarrer ise de heyeti mezkûrenin kimleri ne suretle nam
zet addederek isimlerini tahrir edeceği yolunda gerek bu maddede gerek diğer
maddelerde sarahat ve delâlet olmadığından sureti müracaat ve kabulü hakkın
da kanunnamei mezkûrde sarahat yoksa da Kanunu esasinin altmışsekizinci ve
İntihabı mebusan kanunnamesinin onyedinci maddelerinde mebus intihap olun
ması caiz olacaklar hakkında tafsilât münderiç olmasına ve Meclisi Mebusanın
iki içtimai için tatbik edilmiş olan talimatı muvakkatede mebus olmak üzere
namzet olacakların ya resmen bilmüracaa namzetliklerini kaydettirmeleri yahut
mebusluğa ehil olduğunu musaddak intihaba salih olanlardan lâakal üçyüz ki
şiye bir varaka tahtim ettirilerek bilvasıta tebliğ eylemeleri lâzımgeleceği muhar
rer olmasına binaen bu şeriat dairesinde namzetliklerini vazedeceklerin kabul ve

(*) Takvimi Vekayi - No. 6.
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ilânı icabedeceği Meclisi Mahrusai Vükelâca tezekkür kılındığı.
3. - Mebusan kanunnamesinin suveri icraiyesine dair talimatın birinci mad
desinde icrayi intihabat için dört beş karyeden ibaret muvakkat şubeler teşkil
olunacağını ve yirmi üçüncü maddesinde bir nahiyenin müntahibi evvelleri beş
yüzden dûn ve ikiyüzelliden efzûn olursa bu gibi nahiyelerin dahi müntahibi sani intihap etmeğe salâhiyetleri olacağı muharrer olup halbuki, birçok karyeler
ufak ve nüfusu kalileyi havi yüzelli nüfus zükûr bulunmadığından bahsiyle beş
ten ziyade karyelerin birleştirilmesinde beis olup olmadığı bazı mahallerce istif
sar edilmesiyle bilmuhabere salifüzzikir maddelerin mazmununa nazaran mün
tahibi evvellerin miktarı müntahibi sani tâyinine müsait olmayan kuranın müna
sebeti mevkiiyeleri itibariyle birleştirilmesi maksudu asli olan teshili intihabat
matlabına muvafık olacağından bu gibi kuradan icabı kadarının birleştirilmesi
Meclisi Vükelâca münasip görülerek.
4. - İntihabı mebusan kanununun sekizinci maddesinde tanzim edilecek
esas defterlerinde cinayet ve cünha ile mahkûm olanların isimleri hizasına şerh
verileceği muharrer iken gerek müntahip, gerek birinci ve ikinci derecede müntahiplerin tadad olunan şerait meyanmda cünha ve cinayet ile mahkûm olma
mak kaydi musarrah olmadığından keyfiyet ledelistizan iflâsına hükmolunmuş
ve iadei itibar etmemiş olanların mahcur ve hukuku medeniyeden mahrum bu
lunanların intihap olunamayacakları Kanunu esasi ile İntihap Kanununda mübeyyin ve cünha ve cinayet ile mahkûmiyeti sabıka manii hakkı intihap olduğu
n a dair sarahat garimevcut olmasına nazaran esnayi intihabatta hali mahcuriyette bulunanlarla iadei itibar etmemiş olan müflislerin ve cünha ve cinayeti
mahkûmen henüz ceza görmekte bulunan ve binaenalâzalik hürriyeti şahsiyelerine malik olmayan eşhasın intihap etmek ve edilmek salâhiyetinden mahrumi
yetleri tabii olduğu gibi salifüzzikir sekizinci maddede muharrer kuyudu mania
sırasmda münderiç hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan kaydi mutlakına gö
re hukuku medenileri bilâhara iade olunanların da bu salâhiyete nail olmamala
rı icabedeceğinden ve hukuku medeniyeden sukutu gayri mutazammın bir hü
küm ile mahkûm olup ikmali müddeti cezaiye edenlere gelince : Bunların maahaza evvelce mahkûm olmuş olmalarından dolayı salâhiyeti mebhusuanhadan
mahrumiyetleri lâzımgelmiyeceğinden ona göre tebligat ifası.

27

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ

3. Dahilî Nizamname
(İçtüzük)
İkinci Dönemde düzenlenip kabul edilen
Dahilî Nizamname (İçtüzük), III. Dönem
çalışmalarında aynen uygulanmıştır, (i)

(1) Cilt 3, İkinci kitaba bakınız-

TBMM ÜYELERİNİN ÖZLÜK HAKLARI

4. TBMM Üyelerinin Özlük Hakları(*)
A - 19 Mayıs 1930 tarihli 1613 sayılı Kanunla üyelerin yıllık ödeneği
6 000 TL. olarak saptandı ve her ay 500 TL. olarak ödeneceği hükme bağ
landı.
7.3.1931 tarihli ve 1757 numaralı Yasa ile 6 000 TL. olan yıllık öde
nek 4 200 TL. ye düşürülüp ölen üyelerin mirasçılarına yıllık ödeneğin
yarısı kadar tazminat verilmesi esası getirildi.
Her yasama yılı için üyeye, seçim bölgesine gidip gelme, her devre için
bir defa aile yolluğu verileceği, yolluk ve emekli hesabında 125 TL. aslî
maaşın esas alınacağı hükme bağlandı.
B - 27 Şubat 1926 tarihli 756 sayılı Kanunla TBMM Başkanlık Diva
nı üyelerine her yasama yılı için 1 800 TL. tazminat verildi.
25.6.1927 tarihli ve 1169 numaralı Kanunla da Meclis Hesapları İn
celeme Komisyonu Murakıbına aylık 100 TL, daha sonra 9 Mayıs 1928
tarihli 1238 numaralı bir Kanunla 150 TL. huzur ücreti ödeneceği öngö
rüldü.
C - TBMM Üyelerinin Emekliliği:
21.3.1927, 995 nolu ve 3.6.1930, 1664 nolu Kanunlarla Birinci, İkin
ci ve Üçüncü Dönemlerde TBMM üyesi olan asker ve sivil emeklilerin mil
letvekilliğinde geçen sürelerinin emeklilik süresine ekleneceği ve emekli
liğe esas olarak milletvekili ödeneğinin aslı olan 10 000 kuruşun alına
cağı, milletvekili olmadan önceki memuriyetlerde kazanılan emeklilik
maaşı bu düzeyin üzerinde olanlara memuriyet maaşı üzerinden tahsis
yapılacağı kabul edildi.
(*) III. Dönemden önceki düzenleme :
5 Eylül 1920 tarihli ve 18 numaralı Nisabı Müzakere Kanununun öve 8 inci maddelerine göre TBMM üyelerine 4 ay için
1 250 TL. ve dört ayın sonundan devre sonuna kadar aylık 100 TL., İstanbul Meclisi Mebusanından TBMM'ye katılanlara da
katılma tarihinden başlayarak 100 TL. aylık ödeneceği hükme bağlanmış,
16 Ekim 1922 tarihli 272 numaralı Kanunla üyelere yılda bir kez 10 000 kuruş üzerinden gidiş-geliş yolluğu, aile harcırahının
gidiş-geliş olarak devre için bir defa verileceği esası getirildi.
23 Şubat 1924 tarihli 421 sayılı Kânunla TBMM üyelerinin yıllık ödeneği 3 600 TL.ye yükseltildi.
13 Nisan 1927 tarihli ve 1006 numaralı Kanuna göre TBMM üye ödeneğinin 1/3 'ü toplantı yık başında, diğer 213 'üde 3 'er ay
ara ile ödeneceği ilkesi kabul edildi.
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5. Üçüncü Dönem Genel Seçimleri
Toplumumuzda asırları kapsayan ve alışılagelen inanç haline dönüş
müş padişah iradesinin yerini alan ulusal iradeye yeterince saygınlık, üs
tünlük ve kutsallık kazandırmak için, ilkeli ve disiplinli kuşakları kapsa
yan uzun uğraş harcandı. Millî iradenin niteliklerine uygun biçimde hal
kın gözünde ve gönlündeki yerinin korunması için de düzenleme ve özen
li davranış savaşımı verildi.
Demokrasi kültürü yeterince gelişmemiş olan toplumumuzda sorun
olan konu, ulusu temsil edecek, ulus adına egemenlik hakkını kullana
cak heyetin oluşumudur. Bu nedenle Cumhuriyet tarihi boyunca seçim
mevzuatının tartışması hep gündemde kaldı.
Genel seçimlerin yenilenmesine karar verilince önce geçmiş deneyim
lerin yaşanan olayların ışığında geleceğin gereksinimleri dikkate alınarak
gerekli düzenlemeler yapıldı.
Amaçlanan hedef, tarihin benzerini kaydetmediği değişmenin top
lumca benimsenip inkılâpların yerleşmesini sağlayacak geniş dünya gö
rüşlü aydın kişilerin çoğunlukta olduğu bir meclisin meydana getirilme
siydi.
Bu amaçla önce 23 Haziran 1927'de Cumhuriyet Halk Fırkası, Fırka
Nizamnamesini değiştirerek milletvekili adaylarını saptama yetkisini Par
ti Divanından alarak doğrudan Parti Başkanına verdi (1).
Gazi, yapılacak seçimlerin önemini, kapsamını ve amacını belirleyen
bir beyanname yayımladı. 30 Ağustos 1927'de kamuya açıklanan Beyan
namede (2) :
"Aziz vatandaşlarım;
İstiklâl mücadelesinin zade-i tabiisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası
son dört senelik mes'uliyet devresini bitirdi, önümüzdeki dört senelik
devrede dahi siyasî mes'uliyet der'uhde etmek üzere bugün vatandaşla
rın teveccüh ve itimadına arz-ı vücut ediyor.
Benim ve mefkure ve kanaat arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Fırka
sı namı altında geçen dört sene zarfında vatanın mukadderatı üzerinde
(1) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi: 26 Haziran 1927
(2) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi: 30 Ağustos 1927-2207
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sarf ettiğimiz mücadelelerin semeratını bugün huzur-ı vicdan ile tahat
tur edecek mevkide bulunuyoruz. Dört sene evvel Büyük ve emsalsiz bir
mücadeleden şan ve zaferle çıktıktan sonra yeni Türk Devleti milletlerin
tabii ve ebedî hayatını tanzim eden ve asla inkıta ve tevakkuf bilmeyen
mesai ve ihtiyacat karşısında bulunuyordu. Türk tarihi zaferlerle malîdir
ve zaferlerden sonra milletin umumî hayatında ve istikbalinde müessir
olacak esaslı tedabir ve ıslahat yolunda mühim neticeler alındığı mesbûk
değildir. Bunun içindir ki, mazideki zaferlerin tesirleri muvakkat olmuş
ve millet ondan sonra daha müşkil şerait ve açık söylemek mecburiyetin
deyim ki, inhitata maruz kalmıştır. Ben ve siyasî fırkam zaferden sonra
geçen dört sene zarfında bilhassa bu esasi nokta-i nazardan hareket et
tik. Milletimiz silahın ve siyasetin emsalsiz zaferlerini kazandıktan sonra
milletin istikbaline dikilen nazarlarımızla bir lahza sükûn ve rahat hissetmeksizin milletin istikbalini ebedileştirecek esaslı hedeflere vakf-ı me
sai eyledik.
Aziz vatandaşlarım, İstiklâl Mücadelesinden "Hakimiyet bilâ kaydü
şart milletindir" düsturunu kazanarak çıkan milletimiz, henüz bu düstu
ru devletin şekl-i resmîsinde kafi ve tereddütsüz anlaşılacak ve Türk mil
letinin ebedî hayatında ve beynelmilel münasebatında herhangi bir ilti
bas ve makûs ümide mahal vermeyecek bir tarzda tatbik edememişti.
Cumhuriyetin ilânı ile Hakimiyet-i Milliyye düstûrumuz, halde ve is
tikbalde Hakimiyet-i Milliyye hududu dahilinde gösterilmek istenilecek
aykırı ihtimalâta set çekmiş oldu, Türk Milletinin başında belâ olduğu
asırlardan beri sabit olan hilâfetin ilgası ile Türk Cumhuriyeti tarihin cereyanınında lâyık olduğu temiz ve kavî mevki-i itibarı bihakkın ihraz ey
ledi.
Cumhuriyet Halk Fırkası, Türk İstiklâli gibi Türk Cumhuriyetinin de
hilâfetten ve her gûna iştirak ve müdahalâttan azade olan salim şeklin
de ilelebet muhafazaya vakf-ı vücut eylemeyi vatanın birinci derecede sebeb-i mevcudiyeti addetmektedir.
Aziz vatandaşlarım, geçen dört sene zarfındaki icrââtımızı burada
müfredatı ile saymak istemem. Kezâlik milletimizin muktazi ihtiyaçâtına
tevafuk eden teşebbüsâtımızı tahakkuk ettirmek için açık ve merdane
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mesâimize muarızlarımızın ne kadar meşkûk mahiyette mevani-ikaına
çalıştıklarını da tahattur ettirmeyeceğim. Yalnız bu memleketin siyasî
hayatmda gayr-ı mesbûk olan bir noktayı zikredeceğim; biz dört sene ev
vel siyasî mevki-i iktidar için milletten itimad ve emniyet istediğimiz za
man neleri icra etmeyi vaad ve ilân eyledikse, onları evvelce derpiş ede
bildiğimizden daha mükemmel ve daha radikal bir surette tahakkuk et
tirdik.
Dört sene evvel sair esasî mesâil meyamnda hakimiyet-i Milliyye ha
yatında dikkatli olacağımızı, milletimizin umumî hayatını asrî ve medenî
kanunlarla İslaha çalışacağımızı, aşar vergisi ve tütün meselesi üzerinde
ıslahat yapabileceğimizi ve memleketin şimendiferlerini ve vesâit-i nakliyyesi üzerinde tedabire tevessül edebileceğimizi derpiş ediyorduk.
Hakimiyet-i Milliyye düstûru, hilafetsiz Türk Cumhuriyeti ile en mü
kemmel sekile irtika ettirildi. Aşar sistemi külliyyen ilga olundu, tütün
inhisarı millileştirildi. Memleketin umumî hayatına esas olan kanunlar
ise yarım ve tedrici tahavvülat ile avutucu ve uzatıcı bir istihaleye düş
meksizin ilmin ve medeniyetin en yüksek eserleri suretinde tecellî ettiril
di.
Memleketin haricî siyasetinde takip ettiğimiz açık, dürüst ve müsalemetperverâne olduğu kadar itimad-ı nefse müstenid ve Türk Milletinin
yüksek haysiyet ve kudreti ile mütenasib hatt-ı hareketi, milletimizin ha
len ve istikbalen mes'ud-ı inkişafatını her ne olsa tevakkuftan siyanet
edecek bir emniyet yolundadır.
Her türlü inkişafın temeli olan muvasalât meselesinde ve tahsisen şi
mendiferler siyasetinde bugüne kadar tahakkuk ettirdiğimiz esaslar,
Türk Milletinin iktisad ve imar kabiliyetine ve yüksek hayatiyetine şayanı iftihar delâil meyanına girmiştir.
Cumhuriyet Halk Fırkasının malî ve iktisadî zeminde tahakkuk ettir
dikleri, vaktiyle program halinde ifade olunduğu zaman muârızlarımızca
o derece gayr-ı mesbuk ve gayr-ı mümkün görülmüştü ki, onlar; bütçe
muvazenesi, aşarın ilgası ve şimendiferler inşası gibi tasavvuratı bizi tahtie için emsalsiz fırsat zannetmişlerdi.
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Fırkamızla muarızlarımızın arasındaki başlıca zihniyet farkı bizim
büyük Türk Milletinin temayülât ve ihtiyacâtını hakkıyla bulmakta isa
bet ettiğimiz kadar, Türk Milletinin hayatiyet ve kudretindeki hazineyi de
lâyıkı ile takdir edebilmekteki kifayetimizdir.
Bir milletin siyasî mukadderatında mevki sahibi olabilmek için onun
ihtiyacını müşahede ve onun kudretini takdirde ehliyet sahibi olmak bi
rinci şarttır.
Aziz vatandaşlarım, önümüzdeki dört sene için Cumhuriyet Halk Fır
kasına yeniden itimad etmenizi istediğim bugünde, benim ve mefkure ve
mesai arkadaşlarımın istikbale ait düşüncelerimiz dört sene evvelkinden
daha vazıh ve daha kafidir. Türk vatanının itilâsı için önümüzde hallo
lunacak meselelerin çok ehemmiyetli olduğu kanaatinde ve bunların hal
li için bütün mevcudiyetimizi vakfeylemek azmindeyiz.
Türk vatanının dahilî ve haricî siyasetinde vahdet ve emniyeti ile,
Türk vatanının inkişafı ve ümranını yeni devre-i mes'uliyetimizden yük
sek tecelliyâta mazhar kılacağımızı ümit ediyoruz. Bilhassa millî iktisadî
meselelerimizin halli için mesâimizi suret-i mahsusada tevcih ve teksif
edeceğiz.
Dahilde nifak ve şikaka müsaade etmeyen ve nimet ve külfeti b ü t ü n
memlekette her vatandaş için müsavî tutan millî vahdet hududu içinde
iktisadî inkişafa mesaimizi vakfetmek; işte dahilî siyasetimizin esası b u
olacaktır.
Aziz vatandaşlarım, Cumhuriyet Halk Fırkası namına mebus namzet
lerini ben kendi imzamla reyinize arzediyorum, mebus namzetlerini tak
dim ederken mazinin tecrübelerini ve âtinin talep ettiği yüksek vazifeleri
bilhassa gözönüne aldım, bana lâyık gördüğünüz itimad ve mes'uliyetin
dört sene sonra tekrar temiz hesabım arzedebilmek için mesai arkadaş
larımı intihabta bilhassa itina göstermeye çalıştım. Mebus olarak vazife
ve mes'uliyet mevkiinde beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın geçen
tecrübelerden istifade ederek vazifelerini hüsn-i ifâ edeceklerini ve bil
hassa mebusluğun her mülahazadan akdem bir millet vekâleti olduğu ve
bunun resmî ve hususî hayatta dahi bir çok manevî vecibe ve külfetleri
bulunduğunu nazardan uzak düşürmiyeceklerini kuvvetle ümit ederim.
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Aziz vatandaşlarım, hayatımda en büyük mesned ve kuvvetim vatan
daşlarımdan gördüğüm itimad ve müzaherettir. Bütün vazifelerimde ma
nevî ve vicdanî olan en büyük endişem emanetinizin hürmet ve kudsiyetine mütemadiyen dikkat etmektir. Büyük Millet Meclisine mebus olmak
üzere takdim ettiğim namzetlere rey vermekle bana ve Fırkama yeni hiz
metler için imkân ve firsat vereceksiniz. Türk Cumhuriyetine ve aziz vata
nımıza istikbalde daha büyük hizmetler edebileceğimize kafi emniyetim
vardır. Türk milletinin istikbali, bugünkü evlatlarının isabet-i nazarı ve yo
rulmak itiyadında olmayan çalışmak azmi ile büyük ve parlak olacaktır."
diyordu.
30 Temmuz - 5 Ağustos 1927 tarihleri arasında ikinci Seçmen (Muntehibi Sani) seçimleri yapıldı (3).
Tek partinin katıldığı Üçüncü Dönem seçimlerine 2 Eylül 1927'de sa
at 08.00'de başlandı (4).
Ankara'da Müntehibi Saniler Şehremanetinde, salona alınarak, seçi
min yapılma yöntemi inceleme heyeti başkanı ve şehremini (belediye re
isi) Asaf Bey tarafından, erkek nüfusa göre Ankara'dan 8 milletvekili se
çileceği, oy pusulasına 8 isim yazılacağı, fazla isimlerin dikkate alınma
yacağı, bağımsız aday olmadığı açıklandıktan sonra, fırka adaylarını ta
nıtıp, huzurdaki sandığın boş olduğu, mühürlendikten sonra reylerin
serbestçe atılacağım belirtti. Oylamaya saat 14.00'te başlandı.
Bağımsız aday olmayan Ankara'da, Fırka adayları oybirliği ile seçildi.
İstanbul'da seçim sandığı, üniversite salonuna kondu. 1461 ikinci seç
menden 1458'i oylamaya katıldı.
Bağımsız aday, tütün işçisi Hasan Hüsnü 1 oy aldı. Gösterilen parti
adayları seçimleri kazandılar.
63 seçim bölgesinde yapılan milletvekili seçimleri, 6 Eylül 1927'de ta
mamlandı. Bütün illerde Cumhuriyet Halk Fırkası adayları milletvekili
seçildiler.

(3) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi :4ve5 Ağustos 1927-2180,2181
(4) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi : 2,3,4 Eylül 1927
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Gazi Hazretleri, gösterdiği adayların oy birliği ile seçilmesi üzerine 7
Eylül 1927 tarihinde millete aşağıdaki beyannameyi yayımladı (5).
"Aziz vatandaşlarım, intihabat neticelendi. Cumhuriyet Halk Fırkası
namına takdim ettiğim namzetler memleketin her tarafında Aziz vatan
daşlarımın müttefikan umumî tasvip ve intihabına mazhar oldu. Aziz va
tandaşlarımın tezahüratındaki asil manayı yüksek mes'uliyet hissi ile ve
lâyıkı ile ihata ediyorum. Vatandaşlarım intihab reyleri ile benim ve siya
sî fırkamın geçen icraatımızı müttefikan tasvip ve teyid ettiklerini ve ge
lecek devredeki mesaimizi itimad ve emniyet ile teşcî eylediklerini izhar
ettiler. İntihabatm bu yüksek manası dikkati celb etmekten hali kalma
yacaktır. Evlatlarının serbest reyleri ile memleketin mukadderatmı kal
ben emniyet beslediği ellere tevdi eden Türkiye Millî mefkuresinde sebat
ve millî mesaide sarsılmaz vahdetle muhterem ve kâvî bir mevcudiyet ol
duğunu bir daha göstermiş oluyor. İtimad-ı nefsimizi tarsîn ve îlâ eden
aziz vatandaşlarıma âtiye ve yeni muvaffakiyetlere itimadımızın kavî bir
halde bulunduğunu tezkâr ederim. Bu beyanâtım aziz vatandaşlarıma
hakikî ve samimî minnettarlıklarımın ifadesi, Büyük Millet Meclisinin ye
ni devresinin arifesinde benim ve siyasî fırkamın mahlûl olduğumuz de
rin vazife hissiyatımın izharıdır."
Dönem içindeki çok partili yönetime geçiş girişiminde bu seçimlerde
uygulanan tek parti ve tek belirleyici yöntemin etkisi olduğu izlenimi var
dır. Yapılan seçimde 63 seçim çevresinden 316 milletvekili seçildi.

(5) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi :7ve8 Eylül 1927-2215,2216
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ(*)
İkinci Millet Meclisi vazifesini bitirdi, dağıldı. Bu ikinci meclis pek mühim bir
zamana tesadüf etti. İntikal devresinde bulunduğu için mühim vazifeler karşısın
da bulundu. İcra etmiş olduğu vazâifin hangilerinde isabet veya hata ettiğini ta
rih bilâhare muhakeme edecektir. Fakat tarih bu muhakemeyi yürütürken insaf
sızlık edeceğini zannetmiyoruz. Herhalde karşı karşıya geldiğimiz vakayi büyük
tü. Meclis bunlara karşi müctehid makamında idi. Elbette bir hüküm verecekti.
Müctehidler hakkında ne denirse, meclis hakkında da o denecekti. Meclisin bazı
hususatta acele ettiği görülür. Bu da geçen zaman ile gelecek zaman arasındaki
farkın büyüklüğünü bilâ ihtiyar mülahaza etmekten ileri gelmiştir. Meclis bir he
defe erişmek istiyordu. Bundan dolayı isticale lüzum görmüştür. Mazide kaybo
lan vakit çok uzun idi.
Tarihin en ziyade intikadâtı meclisin iktisadi-i mesleğine taalluk edecektir
zannediyorum. Bu cihet çok vasi tetkikata hedef olmaya lâyıktır. Çünkü istikba
lin muvaffakiyeti ancak o sayede istihsal edilebilecektir.
Meclis istical gösterdiği teşkilât hususunda da tarihçe intikad edilecektir. Bu
teşkilâtın hadd-i zâtında fena olamıyacağmı ahlâf nazar-ı dikkate alırlar ise göre
cekleri kusurları bağışlayabilirler. Filvaki Meclis istical ettiğinden bazen uzun
tetkikata koyulamıyordu. Vergilere dair olan kanunlarda bu hal sarahaten görü
lüyor. Hatta Meclis bilâhare ikmal-i nekais için tadillere lüzum görmüştür. İstih
lâk Kanunu, tedrisat Kanunu bu cümledendir. Evvelki günkü makalemizde be
yan ettiğimiz veçhile meselâ faizler meselesinde serbest mukaveleyi kabul etmiş
ve bunun neticesi olarak faiz miktarı memleketimizin zararına olarak artmıştır.
Biz eminiz ki gelecek Millet Meclisi, eğer erbab-ı mesleki iktiva eder ise, bu
tarz-ı mesaiyi değiştirecektir. Biz yine tekrar edelim : Bir Layiha-i Kanuniyyeyi
Mecliste müzakereden evvel bastırıp erbabına ve matbuata dağıtmak ve onun
hakkında intikadât talep etmek taraftarıyız. Bu usul tatbik edilen yerlerde çok
makûl neticeler verir.
Gönül ister ki önümüzdeki Meclis işe başlamadan kendisinden evvelki Mec
lisin yaptığı Kavanin ve nizamatın memleketçe ne gibi tesiratı olduğunu tetkik
edebilsin. Bu, gayet iyi bir usuldür. Bu sayede isabetler, hatalar meydana çıkar
ve değiştirilmesi lazım olan hükümler tadil olunur. Memleketin iktisadî, malî ha
yatı, çiftçinin, sanatkârın ahvali, devâirimizin tarz-ı mesaisi çok derinden derine
tamik edilse pek iyi olur. Şimdi Fransa'da bir idare Konferansı oluyor. Burada
büyük meseleler müzakere edilecek gibi. Bunun hakkında yazılan bir fıkrada,
bugün umûr-ı idareyi tedvir, masa önünde oturup kâğıt havale etmekle değildir.
Görülecek ve gördürülecek işin mahiyeti yakınen malum olmak lazımdır denili
yor. Bu noktada tevakkufla biz de idaremiz umurunu kırtasiyeden kurtarıp seri
fiiliyat sahasına sokmalıyız.

(*) İkdam Gazetesi: 28 Haziran 1927-10839
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Yeni Millet Meclisine mebus olarak girecekler için bazı noktaların taayyün et
mesini tecrübe istilzam ediyor. O noktalardan bazılarım geçenlerde yazmış idik.
En başlıcası mebusların müteaddid ve muhtelif mesleklerden alınmasıdır. Mec
liste en ziyade göze çarpmış olan işte bu noktadır. Minelevvel memur mesleğine
mensup olanların adedini mümkün mertebe azaltıp kuvveti iktisadi meslekler ile
ihtisas erbabma vermelidir. O zaman Meclisin hem iktisadî, hem malî zihniyeti
başka bir şekilde tecellî edecektir.
Şimdi mebuslar için bir noktanın daha taayyün etmesi elzem ve farzdır. O
nokta ise bir mebus mebuslukla beraber ne gibi vazâifi ve işleri uhdesinde cem
edebileceği keyfiyetidir. Bizde bazı cevazlara hiç aklımız ermiyor. Meselâ bir me
bus vekil oluyor. Aynı zamanda bir Anonim Şirketi Meclis İdare âzası oluyor. Yekdiğere murâkıb olan bu iki vazifeyi bihakkın ifâ etmek bir insan için mümkün
olamaz. Hangi tarafın menfaati daha ziyade gözetilecek olsa öbür tarafın menfa
ati ihlâl edilmiş olur. Hele daha ziyade calib-i dikkat olanı tahsisat arasındaki tefâvüttür. Vekile üç dört yüz lira şehrî tahsisat veriliyor ise Anonim Şirket bin li
ra veriyor. Bu hale cevaz vermemelidir.
Mebusların inhisarlar ve buna benzer müesseseler nezdinde birer vazife sa
hibi olmaları da caiz olamaz. Menfaat-ı millet iktiza eder ki mebusluk tahsisatı
nın üstünde diğer tahsisata mebuslar maruz olmasınlar. Mebusluk tahsisatını,
kendileri için kâfi addetmiyenler mebusluğu kabul etmemelidirler. Zira mebus
luk feragat-i nefis ve fedakârlık işidir. İstiklal-i nefis ancak bu şartlar ile mazharı müsaade olur.
Bir vekilin bir Anonim Şirket Meclis İdare azalığını kabul etmesi caiz olama
masının sebebi mebuslukta dahi vardır. Hakimiyet-i Milliyyeyi temsil eden bir
kimsenin, yani memlekette emr ü nehyi ile menfaaten alakadar olanlar nezdinde
memur olması caiz değildir. Bir de mebus rey vereceği zaman menfaat-i zatiyesinin hiç bir alakası olmadığını ve olamıyacağını kendince bilmelidir. Fakat bir me
bus aynı zamanda teşkiline kendisinin reyi de munzam olan bir müessese nez
dinde menfaata iştirak edecek olursa menafi-i milliyye nokta-i nazarından bu bir
mahzurdur.
Bu şartlar dahilinde ne kadar mebus bulunacağı hedefi itiraz olamaz.
Mebus rey vereceği zaman nefsine danışabilmelidir. Bizde istihlâk vergisi
konduğu zaman b u n u n tatbikatında mucib olacağı müşkilât aceba kaç kişinin
nazar-ı dikkatini celb etmiştir. Fakat diğer taraftan iş ve muamele içinde bulu
nanlar vaz'edilmiş olan usulün tatbiki mümkün olamıyacağını ve çok hatalar vu
kua geleceğini derhal anlamışlardı. Hayatının bir kısmını olsun iş masası başın
da geçirenler hangi usulün mer'iyyülicra olabileceğini kolayla keşfederler.
Nazariyat başka, hayattaki fiiliyat başkadır. Bizim memlekette tatbiki kaabil
olmayan şeylerden bir netice-i kat'iyye beklememelidir. Mesela muamele vergisin
de belediyelere tayin-i fiyat için hakk-ı takdir veriliyordu. Bunun imkânı var mı
dır? Eski gümrüklerde muhamminler, matbaacılığa ait olan bazı eşya için âciz
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kalarak sık sık bize müracaat ederler, reyimizi alırlardı. Yalnız bir mürekkebin
kaç türlüsü, kaç cinsi vardır. Aradaki farklar ise çok mühimdir. Hangi belediye
bu hususta sahib-i ihtisas olabilir. Sonra memlekete gelen eşyanın ecnâsmı bir
kere mühalaza edin! Hem bizde bir âdet vardır ki onu kanun yapanlar nazar-ı
dikkatten dür tutmalıdırlar. O âdet, tüccara ve erbâb-ı mesaliha güçlük gösteri
lirse bundan nef-i hazine çıkacağı hakkındaki kanaattir. Halbuki ticaret nerede
kolaylık görürse orada inkişaf eder. İngiltere buna şahid-i adettir.
Mebuslardan isteyeceğim bir şey de onlardan her birinin içtima müddeti es
nasında kaç gün gaybubet edebileceğidir. Bizdeki gaybubetler çok tekerrür edi
yor. Fakat millet verdiği tahsisatı işlemek için veriyor. Sık sık gaybubet onun me
nafimi ihlâl eder. Binâenaleyh vicdan-ı millet sık gaybubetlerin aleyhindedir.
Ahmet Cevdet
İKİNCİ MİLLET MECLİSİ (*)
Siyasî tahavvül devrelerine tesadüf eden meclisler, behemahal tarihin hük
müne maruz kalırlar. Bunların muhasebe-i i'mali, yalnız o zamanın insanlarına
değil, daha ziyade ahlâfm takdirine aittir. Hadisatı, zaman denilen o garip dürbinin camı içine toplayan tarih, Türkiye'nin teşrii meclisleri arasında, millî müca
dele devrine tesadüf eden Birinci Büyük Millet Meclisi ile, inkılâb ve teceddüt ta
rihinin başlangıcı olan İkinci Meclise mühim bir mevki ayıracakür.
Dün mesaisine nihayet veren İkinci Millet Meclisi, yeni Türk Devletinin inşa
sı şerefini üzerine almıştır. Birinci Meclis, millî cidal esnasında, memleketin is
tiklâli, vatanın düşmandan istihlâsı ile meşgul olmuş bir harb ve müdafaa Mec
lisi idi. İkinci Meclis, Millî Mücadeleden doğan yeni vatanda asrî bir devlet kur
mak vazifesini der'uhde etti. Ve nasıl diğeri, Millî mücadele sahasında vatan ha
laskarı Gazi'nin yürüdüğü yoldan ayrümıyarak muvaffakiyete vardı ise, bu Mec
lis de inkılâb ve teceddüt sahasında büyük müncinin gösterdiği yoldan giderek
bugünkü eseri meydana çıkarmıştır. Filhakika Meclisin dört senelik mesaisine
bakılınca çıkan kanunların ehemmiyetini takdir etmemek kaabil değildir. Lozan
Sulh Muahedesi gibi, Türkiye tarihinin en muazzam muvaffakiyet eserini tasdik
ile memlekette bir sulh ve imar devresi küşad eden Meclis, evvela Cumhuriyeti
ilan ederek şekl-i hükümetimizi tesis etti. Ondan sonra bu yeni şeklin icab ettir
diği mühim icraata şahit olduk: Hilâfetin ilgası, mazinin hastahane haline gelmiş,
lüzumsuz ve muzırr müesseselerini yıkmak hususunda gösterilen şayan-ı takdir
azmin bir neticesi idi. Medreselerin kapanması, Şer'iyye Mahkemelerinin lağvı gi
bi, bu asırda yaşamaya mecbur medenî bir devlet esaslarının ilk zaruri icraatı
olan kararlar ve nihayet içtimaî inkılabın ruhu mesabesinde olan bir kanun-ı me
deni tedvini, İkinci Millet Meclisine müyesser olan büyük eserlerdir. Meclis Reisi
Kâzım Paşa'mn pek güzel söylediği gibi, dört senelik icraat tarihine baktığımız za
man "hayalleri hakikate, asırları senelere kalbetmiş bir vaziyet görüyoruz..."
Sevk-i itiyatla bugün artık gayet tabii addetmeye başladığımız bu ıslâhattan her
(*) Akşam Gazetesi: 28.6.1927-3126
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biri, en terakkiperver zihinler için bile on sene evvel, çetin ve uzun mücadeleler
le elde edilmesi muhali birer mefkure idi. Asırlardan beri devam ede ede, fikirler
de ve nişlerde kuvvetle yerleşmiş olan hilafet, en liberal düşünenlerimiz için bile
dokunulması gayr-i caiz, kudsî bir müessese addediliyordu. Bugün bize basit bir
iş gibi görünen kanun-u medenî karşısında ne kadar cür'etkâr ve zahiren h ü r dü
şünceli hükümetler ric'at etmek mecburiyetinde kaldılar!
Bütün bunları nazar-ı dikkate alınca, İkinci Millet Meclisinin çok ağır bir me
sai hamulesi ile vazifesine nihayet verdiği meydana çıkıyor.
Necmettin Sadık
İntihabat Münasebetiyle Ne Düşünüyoruz (*)
İntihabat başlıyor. Buna dair olan muamelât ifâ edilmektedir. Halk Fırkası
intizamı temin için muamelât-ı ibtidaiyyeyi ihzar etmektedir.
Dört sene, bizim için söz söyleyecek ve karar verecek vekillerin intihab mese
lesi kadar bir demokrat memleketin alakadar olduğu mesele-i mühimme yoktur.
Evvelce de beyan ettiğimiz veçhle mebuslarımızın meslek noktasından inkısamın
da bir hayır umuyoruz. İktisadi mesleklerde, ihtisası müstelzem olan meşguliyet
lerde bulunmuş olanların mebuslukları faydayı mucip olur mütalaasmdayız.
Ümit ediyoruz ki fırka, namzetlerini bu nokta-i nazardan tasvip eder.
İntihabat demokrasi terbiyesinin tezahüratından biridir. Memleketin muhte
lif faydaları için muhtelif meslekte olanların intihabı ile bu terbiyenin seyr-i tekâ
mülü görülüyor. Memleket günden güne tekâmül-ü fennî ve iktisadîye doğru gi
diyor. Gitmesi lâzım geleceğini Reis-i Cumhur da bizzat beyan etti. Filvaki asr-ı
hazırda her suretle müstakil ve zengin bir millet olabilmek için bu şartların ta
hakkuk etmesi iktiza ediyor. Hatta diyeceğim ki Belçika'da muteber olan rey-i
mecmu usulü pek iyidir. Yani bir kimsenin müteaddid cihetlerden rey alabilme
si daha muvafıktır. Fakat biz bunu şimdi memleketimizde tatbik edemeyiz. Mem
leket bunu yapabilmek için ulûm-u nazariye ve ameliyede çok ileri gitmiş olma
lı.
Bizdeki mebusluğun kuvveti diğer yerlere benzemediğinden fırka rüesasının,
namzetleri tayin hususunda müdekkikâne içtihadına lüzum görüyoruz. Nasıl ki
bunu temine gayret ediyorlar.
İntihabatm derece-i ehemmiyeti hakkında söz söylemek istemez. Yukarıda
dediğimiz gibi demokrat memleketlerde intihabat terbiyesinin mertebesini göste
rir. Onun için kısmen her devrede yeni yeni mebuslar intihab olunur ise demok
rasinin intişarı bu sayede temin olunur. Neden Meclis aynı şahıslara münhasır
kalsın, yenilerin de zihniyetlerini öğrenmiş ve görmüş oluruz. Siyasî fırka zihni
yetinden başka bir de meslek zihniyeti vardır. Mesela bir kimse aynı zamanda
Halk Fırkasından olmakla beraber çiftçi veya sanatkâr olur. Bu iki adamın mes
lekleri muhtelif olduğu için görüşleri aynı noktada değişir, misal gösterelim :

(*) İkdam Gazetesi: 5.7.1927 -
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Alelumum çiftçi, kendisinin yetiştirdiği hububattan, mevaşiden az ve hariç
ten gelenler için fazla resim alınmasını ister. Sanatkâr ise bunların resmi müm
kün mertebe tahaffüf etmesini arzu eyler. Fakat b u arzular şahsî şeyler değildir.
Herkes arzusunu izah ederken memleketin menfaati ne cihetten olduğunu da
izah eyler.
Buna mukabil bir meclise faraza ne çiftçi ne de sanatkâr gelmeyip de sırf memur
gelecek olsa bu zevat menafi-i aliyyeyi teşrih edemiyerek âmil olamayıp kalırlar.
Bir de Meclisçe muhtelif mesleklerin menafi ve ahvâl-i hususiyesi malûm ol
malıdır. Herhangi bir vergi vaz' olduğu vakit b u n a karşı herhangi bir meslek er
babının vaz'iyyeti ne olduğu taayyün etmek lâzım gelir. Bu, ancak o meslekten
olanların huzuru ile sabit olur. Tedrisat vergisinin geçen seneki şeklini nazar-ı
dikkate alırsak tarh nisbetsizliğini görürüz. İşte ben derim ki böyle bir vergi ko
nacağı zaman meslek erbabının mütalaatı alınmalıdır.
Demokrasinin bekasından ve âtisinden emin olmak için onu lâ-yenkati terbi
ye ve tenmiye etmek lâzımdır. Bu tenmiye ne kadar takviye edilirse istikbalden o
kadar emin olabiliriz. İntihabat ise bu terbiyenin başında gelir. Ben b u n u fert
noktasından değil, fırka noktasından dahi nazar-ı mütalaaya alıyorum. Fırka
namzetlerinin iraede ne kadar isabet eder ise fırka o kadar kuvvet bulur. Bu isa
beti tayin edecek madde, halkın ve memleketin ihtiyacâtıdır. Fırkayı takviye ede
cek ikinci ve belki birinci bir madde de belediyedir. Fırka, belediyesini kuvvetlen
dirmek lâzımdır. Belediyenin kuvvetlenmesi fırkanın kuvvetleşmesi demektir. Be
lediye nasıl kuvvetlenir? Pek kolay. Memleketin ve halkın ihtiyaçlarını is'af ile.
Belediye memleketi ne kadar imar ederse, halkın menafiini ne mertebe sıyanet
eder ise belediye o kadar kuvvetlenir. Belediye memlekete bakmalı, iktisadiyâtı
tanzim etmeli, halkın aldanmasına mani olmalı, hizmet-i umumiyye ile mükellef
olan şirketlerin halka tahmil ettikleri fiyatları hadd-i lâyıkına indirmeli, şehre gü
zellikler yapmalı, mesken inşaatını tesrî etmeli, hususî menfaatlerin önüne geç
meli, hayat-ı umumiyyede halka teshilât bahş olmalı vesaire ve saire... Belediye
lerin nizam-ı hali de demokrasi terbiyesinden addolunur. Belediye terbiye-i umumiyyeye hâdîm olacak mukarreratı ile halkın muhabbetini celb eder ve bununla
demokrasiyi ahkâm eyler. Binâenaleyh beledî meclislere hem iş bilir, hem de
memleketperver âzâ gelmelidir.
Ahmet Cevdet
İNTİHABAT VE ANÂSIR(*)
Bazı Yunan gazeteleri ikide bir Türkiye intihabatından ve intihabatta Rumla
rın mevkiinden, daha doğrusu Rumlara mevki verilmediğinden bahsediyorlar. İh
timal ki gayr-ı müslim unsurlardan bazı fertlerin kafalarından da intihabata nisbetle kendi vaz' ve mevkilerine ait bazı mülahazalar geçer. O cihetle bir defaya
mahsus olarak burada bu meseleye de temas etmiş olmayı pek de lüzumsuz bul
muyoruz.
(*) Cumhuriyet Gazetesi: 21 Ağustos 1927 -1179
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Evvelâ şurasını söylemek lâzımdır ki esasen anâsıra göre intihabat yapılmaz.
En yüksek derecesinde millî bir iş olan intihabat millî emellerin muhassalasmı
verecek veçhle milli efkârın tecellisi demektir. Efkâr ile anâsır arasında hiçbir
münasebet yoktur. Millete ait işlerden unsurî fikir olmaz, belki ve yalnız millî fi
kir olur. Gerçi bir zamanlar Türkiye Devleti Osmanlı İmparatorluğu iken intiha
batta unsurların da nazar-ı dikkate alındığı vakî ve carî olmuş bir macera idi. Fa
kat o zaman devlet adı üstünde İmparatorluk idi, yani muhtelif millet ve cemaat
lerden müteşekkil bir terkîb idi. Şimdi ise çoktan tasfiye edilmiş olan İmparator
luğun yerine tamamen millî bir Türk Devleti kaim olmuştur. İmparatorluk dev
rinde bile milli hem de pek zor yeri olan (intihabatta anâsırı nazar-ı dikkate al
mak meselesinin Cumhuriyet Türkiyesi devrinde hiçbir yeri yurdu bulunmaya
cağını herkes pek kolaylıkla anlayabilir. Falan veya filan unsura mensup vatan
daşlar değil, Türkiye Cumhuriyeti Teşkilât-ı Esasiyyesi önünde tam ve kâmil bir
müsavata mazhar ve umumen Türk olan vatandaşlardan vatan ve millete sadık
ve en lâyık olanlar ancak Mebus sıfatı ile seçilebilirler. Rumdan, Museviden, Er
memden de bu şeraiti haiz vatandaşlar çıkamaz mı?.. Aksini iddia ettiğimiz yok
tur. O günlerin hulul ettiği zamanı her hürriyetperver Türk gibi biz de memnuni
yetle görmeye hazırız. O günlerin hululüne kadar da şu unsurdan veya b u ırk
tandır diye kimsenin intihab olunmak hakkını red' ve iptal ettiğimiz yoktur. Ka
nunlar meydandadır. Meydan ise gayet açıktır. Kanunî şeraitini haiz olan kimse
lerin namzetliklerini koymalarına ve bu namzetlere isteyenlerin rey vermelerine
hiç bir mania ikame edilmiş değildir. Bununla beraber eğer hâlâ namzetlerde tenevvü' göremiyorsak onun sebeplerini başka yerlerde aramak lâzımdır.
Memleket bir nazariye değil, Türkçe'de (Şe'niyyet) kelimesi ile tercüme ve ifa
de ettiğimiz bir realitedir. Şe'ni bir varlık olan milletin, intihabat gibi en canlı işin
de ekseriyetin fikri ve sözü âmil ve hâkim olacağım kabul etmek lâzımdır. İntiha
batta tecellî eden millî efkârın vatan ve millete sadakat ve muhabbet ile temayüz
etmesi lâzım geleceğine ise yukarıda işaret ettik. İntihabatta hâkim olmak lâzım
gelen fikir rastgele her fikir değildir. Mevcut vatana karşı hiyanet hisleri ile meş
bu olan efkârın bu bahiste hiç yeri yurdu yoktur. Öyle fikirler intihabat gibi en
büyük millî bir işe karışmak şöyle dursun, yaşamak ve bilhassa tezahür etmek
hakkını gayr-ı haizdir. Her memlekette öyle fikirlerin tezahürleri ile öldürülmele
ri bir olur. Öyle fikirlerin tezahür etmek hakkı şöyle dursun, hatta yaşamak hak
ları dahi yoktur. Osmanlı Meclis-i Mebusam kürsüsünden:
- Benim Osmanlılıkla nisbetim, Osmanlı Bankasının Osmanlı Vatanına nisbeti kabilinden bir şeydir!
Diyebilmiş olan Boşo'ların devri çoktan geçti ve tarihe karıştı.
Bugün biz o zaman o sözü söyleyebilmiş olan (Boşo)'ya değil; o, o sözü söy
lerken kendisini kürsüden alaşağı ederek gırtlağını sıkmamış olanlara hiddet edi
yor. Fakat ne yapılabilir ki o Meclis, Osmanlı İmparatorluğu Meclis-i Mebusam
imiş. Ve orada bu gûna hezeyanlara o zaman nasılsa tahammül olunuyormuş.
Hayatımızın cereyanında öyle bir hadde reşide olduk ki şimdi artık o türlü sözle-

46

BASINDAKİ YANKILARI
rin kendisi için değil, düşüncesi bile bizi fevkalâde bizar ve bîhuzur eder. Pek
uzun ve karışık inkılablar içinde memleketimizin on kere altı üstüne gelmiş ol
makla beraber bu şu misali ile b u n u n emsali henüz dünkü fecî maceralardır.
Umumî harbten mağlup çıkmak akıbetini Türklük az kalsın bütün mevcudiyeti
ile ödüyordu. Osmanlılıkla nisbetinin derecesini açıktan ilân eden Boşo'lar gitti
ler, Yunanistan'da ferah, ve fahur Türkiye aleyhine çalıştılar, Yunanistan'da na
zırlık sandalyesine yükselecek kadar izzet ü ikbal gördüler ve nihayet günün bi
rinde Yunan ordusunu Türkiye üzerine saldırtacak kadar akûrane ihtiras ve hu
sumet gösterdiler. Böyle hareket ederken Türkiye'deki Rum'u kendilerine bilhas
sa mesned ittihaz etmiş bulunuyorlardı. Venizelos dahi bir zaman Girit'te Türk
tebaasından bir Avukat idi. Osmanlı İmparatorluğunun titrek ellerinde yuvarla
nıp giden Girit'ten sonra Boşo'lar ve Venizelos'lu küçük Asya'yı, yani Anadolu'yu
dahi aynı akibete sürükleyebilecekleri zannı ve zehabına kapılmışlardı. Fakat on
lar bu defa karşılarına Osmanlı İmparatorluğunun değil, binnefs Türk milletinin
çıkacağından gafil bulunuyorlardı. Onlar öyle yaptılar ve bu harakiri ile bir mem
leket içindeki insanları yekdiğeri ile gırtlak gırtlağa boğuşmaya sevk ettiler. İstan
bul sokaklarında :
- Zito Venizelos!
Sadaları halâ kulağımıza aksediyor gibidir. Cidal, hayat ve memat cidali ol
muş ve Türklere pek büyük fedakârlıklara mâl olmuştur. Biraz Türkiye'deki
Rumlara da öyle. Anadolu'daki Rumları bu badireye sevk etmiş olanlar, onların
mahvı harabilerinin yegâne müsebbib ve mes'ulleridirler. İstanbul'a harben gir
memiş olmaklığımızın neticesi olarak burada bir miktar Rum akalliyeti kalmıştır.
Kalmıştır ama b u nesil dünkü hain ve mühîn maceralara karışmış olmak felâke
tinden maatteessüf haricinde kalmış değildir. Onun içindir ki İstanbul Rumları
intihabat gibi bir milletin en yüksek dereceli millî işlerinde kendilerine hakk-ı da
va etmek gibi birden bire dünkü tarihi hemen insanın gözleri önünde canlandı
racak hareketlerde bulunmaktan tevakki ediyorlar. Onlar bilâkis akalliyet huku
kundan feragat ederek kendilerini bu vatana mâl edecek ve bilhassa o acı günle
ri unutturacak hareketlere daha ziyade ehemmiyet veriyorlar. Türkiye'de kalan
ekall-i kalil Ermeni unsuru için de hakikat böyledir. Şu devletin tahriki, bu dev
letin iğfal ve idlâli ile bu cemaat dahi yer yer vahşetler yaptı ve mukabeleler da
vet etti. Şimdi artık olan olmuştur deyip herkesin kendi köşesinde yakın mazinin
üzerine zamanın kesif perdesi çekilmesine intizaren sakit ve sakin çalışması lâ
zım geliyor. Ermenilerin dahi akalliyet hukukundan feragate müsaraat etmiş ol
dukları malûmdur. Nitekim Museviler dahi bu akalliyet hukukunun kendilerine
tatbikini içtimaî ve millî haysiyetlerine muvafık bulmamışlardır.
Hakikat-i hal ise şu merkezdedir : Cumhuriyet Türkiyesi prensip olarak ırk
ve din farklarını geçmiş, bütün vatandaşların müsavatım ilan etmiştir. Ancak bir
asra sığmayacak kadar müthiş vakayi daha dünün malı olduğu için bugün he
nüz herkesin zihinlerinde yaşıyor. Fazla olarak Osmanlı İmparatorluğunun tasfi
yesi için muhtelif unsurları alâkadar eden aksamında henüz tamamiyle bitmiş
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değildir. Bu şerait içinde intihabattan filan veya falan unsur neye nazar-ı itibare
alınmıyor sözleri bugün için ancak kendilerini hayal ve gafletten kurtaramamış
olanların vehim ve dalâletleri mahsulü olabilir.
Bizim intihabatta nazar-ı dikkate alacağımız unsurlar değil, fertlerdir. Fertler
de ancak fikirleri ve Türk Vatan ve milletine alâka ve merbutiyetleri derecesi ile
ölçülecektir. Eğer bugün intihabat sahasında bilhassa Cumhuriyet Halk Fırkası
hâkim ise bunun esbabım henüz cereyan halinde bulunan bir çok hakikatlerin
içtinabı gayr-ı kaabil zaruretlerinde aramalıdır. Başka hiç bir yerde değil. İnkıraz
ve izmihlal uçurumunun kenarından çekip kurtardığımız bu vatanın hayatı üze
rine çok titriyorsak, çok titreyeceksek elbette mazur görüleceğiz. Bu haller pek
tabii bir cereyan ile böyle yürürken bütün vatandaşların vatan ve millete merbutiyette tesavi ve hatta tesâbuk-u daiyelerinde terakki ettiklerini görmek isteriz. İş
te anâsır itibariyle intihabat için söyleyeceğimiz en samimi ifadelerimiz bunlardır.
Yunus Nadi
İNTİHABAT^)
Memleketin dört tarafında halk, intihabat ile meşgul oluyor. Türk Milletinin
intihabat işlerine karşı bu kadar alâka göstermesi, siyasî rüşdünün tekâmülüne,
siyasî haklarım kullanmaktaki kaabiliyetine delil olduğu için memnuniyete şa
yandır. Halkın siyasî rüşdüne delâlet eden hal, yalnız bu dikkat ve alâkası değil
dir. Türkiye'nin rüşd ve kemaline en büyük işaret, bugün içinde bulunduğu
vaz'iyyete, tahakkuk ettirmeye mecbur olduğu teceddüd ve inkılâb esaslarına, el
hasıl iktisadî ve içtimaî nokta-i nazarlardan memlekette yapmaya mecbur oldu
ğu ıslahata nazaran politika dedikodularını, fırka mücadelelerini bir tarafa bırak
ması ve dahil ve hariçte siyasî bir vahdet manzarası göstermesidir. Meşrutiyetin
ilanından beri Türkiye'de müteaddid intihablar yapıldı. Fırka mücadeleleri oldu,
vatandaşlar arasında mütekabilen izzet-i nefisler ve haysiyetler kırıldı; fakat va
tanın havasını infial, husumet ve intikam hisleri ile dolduran bu mücadelelerden
memlekete bir fayda doğmadı. Meşrûtiyyet Devrinde Osmanlı İmparatorluğu ge
çirdiği tecrübelerden mütenebbih olmadı, sukut ve hüsrana gitti. Hatırlardadır
ki, millî irademiz de böyle bir tehlike geçirdi. Filhakika üç sene evvel ufuklarımız
da esen nifak ve fesat havası; emsalsiz zaferlerimizi, büyük inkılâbımızı, en niha
yet aziz vatanımızı büsbütün mahvedebilirdi. Bereket versin ki, kaya gibi beyni
mize çarpan hakikat bizi uyandırdı. Tecrübe ve intihabın nuru beyinlerimizi ay
dınlattı.
Milletler için haricen ve dahilen siyasî hayatlarında esas olan huzur ve sü
kûndur, sulh ve i'tilaftır. Dahilî mücadeleler, bazılarının iddiası gibi, behemahal
medeniliğin ve siyasî tekâmülün neticesi değildir. Bu iddiada bulunanlar, dahil
de vahdet temininde âciz olanlardır.
Her devlet bu gayeyi istihsal için çalışıyor. Vasıtası ve şekli ne olursa olsun,

(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 25 Ağustos 1927-2201
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bugün İtalya'nın memlekette kurduğu sistem, İtalyan vatanım anarşiden ve
muhtemel felâketlerden kurtarmıştır. Kuvvetli bir idarenin temin ettiği siyasî
vahdet sayesinde bugün bütün politika hesaplarında büyük ve küçük devletler,
Roma'yı ehemmiyetle nazar-ı dikkate almaktadırlar. Bir aralık iflasa gitmekte
olan Fransa, fırka ihtilâflarım bertaraf ederek kuvvetli ve müttehid bir hükümet
teşkil etmek suretiyle felâkete mani oldu. Umumî ve müşterek tehlikeler karşı
sında bütün hisleri ve kinleri susturmak, her insanın kârı değildir. Bunu yapa
bilen Hey'et-i içtimaiyyeler ancak kuvvetli bir siyasî terbiye ve seciye sahibi olan
lardır. Türkiye'de elyevm câri olan "sükûn ve istikrar" siyaseti işte böyle bir zaru
retten çıkmıştır. Bu itibarla meselâ bazı Yunan gazetelerinin Türk intihabâtmm
mücadelesiz, gürültüsüz yapıldığından dolayı sistemlerimizi muaheze etmeleri
tetkika bile değmez. Fırka mücadeleleri yüzünden Yunanistan'ın çektiği ıztırabı
ve gördüğü zararı komşularımız tabii bizden iyi bilirler. Her nevî haklar ve hürri
yetler, vatana muzır olmaya başladıkları noktada tevakkuf etmelidirler. Hele Ati
na gazetelerinin unsurî temsilden bahsetmeleri büsbütün manasızdır. Bu kadar
uzun ve kanlı mücadelemizin gayesi ne idi? Memlekette vahdet esasını kurama
dıktan, kanunlarımızdaki unsurî imtiyazâtı kaldıramadıktan sonra yapılan bun
ca mücahedeler hebaya gitmiş olmaz mı? Herkesçe bilinmesi icab eden hakikat
şudur ki Türk vatandaşlarının müşterek bir gayesi vardır. Teşkilât-ı Esasiyye Ka
nununun, Türk vatandaşı telakki ettiği her fert, bu gayenin tahakkuku ile mü
kelleftir. Muhtelif anâsırın hususî idareleri, hususî emelleri İmparatorluk devrin
de yer bulur, hürmet görürdü. Bu yüzden uğradığımız felâketleri unutacak kadar
o meş'um maziden uzaklaşmış değiliz. Türkiye'de anâsırın hususî emelleri artık
tarihin malı olmuştur. Eğer vatandaşlarımızdan bir Rum, bir Ermeni, bir Muse
vî mebus olacaksa, o unsurlara mensup olduğu için değil, fakat hissen ve fikren
Türk vatandaşı olduğuna kanaat getirildiği için intihab olunacaktır. Hulasa
memleketimizdeki intihabat faaliyeti kanunun çizdiği daire dahilinde sükûn ve
intizamla yürümektedir. Türk milletinin, Cumhuriyet Halk Fırkasına ve bilhassa
Reis-i Umumîsi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine olan derin itimadı, intihabat
neticesinin kafi olarak bu inkılâb fırkası lehinde tecellî edeceğine şimdiden hükmolunabilir. Memleket nihayetsiz ve müşkil mesaiye muhtaçtır. Böyle bir vaziyet
te kuvvetli, müttehid ve gayesini müdrik bir Meclis başlı başına bir kuvvet olur.
Herhalde üçüncü Türkiye Büyük Millet Meclisine teveccüh eden vazifeler, birin
ci ve ikinci Meclislerin vazifelerinden daha az mühim değildir.
Siirt Mebusu
Mahmut
YENİ DEVRE (*)
Milletin reyine müracaat ederken şimdiye kadar ne yaptığını, şimdiden son
ra ne yapacağını söylemek, Efkâr-ı Umumiyye huzurunda açık bir muhasebe-i
i'malde bulunmak bir fırka için en dürüst, en şayân-ı takdir harekettir. Halk Fır(*) Aksam Gazetesi: 1 Eylül 1927-3191
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kasının Muhterem Reisi Gazi Hazretleri, Millete hitaben neşrettikleri beyanname
de, daima olduğu gibi, halka karşı yeni intihabat münasebetiyle de bu açık ve sa
mimi hatt-ı hareketi ihtiyar buyurdular ve Riyaset buyurdukları fırkanın geçen
dört sene zarfında ne gibi icraatta bulunduğunu anlattıktan sonra, gelecek dört
sene zarfında hangi noktalara ehemmiyet verileceğini izah ettiler. "Hayatımda en
büyük mesned ve kuvvetin vatandaşlarımdan gördüğüm itimat ve müzaherettir"
sözü ile, demokrat bir fırkanın hakikaten demokratik bir Reisi olduklarını bu ve
sile ile de izhar eden Gazi Hazretlerinin bu beyannamede millete izah buyurduk
ları noktaları şerh ve tahlile ihtiyaç yoktur. Bütün icraatı, binaenaleyh bütün fi
kirleri ve tasavvurları gibi büyük bir vuzuh ve sarahat arz eden beyanname,
memleket halkının şevk ve lezzetle okuduğu, sade, fakat aynı derecede kuvvetli
bir belagat nümunesidir.
Her fırka Reisi, her memlekette beyannameler neşredebilir. Fakat büyük ma
rifet ve en kıymetli mazhariyet, millete hitab ederken, sesinin bu kadar enginle
re gidebilmesi, kalblere bu derece nüfuz edebilmesidir. Her şefin, yani her "Baş"ın
sesi böyle gür tannan değildir. Bunun böyle olabilmesi için ilk şart, beyanname
de millete söyleyecek mühim şeyler bulmak, "Ben ve benim fırkam işte bunları
yaptık!" diyebilmektir. Gazi Hazretlerinin beyannamelerinde tadat edilen icraatın,
bir fırkanın dört senelik mesai muhassalası olduğunu söyleyebilmek tarihte her
fırka reisine nasip olmuş muvaffakiyetlerden değildir.
Gazi Hazretleri, bu mesai ve icraatı hatırlattıktan sonra, Halk Fırkasına men
sup mebusların, kendilerine karşı bazı hususatı taahhüd etmiş vaziyette bulun
duklarım da ilân buyurdular. Yalnız fırkanın disiplini itibariyle, müstakbel haya
tı nokta-i nazarından değil, aynı zamanda mebusluk sıfatının istilzam ettiği fera
gat itibariyle de çok şayan-ı ehemmiyet olan bu noktalar, hiç şüphe yok ki mem
leket efkâr-ı umumiyyesinde çok derin bir tesir icra etmiştir.
Gazi Hazretleri, Halk Fırkası mebuslarından, millet vekâleti haricinde, nüfuz
ve kudretlerini istimal ederek, muayyen hudut dahilinde, başka işlerle meşgul ol
mayacaklarına, yahut mebusluğun herhangi bir şekilde intifa vasıtası yapmıyacaklarına dair şimdiden taahhüt almış bulunuyorlar. Mebusluk sıfatına daha bü
yük bir asalet, daha fazla bir vazife ve fedakârlık hissi veren bu yeni mukarreratı bütün millet, takdir ile alkışlamıştır. Bu suretle Halk Fırkası mebusları, serma
yesinin ekseriyeti devlete ait olan müessese ve şirketlerle, imtiyazlı şirketlerde,
inhisar idarelerinde âzâ, müdür ve saire olamıyacaklardır. Seyr-i Sefain, Demir
yolları, bazı bankalar, tramvay, elektrik, su, gaz, vapur şirketleri, şeker, tütün,
gaz inhisarları hep bu meyandadır. Fırka rüesası, müfettişleri ise, gerek resmî,
gerek hususî hiç bir şirket veya müessesede vazife kabul edemiyeceklerdir. Daha
umumî surette, fırkaya mensup mebusların, mebusluk sıfatım iktisadî, ticarî te
şebbüslerinde istismar ve istimal edememelerine fırka Reis-i Umumiliği bilhassa
itina gösterecektir.
Büyük Reisin vaz ettiği bu yeni fırka inzibat prensipleri, gerek fırka hayatın
da, gerek Meclis mesaisinde ve memleket Efkâr-ı umumiyyesi üzerinde hüsn-i te-
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şirini pek yakın bir zamanda gösterecektir. Bu suretle Halk Fırkası, yeni mes'uliyet devresine, muhterem Reisinden aldığı yeni ilhamlar sayesinde, daha büyük
manevî kuvvetlerle mücehhez olarak giriyor.
Necmettin Sadık
MEBUSLUK TENEFFU' VASITASI OLMAMALIDIR(*)
Umumî Hayatı salim ve tabii cereyanım almış memleketlerde herşey gibi eş
hasın emel ve ihtirasları da kanalize olmuştur. Bu yerlerde mesela bir adamın
hem Bursa'da sarraflık hem de Darülfünun'da profesörlük ettiği asla görülmedi
ği gibi nefsinde filozofluk veya sanatkârlık şöhreti ile siyasî nüfuz ihtirasını cem'
eylemiş kimselere nadir rast gelinir. Zengin olmak isteyen doğrudan doğruya ti
carete sülük eder. Şan ve şeref peşinde koşan ise kendi istidatına göre yâ ilim ve
edebiyat veyahut siyasiyat alemine atılır. Hulasa Avrupa'nın medenî cemiyetle
rinde "iş bölümü" denilen bir nizam vardır. Ve herkes muayyen bir meslek sahi
bidir.
Bizde de hadisâtm bu tarz cereyana girdiğini iddia edemeyiz. Türkiye'nin ge
çirmekte bulunduğu inkılâb safhaları, mütemadi kaynayışlar ve nihayet başımız
dan geçen işgal ve istila felâketleri onun da böyle bir içtimaî nizama ermesine ma
ni olmuştur. Yani Türkiye'de işler ve vazifeler henüz bölünememiştir. Bunun se
bebi ise gayet basittir. Türk Milleti nice zamandır muhtelif ve mütenevvi enerjile
rini yalnız bir tek emelin istihsaline hasretmek mecburiyetinde kalmış ve tarla
sında çapa sallayan köylüden, şehirde çene çalan avukata kadar halkın hemen
her sınıfı aynı müşterek hedefe doğru koşmuştur.
Bundan beş altı sene evveline gelinceye kadar bir şair için "ben tahayyülâtıma dalıyorum ve başka şeye karışmıyorum" demeye, bir tüccar için "adam sen
de memleket ne olursa olsun hele ben şu elimdeki malı satmaya bakayım!" fik
rinde bulunmaya ne kadar imkân olmadığını hepimiz biliriz. O heyecan içinde va
liler görüldü ki, sırtına silahını alıp dağlara çıktı, kumandanlar oldu ki bir nefer
gibi siperlerde çalıştı. İcabına göre tüccarlara muharrirlik etmek ve muharrirlere
silah kaçakçılığı yapmak düştü. Bütün şahsi kaygılar, meslekî itiyatlar ortadan
kalktı. Her fert kendi şahsmdaki kıymet ve kuvveti vatanın istiklâl ve istihlâs mü
cadelesine vakfetti.
Fakat bugünkü Türkiye, bir Cemiyetin tabii nizamını haleldar edecek her
hangi bir harikuladelikten azade, normal ve salim bir memlekettir. İcab eder ki
artık bu memlekette yaşayan her fert kendi vazife ve salâhiyetini müdrik ve ken
di fıtrat ve mukadderatına uygun bir tarz-ı hayat tesisine çalışsın. Ancak bu su
retledir ki bir memleket bütün müessesatı ile muntazam bir makine halinde iş
leyebilir. Aksi takdirde her şeyin altı üstüne gelmesini ve içtimaî bir anarşinin
başgöstermesini gayr-ı kaabil-i içtinab addetmek lâzım gelir. Böyle hale ise henüz
Varta'dan kurtulmuş bir memleketin tahammülü yoktur.
C*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 6.9.1927-2214
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Yeni intihab vesilesi ile Cumhuriyet halk fırkası Reis-i Umumisi Gazi Paşa
Hazretlerinin Mebus namzetlerine tahmil buyurduğu şerait, daha doğrusu bu
namzetlerin Reis-i Umumîlerine karşı tekabbül ettikleri taahhüdât, işte, bu nokta-i nazardan gayet büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bununla Türkiye normal bir
memleket haline giriyor demektir. Artık siyaseti bir talih oyunu haline getirenle
ri ve milletvekilliğini şahsî menfaatlerine alet ittihaz edenleri aramızda göremiyeceğiz. Bu gibiler için memlekette başka faaliyet sahaları mı yoktur? Henüz yâdellerin inhisarında bulunan bankacılık ve borsacılık âlemi, sonra Anadolu'nun he
nüz insan eli dokunmamış bakir servet menbaları ne güne duruyor? Maddî menafii manevî huzurun fevkinde tutanlar daima bir feragat ve fedakârlık menbaı
olan veyahut olması lâzım gelen siyaset mesleğini bu kâr ü kesb sahaları için terk
etmeleri değil midirler? Zâten bu fıtratta, bu mizaçda kimseleri tatmin edecek
şeyler ancak öbür taraftadır. Bu tarafın temin ettiği saadetler sırf vicdanîdir. Mil
letin nefine bir harekette bulunmak bir hakkın bir
galebesini görmek devle
tin ve Hükümetin ahlaki ve fikrî sıhhatini korumuş bulunmak hazzı bir siyaset
adamı için hayattan beklenebilecek yegâne mükâfattır. Avrupanm nice köşe ve
bucaklarında nice ihtiyar devlet ve siyaset ricali görüyoruz ki ömürlerini fakra ya
kın bir sadegi içinde fakat mesut ve müsterih olarak itmam ediyorlar. Bunlara
uzun ve müşkil kariyerlerinin bazı şerefli ve faziletli safhalarını yâd etmek ve bu
nun lezzeti ile bekam olmak kâfi bir saadet gibi geliyor. Bunların arasında öyle
lerini biliriz ki, müteaddid defalar devletin başına geçmişler ve mensup oldukla
rı milletin mukadderatını sevk ve idare etmişlerdir. Esasen demokratik zihniyet
de ancak böyle i'tilalara müsaittir. Medeni âlem içinde siyasî nüfuzu şahsî teneffüa alet ittihaz edenlerin adedi gittikçe azalmaktadır. Bu gibi mazi yadigârlarım
ancak Balkan Milletleri ile tâc ve taht rejimi altında inleyen bazı esir cemiyetle
rin sinesinde görebiliriz. Türkiye ne bunlardan ne de onlardandır.
Yakup Kadri
BEKLENEN NETİCE(*)
Haftalardan beri bütün vilâyetlerimizde vatandaşların büyük hararet ve alakasıyla devam eden intihabat faaliyeti nihayet buldu. Türk vatandaşlarının rey
lerini Cumhuriyet Halk Fırkası namzetlerine ve dolayısıyla fırka Reis-i Umumîsi
Gazi Hazretlerine vermeleri esasen bekleniyordu. Çünkü akl-ı selimin yolu bu idi.
Memleket menafimin muktezası bu idi. En nihayet vatan ve millet hesabına bir
çok ızurablı ve zararlı tecrübelerden sonra yapılacak şey yalnız bu idi. İntihabat
hakkında memleketin her tarafından gelen malûmata göre beklenen neticenin ta
hakkuk ettiğini görüyoruz. Bu hadiseyi milli hayat ve istikbâlimiz namına kaza
nılmış bir muvaffakiyet şeklinde kayd ederken vatandaşların intihab işlerinde
gösterdikleri yüksek ve vatanperverâne isabeti bu vesile ile yâd ve takdir etmek
lâzımdır. Malûmdur ki intihabat her memlekette ehemmiyeti azîm bir iştir. Sınıf
mücadelelerinin, fırka ihtiraslarının câri olduğu memleketlerde bazı dahilî ve ha(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 8 Eylül 1927-2216
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ricî azîm buhranlar tevlid edebilir. Bir intihab neticesinde devletin bütün sistem
leri, haricî ve dahilî siyasetin istikametleri alt üst olabilir. Fakat bu, nihayet si
yasî fırkaların programları nokta-i nazarından mühim addedilir. Son intihabatımızm manası ise bundan çok yüksektir. Bunun daha hususî ve mutena bir ma
nası vardır ki onu Türk inkılâbım yakından takip etmiş olanlar, Türkiye'nin son
seneler zarfında giriştiği dahilî ve haricî mücadelelerin şümul ve sahasını idrâk
edenler daha iyi anlarlar.
Şimdi tamamen hükmedebiliriz ve bütün dünya bu hükmümüze emniyetle
iştirak edebilir ki Türkiye'de artık akl-ı selim hâkimdir, Türk vatandaşları, vazi
yetin bugünkü şerait ve icabâüna göre memleket için anâsır arasında vahdet ve
tesanüd siyasetinden, sükûn ve istikrar idaresinden başka selâmet yolu kalma
dığını anlamışlardır. Bundan iki sene evvel muhitimizi saran infial ve fesad ha
vasının bazı saf vatandaşlar arasında ne muhrib tesirat ika' ettiğini hatırladıktan
sonra halkın son intihabattaki yeni tezahüratını siyasî ve medenî seviyemizin te
kâmülüne en bariz bir alamet telakki etmek tabiidir. Şüphe yok ki bir zamanlar
muhalefete fikren ve hissen temayül edenlere behemahal "vatana hiyanet" cürmü isnâd edilemez. Onların aklandıkları şeyler vardı, onları aldatan bazı heyula
lar vardı. İnkılâb, memlekette bir takım kof ve sahte şahsiyetler yaratmıştı. On
ların âtıl, sükûtî ve esrarengiz şahsiyetlerinde mevhum bir kudret, vatan için bir
menfaat tasavvur edenler vardı. Bunun için karakterleri, imanları biraz zayıf
olanlar Türk gençliğinin kanı pahasına kazanılan inkılâb yolundan ayrıldılar. Az
kaldı ki yuvarlanacakları uçuruma Türk vatanım da sürükleyeceklerdi. Bereket
versin ki çok sürmedi. Hakikatin nuru bütün kör vicdanları bile aydınlattı. Az sü
ren ve fakat vatan için mühlik akıbetler hazırlamaya müsned olan küçük bir tec
rübe devresinde o mevhum kudretlerin, o esrarengiz hayaletlerin bir hiçten iba
ret oldukları anlaşıldı. Şark Vilâyetlerimizde kopan Şeyh Sait isyanı, bütün kirli
vicdanların teşhirine vesile oldu. Kısa akılları ve talihleri yüzünden hayatlarını
hüsran içinde geçirmeye mahkûm olan bedbahtlara bir diyeceğimiz yoktur. An
cak bunların yüzünden kopan isyan ve nifak tecrübeleri sırf yanlış içtihadları,
daha doğrusu iradelerinin zaafı yüzünden dalâlete düşenleri ikaz ile hak ve ha
kikat yoluna irca etti. Bu kabil vatandaşların cezası, kendi vicdanlarına karşı
duydukları hicab ve azabtan ibaret kaldı. Hayatın her sahasında insanların ya
nılmaları mümkündür. Marifet aldandığını hissettikten sonra inadı ve sahte izzet-i nefs endişelerini bir tarafa bırakarak hakikate teveccüh etmektedir. Vatanın
havasını saran karanlık bulutlar zail olduktan sonra bugünkü manzara şudur :
Türk Milleti, ideallerine, hayat ve istikbaline, halaskar ve mürşidlerine karşı
müttehid bir cephe, adeta tek bir kalb halinde çarpıyor. Bu manzaranın dahilde
ve hariçte ifade ettiği manayı, delâlet ettiği kuvveti burada tekrar etmek fazla bir
şey olur. Yalnız memlekette hâkim olan bir halet-i ruhiyyeyi işaretle iktifa edece
ğiz. Türk vatandaşları reylerini intihab sandıklarına atarlarken bütün iman ve
vicdanları ile şu hakikate kanidirler :
- Gazi Mustafa Kemal ve onun riyaset ettiği inkılâb fırkası önümüzdeki siya
sî devrede de Türkiye'nin sulh ve itilâf ile ifade olunan haricî siyasetini, sükûn,
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istikrar ve sa'ye istinad eden dahilî idaresini, halka yeni yeni refah ve saadet
ufukları açacak olan millî iktisad faaliyetini kendisine has kâmil muvaffakiyetler
le yürütecek ve -geçen devrede olduğu gibi- millete vaad ettiklerinden fazlasını bi
le.
Sürt Mebusu
Mahmut
GAZİNİN HİTABI(*)
İntihabatın neticesi alınması üzerine Gazi Hazretleri Millete hitaben bir be
yanname daha ısdar buyurmuşlardır. Cumhuriyet Halk Fırkasının Umumî Reisi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni devresi için Milletin temyiz ve takdirine arz
ettiği namzetlerin her tarafta bilittifak intihab olunmalarından pek mütehassis
tirler. Ancak bu netice Türk milletinin siyasi hayatında takip ettiği hatt-ı hareket
itibariyle yüksek manalı büyük bir tezahürdür. Büyük halaskar ve rehberimiz
son hitabesinde bu tezahürün mahiyet ve manasına ait çok kıymetli bazı işaret
ler vaz etmiş bulunuyorlar.
Evvelâ, intihabatta milletimizin Cumhuriyet Halk Fırkasına gösterdiği itimat
var, umumî Reis ve rehberimiz bu itimadın ittifak ile izharmdaki asil manayı yük
sek mes'uliyet hissi ile ve lâyıkı ile ihata etmiş olduklarını beyan buyurarak di
yorlar ki :
"-Vatandaşlarım, intihab reyleri ile, benim ve siyasî fırkamın geçen icraatımı
zı müttefikan tasvip ve teyid ettiklerini ve gelecek devredeki mesaimizi itimat ve
emniyet ile teşci eylediklerini izhar ettiler. İntihabatın bu yüksek manası dikkati
celb etmekten hali kalmıyacaktır."
Filhakika sön intihabat memleketin hayat ve telakkilerinde saf ve samimi bir
cereyanın takarrür etmiş olduğunu isbat eden büyük bir hadisedir. Önümüzde
ki Teşrinisani ihtidasında açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi'nin
pîşvâlığinı yaptığı Türk siyasi hayatında üçüncü ve belki -eğer İstanbul'da İngi
lizler tarafından basılıp dağıtılan Meclis dahi hesaba katılırsa- dördüncü Meclis
tir. Son intihabatın derin ve mütekâmil manasını anlamak için bu yakın -ve
uzak- tarihi biraz hatırlamaya ihtiyaç vardır. Yakın -ve uzak!- dedik. Henüz sekiz
senenin içine sıkışmaya çalışan bu vakıalar, sekiz asra sığmıyacak kadar muaz
zamdır da onun için.
Erzurum Kongresinden sonra Sivas Kongresinde Anadolunun Millî mevcudi
yet ve istiklali herçi-bâd-abâd müdafaa etmek azmindeki vahdeti kuvvetle teressüm edince Damat Ferit'in yerinde duramıyarak yuvarlanıp gitmiş olduğu ma
lûmdur. Damat Ferit'i ıskat eden Sivas manivelası şu idi :
"-Milletin mukadderatına ne idiği belirsizler tasallut ve tahakküm edemezler.
Millet İntihabat icrası ile ortaya bir Meclis çıkaracak ve talihi hakkında verilecek
C*; Cumhuriyet Gazetesi: 8 Eylül 1927-1197
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kararları oradan bekleyecektir. İntihabat icrası lâbüdtür, Türk Milleti Meclissiz
idare olunamaz!"
Hatırlardadır ki mütarekeye resîde olan Meclis'i Mebusan Tevflk Paşa'nm sa
daretinde fesh edildikten sonra Saray ve Babıâli yeniden intihab icra ettirmeye
rek memleketi Meclissiz bırakmışlar ve mülkü keyfe mâ yeşâ' idareye koyulmuş
lardı. Sivas'ta teressüm eden millî vahdetin kuvveti karşısında Saray'ın ve Babı
âli'nin dizlerinin bağı çözülerek -ihtimal ki İngilizlerle bilistişare- bir mümâşât si
yasetini ihtiyarda muztar kalmışlardı. Damat Ferit sukut etti, yerine gelen Ah Rı
za Paşa Hükümetise intihabat beyannamesi ile geldi.
Gazi'nin ilk alakadar olduğu teşrii Meclis işte intihabatı o zaman yapılan o
Meclis'i Mebusan idi ki Gazi'nin o zaman ki fikrine rağmen getirildi, İstanbul'da
içtima ettirildi. Bizzat Gazi o Meclise Ankara'dan Mebus intihab olunmuş idi. Mü
şarünileyh o zaman İstanbul'un bir Millet Meclisi için emin bir yer olmadığını ile
ri sürerek yeni Meclisin Anadoluda muvafık görülecek bir yerde içtimai lüzumu
nu ileriye sürüyordu. Fakat o zamanın Hükümetine hakikatten gafil olan yeni
Mebuslardan ve hatta bilhassa o zaman Gazi'nin arkadaşlığı iddiasında bulunan
lardan bazılarının iltihakı neticesi olarak Meclisin İstanbul'da içtimainin önüne
geçilememiştir. Fakat Gazi'nin gördüğü tehlike gelip çatmakta gecikmedi. 18 Kânunusani'de içtima eden Meclis 336 Mart'mın 16 ncı günü İngilizlerin tasallutu
na uğradı. Meclis ve bütün resmî müesseseler... Gazi İstanbul'da böyle bir iş ola
cağını İstanbul'a üç gün evvel Ankara'dan telgrafla haber vermişti. Hadise olduk
tan sonra onun bila-tereddüt yaptığı hareket Meclisin Ankara'da içtima edeceği
ni ilan etmekten ibaret oldu. Bu yeni Meclisi İstanbul'dan kaçıp kurtulabilecek
Mebuslarla milletin yeniden intihab edip göndereceği mebuslar teşkil edecekti.
Millet intihabatı yaptı, İstanbul'dan kaçıp kurtulabilenler iltihak etti, 36 Nisanı
nın 23 üncü günü Yeni Meclis Ankara'da açıldı : İlk Türkiye Büyük Millet Mecli
si!
Gazi orada Reis idi ve milletin mukadderatına da münhasıran bu Meclis ha
kim idi. Hakikatte Türkiye Cumhuriyeti, merkezi Ankara olmak üzere, daha o za
mandan tesis edilmişti. Fakat yalnız adı söylenmiyor, hal ve maslahat icabı ile
bazı zevahir muhafaza ediliyordu.
Gazi Meclis Reisi, Gazi Hükümet Reisi, nihayet Gazi bütün bu vazife ve salâ
hiyetlerine munzam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Başkumanda
nı... Bu üç cümle İlk Büyük Millet Meclisi devresinde geçirilen millî cidalin mu
azzam safhalarını hatırlatmaya kâfidir. Nihayet düşman ordusu imha edilerek
vatan yabancı istilasından kurtarılmışü. (Lozan) sulh Konferansmdayız, İstiklâli
mizi bütün dünyaya resmen de tasdik ettirmek azmindeyiz; beride ise bütün mil
letçe halâ silah elde bu neticeyi bekliyoruz.
(Lozan)'daki mücadele çetin oldu. Birinci ve İkinci Lozan Konferansları ara
sında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile İkinci Büyük Millet Mec
lisi için intihabat ilân ve icra edildi. O zaman Cumhuriyet Halk Fırkasının ilan et-
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tiği umdelere nazaran ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin dahi birincisi gibi
esaslı ve ehemmiyetli işler görmeye med'-uvv bulunduğu anlaşılıyordu. Filhakika
ikinci Meclis devresinde ilk iş olarak (Lozan)'dan tam ve kâmil istiklâlimiz niha
yet istihsal edildi ve memleketin dahilî hayatını tarsîn ve ilâ edecek inkılâblar ta
karrür ve tahakkuk ettirildi. İkinci Meclisin intihabâtı hengâmında henüz hakkı
ile tebellür etmemiş bazı vaziyetler ikinci Meclis devresinde bazı nifak ve şikaklara meydan verdi ise de bunların hepsi milletin yeni idaresindeki azim ve himmet
önünde birer birer ser-nigûn olup gittiler. İşte bugün ortada o kadar az zaman
zarfında bütün bu müşkilâtı atlatarak sapsağlam ve gül gibi bir vatan, bütün
dünya nazarında muazzez ve muhterem bir millet var.
İşte ahiren ilân ve icra kuman yeni intihabatta milletin ittifak ile tasvip ettiği
yakın mazinin serî bir geçit resmi. Yeni intihabattaki umumî itimat ve ittihadın
manasım iyi anlamak için bu yakın maziyi tahattur etmek lâzımdır. Memlekette,
memleket ve millet için çok büyük işler görülmüştür. Fakat o işler görülmekle her
şey olup bitmiş değildir. Daha görülecek ve başarılacak büyük işler vardır. Da
ima cereyan halinde bulunan milletin hayatında sükûn ve tevakkuf ihtimali yok
tur. Her milletin ve o meyanda bittabii bizim milletimizin de her gün halledilecek
yeni yeni ve mühim mühim meseleleri vardır. Halâs ve istikbâlimize müntehi mu
azzam mesainin içinden çıkalı dün bir, bugün ikidir. Müstakil ve müterakki mil
letler kafilesindeki mevkiimizin tarsîn ve ilâsı için yapılacak daha binbir iş var.
Bu ahvâl ve şerait içinde milletin itimadının yine Gazi ile fırkasına teveccüh ve
temerküz etmesinden daha tabii ne olabilirdi?
Mamafih bu rüşd ve kiyaseti her millet gösteremez. Türk Milletinin hareketindeki isabet kendisi için ulvî bir meziyet ve ebedî bir mefharet teşkil edecek ka
dar büyüktür. Gazi bu vaziyete de tercüman olarak buyuruyorlar ki :
"-Evlatlarının serbest reyleri ile memleketin mukadderatını kalben emniyet
beslediği ellere tevdi eden Türkiye, Millî mefkuresinden sebat ve millî mesaide
sarsılmaz vahdeti ile muhterem ve kavi bir mevcudiyet olduğunu bir daha gös
termiş oluyor."
Filhakika son intihabatm belki en büyük manası budur. Türk Milleti kat' et
miş ve etmekte olduğu halâs ve itilâ merhalelerinde nifak ve şikaktan tecerrüd
eden idrâk ve ittihadı ile temayüzünü bu suretle de yâr ü ağyarın nazarında bir
daha isbat etmiş bulunuyor. Bu kadar büyük bir milletin hayat ve istiklâlini ka
zanmakta ne kadar haklı bulunduğu bu suretle bir daha sabit olmuş bulunuyor.
O halde Gazi, millete son hitabında :
"-İtimat-ı nefsimize tarsîn ve ilâ eden aziz vatandaşlarıma âtiye ve yeni mu
vaffakiyetlere itimadımızın kavî bir halde bulunduğunu tezkâr ederim."
Demekte yerden göğe kadar haklı değil midir?
Yunus Nadi
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BİR ŞEREF BORCU(*)
Memleketin her tarafında intihabat muamelesi bitti. Gazi'nin irae etmiş oldu
ğu namzetler her yerde ittifak-ı ârâ ile intihab olundular. Şimdiden denilebilir ki,
önümüzdeki milli meclis; münhasıran Gazi'nin temsil ettiği Cumhuriyet Halk Fır
kasına mensup mebuslardan teşekkül edecektir.
Fakat bu, böyle olmakla beraber, mezkûr Meclis ne bir zümreyi ve ne de mu
ayyen bir sınıfı temsil eder. İstinâd ettiği fırka gibi, bütün memleketi, bütün Tür
kiye'yi irae eder.
Bu nokta-i nazardan bilhassa yeni intihab olunan Mebuslar şayân-ı dikkat
tirler. Bunların Hey'et-i Umumiyyesi, muayyen bir mesleği veyahut sanatı temsil
etmez, memlekette mevcut ve mutat olan hemen bütün meslekleri, bütün sanat
ları irae ederler. Muallim, Doktor, İdare Memuru, Çiftçi, Muharrir, Tüccar, Asker,
Mühendis ilh. Bütün meslekler, bütün meşgaleler burada hemen aynı derecede
temsil edilmişlerdir! Bu suretle müttehid olan bir fırka, hakikatte bir çok muhte
lif ve hatta bazen mütezâdd menafii kendi sinesinde cem' eylemiş bulunuyor!
Fakat yakından bakıldığı ve iyi dikkat olunduğu zaman görülecektir ki, bun
ca muhtelif meslekler ve menfaatler temsil eden yeni mebuslar arasında umumî
ve müşterek bir sıfat hakimdir : Münevver olmak!
Çiftçi olsun, tüccar olsun, memur olsun, asker olsun, intihab olunan zâtın
münevver olmasına hususî bir dikkat atfedilmiştir! Denilebilir ki, yapılmış olan
intihabat ötedenberi memleketimizde cereyan eden mektepli ve alaylı, münevver,
yobaz mücadelesinin son merhalesidir : Bu intihabatla, mektepli ile münevver,
alaylı ile yobaz üzerine son ve kafi zaferini ihraz etmiş bulunuyorlar!
Başka memleketlerde intihabat yâ fikrî cereyanların veyahut sınıf menfaatle
rinin mücadeleleri üzerinde cereyan eder. Zira bu memleketlerde muhtelif fırka
ların teşekkülü için elzem olan fikrî ve içtimai cereyanlar tebellür ve teşekkül et
miş bulunuyor ve fırkalardan beheri de bunlardan birini temsil ederler.
Bizde ise, malûm olduğu veçhle sımf taazzuvu henüz tebellür etmiş değildir.
Bizde hiç bir zaman mevcut bulunmamış olan Aristokrat sınıfını bir tarafa bıra
kınız, kendini bilir, muayyen menfaatler etrafında toplanmış şuurlu ne bir bur
juva ve ne de bir çiftçi sınıfı vardır. Ameleye gelince, bizde büyük sanayi yoktur
ki, bu sanayiin zadesi sayılan amele sınıfı da bulunsun.
O halde ne vardır? Ve Fırka ne üzerine teessüs edebilir.
Umumî bir millet ve kitle vardır ki en bariz kuvve-i muharrike ve müşterekesi, muhafaza-i nefis saikıdır! İşte bunun içindir ki bu millet ve kitle hariçten taz
yik olunduğu halde, hayretbahş bir vahdet ve kuvvet ibraz ediyor!
Kendi kendine bırakıldığı sulh zamanlarında ise aynı muhafaza-yı nefis saikı
üzerinde iki fikrî cereyanın tekevvün etmiş olduğunu müşahade ediyoruz. Bun(*) Hakimiyeti Milliye Gazetesi 9 Eylül1927-2217
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lardan birisi, selâmet ve necatı mazide, mazinin an'anelerinde, şarka yüz çevirip
garba arka çevirmekte arıyor ve görüyor.
Diğeri ise bunun tamamen aksine olarak selâmet ve necatı mezkûr an'aneleri kırmakta, şarka arka çevirip garba yüz çevirmekte arıyor.
Bir taraftan münevverler ve mekteplilerin diğer taraftan yobazların ve alaylı
ların temsil ettikleri bu iki cereyan arasındaki mücadele tâ yüz elli seneden beri
devam etmekte ve siyasî ve askerî sahada Alemdarlar ile başlıyarak ve Mithat Pa
şalardan geçerek bugünkü ricalimize kadar varıyor. Edebiyat sahasında aynı
mücadele, Şinasi'ler, Namık Kemal'ler ve Tevfik Fikret'ler ile ilim sahasında ise
Cevdet Paşalar, Mithat ve Emrullah Efendiler ile ifade edilebilir.
Demek ki memleketimizde belli tebellür etmiş hakikî ve müsbet cereyanlar,
işte bu iki mütezadd fikri cereyanlardır ve fırka teşekkülü tabii ve ilmî olmak üze
re yalnız şu iki zemin üzerinde kabildir. O fiilen bu iki mütezadd saha üzerinde
iki fırka teşkil ederek yekdiğerine karşı gül ü gışştan azade, samimi ve namuskârane mücadeleye girişmiş olsaydılar, aynı derecede memleketi temsil etmek iddi
asında bulunmak hakkını ihraz edebilirlerdi!
Fakat heyhat! Fiiliyatta biz ne görüyoruz?
Terakkiperverler, daima ideallerini meydana koyarak açık cepheden yürü
dükleri halde an'âneperverler niyetlerini ve emellerini açık olarak meydana koy
maktan çekinirler ve daima perde arkasından hareket etmek istediklerinden, her
zaman yâ şûrîş ü nifak ve şikakı sahip olmuşlardır. Yahut düşman elinde alet
olarak hiyanete sapmışlardır.
Bu hususta yalnız İ'tilaf ve Hürriyet fırkasının neticesini hatırlatmak, kâfidir.
İşte memlekette ikinci bir fırkanın teşekkül edememesinin hakiki sebebi, ha
kiki bir idealden mahrum, perde arkasından hareket etmek isteyen hafi fırkalar
uzun müddet devam edemeyerek tereddiye maruz ve mahkûmdurlar.
Cumhuriyet Halk Fırkası ise, yukarıdaki izahatımızda da görüldüğü veçhle
asırlardan beri bu memlekette mevcut tarihi ve hayati bir cereyanın, bir revişin,
bir idealin mahsulü ve mümessilidir! Bu cereyan bu ideal falan zümrenin mena
fimi, filan sınıfın müddeiyâtı değil, bütün memleketin, bütün münevver ve terak
kiperver evladının, sınıf ve zümre farkı olmaksızın, memleketin necat ve selâme
ti hakkında perverde ettiği fikirleri temsil eder. Muasırlaşmak ve teceddüd; işte,
bu cereyanın hulasası!
Gazi Paşa; bu cereyanın ibdâkâr dehasıdır, en yüksek ve en münkeşif ifade
sidir.
Binâenaleyh Gazi Paşa'nm Cumhuriyet Halk Fırkası mebuslarını intihab
ederken mektepliliğe ve münevverliliğe dikkat ve ehemmiyet atfetmeleri pek tabi
idir. Yukarıdaki izahatımızdan da anlaşılacağı veçhle bu tarz-ı hareket mahiyet-i
eşyadan mütevelliddir. Muasır ve teceddüd, ne yobaz ne de alaylı istiyor! Halbu
ki Gazi bu hususta, hayalin bile fevkine çıkmıştır. Binaenaleyh tarihî bir fırka ve
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bir cereyanın başında bulunmak itibariyle Gazi'nin en birinci emeli hiç şüphe
yoktur ki tahakkuk ettirmiş olduğu idealin memleket için âzami faydalar temin
etmiş olduğunu görmektir. Bu ise tabiatı ile münevver arkadaşların müşterek
mesaileri ile kabildir.
Yobazlık ve alaylılık mağluptur. Fakat bu mağlubiyetin memleket için sırf bir
nimet olduğunu fiilen isbat etmek münevverler için bir şeref ve haysiyet borcu
değil midir?
Ağaoğlu Ahmet
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ÜÇÜNCÜ DÖNEMİN BAŞLAMASI

1. - Meclis Açılıyor
Genel seçimlerden sonra 1 Kasım 1927 Salı günü saat 9.40'ta Geçici
Başkan Trabzon Milletvekili Hasan (Saka) Beyin başkanlığında Genel
Kurul açıldı(l).
Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Ortak unvanlara göre kutular gez
dirilerek oy toplama işlemi tamamlandı. Her kutu için kura ile bir sayım
ve ayrım heyeti oluşturularak seçim tamamlandı(2).
Üyeler Anayasanın 16 ncı maddesindeki (vatan ve milletin saadet ve
selametine ve milletin bilâ kaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye ta
kip etmeyeceğime ve cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma
"vallahi") biçimindeki yemin metnini seçim bölgesi alfabetiğine (Art
vin'den başlanarak) göre kürsüye gelip okuyarak yemin ettiler. Başkan
lık Divanı, üyelerden sonra yemin etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı se
çimine geçildi. Kürsüye konan kutuya üyeler alfabetik sıra ile oylarını at
tılar. Sayım ve ayrım için kura ile 9 üye saptandı. (Tutanak D.C.l, Sa: 3)
Sayım ve ayrım sonunda hazır bulunup, oylamaya katılan 288 (3)
milletvekilinin oy birliği ile Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Cumhurbaş
kanı seçildi. Bu sonuç üyelerin şiddetli ve sürekli alkışları ile karşılandı.
Saat 12.40'da oturuma ara verildi. Saat 14.00'te açılan ikinci otu
rumda, Cumhurbaşkanı Başkanlık kürsüsünden Anayasanın 38 inci
maddesine göre :
(Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunlarına ve Hâkimiyeti Mil
liye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadı-

(1) Dahili Nizamname Md. 1
(2) Yapılan sayım ve döküm sonunda :
Reis Kâzım Paşa (Özalp) (Karesi-"Balıkesir") 264 oyla
Reis Vekili Hasan Bey (Saka) (Trabzon) 277 oyla
Reis Vekili İsmet Bey (Eker) (Çorum) 277 oyla
Reis Vekili Refet Bey (Canıtez) (Bursa) 272 oyla
İdare Amiri Tevfık Kâmil Bey (Koperler) (İstanbul) 280 oyla
İdare Amiri Şükrü Bey (Yasın) (Biga-Çanakkale) 280 oyla
İdare Amiri Kâmil Bey (Dursun) (İzmir) 280 oyla
Kâtip Ruşen Eşref Bey (Ünaydın) (Afyon K.) 273 oyla
Kâtip Necip Ali Bey (Küçüka) (Denizli) 273 oyla
Kâtip Ali Bey (Zırh) (Rize) 273 oyla
Kâtip İshak Refet Bey (Isıtman) (Diyarbakır) 272 oyla
seçildiler.
(3) Meclisin üye tam sayısı 316 olup, seçim sonucu 315 milletvekili seçilmiş, 1 üyelik açık kalmıştır. (Tutanak D.C.1, Sa: 32)
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kane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh edecek
her tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye ve
ilâya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatına hasrı nefs etmekten ayrılma
yacağıma (Vallahi) biçiminde yemin etti. Yeminden sonra aşağıdaki ko
nuşma ile Genel Kurula teşekkür etti.
"Büyük Millet Meclisinin muhterem azası, Türkiye Reisicumhurluğuna ikin
ci defa intihap olunmakla mübahiyim. Büyük bir milletin fazilet, istikamet ve isa
bet evsafını tecessüm ettiren Cumhuriyet Riyasetinin benden ne kadar ağır ve
ciddî vazaif talep ettiğini kalp ve vicdanımda tamamen ihata ve idrâk ediyorum :
Geçen senelerdeki mütevaziane fakat sadıkane gayretlerimizin büyük milleti
miz tarafından civanmerdane ve âlicenabane takdir ve teşciini ifade eden bu ye
ni itimadı Devlet ve milletimize çok hizmetler ifa ederek ödemeye çalışacağım. (Al
kışlar)

Her şeyden evvel, Büyük Türk milletine borçlu olduğum nihayetsiz şükranla
rımı onun büyük Meclisine hitabettiğim minnet ve şükran ile ifade ve hulâsa et
meyi mukaddes bir vazife addederim.
Azayı kiram;
İkinci defa Riyaseti Cumhur devresini idrâkte hissettiğimiz fahir ve sürür, bil
hassa Cumhuriyetin saadet ve tealiye namzet olan yeni bir devresine kavuşmak
mazhariyetindedir. İstiklâl, Milliyet ve Muzafferiyet temellerinden tüluğ ve kıyam
eden Cumhuriyet, dört sene zarfındaki azimkârane ıslahat ve inkişafatı ile ne ka
dar sağlam esasata müpteni ve aziz Türk milletinin nasıl candan aradığı bir şek
li devlet olduğunu izhar ve ispat eyledi. (Alkışlar)
Her esas tebeddülde mütereddid zihinlere varit olabilecek endişeler geçen se
nelerin füyuzatı ile tamamen mündefl olmuş ve Türk milletini, dahilen ve haricen
kavi ve müstakar bir devlete sahip eylemiştir.
Cumhuriyetin yeni devresinin bu şerait altında idrâk olunması hissiyat ve
vicdaniyaümızı iftihar ve itimat ile meşbu eylese revadır.
Aziz arkadaşlarım;
Cumhuriyetin dahili ve harici siyaseti, istikbalde dahi haysiyet, kuvvet ve is
tikamet ile ve Türk milletinin kudreÜerini onun refah ve inkişafı için tevcih ve
teksif eylemekle temayüz edecektir. (Alkışlar, Bravo sesleri)
Cumhuriyetin mevcudiyet ve rasanetini ve milletin âli menafimi dahili ve ha
rici herhangi bir kasta karşı her an müdafaaya hazır bulunarak hariçte dostluk
lara ve sulhcuyane mesaiye müzahir ve vefakâr ve dahilde vatandaşların emnü
asayiş içinde gayret ve inkişafına hadim olmak, yeni faaliyet devresinden dahi
beklediğimiz asıl gayedir. (Alkışlar)
Bu gaye ile Büyük Millet Meclisini bekleyen yeni vazaifin dahi, vazıh olmak
la beraber, ne derece vasi olduğuna temas ve işaret etmiş oluyorum.
Azayı kiram;
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Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren taharriyatınm hulâsası ve
onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı timsalidir. (Alkışlar)
Türk milleti; mukadderatım Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver
eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan
felâketlerden milletlerin gözlerini kamaşüran güneşler ve zaferler çıkarmıştır. (Al
kışlar)

Üçüncü Büyük Millet Meclisinin faaliyet devresi hamiyet ve himmetinizle
Türk milletinin layık ve müstait olduğu faaliyetin yüksek bir merhalesini daha ta
hakkuk ettireceğine sarsılmaz itimadımız vardır.
İstikbale, nazarlarımız bu itimat ile müteveccih olduğu halde Büyük Millet
Meclisinin muhterem azasmı selamlar ve naçiz bir ferdi olmakla mağrur bulun
duğum Büyük Türk milletine saadetler ve ona hepimiz için güzide ve meşkûr hiz
metler temenni ederim, (şudetu alkışlar)"
Ertesi birleşimde üyelerin seçim t u t a n a k l a r ı onaylandı. H ü k ü m e t i n
istifası ve yeni h ü k ü m e t i n listesini gösterir C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı yazıları
o k u n d u . 5 Kasım 1927 tarihli 5 inci Birleşimde komisyon seçimleri yapı
l a r a k Meclis b ü t ü n ü ile çalışır d u r u m a geldi.
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ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞKANLIK DİVANLARI

I. - GEÇİCİ BAŞKANLIK DİVANI(*)
H a s a n Bey (SAKA) (Trabzon)
Reis (Reisi Muvakkat)
E m i n Bey (BEYZADE) (Balıkesir)
Kâtip (Muvakkat Kâtip)
Ferit
Celâl Bey (GÜVEN) (Urfa)
Kâtip (Muvakkat Kâtip)
E m i n Arslan Bey (Tokad) (Denizli)
Kâtip (Muvakkat Kâtip)
II. - BİRİNCİ YASAMA YILI
BAŞKANLIK DİVANI(**)
Kâzım P a ş a (ÖZALP) (Karesi-Balıkesir)
Reis
H a s a n Bey (SAKA) (Trabzon)
Reis Vekili
İsmet Bey (EKER) (Çorum)
Reis Vekili
Refet Bey (CANITEZ) (Bursa)
Reis Vekili
Tevfik Kâmil Bey (KOPERLER) (İstanbul)
İdare Amiri
Ş ü k r ü Bey (YAŞIN) (Biga-Çanakkale)
İdare Amiri
İdare Amiri
Kâmil Bey (DURSUN) (İzmir)
Kâtip
R u ş e n Eşref Bey (ÜNAYDIN) (Afyon K.)
Kâtip
Necip Ali Bey (KÜÇÜKA) (Denizli)
Kâtip
Ali Bey (ZIRH) (Rize)
Kâtip
İ s h a k Refet Bey (ISITMAN) (Diyarbakır)
III. - İKİNCİ YASAMA YILI
BAŞKANLIK DİVANI(***)
Kâzım P a ş a (ÖZALP) (Balıkesir)
Reis
Refet Bey (CANITEZ) (Bursa)
Reis Vekili
Nurettin Ali Bey (BERKOL) (İstanbul)
Reis Vekili
H a s a n Bey (SAKA) (Trabzon)
Reis Vekili
Falih Rıfkı Bey (ATAY) (Bolu)
İdare Amiri
Ş ü k r ü Bey (YAŞIN) (Çanakkale)
İdare Amiri
Tevfik Kâmil Bey (KOPERLER) (İstanbul)
İdare Amiri
2 5 . 4 . 1 9 2 9 ' d a istifa
Necip Ali Bey (KÜÇÜKA) (Denizli)
İdare Amiri
25.4.1929(****)
Kâtip
R u ş e n Eşref Bey (ÜNAYDIN) (Afyon K.)

(*) Dahili Nizamnamenin 1 inci maddesi gereği, Tutanak Dergisi, Dili, C.1, Sa: 2, Ta: 1.11.1927
(**) Tutanak D. D. III, C.1, Sa: 2 Ta: 1.11.1927
(***) Tutanak Dergisi, Dili, C5, Sa: 5-6, Ta: 1.11.1928
(****) Tevfik Kâmil Beyin 25.4.1929'da istifası ile boşalan idare amirliğine Kâtip Necip Ali Bey ve kâtipliğe de Denizli
Milletvekili Haydar Rüştü Bey seçilmişlerdir.
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Kâtip

: Necip Ali Bey (KÜÇÜKA) (Denizli)

Kâtip

: Haydar R ü ş t ü Bey (ÖKTEM) (Denizli)
25.4.1929

Kâtip

: Süreyya Tevfik Bey (GENCA) (Tokad)

Kâtip

: Avni Bey (DOĞAN) (Yozgat)

IV. - ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI
BAŞKANLIK DİVANI(*)
Reis

Kâzım P a ş a (ÖZALP) (Balıkesir)

Reis Vekili

Refet Bey (CANITEZ) (Bursa)

Reis Vekili

Nurettin Ali Bey (BERKOL) (İstanbul)

Reis Vekili

H a s a n Bey (SAKA) (Trabzon)

İdare Amiri

Falih Rıfkı Bey (ATAY) (Bolu)

İdare Amiri

Ş ü k r ü Bey (YAŞIN) (Çanakkale)

İdare Amiri

Necip Ali Bey (KÜÇÜKA) (Denizli)

Kâtip

R u ş e n Eşref Bey (ÜNAYDIN) (Afyon K.)

Kâtip

Süreyya Tevfik Bey (GENCA) (Tokad)

Kâtip

Haydar R ü ş t ü Bey (ÖKTEM) (Denizli)

Kâtip

Avni Bey (DOĞAN) (Yozgat)

V. - DÖRDÜNCÜ YASAMA YILI
BAŞKANLIK DİVANI(**)
Reis

Kâzım P a ş a (ÖZALP) (Balıkesir)

Reis Vekili

Refet Bey (CANITEZ) (Bursa)

Reis Vekili

Nurettin Ali Bey (BERKOL) (İstanbul)

Reis Vekili

H a s a n Bey (SAKA) (Trabzon)

İdare Amiri

Falih Rıfkı Bey (ATAY) (Bolu)

İdare Amiri

Ş ü k r ü Bey (YAŞIN) (Çanakkale)

İdare Amiri

Necip Ali Bey (KÜÇÜKA) (Denizli)

Kâtip

R u ş e n Eşref Bey (ÜNAYDIN) (Afyon K.)

Kâtip

Süreyya Tevfik Bey (GENCA) (Tokad)

Kâtip

H a y d a r R ü ş t ü Bey (ÖKTEM) (Denizli)

Kâtip

Avni Bey (DOĞAN) (Yozgat)

(*) Tutanak Dergisi, D. III, C. 13, Sa: 4-5, Ta: 1.11.1929
(**) Tutanak Dergisi, DIII, C. 22, Sa: 4, Ta: 111.1930
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ÜÇÜNCÜ DÖNEM
BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI

Bu Dönemde Başkanlık Divanı
1. Birinci yasama yılında 14 toplantıda 38 karar
2. İkinci yasama yılında 9 toplantıda 25 karar
3. Üçüncü yasama yılında 16 toplantıda 47 karar
4. Dördüncü yasama yılında 12 toplantıda 23 karar
alınmıştır.
Alınan bu kararlar arasında örnek oluşturan ve önemli görülenlerin
tarih, numarası ve özetleri belirtilmiştir.
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3 . UÇUNCU DONEM
GENEL KURUL
VE
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA
ÖZETLERİ

GENEL KURUL VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI
III. DONEM
GENEL KURUL ÇALIŞMA
OZETI

Yasama
yılı

Birleşim Oturum
Çalışma tarihleri

ÇALIŞTIĞI

adedi

adedi

Ay

Gün

Saat Dakika

1

01.11.1927-24.05.1928

82

94

6

24

98

24

2

01.11.1928-03.06.1929

76

87

7

3

69

17

3

01.11.1929-17.06.1930

80

84

7

17

98

30

22.09.1930-02.10.1930

4

5

—

11

—

—

01.11.1930-26.03.1931

39

43

4

26

36

43

TOPLAM

281

313

24

81

301

114

4

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARI
I. DAİMİ KOMİSYONLARIN TOPLANTI SAYISI

Komisyonun Adı

Birinci
yasama
yılı

İkinci
yasama
yılı

Üçüncü
yasama
yılı

Dördüncü
yasama
yılı

Toplam

Adalet (Adliye) Komisyonu

67

87

59

19

232

Dilekçe (Arzuhal) Komisyonu

52

73

46

25

196

110

121

80

54

365

İçişleri (Dahiliye) Komisyonu

73

121

62

36

292

Sayıştay (Divanı Muh.) Komisyonu

41

113

50

11

215

Dışişleri (Hariciye) Komisyonu

11

13

15

7

46

11

100

50

161

Bütçe Komisyonu

İktisat Komisyonu

—

Meclis Kütüphanesi Komisyonu

2

25

8

5

40

Millî Eğitim (Maarif) Komisyonu

17

71

10

3

101

Maliye Komisyonu

40

150

70

36

296

Meclis Hesaplarının Tet. Kom.

28

14

9

4

55

Millî Savunma (Müdafaai Milliye) K. 34

33

50

27

144

Bayındırlık (Nafıa) Komisyonu

30

14

11

5

60

Muaveneti İçtimaiye) Komisyonu

15

12

17

6

50

Anayasa (Teşkilâtı Esasiye) Kom.

6

3

1

1

11

—

3

Sağlık ve Sosyal (Sıhhiye ve

Bahriye Komisyonu

3
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Ticaret Komisyonu

42

—

• —

—

42

Tarım (Ziraat) Komisyonu

21

—

—

—

21

II. - BU DÖNEMDE KURULAN KARMA VE GEÇİCİ KOMİSYONLAR
VE TOPLANTI SAYILARI
BİRİNCİ YASAMA YILI
Memurin K a n u n u E n c ü m e n i

24

Muhtelit E n c ü m e n (Teşkilât-ı Esasîyye ve Adliye)

48

Mazbataların Tetkiki E n c ü m e n i
D a m g a Resmî K a n u n u E n c ü m e n i

1
12

Şurâ-yı Devlet M ü n h a l l â t ı n a İntihab

2

Zâbıtâ-i Sıhhiyei Hayvâniyye K a n u n u E n c ü m e n i

7

İKİNCİ YASAMA YILI
Tetkik E n c ü m e n i (Ad. ve T.E. E n c ü m e n l e r i n d e n m ü r e k k e p )

8

Muhtelit E. (Ad. ve T.E. E n c ü m e n l e r i n d e n m ü r e k k e p )

2

Muvakkat E. (Ad. ve Da. E n c ü m e n l e r i n d e n m ü r e k k e p )

1

Belediye K a n u n u lâyihasını m ü z a k e r e e t m e k üzere müteşekkil E.

1

Harf E.

1

Memurin K a n u n u m u v a k k a t E.

52

Ziraî itibar ve alım kooperatifleri teşkili h a k k ı n d a k i lâyihayı m ü z a k e r e
e t m e k üzere m ü t e ş e k k i l E.

4

Vilâyetlerin u m u m î idaresi h a k k ı n d a k i lâyihayı m ü z a k e r e etmek üzere
müteşekkil E.

16
ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI

Belediye K a n u n u Layihası Muvakkat E n c ü m e n i (Vekâletlerle m ü t e n a z ı r
e n c ü m e n l e r d e n i n t i h a p o l u n a n ikişer a z a d a n mürekkep)

27

M e m u r i n K. M. E n c ü m e n i (vekâletlerle m ü t e n a z ı r e n c ü m e n l e r d e n
i n t i h a p o l u n a n ikişer a z a d a n mürekkep)

18

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları k a n u n u n u m ü z a k e r e e t m e k
üzere müteşekkil M u v a k k a t E n c ü m e n (Adliye, Bütçe, İktisat ve Maliye
E n c ü m e n l e r i n i n Reis ve M.M. mürekkep)

1

Muhtelit E n c ü m e n (Ad. ve T.E. E n c ü m e n l e r i n d e n mürekkep)

1

Muhtelit E n c ü m e n (İk. ve Maliye E n c ü m e n l e r i n d e n mürekkep)

9
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Tekaüt Kanunu Lâyihası Muvakkat Encümeni (vekâletlerle mütenazır
encümenlerden intihap olunan ikişer azadan mürekkep)
15
DÖRDÜNCÜ YASAMA YILI
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen O
Bütçe ve Maliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen
2
Bütçe, Maliye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden mürekkep Muhtelit
Encümen
Memurin Kanunu muvakkat Encümeni (Vekâletlerle mütenazır encümen
lerden intihap olunan ikişer azadan mürekkep)
Orman Kanunu lâyihası muvakkat Encümeni (Adliye ve Dahiliye Encü
menlerinden intihap olunan azadan mürekkep)
Vilâyetler İdaresi Kanunu Muvakkat Encümeni (Vekâletlerle mütenazır
Encümenlerden intihap olunan ikişer azadan mürekkep)
DAİMİ KOMİSYONLARI
ÇALIŞMA ÖZETİ
BİRİNCİ YASAMA YILI

İl

il
is
T? M

3b
Adliye Komisyonu
30 13
Dilekçe (Arzuhal) Komisyonu
0
Bütçe Komisyonu
182 39
İçişleri (Dahiliye) Komisyonu
38 19
Sayıştay (Divanı Muh.)
14
0
Dışişleri (Hariciye) Komisyonu
19
2
Ticaret Komisyonu
18
5
Kütüphane Komisyonu
0 0
Millî Eğitim (Maarif) Komisyonu
10
3
Maliye Komisyonu
29 16
M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu 0 0
MÜlî Savunma (Millî Müdafaa) Kom. 21
1

û3

«•>

İS c2

H

Ofel

t>s

fi

r«

<u

I

28
8
0 79
69
0
0
1
0
1
0
52
6
1 280 217
9
1
0 67
55
17
0
0 3 1 2 6
1
0
0 22
19
9
0
0 32
30
0
0
0
0
0
1
1
O 15
14
38
1
0 84
79
0 0 0 0
0
22
3
1 48
45

es

^1
05:3

8:3

15
1
63
12
5
3
2
0
1
5
0
3
77

14

4

0

0

0

18

18

0

Sağlık ve Sosyal Yar. Komisyonu

6

4

2

0

0

12

10

2

A n a y a s a (Teşkilatı Esasiye) Kom.

1

4

1

0

0

6

5

1

Bahriye Komisyonu

2

0

0

0

0

2

2

0

Ziraat (Tarım) Komisyonu

9

6

2

0

0

17

16

1

Yekûn
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Bayındırlık (Nafıa)

Tezkereler

İntaç edilenler

Encümenlerde
kalanlar

29

8

43

3

1

84

58

26

0

0

1

1

0

2

2

0

199

39

64

7

1 310

243

67

39

9

9

1

0

58

43

15

Di. M. (Sayıştay) Komisyonu

11

0

18

0

0

29

15

14

Hariciye (Dışişleri) Komisyonu

20

1

1

0

0

22

21

1

İktisat Komisyonu

26

5

6

0

0

37

28

9

K ü t ü p h a n e Komisyonu

0

0

0

0

0

0

0

0

Maarif (Millî Eğitim) Komisyonu

8

1

1

1

0

11

10

1

29

4

18

1

0

52

46

6

Adliye Komisyonu
Arzuhal (Dilekçe) Komisyonu
B ü t ç e Komisyonu
Dahiliye (İçişleri) Komisyonu

Maliye B a k a n ı
M. H. Tetkiki Komisyonu

i

1

-5

t

Komisyonlar

Muhtelif
Evrak

1

Takrirler

I

Teklifler

B - İKİNCİ YASAMA YILI

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

27

2

1

55

51

4

Nafıa (Bayındırlık) Komisyonu

5

1

2

0

0

8

8

0

S. İ. M. (Sağlık) Komisyonu

1

2

0

0

0

3

3

0

0

2

1

3

2

1

M. M. (M. S a v u n m a ) Komisyonu

T. Esasiye (Anayasa) Komisyonu
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Tezkereler

Takrirler

Muhtelif
Evrak

Yekûn

İntaç edilenler

Encümenlerde
kalanlar

34

7

52

4

1

98

86

12

0

0

0

3

0

3

0

3

181

43

64

3

1 292

236

56

Dahiliye (İçişleri) Komisyonu

33

14

8

4

0

59

44

15

Di. M u h a s e b a t (Sayıştay) Kom.

16

0

24

0

0

40

30

10

Hariciye (Dışişleri) Komisyonu

26

1

0

0

0

27

26

1

İktisat Komisyonu

Komisyonlar
Adliye Komisyonu
Arzuhal (Dilekçe) Komisyonu
B ü t ç e Komisyonu

Lâyihalar

Teklifler

C - ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI

37

5

7

0

0

49

43

6

Kütüphane

0

0

0

0

0

0

0

0

Maarif (Millî Eğitim) Komisyonu

3

1

0

0

0

4

3

1

17

7

31

2

1

58

53

5

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

14

0

0

34

30

4

4

0

1

0

0

5

5

0

0

0

8

8

0

0

0

1

0

1

Maliye Komisyonu
M. H. Tetkiki Komisyonu
M. Müdafaa (M. S a v u n m a ) Kom.
Nafia (Bayındırlık) Komisyonu
S ı h h a t ve İ.M. Komisyonu

6

0

2

T. Esasiye (Anayasa) Komisyonu

0

1

0
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Muhtelif
Evrak

Yekûn

İntaç edilenler

Da. N. 69 uncu maddesi
mucibince hükümsüz

0

Takrirler

12

Tezkereler

Adliye Komisyonu

Teklifler

Komisyonlar

Lâyihalar

D - DÖRDÜNCÜ YASAMA YILI

4

24

2

0

42

25

17

0

0

2

0

2

2

0

117

40

37

4

0

198

149

49

Dahiliye (İçişleri) Komisyonu

20

8

8

1

0

37

23

14

Di. M u h a s e b a t (Sayıştay) Kom.

17

0

14

0

0

31

14

17

Hariciye (Dışişleri) B a k a n ı

13

0

1

0

0

14

11

3

İktisat Komisyonu

24

7

9

0

o

40

27

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Arzuhal (Dilekçe) Komisyonu
B ü t ç e Komisyonu

K ü t ü p h a n e Komisyonu
Maarif (Millî Eğitim) Komisyonu
Maliye Komisyonu
M. H. Tetkiki Komisyonu

2

1

1

0

0

4

3

1

11

7

19

0

0

37

32

5

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

7

1

0

19

15

4

Nafia (Bayındırlık) Komisyonu

2

0

0

0

0

2

2

0

S ı h h a t ve İ. M. (Sağlık) Komisyonu

2

0

1

0

0

3

3

0

T. Esasiye (Anayasa) Komisyonu

0

1

0

1

0

2

0

2

M. Müdafaa (M. S a v u n m a ) Kom.

80

TÜRK PARLAMENTO TARİHÎ

ÜÇÜNCÜ DÖNEM
YASAMA ETKİNLİĞİ

YASAMA ETKİNLİKLERİ - RESMİ GAZETE

1. - Resmî Gazete (1)
Bugün Türkiye Cumhuriyetinin bütün mevzuatı her gün yayınlanan
Resmî Gazete ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Yurdumuzun en yüksek
tirajlı ve en düzgün çıkarılan bu gazetesi hakkında Parlamento Tarihimi
zin I ve II nci ciltlerinde açıklamalar verilmiştir(2).
Üçüncü Dönemde Resmî Gazete'nin bugünkü modern durumunu al
ması kesinleşmiştir. Bilindiği gibi Türk Basınının doğuşu 1831 yılında II
nci Mahmut'un isteği ve vakanüvis Esat Efendinin (ölümü 1847) çabala
rı sonucu "Takvim-i Vekayfnin yayın hayatma geçirilmesi ile gerçekleş
ti. Bu gazete iki bölümdü. İlk bölümde devlet işleriyle ilgili resmî düzen
lemeler, ikinci bölümde ise devletin ilgi duyduğu iç ve dış haberler yayım
lanırdı. Böylece, özellikle bu ikinci bölüm asıl basının doğuşunu tahrik
eden bir başlangıç olmuştur. Demek ki Türkiye'de basının temelleri de
devlet eliyle atılmıştır.
Takvim-i Vekayi, az sayıda basılır ve mümkün olduğunca muntazam
bir biçimde çıkarılmaya çalışılırdı. Bu gazetenin Osmanlı Devletinin sona
erişine değin yayımlandığı anlaşılıyor. Tam kolleksiyonu İstanbul Başba
kanlık Osmanlı Arşivinde olan bu gazete, Osmanlı İmparatorluğunun
1831 yılından itibaren tarihsel gelişimi için eşsiz bir hazine niteliğinde
dir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca, bu yeni devletin Osmanlı Tak
vim-i Vekayi'si ile bağlı kalmasının sakıncaları anlaşıldı ve bundan önce
ki ciltlerde belirtildiği üzere "Ceride-i Resmiye" adı altında modern Resmî
Gazetemiz yayımlanmaya başladı.
Resmî Gazete konusu Üçüncü Dönemde de üzerinde çalışılan işler
den oldu.
Bu dönemde Resmî Gazete konusu ilk kez Meclis gündemine geldi(3).
1. - Başbakanlık bütçesinde yapılacak bir değişiklikle "Düsturlar ile
Kavanini Sair ve Ceridei Resmiye tertip tabı masrafları" bölümüne öde
nek aktarılması görüşülürken, Giresun Milletvekili Hakkı Tank Bey (US)
söz alarak (4).
(1) Resmî Gazete gibi önemli bir konuda şimdiye kadar tek bilimsel araştırma yapıldı. Bk: Ahmet Mumcu/Rolf-Dieter Preisberg, Der Turkishe Statsanzeiger (Resmî Gazete) im Jahr 1972-Hamburg 1973,61 s. (Alman Orient-Insitut Yayınları A-A/2)
(2) Türk Parlamento Tarihi, I ve II nci (İkinci Kitap) Bkz.
(3) Tutanak D. C.l, Sa: 90-94, Ta: 8.12.1927
(4) Tutanak D. C.l, Sa: 91
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"Efendim, birinci maddede "ceridei resmiye" tabirine tesadüf ediyoruz. Mecli
si Âli, daha evvel dahilî nizamnamesini müzakere ederken "resmî ceride"yi "res
mî gazete"ye tedbil etmişti. Bu tebdil böyle bir karara iktiran etmiş olmakla be
raber esas itibariyle de varit ve mamul idi. Bir çok zaman evvel imparatorluk za
manının Şûrayı Devletinde bile gazete mi, Ceride mi hangisinin ihtiyar ve tercih
edilmesi lâzım geleceği hakkında uzun müzakereler cereyan etmiş ve gazete tabi
ri tercih edilmiştir. Bineanaleyh bendeniz, her iki cihetten buradaki ceridei res
miye tabirinin, resmî gazete tabiriyle tebdil ve tadil edilmesini rica ediyorum. Bu
münasebetle resmî ceridenin vaziyetine de biraz temas etmek ızdırarındayım.
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Resmî ceride diyorsunuz.
HAKKI TARIK BEY (Devamla) - Henüz teklifim kabul edilmediği içindir ki; öy
le demiştim. Mamafih daha evvel kabul edilmiş telakki ederek, resmî gazete diye
bilirim. Evet resmî gazetenin vaziyetine temas etmek zaruretindeyim. Her gün eli
mize dört sayfadan, ibaret bir gazete verilmektedir. Bunun içinde bazen -eğer
Meclis açık ve kanun çıkmış ise- kanun yazılır. Bazan da Reisicumhurun imza
sına iktiran etmesi iktiza eden tayin ve aziller gösterilir. Bir ve bazan iki sayfası
böyle dolar. Diğer iki sayfası resmî ve mecburî ilanlarla dolar. Zannediyorum ki
Cumhuriyet resmî gazetesini dolduracak faaliyet bundan ibaret değildir. Bende
niz çok arzu ederim; resmî gazete Cumhuriyet hükümetinin bütün şubelerinde
ki faaliyetin hakîkî, kati bir makesi olsun, herhangi bir devirde resmî cerideyi,
resmî gazeteyi alanla orada Cumhuriyet hükümetinin filan tarihten filan tarihe
kadar ne gibi bir faaliyet gösterdiğini, kavaninin tatbikinde neler geçmiş, neler
cereyan etmiş olduğunu görebilsinler ve onlara istinat ederek katî ve salim bir fi
kir edinebilsinler. Bunları bittabi bütün gazeteler, gayrı resmî gazeteler ifa etme
ye saîdirler. Fakat onların mahiyeti resmî olmadığı için herhangi bir yerde, her
hangi gayrı resmî gazetelerde tesadüf edilen malumat sahih addedilemez. Sıhha
tine evvelemirde hükmedilemez. Onun resmî sıhhati ancak resmî gazetelerde çık
tıktan sonra kanaat bahş olunabilir. Binaenaleyh bu resmî gazetenin daha mü
kemmel bir hale ifrağ edilebilmesi için bütün hükümet dairelerinin muavenette
bulunması lâzım geldiğini arz etmek isterim. Bu tahsis edilen paradan ne mikta
rı resmî gazeteye aittir ve bu miktar ile ne yapılır? Bunun müzakeresine girmek
istemiyorum. Fakat diyorum ki eğer tam bir Cumhuriyet hükümetinin resmî ga
zetesini çıkarmak istiyorsak, böyle bir gazete çıkarmak için lâzım gelen tedbirler
teklif edilmelidir ve mutlaka intaç olunmalıdır. Ta ki elimizde hakikî, hükümete
lâyık, Cumhuriyet hükümetine lâyık bir gazete vücut bulmuş olsun.
Yine bu münasebetle Meclisi Âlinin zabıtları hususuna temas etmek isterim.
Elimizdeki dahilî nizamnamede Mecliste iki türlü zabıt tutulacağı yazılıdır. Birisi
harfiyen zabıttır. Dahilî nizamnamede de aynen der ki bu zabıt, zabıt ceridesiyle
ve icabında resmî gazete ile ilan olunur. Şimdiye kadar yani 1 teşrinisaniden be
ri çıkan nüshalar bu zaman zarfında inikat eden Meclisin müzakeratı hakkında
hiçbir fıkrayı ihtiva etmemektedir. Yalnız hatırımda kaldığına göre ilk iftitah nut
ku neşrolunmuştur. Bu nokta bittabi Riyaset Divanı ile resmî gazeteyi çıkaran84
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lar arasında halli lâzım gelen bir noktadır. Görüyoruz ki Meclisin faaliyetinden
halkı haberdar edecek hiçbir vasıtaya malik değiliz. Yine arz ediyorum ki bu va
sıta resmî, gayrı resmî gazetelerdir. Gayrı resmî gazeteler ne kadar muttali olabi
lirlerse o kadarını bildirebilirler. Halbuki zannediyorum halk resmî gazeteden ve
icabında zabıt ceridesinden istifade etmek ızdırarındadırlar. Bu noktanın da res
mî gazeteyi çıkaran daire ile temas edilerek halli herhalde faideli olacağı kana
atindeyim. Takririmi takdim ettim. Resmî gazeteye tebdili hakkında, kabulünü ri
ca ederim."
"Efendim; meşrutiyetten beri teamül şudur : Millet Meclislerinin müzakerele
ri bastırılır ve o zaman takvimi vekaiye ilave olunmak üzere satılır, şimdiye ka
dar resmî ceridenin neşri Büyük Millet Meclisi Kâtibi Umumîliğinde oldukça bu
yine böyle olmakta idi. Resmî gazetenin neşri vazifesi Başvekâlete verildikten
sonra bir ayrılık husule geldi. Zabıt cerideleri yine hergün tevzi ediliyor. Görüyo
ruz. Muntazaman veriliyor. Fakat bunlardan istifade eden, yalnız Meclisi Âli azasıdır. Hariçte kimse bunları tedarike muktedir değildir. Kâtibi Umumî Beyefendi
den sordum, eğer talep olursa nüsha kendilerine satılır buyurdular. Halbuki zan
nediyorum maksat, Büyük Millet Meclisinin müzakeratını neşretmektir, bildir
mektir, halka ilan etmektir. Halk ne suretle haberdar olacaktır? Ben gazeteciyim;
mümkün oldukça bütün bunların kendi gazetelerimize nakledilmesine çalıştım.
Bu nakil daha evvel arz ettiğim gibi resmî değildir. Mevsuk telâkki edilmez. Hal
buki bu müzakeratın kendisine itimat edilir bir mevkiden intişar etmesi lâzımdır.
Bendeniz buradaki "İcabında" kaydını Reis Beyefendinin nokta! nazarları varit ol
makla beraber başka şekilde telâkki ettim.
Müzakerat harfiyen zapt edilir. Zabıt ceridesi vücut bulur. Fakat eğer resmî
zabıt ceridesinin halka satılması mümkün olmuyorsa, yetiştirilmesi mümkün ol
muyorsa, Meclis Riyaseti Divanı karar verir. İsterse bu zabıtları resmî gazete vasıtasiyle de halkın ıttılaına isal edebilir. Bendeniz böyle düşündüm ve "İcabında"
kelimesini bu şekilde telâkki ettim. Zannederim ki bir taraftan resmî zabıt ceri
desi abonesi çıkarmak, diğer taraftan resmî gazete abonesi meselesini çıkarmak
belki tatbikat itibariyle müşkül olabilir. Düşündüm ki bunun ikisini de tevhit
ederlerse daha kolay olabilir. Çünkü resmî cerideye abone olan tıpkı takvimi vakayide olduğu gibi resmî gazeteyi de tedarik edebilir. Bendeniz icabında kelime
sini bu surette telâkki edip böyle mana verdiğim ve tatbikatta daha kolay olaca
ğı zannında bulunduğum içindir ki b u suretle gördüm. Meclisi Âlinin müzakera
tını halka bildirmek işâa etmek hususunda Divanı Riyaset nasıl bir tedbir bulur
sa onu memnuniyet ve minnetle kabul ederim. Fakat maksadım b u n u n biran ev
vel husul bulmasıdır. Bir faaliyet olmadı buyurdular, faaliyet olsun olmasın hal
kın mutlaka bilmesi icap eden bir vaziyettir. Onun dahi neşri lazım gelir. Maksa
dım bir ricadan ibarettir. Zannederim o da hâsıl oldu."
biçimindeki d ü ş ü n c e ve önerileri s o n u c u yapılan g ö r ü ş m e d e :
a) "Ceride! Resmiye" olan yayının adı "Resmi Gazete" olarak değişti
rilmesi,
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b) Her g ü n 4 sahife çıkan gazetenin d a h a k a p s a m l ı , zengin ve kalite
li olması,
c) Resmî Gazete ile Meclis t u t a n a k l a r ı a r a s ı n d a b a ğ k u r u l a r a k t u t a 
n a k l a r ı n Resmî Gazetede yayımlanması ya d a t u t a n a k l a r ı n Resmî Gaze
te ile birlikte gönderilmesi k a r a r ve temennileri k a b u l edildi.
2. - 1322 sayılı " k a n u n l a r ı n ve Nizamnamelerin neşir ve ilanı ve n e ş 
riyat tarihi h a k k ı n d a k a n u n " düzenlenirken (4) Resmî Gazetede yayımla
n a c a k h u s u s l a r y a s a l olarak belirlendi. B u k a n u n u n birinci m a d d e s i n d e
"Madde 1. - Aşağıda yazılı mevaddın Resmî Gazete ile neşri mecburîdir :
A) Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akit
ler, inhisarî ve malî taahhüdü mutazammm mukavele ve imtiyazlar, kanunların
tefsiri, hususi af ilânı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takiba
tı kanuniye icrası veya tecili, idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi alâkadar
eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları,
B) Nizamnameler,
C) Tasdiki Âliye iktiran eden memuriyet kararları,
D) Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle akit edilip, İcra Vekilleri Heye
tince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler,
H) Şûrayı devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim ce
miyetlerin tasdikine ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile amme
yi alâkadar eden istişari mukarrerattan Başvekâletçe tasdik kılınanlar,
V) Refi tezad ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar (5)
Z) Nizamnamelerin ahkâmını tavzih etmek veya kanun veya nizamnamelerin
tatbikatında memurine rehber olmak ve kanun ve nizamnamelere mugayir ahkâ
mı muhtevi bulunmamak üzere bir vekâlet tarafından münferiden veya alâkadar
vekillerce müştereken yahut İcra Vekilleri Heyetince kaleme alınan talimatname
ler,
Y) Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neşri mecburî olarak irae edi
len mevad."
denilmekte, böylece Resmi Gazetede yer alacak m e v z u a t ve işlemler
kesinlik k a z a n m a k t a d ı r (6).

(4) Kavanin mecmuası, Sayı: 6, S : 349-351
(5) Bu bent 3011 sayılı Kanunla kaldırıldı.
(6) Ek bilgi 1322 sayılı Kanunun açıklamasındadır.
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2. - Mevzuat Çalışması
Parlamento tarihinde mevzuat üzerinde ilk ve önemli çalışma 28 Ma
yıs 1928'de çıkarılan 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti
Neşri ve İlânı ve Meriyet Tarihi Kanunu"nun yapımı ile başlatıldı(l).
Bu yasa ile mevzuatın yapımı, yayımı ve yürürlüğe girmesi konuları
na yasal açıklık kazandırıldı.
Kapsamlı ve uzmanlığa dayalı bir çalışma ürünü olan yasa tasarısı
nın önce Şurayı Devletin (Danıştayın) Tanzimat Dairesince gerekçesi ha
zırlanmış ve Danıştay Genel Kurulundan geçerek Bakanlar Kuruluna
gelmiştir. 9 Mayıs 1928'de Bakanlar Kurulunca onaylanan tasarı 15 Ma
yıs 1928'de TBMM'ye sunuldu.
Tasarıya, Mecliste sırasıyla Dahiliye (İçişleri), Teşkilâtı Esasiye (Ana
yasa) ve Adliye (Adalet) komisyonlarından geçerek son biçimi verildi.
23.5.1928'de Genel Kurulda kısa bir görüşmeden sonra metin ka
nunlaştı.
Bu Kanunun Danıştaydaki hazırlığı, Tanzimat Dairesince hazırlanan
gerekçesi, Danıştay Genel Kurulunun raporu konuya ışık tutmakta, İçiş
leri, Anayasa ve Adalet komisyonlarının raporları değerli düşünceleri
içermektedir. Bugünün mevzuat başıboşluğuna çözüm yolları gösterecek
bu tasarı, bu nedenle aynen eke alındı.
Sıra Numarası : 226
Kanun ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı Hakkında 1/240 Numaralı
Kanun Lâyihası ve Dahiliye, Teşkilatı Esasiye ve Adliye Encümenleri Mazbatala
rı
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
15 Mayıs 1928
Muamelât Müdüriyeti
Mukarrerat Şubesi
Adet
6/2160
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Kanun ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilanı hakkında Başvekâletçe tanzim
ve Şûrayı Devletçe de tetkik edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 Mayıs 1928 tarihCİ,) Kavanin Mecmuası, Sayı: 6, S. 349-351, Resmi Gazete : 4.6.1928-904
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li içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun Lâyihası ile es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur.
Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ey
lerim efendim.
Başvekil
İsmet
Tanzimat Dairesince Yapılan Esbabı Mucibe Lâyihası
Tanzimat Dairesine tevdi buyurulan Kanun Lâyihasının, kavanin ve nizamatın neşir ve ilâm hakkındaki 18 Mayıs 1327 tarihli Kanunun esas hatları arasın
dan çıkmayarak tanzim edilmiş olduğu anlaşılıyor. Bundan dolayıdır ki evvelki
Kanunun tertip tarzı bu kanunda hemen aynen muhafaza edilmiştir.
(Neşir ve ilân) hakkında Fransa, Almanya, Brezilya, Norveç, Yunanistan gibi
devletlerin kanuni mevzuatının tetkikinde bu Kanun Lâyihasının ihtiyaca kâfi
gelmeyeceği ve bilhassa tertip tarafının on sekiz Mayıs Kanunundan tamamen
farklı ve sık sık tadile muhtaç olmayacak derecede şümullü olması lâzım gelece
ği noktalarında dairemiz heyeti müttefik bulunarak aşağıda esbabı mucibesi arz
edilecek olan bazı yeni ahkâm ilavesiyle lâyihayı ehemiyetli bir surette tadil etmiş
ve Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyesinin 4 Nisan 1928 tarihli ve 58/53 numaralı
kararı mucibince lâyihanın birinci ve ikinci maddelerinde kanun, nizamname, ta
limatname vesaire gibi tabirlerin resmi medlulleriyle tabi olacakları usul hakkın
da bazı kayıtlar zikr ve dermeyan eylemiştir.
Resmî Gazete ile neşri mecburi olan hususatın bir maddede toplu bir suret
te gösterilmesi daha muvafık görülmüş olduğu gibi kanun ve nizamnamelerin
meriyet tarihi meselesinin kanunu birinci kısmına ve usule, taba ve tebliğe ait
bahislerin de ikinci kısma konması münasip görülerek bu tertibe riayet edilmiş
ve binaenaleyh kanun iki kısma ayrılmıştır.
Teklif olunan Kanun Lâyihasının esbabı mucibe mazbatasında : Kanunların
makabline şamil olmayacağı ve ancak muhaffefi ceza olan kanunların teşmil edi
leceği hakkında müstakil bir madde ilâve edilmediğine dair olan esbaptan biri
nin, kanunların makabline şamil olmadığı sarahatiyle hükümetin kayıt altına
alınmasından ve diğerinin muhaffefi ceza kanunların makabline şümulü Ceza
Kanununda musarrah bulunmasından ibaret olduğu görülmüştür.
Hakikaten, hükümetin zaruri ve pek mühim sebeplere binaen öyle bir kayıt
altında kalması muvafık olmayacağı dairemizce de kabul olunmuştur. Ancak
muhaffefi ceza kanunlardan mâdasının kanunda sarahat olmadıkça makabline
şamil olmayacakları nazariyesini kanuni bir şekilde ve kanun ağzıyla teyit etmek
ve hatta Brezilya Kanununda olduğu gibi, muhaffefi ceza kanunlar arasında ka
nuni tefsirleri de bulundurmak tatbikatta birbirlerine zıt içtihatlara meydan ve
rilmemek noktasından çok faydalı görülmüş ve binaenaleyh dairemizce de tan
zim edilen maddede bu esas gözetilmiştir.
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Şu mukaddemeden sonra dairemizce tadil edilmiş olan lâyihanın madde ve
madde esbabı mucibesini arz edelim :
1. - Birinci maddemiz, teklif olunan Kanun Lâyihasının birinci maddesiyle al
tıncı maddesine dahil bulunan hususatm Resmî Gazete ile neşri mecburi oldu
ğundan bahistir. Teklif edilen lâyihanın mezkûr maddeleri böyle bir mecburiyet
tahmil etmemektedir. Halbuki Alman kanununda olduğu gibi, Resmî Gazeteye
neşri mecburi olan hususların ayrı ayrı gösterilmesi, hem Resmî Gazetenin neşriyle hem de kanun ve nizamların vesairenin tatbikiyle alâkadar olanlara pek lâ
zım bir şeydir.
2. - İkinci maddemizde, neşri Resmî Gazete ile ihtiyari olan hususlar ile ma
hallî ve mevzii hususları tespit olunmuştur.
3. - Üçüncü maddemizde, teklif olunan lâyihanın yedinci maddesinde kabul
olunmuş olan müddetin daha açık ve daha ihatalı bir ifade ile beyanını muhtevi
dir.
4. - Teklif olunan lâyihanın sekizinci maddesinin esbabı mucibesi muvafık
görülmüş ve ancak meriyetin hesabmda tereddüde mahal verilmemek için mez
kûr sekizinci madde nihayetine "ve meriyetin hesabında son tarihe itibar olunur"
fıkrası ile bu usulün her kanun ve nizama şamil olmadığı anlaşılmak üzere "mu
fassal" kelimesi ilâve olunarak dördüncü madde vücuda getirilmiştir.
5. - Beşinci maddemiz, mukaddemede beyan olunan esbaba binaen yeniden
tanzim kılınmıştır.
6. - Meriyeti neşri tarihinden başlayacak olan kanunlarda -esbabı mucibe lâyihasmdaki haklı ve kanaat verici esbaba binaen- halkın mezkûr kanunlar mün
derecatına derhal vakıf olamayacakları şüphesizdir. Binaenaleyh aynı esbaba binaendir ki kanunların neşri tarihinden itibaren meri olduğu Fransa'da meriyet
tarihinden itibaren üç gün zarfında o kanunun ahkâmına münafi olarak yapıla
cak cürümlerde suçluların cehaletleri mahkemelerce ve idarî, askerî selahiyattar
makamlarca istisnaen kabul edilmiştir. Bundan başka Fransa'da kanunun neş
ri tarihiyle icrası arasında bir "serbest" gün kabul olunmuştur. Bu suretle Fran
sa'da bir kanun neşri tarihinden itibaren ancak beşinci günü kati surette meri
yete girmektedir. Bu pek makul esas bizde yalnız hafif ceza verici kanunlara
münhasır olmak üzere kabul olunarak altıncı madde vücuda getirilmiştir.
7. - Tabı ve tevzi usullerinden bahis olan ikinci kısmın ilk maddesi olan ye
dinci maddemiz, teklif olunan lâyihanın birinci ve ikinci maddeleriyle üçüncü
maddesinin bir fıkrası ahkâmını muhtevidir.
8. - 14. - Teklif olunan Kanun Lâyihasında kanun ve nizamların vesairenin
matbu suretlerinin vekâletlerle, Erkânı Harbiye! Umumiye Riyasetiyle, valilere
gönderileceği yazılmaktadır. Filhakika, bu suretle tebligat icrası öteden beri müstensihle okunmaz, anlaşılmaz bir halde teksir olunarak yapılmakta olan tebliga
ta müreccahtır. Fakat Resmî Gazetenin tarihi, meriyet tarihinin hesabmda esas
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iken, matbu bile olsa şu suretle tebligat icrası muvafık görülememiştir. Bu hu
sustaki muamelatı tetkik olunan devletlerin neşri ve ilan usulleri de kamilen Res
mî Gazetelere istinat ettirilmiştir. Yani neşir ve ilan ve tebliğ meselelerinde esas,
Resmî Gazetedir. Resmî Gazetelerin valilere, kaymakamlara ve nahiye müdürle
rine gönderilmekte olmasına göre bir kaç bin nüsha daha bastırılarak her tarafa
Resmî Gazete gönderilmesi vali ve kaymakamların ve nahiye müdürlerinin de ka
nun ve nizamları kendi muhitlerinde Resmî Gazetelerle neşir ve tebliğ etmeleri
daha muvafık görülmüştür.
Diğer taraftan, malumdur ki kanunlar nizamlar, her daire ve her makam ta
rafından kendi memurlarına ayrı ayrı tebliğ edilmektedir. Pek çok memurlar gö
rülmüştür ki, mensup olduğu daireden tebligat yapılmadıkça Resmî Gazetede ne
şir ve ilân olunan kanun ve nizamlar ahkâmına vakıf olmamakta ve bu suretle
kanun ve nizam hükümleri her yerde ve her memur tarafından aynı zamanda ve
aynı tarzda tatbik olunmamaktadır. Bu karışıklıklara, yanlış anlamlara mahal
vermeyecek "tebliğ" tarzını dairemiz ancak bu vazifenin Başvekâleti Celileye kıyasen doğrudan doğruya ve münhasıran hükümet reisi olan valilere, kaymakamla
ra ve nahiye müdürlerine verilmesinde bulunmuştur.
Bu suretle bilumum memurin ancak muayyen hükümet reislerinden kanun
ve nizamları tebellüğ edecekler, mensup oldukları dairelerden tebligat icrasını
beklemeyecekler dir.
Zaten kanun ve nizamların vesairenin Resmi Gazeteye neşir ve ilanı da bu
maksada müstenittir. Binaenaleyh 8-14 üncü maddeler bu esaslara göre kaleme
alınmıştır.
15. - 16 ncı maddelerimiz teklif olunan lâyihanın yedinci maddesinin fıkrai
ahiresinden alınmıştır.
17. - Resmî Gazetelere her tarafta ehemmiyet verilmesini ve kanun ve nizam
ların vesair ahkâmın iyi bir suretle saklanmasını temin için on yedinci madde
mizle Resmî Gazetelerin her sene teclit ettirilmesi mecburiyeti kabul edilmiştir.
18. - Yirmi ikinci maddelerimiz hakkında esbabı mucibe iradı lüzumsuz gö
rülmüştür.
Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyesinin 9 Mayıs 1928 Tarihli Mazbatası Sureti
Kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilânı usulüne müteallik olup 23 Teşrini
sani 1927 tarihli ve 1241 numaralı tezkerei samiye ile berayı tetkik irsal buyurulan Lâyihai Kanuniye ile Tanzimat Dairesinin 21 Nisan 1928 tarihli ve 31 nu
maralı mazbatası heyeti umumiyede bilmütalâa kanun ve nizamnamelerin memaliki mütemeddinede cari usullere ve memleketimizin hususiyeti haline
muvafık bir sureti mazbuta ve ilmiyede neşir ve ilânını istihdaf eden işbu Lâyihai
Kanuniyenin gerek bu esasatı teminen, gerekse kanun ve nizamname ve talimat
name medlullerini de izahen bazı tadilatla ve esbabı mucibei maruzasına binaen
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Tanzimat Dairesince tahrir edilmiş olduğu halde Heyeti Umumimiyece tayyedil
miş bulunan maddelerin ipkasında israr eden Tanzimat Dairesi Reisi Reşat ve
azadan Ömer Lütfü Beylerin rey ve mütalâalarına karşı ekseriyetle kabulü bittezekkür iktisap eylediği şekli ahir sütunu mahsusuna dere ve takdim edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dahiliye Encümeni
17.5.1928
Karar Numarası 54
Esas Numarası 1/240
Dahiliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Kanun ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı hakkında Başvekâleti Celilece
tanzim olunup 15.5.1928 tarihinde Encümenimize havale buyurulmuş olan Ka
nun Lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası Başvekâlet Müsteşarı Kemal Bey hazır
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
İptidaen Şûrayı Devletçe de tetkik edilmiş olan mezkûr lâyiha heyeti umumiyesi itibariyle kanunların neşir ve ilânı hususunu ilmi, sarih ve muntazam esas
lara istinat ettirmekte bulunduğu cihetle Encümenimizce de muvafık görülmüş
tür. Ancak lâyihadaki (resmî cerideler) yerine (resmî gazeteler) yazıldığı gibi (A)
fıkrası nihayetine Resmî Gazete ile neşredilmek üzere (Meclis zabıtları) kaydı ilâ
ve olunmuştur. Dördüncü maddedeki (resmî ceridenin iki müteakip nüshasında)
fıkrası yerine (ve Resmî Gazetenin dört müteakip sayısında) fıkrası ikame olun
muştur.
Yedinci maddede kanunların vilâyet ve kazalara irsali esası vazolunmuş ise
de valiler, vilâyetlerin idarei umumiyesinden mesul bulundukları cihetle idarede
ki ahengi temin için kanunların vilâyetler vasıtasıyla kazalara gönderilmesi zaru
ri görülmüş ve mesul madde bu maksada göre tadil olunmuştur.
Sekizinci maddedeki (devlet devairi) yerine (hükümet daire ve müesselerine)
kaydı ilâve olunduğu gibi kanunların kırk sekiz saat zarfındaki tevzi müddetle
rinde tatil günlerinin hariç bulunmalarını temin için de (tatil günleri hariç) kay
dı maddeye ilâve edilmiştir.
Bu madde zikrolunan kanun ve nizamnamelerin şehir ve kasabalarda bele
diyeler ve köylerde muhtarlar vasıtasıyla ilânını temin için on birinci madde ta
dil olunmuştur.
On üçüncü madde - Birinci maddenin tadilindeki esbaptan dolayı bu mad
deden (kaymakamlar) kaydı silinmiştir.
On beşinci maddedeki teehhürlerde tatil günleriyle esbabı mücbirenin de na
zarı itibara alınması için maddeye (tatil günleri ve esbabı mücbire hariç) kaydı
ilave olunmuştur. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18 inci maddeler aynen ka
bul edilmiştir.
Arz olunan esbaba binaen lâyihada tadilat icra olunduktan sonra heyeti
umumiyesinin müttefikan kabulü karar gir olmuştur. Bermucibi havale Teşkilâtı
Esasiye ve Adliye Encümenlerine tediye olunur efendim.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Teşkilâtı Esasiye Encümeni
Karar : 4

21.5.1928

Teşkilâtı Esasiye Encümeni Mazbatası Riyaseti Celileye
Kanun ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı hakkında Başvekâletten mev
rut Lâyihayı Kanuniye ve merbutatı ve Dahiliye Encümeni mazbatası Encümeni
mize havale buyurulmakla mütalâa ve müzakere edildi.
Kanunların neşir ve ilânını bir usulü sabit ve muntazama ifrağ maksadını is
tihdaf eden lâyihanın esbabı mucibesi Encümenimizce de muvafık görülerek ay
nen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve bermucibi havale Adliye En
cümenine tevdi olunur.
Adliye Encümeni Mazbatası Riyaseti Celileye
Kanun ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânları hakkında tanzim ve Başve
kâletin 15 Mayıs 1928 tarih ve 6/2160 numaralı tezkeresi ile vürut eden Kanun
Lâyihası Teşkilâtı Esasiye ve Dahiliye Encümenlerinin mazbatası ile Adliye Encü
menine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu.
Kanun ve nizamname ve talimatnamelerle umumu alâkadar eden kararlar ve
Büyük Millet Meclisi mukarreratı ve zabıtlarının neşir ve ilân ve devair veya me
murini müteallikasına tevziini intizam altına alan bu Kanun Lâyihası esas itiba
riyle şayanı kabul görülmüş ve maksadın daha şâmil ve vazıh bir surette temini
mülahazası ile maddelerde bazı tadilat yapılmıştı.
On ikinci madde hükmü ondan evvelki maddenin nihayetine bir fıkra ilâvesi
ile maksadı usule getirdiğinden tay ve on dördüncü maddede Türk Ceza Kanu
nuna atfedilen madde numarası tashih kılınmıştır.
Lâyihanın tadilatı vakıa ile kabulü hususunun Heyeti Umumiyeye arzına it
tifakla karar verilmiştir.
Yukarıya alınan gerekçelerle çıkarılan 1322 sayılı y a s a ile
a) Resmî Gazetede yayımlanması zorunlu düzenlemeleri,
b) Yürürlük tarihi belirsiz y a s a ve tüzüklerin y ü r ü r l ü ğ e gireceği tari
hi,
c) Birden çok Resmî Gazetede y a y ı m l a n a n hacimli k a n u n l a r ı n ilk ya
yımlandığı Resmî Gazete tarihinden itibaren y ü r ü r l ü ğ e gireceği,
d) Başbakanlığa giden y a s a ve tüzüklerin yayın işlemleri,
e) Yasa, t ü z ü k ve yönetmeliklerin ilgili r e s m î k u r u l u ş l a r a d u y u r u l u p
dağıtılmasını ve k o r u n m a s ı n ı ,
f) Dağıtımda gecikmelerin cezayı gerektirdiğini ve cezasını,
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g) Resmî Gazete ve d ü s t u r l a r ı n b a s ı m işlemleri ile d ü s t u r l a r ı n k a p s a 
mı,
gösterilmiştir.
3 - Anayasa Değişikliği
T ü r k Devletinin a n a temeli, c u m h u r i y e t i n ö n d e gelen niteliği olan la
iklik ilkesi a d ı m a d ı m gerçekleştirilmiştir.
Dinle devleti ayırıp, devleti lâik niteliğe k a v u ş t u r m a n ı n yolu çetin ve
k e s k i n d ö n e m e ç l e r d e n geçti.
10 Nisan 1928 tarihli ve 1222 sayılı Teşkilâtı Esasiye değişikliği lâik
lik ilkesinin yerleşmesinde önemli bir a ş a m a oldu.
B u K a n u n teklifini veren Malatya Milletvekili İ s m e t P a ş a (İnönü) ve
120 a r k a d a ş ı n ı n verdiği teklifin gerekçesinde (Esbabı Mucibe) (1)
"Esbabı Mucibe
Muasır medeniyet hukuku ammesinde, millet hâkimiyetinin tecellisine me
dar, en mütekâmil devlet şeklinin lâyik ve demokratik cumhuriyet olduğu müsellemattandır. Millet Meclisinin ittifakiyle tasvip edümiş olan Kanunu Medeni, Ce
za Kanunu gibi müdevvenatı hazıramız da b u esası tatbikat ve fiiliyat sahaların
da tecelli ettirmektedir. Esasen devlet bir şahsiyeti maneviye olduğuna göre biza
tihi bir mefhumu mücerrettir. Dinin maddî şahıslara tahmil ettiği mükellefiyetle
ri, farzları amelen ifasına imkân da mutasavver değildir. Böyle mümkün olmaya
nı istihsal peşinde ısrarın bir zarf -bütün zarflar gibi zararlı bir zarf- teşkil edece
ğinde şüphe yoktur. Esbabı mesrudeye binaen lâyik devletin esas telâkkisine
münafi fıkraların Teşkilâü Esasiyeden tayyı teklif olunmuştur.
Din ile devletin ayrılma prensibi, devlet ve hükümetçe dinsizliğin tervici ma
nasını tazammun etmemelidir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması; din
lerin, devleti idare edenlerle edecekler elinde bir alet olmaktan kurtuluş temina
tıdır. Muasır hukukiyat ilminden ve tarihten iktibas eylediği tecrübe ve bilgileri
ni nazarda tutan Türk İnkılâbı, din ile dünya işlerini karıştıran ve türlü müşkilâta sebep olmağa müstait bulunan mevadı kaldırarak Teşkilâü Esasiyeye sarih
ve samimi bir metin vermekle Türkiye Cumhuriyetine pürüzsüz bir suretde vaz'ı
hakikisini bahşetmiş olacaktır. Bu surettedir ki beşeriyetin manevi saadetlerini
deruhte eden din, ağyar eli değmeyen vicdanlarda bülent mevkiini ihraz ederek
Allah ile fert arasında mukaddes bir temas vasıtası haline girmiş bulunacakür.
Bu kutsi teması Camilerde, Kiliselerde, Havralarda veya sadece vicdanlarında
arayıp bulanlar vardır. Devlet ve kanunları cümlesinin hamişidirler."
h u s u s l a r ı n ı belirtir.
(1) Tutanak Dergisi, C. 3, B. 59 Tutanağına bağlı 94 sıra numaralı basma yazı.
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Teklifi g ö r ü ş e n TBMM, Teşkilâtı Esasiye Komisyonu teklif paralelin
deki 6 k a r a r n u m a r a l ı r a p o r u n d a "
"Riyaseti Celileye
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2 nci, 16 ncı, 26 ncı ve 38 inci maddeleri yeri
ne kaim olmak üzere Malatya Mebusu İsmet Paşa ve 129 arkadaşı imzasiyle tev
di edilen kanun teklifi encümenimizce tetkik ve müzakere edildi.
Milletin ruhu tekâmülünden mülhem ve muktebes olarak Teşkilâtı Esasiyenin kabili tağyir olmak üzere vazettiği muciz ve esası maddelerle Türkiye Devleti
için tespit ve ifade edilmiş olan Demkoratik Cumhuriyet şeklinin bittabi ve mu
asır medeniyet hukuku ammesiyle Hemahenk surette lâyik olması ve Millet hâ
kimiyetinin kemaliyle tecellisine medar olan bu esaslar muvacehesinde devlete
din izafesinin -menbaı din addolunan rivayetler nazarında dahi- zait görülmesi
lâzım geleceğinden encümenimiz müttefik bulunuyor.
Bu sebeple teklif edilen maddelerin Teşkilâü Esasiyedeki dört madde yerine
kaim ve bunların neşri tarihinden meri olacağını gösterir birer madde ilâve
ederek sıra numaralarını o suretle yazmaktan ve Mebuslarla Reisicumhur tara
fından millete karşı verilecek teminaün (Namusum üzerine söz veririm) ifadesiy
le bitirilmesini Türk dilinin bu mahalle maksur olan selikasına daha uygun bu
lup öyle kaydetmekten mütevellit ve yalnız şekle ait tadillerle heyeti umumiyesini kabul eden encümenimiz teklifin arz ve tafsilden müstağni olan ehemmiyetine
mebni müstacelen ve tercihen müzakeresinin Heyeti Celileye arzına karar ver
miştir."
d e n e r e k teklife açıklık kazandırıldı.
Genel K u r u l u n 9.4.1928 tarihli 5 9 u n c u Birleşiminde öncelikli t a r t ı ş 
masız bir g ö r ü ş m e d e n s o n r a hazır b u l u n a n 2 6 4 milletvekilinin oybirliği
ile aşağıdaki m e t i n kesinleşti.
Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun(*)
No. 1222
BİRİNCİ MADDE - Teşkilâtı esasiye kanununun 2 nci, 16 ncı, 26 ncı ve 38
inci maddeleri yerine aşağıdaki yazılı maddeler ikame edilmiştir:
İKİNCİ MADDE - Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir, makam Ankara
şehridir.
ÜÇÜNCÜ MADDE - Mebuslar meclise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif
olunurlar :
"Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydüşart hakimiye
tine mugayir bir gaye takip etmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakattan
ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm."
DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisi kavaninin vaz'ı, tadili, tefsiri, fe
sih ve ilgası, devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilânı, nıuvazenei
(*) Resmi Gazete: 14.4.1923-863 Kavanin Mecmuası Sayı: 6, s. 99
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umumiyei maliye ve devletin umum hesabı kafi kanunlarının tetkik ve tasdiki,
meskukât zarbı, inhisar ve malî taahhüdü mutazammm mukavelât ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umumî ve hususî af ilânı, cezaların tahfif ve tahvili, tahkikat
ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır olup katiyet kesbetmiş
olan idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder.
BEŞİNCİ MADDE - Reisicumhur intihabı akabinde ve meclis huzurunda şu
suretle yemin eder :
"Reisicumhur sıfatıile Cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esas
larına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün
kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şid
detle men, Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye ve ilâya ve deruhte ettiğim vazifenin
icabaüna hasrünefs etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm."
ALTINCI MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
10 Nisan 1928
Böylece, A n a y a s a n ı n 2, 16, 2 6 ve 3 8 inci maddeleri değiştirilmiş oldu.
B u değişiklikle 2 m a d d e d e k i "Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır,
ve 2 6 ncı m a d d e s i n d e k i Meclisin yetkileri a r a s ı n d a sayılan "Ahkâmı
Şer'iyenin Tenfizi" deyimleri kaldırılmış 16 ve 3 8 inci maddelerdeki millet
vekili ve c u m h u r b a ş k a n ı n ı n yeminlerindekl "vallahi" sözcüğü, " n a m u 
s u m üzerine söz veririm" deyimine d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş t ü r .
4 - Beynelmilel Erkamın (Rakamların) Kabulü Hakkında Kanun
Harf Devriminin ö n c ü s ü g ö r ü n ü m ü n d e k i Latin kökenli milletlerarası
r a k a m l a r ı n k a b u l ü için Erzincan Milletvekili Saffet (Arıkan) ve a r k a d a ş 
larının verdikleri k a n u n teklifinin s u n u ş tezkeresinde: (1)
"8 Mayıs 1928
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine Medeni âlemle içtimai ve ik
tisadi münasebeti infikâr (ayrılık) kabul etmez bir hale gelmiş olan Türkiyemizde
beynelmilel kullanılmakta olan rakamların kabulü ve istimali artık bir zaruret ol
muş ve esasen bu rakamlar elyevm mekteplerimizde talim ve tatkbik edilmekte
bulunmuş olduğundan bu bapta melfufen takdim kılınan Lâyihayı Kanuniyenin
kabulünü arz ve teklif eyleriz."
sözleri ile teklifin gerekçesi açıklanıyordu.

(1) Tutanak D., C.4, B. 78'e bağlı basın yazısı S. 34
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Teklif, Maarif, Maliye ve Ticaret Komisyonlarında g ö r ü ş ü l ü p gerekçe
si paralelinde ve yeni r a k a m l a r ı n s ü r a t l e u y g u l a n m a y a k o n m a s ı n ı sağla
yıcı düzeltişler yapılarak Genel Kurula gönderildi.
Genel K u r u l u n 2 0 . 5 . 1 9 2 8 tarihli 7 8 inci birleşiminde ele a l m a n Ka
n u n teklifi (2) üzerinde geniş ve k a p s a m l ı g ö r ü ş m e yapıldı. B ü y ü k T ü r k
Devriminin b ü t ü n ü içinde harf devrimine hazırlık sayılabilecek b u teklif
üzerinde önemli görüşmeler yapıldı. B u t u t a n a k a y n e n alınmıştır.
Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekasının, beynelmilel erkamın kabulü
hakkında (2/66) numaralı Teklifi Kanunisi ve Maarif, Maliye ve Ticaret Encümen
leri mazbataları.
REİS - Kanunun heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı efendim?
MUSTAFA ŞEREF BEY (Ticaret Encümeni Namına) (Burdur) - Efendim; bu
lâyiha tabedilirken Ticaret Encümeninin tadilâtında bazı noksanlar olmuşturTashihi için arz ediyorum.
Birinci maddede "Devlet, vilâyet, şehremaneti ve belediyeler gibi" fıkrasından
sonra (resmi) kelimesi unutulmuştur. Bunu takip eden fıkrada (işbu mecburiye
tin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelâtta dahi tatbikini en kolay ma
hallerden başlamak suretiyle "den sonra 1931 Haziranına kadar" fıkrası ilave edi
lecektir. İkinci maddede bu Kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir. Cüm
lesinden sonraki fıkraların tayyını Encümen muvafık görmüştür. O suretle arz
ediyorum.
RASİH BEY (Antalya) - Encümenden bir sual soracağım. Efendim : Devlet de
nilince vilâyet kelimesinin kullanılmasına hacet var mı?
MUSTAFA ŞEREF BEY (Ticaret Encümeni Namına) (Burdur) - Tabiî vardır
efendim. Devlet ve vilâyet ayrı ayrı şahsiyetlerdir. Vilâyetin hususi idaresi vardır.
Yalnız Devlet zikredilirse vilâyet hariç kalır. Onun için ayrıca vilâyet kelimesini
zikretmeye lüzum hissetük.
RASİH BEY (Antalya) - Efendim; vilâyet idaresi, idarei umumiye ve hususiyelerden teşekkül eder, bir küldür.
MUSTAFA ŞEREF BEY (Devamla) - İdareyi umumiye Devlet tabirinde dahil
dir, fakat idarei hususiye devlet tabirinde dahil değildir. Onun için vilâyeti ayrı
ca zikretmek lâzımdır.
ŞEFİK BEY (Bayazıt) - Efendim; Encümen Reisi Beyefendi maddelerde olan
nevakısı beyan buyurdukları sırada üçüncü maddede "bu Kanunun hükmünü
icraya İcra Vekilleri Heyeti mezundur" dediler. Mezundur kelimesi yanlış olsa ge
rektir. Mezundur kelimesinin yerine memurdur olacak.
MUSTAFA ŞEREF BEY (Devamla) - Evet efendim, memurdur olacak.
REİS - Efendim, o surette tashih edilecek Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında başka mütalâa var mı efendim?
(2) Tutanak D., C. 4, S. 202-208
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REFET BEY (Urfa) - Efendim, bu Kanunun kabul etmek arzu ettiği rakamlar,
bütün medeni milletlerce kabul edilmiş olan rakamlardır. Rakamlar insanların
ifade etmek istedikleri şeyleri iraeye yarar bir işareti mahsusadır. Bütün medeni
milletlerin kabul ettikleri en güzel, en iyi usulleri, terakki ve teali yolunda ilerle
mek en güzel, en iyi usulleri, terakki ve teali yolunda ilerlemek isteyen bütün mil
letler bilâperva kabul etmektedirler. Bu rakamlar esas itibariyle şarkta uzun
müddet kullanılmış, bilâhara garba intikal etmiş, orada rakamlar üzerinde ıslah
ve güzellik yapılmış olan rakamlardır ki bunu kabul etmek bizim için en zaruri,
en mübrem ve en iyi bir usul olacaktır. Büyük Millet Meclisi, bir çok sahada
memlekete ve millete refah ve saadet getiren ve hayat ve varlığını koruyan bir çok
kanunlar kabul etmek suretiyle gösterdiği büyüklüğü, bunu kabul etmek sure
tiyle de göstermiş olacak ve isabet edecektir. Şarktan garba intikal eden bu ra
kamların tekrar kabulü, büyük bir varlık olacaktır. Kabulünü Heyeti Celileden ri
ca ederim.
REİS - Başka söz isteyen var mı?
MUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İzmir) - Erzincan Mebusu Muhteremi
Saffet Beyefendi tarafından verilen b u Kanun Hükümetimizce de şayanı kabul
mevaddandır. Arkadaşlar; rakamlar, bir işareti mahsusadır. Ve beynelmilel ka
bul edilmiş remizlerdir. Beynelmilel kabul edilmiş olan bu remizler; teşkilât itiba
riyle ve aynı zamanda vaziyeti tanzim itibariyle, defatirin ıslahı itibariyle herkes
te ve cihan alemince kabul edilmiş bir işareti mahsusa olmak dolayisiyle Türki
ye Cumhuriyeti tarafından da kabul edilmesi lâzım gelen esasattandır.
Malûmuâlinizdir ki; şimdiye kadar kabul olunan bazı mevad ile Türkiye
Cumhuriyeti; beynelmilel garp âlemi içinde zaten ahzetmiş olduğu vaziyeti tabiîyesini daha ziyade takviye etmiş ve daha ziyade kendisinin medeniyet âleminde
iktisap etmekte olduğu mevkii kazanmak için gayret göstermiştir.
Bilhassa Meclisi Âliniz bu hususta azami gayret göstermiştir.
Hatırlarsınız ki; gerek Kanunu Medeninin kabulü ve gerek bunun gibi bir çok
mevaddın tatbikatı, Heyeti Âliyeniz zamanında kabul edilmiştir ve bu suretle bey
nelmilel cihanda mevkii mahsusunuz taayyün etmiştir. Onun için bir çok esas
lar vardır ki bunlar milletlerin malı olmuştur. Denilebilir ki bu gibi mevad, derecatı itibariyle beynelmilel mahiyet iktisap ettikten sonra insanlar nasıl bir çatı al
tında toplanıp muhtelif işler hakkında görüşürlerse; onun gibi esasat da beynel
milel mahiyeti iktisap etmiştir. Şüphesizdir ki; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
beynelmilel taayyün eder herhangi mevaddı kabul edecek olursa onu derhal su
huletle tatbik eder. Şimdiye kadar vazolunan esasat; gerek milletimizin kabiliye
ti, gerek milletimizin kudreti ve gerek kabul olunan mevaddın doğruluğu ve cid
diyeti ve hakikata mutabakatı dolayısiyledir ki; derhal milletçe de kabul edilmiş
ve tatbikat sahasında suhuletle, her türlü teşkilâta malik olarak tasvip olunmuş
tur. Onun için akla gelir ki; bu rakamlar tatbik olurken bir çok müşkülat vardır.
Tatbikat sahasında bu gibi müşkülât belki, menafii umumiyemizi ihlâl edebilir.
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Fakat geçirdiğimiz bu gibi mücadelelerde milletimiz muvaffak olmuştur. Tabiatı
esasiyesi itibariyle, gerek millî meselelerde, gerek Millî Mücadelede ve herhangi
mücadele olursa olsun azami randımanı almışızdır ve muhakkak surette milleti
miz için kabul olunan mevad tatbikat sahasında suhuletle tatbik olunmuştur.
Onun için Heyeti Âliyeniz kabul eder ki bu rakamların tatbikinde vukubulacak
müşkilât, hiçbir suretle varid olamaz, vaki olamaz.
Arkadaşlar; zaten mekteplerde okuyan evlâtlarınız, bu esasat etrafında biraz
mesafe kat etmişlerdir. Nitekim cebir muamelâtında biz beynelmilel rakamları
kullanmaktayız ve ticaret mevaddmda kolaylık olsun diye bunları öğretmekteyiz.
Onun için evlâtlarımız bu rakamları öğrenmişlerdir. Zaten mevkii coğrafisi ve ik
tisadisi itibariyle bütün dünya ile alâkadar olan ve her türlü münasebatı iktisadiyede mevkii mahsus iktisap eden milletimiz; bu rakamları kullanmakla ticaret
sahasında da, iktisat sahasında da beynelmilel âleme iştirak etmiş olacaktır.
Mevkii coğrafimiz, mevkii iktisadimiz dolayısıyle ta Amerika'dan başlayarak
bütün dünyanın her tarafına doğru münasebatımız temadi etmektedir. Dünya
nın kabul ettikleri bu rakamları kabul edecek olursak, gerek tüccarlarımız ve ge
rekse fabrikalarımız için teşkilât yapmış olacağız. Onun için arkadaşlar Saffet
Beyefendinin teklif etmiş olduğu bu Kanunun kabulünde Hükümetimiz de Saffet
Beyefendiye iştirak eder ve aynı zamanda kabulü hususunda Heyeti Âliyenizin
yardımlarını izhar etmesini temenni eder.
HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) - Efendim; ruznamei müzakereye giren şu
lâyiha vesilesiyle iş Hükümeti demek olan İsmet Paşa Hükümetinden bir sual
sormak istiyorum. Tarih, ay ve günü söylemeyeceğim. Bir müddet evvel beynel
milel tarihi kabul etmiştik. Bilmem o gün neden bu beynelmilel rakamları kabul
etmedik? Bugün beynelmilel rakamları kabul ediyoruz. Reyimizi vereceğiz. Aca
ba Hükümetimiz beynelmilel harflerin kabulünde ne mahzur görüyor? Bu cihet
hakkında Hükümet izahat versin. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar)
RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili) (Kütahya) - Arkadaşlar, millet olarak
dünya camiası içerisinde ahzı mevki ve mevcudiyet etmiş olan bütün heyetlerin
tabiî bir çok vahdet noktaları vardır. Bunlar; tabiatın, tarihin ve heyeti mecmu
anın geldiği menbaın tesiriyle az çok mütefavit şekiller ve manzaralar almışlardır.
Fakat aklı selim ve hissi menafiin vahdeti ve zamanların tevarüdü ile bu muhte
lif menbalardan gelmenin neticesi olarak birbirlerinden tebayüt arz eden nokta
lar tedrici ve zaman tesiriyle bir vahdet şekline inkılâp etmiştir.
Arkadaşlar, bugün rakam meselesi, bu hususi meselei milliye şeklinden çı
kalı çok zaman oldu. Beynelmilel mesail ve muamelâtı resmiye, ticariye ve iktisadiyede ve bütün işlerde kullanılmasını teklif eden muhterem arkadaşımızın tek
lif ettiği rakamlar, bizim rakamları da bütün dünyanın müşterek rakamlarına
benzetmek zamanının hulul etmiş olduğu kanatinden mütevellittir. Bendeniz de
tamamen o kanaatteyim.
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Rakam müşabeheti ve ademi müşabeheti; yalnız benzeme, benzetme mesele
si değildir. Bunun fevkinde, bugün dünyanın en büyük noktai hareketini ve esas
hayatını teşkil eden yüksek bir iktisat meselesidir.
Aldığı ecnebi bir katalogun içerisinde, -şurada kısa bir nokta arz edeyimdünyanın en ince sanayii ve mesaili iktisadiyesi, bugün garp dediğimiz, eski ve
yeni dünyanın muhitatından şarka doğru inkişaf etmektir. Devreden sanayiimiz
en bediî eşlerini; kataloglar içerisinde, ticarî yazılar ve mecmualar içerisinde re
simlerle, kataloglarla neşreden Devletin bu netayici ilmiye ve iktisadiyesini istih
faf etmeye imkân yoktur.
Arkadaşlar; bendenizin telâkkiyatıma göre yarım yazıdır. Yalnız rakamı bilen
adam, okuma yazmanın hemen yazısını % 50 derecesinde ve icabatı iktisadiyeyi
anlayabilir ve onun fevaidinden müstefit olabilir. Arz ettiğim gibi bütün bedayiî
sınaiyenin menbaından bu suretle rakamlar vasıtasiyle bizim tabakatı milliyemize intikal edecek olan iktisadi faideyi bir an evvel iktitaf etmek için bu ameli yo
la bir an evvel girmek tabiîdir ki her faide ile beraber bir mahzurun mukayese
edilmesi münakaşasında bir noktai esasiye teşkil eder. Şunu arz edeyim ki, bu
rakam noktasında bu esaslı fevaidi ihtiva eden rakam tebeddülü fevaidini kabul
ederken, demin arz ettiğim kaide mucibince bunun mukabilinde tasavvur edile
cek elde küçük bir mahzur varidi hatır değildir. Binaenaleyh hiçbir mahzuru va
rit olmayan ve arz ettiğim nokattan ve muhterem arkadaşların buyurdukları nokattan rakam tebeddülatını Meclisi Âlinin bir an evvel karar altına alması, mille
ti sade memnun değil, bilhassa müstefit ve müsterih edecektir. Kabulünü arz ve
istirham ederim.
MUHİTTİN NAMİ BEY (Biüis) - Efendim, Muhterem hâüp beylerin hitabeleri
ne fazla bir şey ilâve edecek değilim. Beynelmilel rakamların, ne kadar ilmî ve ik
tisadî ve bilhassa sıhhat noktai nazarından fenni olduğunu Heyeti Celileniz pek
güzel takdir buyurur ve böyle bir Kanunun Heyeti Celilenize şevkinden dolayı
müteşebbislerine alenen teşekkür edersem Heyeti Celile de hissiyatıma iştirak
buyururlar zannmdayım. (Hay hay sesleri) Yalnız bir nokta vardır. Acaba müşkilât var mıdır? Bendeniz naçiz bir tecrübemi arz edeceğim. Hiçbir müşkilât zerre
kadar varidi haür olamaz. 18 sene evvel bendeniz bir topçu bölüğünde staj yapı
yordum. O vakit yeni memleketten gelmiş köylü okuyup yazma bilmiyor ve şehir
le hiç temas etmemiş efradımıza bu beynelmilel rakamları pek az zamanda öğre
tiyorduk ve kolaylıkla öğrenebiliyorlardı. Biliyorsunuz, seri ateşli toplar daha yir
mi, yirmi beş sene evvel orduya kabul edilmiştir. Zaviye mesaha âletleri vesair bir
çok teferruat beynelmilel rakamlarla yazılmıştır. Neferlerimiz bunları öğrendikten
başka oldukça müşkil ve muğlak olan zaviye mesahalarını dahi öğreniyorlardı.
Bendeniz hiç okumak yazmak bilmeyen neferlerimizde 18 sene evvel bu tatbikat
ta bulunmuştum. Halbuki bundan on beş, onsekiz sene daha evvelinden beri bu
aynı mesele tatbik olunuyordu. Ve neferlerimiz ki -asıl müşkilât zuhur eder zan
nettiğimiz köylülerimiz- hakikaten tasavvurumuzdan daha çok kolaylıkla öğreni
yorlar. Binaenaleyh bendeniz fazla mevzubahs etmeye lüzum görmüyorum. He
yeti Celilenizin de şüphesiz hissiyatı b u merkezdedir.
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Yalnız Hasan Fehmi Beyin dediği gibi Hükümetten bendeniz de soruyorum :
Bu beynelmilel rakamlar en ufak bir cüzdür. Asıl kül olan iktisat, fen, ilim ve me
deniyet sahasında terakkimize büyük bir hatve, büyük bir hamle teşkil edecek
olan beynelmilel harfleri ne zaman kabul edeceğiz?
KEMAL BEY (Adana) - Onu da kabul edeceğiz.
MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) - İnşallah Hükümetimiz gelecek devrei içtimaiyede ilk eser olarak memleketimizde böyle büyük bir eser getirmekle tutmuş ol
duğumuz terakki ve teali yolunda bir adım daha atmış olacağız.
NECİP ÂSİM BEY (Erzurum) - Efendim bu rakamların kabulü gayet muvafık
tır. Yalnız Reşit Saffet bey arkadaşımız tekliflerinde erkamı Arabiye tabiri kullan
mış, Fransızca şifromen tabirinin tercümesini muvafık görmedi. Bizim artık rüş
vete ihtiyacımı., yoktur. Efendiler, biz Arapça istemiyoruz. Efendiler, biz garbı is
tiyoruz. Onun için bunu istemiyoruz.
İkincisi; bu erkamı Arabiyenin bir de şifromeni vardır. Onun da fasıllar için,
bablar için lüzumu vardır. Onun da Kanuna ilâvesini teklif ediyorum.
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) (İzmir) - Muhterem beyefendüer her
milletin bir lisanı, her ilmin bir ıstılahı olduğu gibi her mesleğin de kendine mah
sus bir sahai iştigali vardır. Muhterem mebuslar tarafından vukubulan Teklifi
Kanunide doğrudan doğruya mevzu olan rakamları almış olmak itibariyle ve ra
kamlar da maliyeyi ve maliyecileri alâkadar etmek münasebetiyle birkaç söz söy
lemekten kendimi men edemem. Millî Hükümetin Ankara'da tessüsünden beri
Türk Milletinin her sene, her ay, her hafta ve hatta her gün mütemadiyen sahai
niyeti ve bu sahai niyetin mütemadiyen tevessülünde bir tek hedef bizim için ga
yeyi teşkil ediyor. Bugün mevcut muasır bir devletin en büyük medeniyeti ile ev
velâ müsavi olmak ve bir gün kendi milletimizin tıynetinde meknuz olan kudret
le onu geçmek (bravo sesleri) ve çok az ve kısa seneler içinde kaybettiğimiz asır
ları telâfiye çalışan büyük Türk Milleti ve onun Büyük Meclisi, yaptığı büyük ic
raatı iptidasında beynelmilel rakamları doğrudan doğruya milletimize mal edece
ği kanunun münakaşasını mevzuu müzakere etmek itibariyle bize hedefimize
doğru bir adım, hem de kuvvetli bir adım attırıyor. Yalnız rakamların tebdilidir ki
birçok anlayamadığımız şeyleri kendiliğinden bize anlatmak suhulet ve kudretini
verecektir. Dünyada bir yürüyüş vardır. O yürüyüş iktisadî, içtimaî, siyasî birçok
sahalarda müşterek bir tecarübe doğru yürüyor. Medeni milletlerin bütçeleri tet
kik edildiği zaman görülüyor ki ufak farklardan kat'ı nazar hepsi aşağı yukarı ay
nı sistemi takip ediyorlar. Kezalik herhangi bir bankanın çıkardığı bilançoları na
zarı itibara alırsak görülüyor ki onlar da muntazam ilmi bir sistemin icabı şek
linde tertip ve tanzim edilmektedir. Eğer bu rakamları beynelmilel rakamlarla
tevhit ettiğimiz zamanda bunların arasında tertip ve tanzimin dimağımızda vere
ceği insicamı anlayacak olursak, bizim için meşgul olan bir lisanın az ve çok ifa
desinin kuvvetli olduğunu anlarız. Ulûmu riyaziye kitaplarında en büyük müşkilât, ecnebi lisanım öğrenmekte değildir, ecnebi rakamlarını öğrenmektedir. Eğer
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riyaziye kitaplarının münderecatı daha evvel Türkçe olarak öğretilmiş ise bun
ların rakamlarını, silsilesini takip etmek ve bir neticeye varmak ve bir muade
lenin nasıl halledildiğini kezalik ecnebi bir kitap üzerinden takip ederek bula
bilmek imkânı mevcuttur. Bütün bu fevaitten mâda hiç şüphe yok ki; milyonlar
ca medeni memleketlerin yazmış olduğu erkamı bizim de yazmış olmamız ve bize
ait herhangi bir malûmatı bizim kitaplarımızdan dünya rakamlariyle mütalâa
edebilmek imkânını dünyaya verebilmek için şüphe yok ki; ileriye doğru atılan
adımların mühimlerinden birini teşkil eder.
Kastamonu Mebusu muhteremi Hasan Beyefendi Hocamız, (handeler) beye
fendi arkadaşımız iki nokta hakkında sual sordular ve sordukları sual itapkâr
idi. Buyurdular ki; tarih; beynelmilel tarihle ahenktar kılınırken niçin bu rakam
lar kabul edilmedi? Sonra ilâve ettiler; niçin bu rakamlar ve harfler beynelmilel
tarihin kabul edildiği zamanda kabul edilmedi? Beynelmilel tarihin bize mal
edilmesi için geçirmiş olduğumuz müşkilâtı hepimiz hatırlarız. Memlekette taas
sup kuvvetinin şiddetle cereyan ettiği devrelerde muhtelif istihaleler geçirerek,
muhtelif kisveler ve namlar altında saklanarak onu yavaş yavaş beynelmilel bir
tarihe rapt edebilmek yolu bulunabilmiştir. Hatta bulunamamıştı. Çünkü b u son
neticeyi yine Büyük Millet Meclisinin almış...
REİS - Ahmet Remzi Beyin takririni nazarı dikkate alanlar el kaldırsın...
Almayanlar el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır.
Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
İkinci Madde - Bir Haziran 1929 tarihinden muteberdir.
REİS - Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul
edilmiştir.
Üçüncü Madde - Bu Kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
REİS - Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul
edilmiştir.
Efendim, Kanunun müstaceliyetle müzakeresi kabul olunmuştu, binaena
leyh bir defa müzakereye tabidir. Şimdi Kanunun heyeti umumiyesini Reyi
Alinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın...
Kanunun heyeti umumiyesi müttefikan kabul edilmiştir. (Alkışlar).
B u görüşmeler s o n u n d a aşağıdaki 1288 n u m a r a l ı K a n u n k a b u l edil
di. (3)

(3) Resmî Gazete : 283.1928-900, Kavanin Mecmuası Sayı: 6, S. 261
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Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
No. : 1288
BİRİNCİ MADDE - Devlet, vilâyet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmî devair ve müessesatm bilûmum muamelâtı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel ra
kamların kullanılması mecburîdir.
İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelâtta dahi tat
bikini en kolay mahallerden başlamak suretile 1931 haziranına kadar temine
Hükümet mezundur.
İKİNCİ MADDE - Bu Kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
24 Mayıs 1928
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YAZI DEVRİMİ
YAZI DEVRİMİ
(HARF İNKILÂBI)
Başlangıçta dinî duygularla benimsenen Arap yazısı ile, Türkçenin yeterince
ifade edilemediği, konuşulduğu halde yazılamayan bir dil ve yazıldığı gibi okuna
mayan, bir yazı biçimi oluştu. Bu yazı Türkçeyi yeterince ifade etmeyip, öğrenme
güçlüğü, halkı cahil duruma düşürüyordu.
Halkın cahilliği İmparatorluğun gerilemesinde en önemli etkendi. Bu yazı ile
halkın okuma yazmayı öğrenemediği, cahil kaldığı yakınmaları Tanzimata kadar
uzanır.
Duruma çözüm arayanların bir bölümü kullanılan yazının ıslahını, diğer bö
lümü yazı biçiminin esastan değiştirilmesini öneriyorlardı.
Bunlar arasmda :
a) Münif Paşa, Mayıs 1862'de, Osmanlı Bilim Kurulunda, yazımn yetersizliği
ni, öğrenmenin güçlüğünü, özel adların belirtilemediğini, yazıya hareke (ünlü)
işaretleri konmadığından bir sözcüğün çeşitli anlamlara geldiğini ifade ederek
okuma yazmayı kolaylaştırmak için yazımn yönteminin değiştirilmesi ve Lâtin
harflerinin alınması gerektiğini (1),
b) 1909'da Dr. Musullu Davut, Meclisi Mebusana verdiği "Islahı Hurufa dair"
layiha ile Lâtin harflerine geçilmesini önermiştir.
c) Enver Paşa, "Huruf-i Munfasıla" ya da Enver Paşa Elifbası ile yeni bir yazı
biçimi uygulamıştır.
Türkiye'den daha önce Azerbaycan, Karaçay ve bazı Balkan bölgelerinde Lâ
tin kökenli alfabe kabul edilmişti. 1922-1923 tarihinde bu ülkelerde uygulama
ya konan bu alfabe 9 sesli, 25 sessiz olmak üzere 34 harften oluşuyordu. (2)
DEVRİMİN AMACI
Yazı Devriminin amacı, ulusu kısa sürede okur-yazar duruma getirip cehale
tin karanlığından, Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarıp kendi güzelli
ğine ve köklü yapışma kavuşturmaktı.
B u devrim, yetişen k u ş a ğ ı geriye t a k ı l m a k t a n k u r t a r a c a k , geleceğe
yönlendirecekti.
Kimilerine göre İslam dini A r a p yazısına bağlı idi. B u yazıyı değiştir
m e k dini değiştirmekle eşdeğerdi. Yazı değiştirmek yüzyıllardan beri sü
regelen k ü l t ü r e l bir gelenekten vazgeçmekti.

(1) Harf Devriminin 50 nci Yılı Sempozyumu, TTK Yayını, Hikmet BAYUR, s. 47 ve Afet İNAN s. 80
(2) Harf Devriminin 50 nci Yılı Sempozyumu, TTK Yayını, Dr. İlber ORTAYLI, s. 103-104
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ATATÜRK'ÜN HARF DEVRİMİ DÜŞÜNCESİ VE STRATEJİSİ

Osmanlıdaki ıslahat hareketlerinin sonuçlarını yakından tanıyan Bü
yük Türk Devriminin Mimarı, stratejiyi uzun düşünüp, hazırlıkları eksik
siz yaptıktan sonra kısa sürede uygulamaya geçecek biçimde hazırladı.
Mustafa Kemal Atatürk, bir bütün oluşturan devrimlerin gerçekleş
mesinde eylemli biçimde dikkatli, devamlı ve yorucu en çetin çalışması
nı harf devriminde gösterdi.
Atatürk'te Harf Devrimi düşüncesi köklü ve inançlı biçimde gelişti.
Atatürk Karlsbat hatıralarında,
a) 6 Temmuz 1918'de "Benim elime büyük salâhiyet ve kudret geçer
se, ben içtimai hayatımızda istenilen inkılâbı bir anda, bir 'Coup' ile ta
hakkuk ettireceğimi zannederim. ... toplumun öğrenimini yeni ve kolay
usullerle sağlamaktır." (3)
b) 8 Ağustos 1919'da Erzurum Kongresi bittiği akşam Mazhar Müfit
Kansu'ya not ettirdiği maddelerin birincisi Cumhuriyetin ilânı, beşincisi
Latin harflerinin kabulü idi.
c) 1923'te İzmir'de toplanan İktisat Kongresinde Latin harflerinin ka
bul edilmesi lehinde kongre başkanlığına bir önerge verildi. Konuyla ilgi
li olmadığından Millî Eğitim Bakanlığına gönderildi.
d) 1927'de basılan posta pullarının üzerindeki "Türk Postaları" keli
meleri Latin harfleri ile basıldı.
e) 1928 yılı başında Bakanlar Kurulu kararıyla yeni Türk alfabesini
hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, 26 Haziran 1928 günü top
lanarak Latin kökenli Türk Alfabesinin hazırlığına girişti.
f) Atatürk, 1928 yılında çoğu zamanını harf devriminin hazırlıklarına
ayırdı. Önce kamuoyunu hazırlamak için inançlı dava arkadaşlarını se
ferber etti.
Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, 1928 yılının ilk günlerinde Türk Oca
ğında şöyle demişti, "Kendisine mensup olmaktan yegâne şeref duyduğum ırkı
mın bir gün güzel dilini Latin harfleriyle ifade ettiğini görmeyi hararetle dilediği
mi söylemekten men'i nefs edemem." (4)
Bu beyanattan üç gün sonra Eski Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi
(Tanrıöver), basında yapılan bir ankete verdiği yanıtta :

.(3) Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu, TTK Yayınları, Afet İNAN, S. 80
(4) Naşit Hakkı ULUĞ, Üç Büyük Devrim, Ak Yayınlar, 1973 S. 163
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"Latin harflerini kabul etmek bir zarurettir ve biz Türk harsının lehine bu ka
rarı ergeç kabul edeceğiz. Kabulde istical Türk milletinin o nisbette yüksek me
nafime muvafıktır kanaatindeyim." (5)
29 Nisan 1928'de gazetelerde aşağıdaki haber yayımlandı.
"Ankara, 28 (Hususi) - Harfler hakkındaki tasavvurat ve tetkikat ilerlemiştir.
Diğer taraftan rakkamlarm Avrupalılaştırılması için bir takrir hazırlanmış olup
Meclisin bu devresinde bu husustaki kanunun neşri muhtemeldir." (6)
9/10 Ağustos 1928 akşamı Atatürk, Sarayburnu Parkında Halk Fırkası tara
fından düzenlenen toplantıda ünlü açıklamasını yaptı.
"Arkadaşlar,
Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harflerile kendini gösterecektir.
Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmayan ve
anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiye
tindesiniz."
"Şimdi sözden ziyade iş zamanıdır..."
Çok işler yapılmıştır, amma bugün yapmağa mecbur olduğumuz son değil lâ
kin çok lüzumlu bir iş daha vardır : Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Va
tandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve
milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin,
yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde seksenden fazlası bilmez nevidendir. Bun
dan insan olanlar için utanmak lâzımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir
millet değildir; iftiharla yaşamak için yaratılmış, tarihini iftiharlarla doldurmuş
bir millettir... Artık mazinin hatâlarını kökünden temizlemek zamanındayız. Ha
tâları tashih edeceğiz. Hataların tashih olunmasında bütün vatandaşların faali
yetini isterim. En nihayet bir yıl, iki yıl içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri
öğrenecektir. Milletimiz, yazısiyle, kafasıyle bütün medeniyet âleminin yanında
olduğunu gösterecektir." (7)
Atatürk 23 Ağustos 1928'de Tekirdağı'na gidip akşama İstanbul'a döndü
ğünde ajanslara,
"...Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle gözler kamaştırıcı Türk manevî in
kişafının erişebileceği kudret ve itibarın beynelmilel seviyesini gözlerimi kapaya
rak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki, b u manzara beni kendimden geçiri
yor." (8)
biçiminde demeç verdi.
27 Ağustos 1928'de İstanbul'dan Bursa'ya giderek yeni yazı girişimlerinin
yankılarını saptadı ve aynı gün İstanbul'a döndü.
27 Ağustos 1928'de Dolmabahçe'de kara tahtaya aşağıdaki notu yazdı.
(5) Aynı yapıt s. 165
(6) Naşit Hakkı ULUĞ, Üç Büyük Devrim. Ak Yayınları 1973 s. 168
(7) Naşit Hakkı ULUĞ, Üç Büyük Devrim, Ak Yayınları 1973 s. 179-180
(8) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. III, s. 82
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"...Milleti cehaletten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap harflerini terkedip Lâtin esasından Türk harflerini kabul etmekten başka çare yoktur. W
1 Eylül 1928'de İstanbul'dan Çanakkale'ye, 2 Eylülde Gelibolu'ya giderek ye
ni harfler hakkında halkla konuştu. Bu yıl okullarda öğretim yeni harflerle yapı
lacaktı. Başbakan dahil bakanları, milletvekillerini, subayları, öğretmenleri, me
murları harf seferberliğine çağırdı. Yeniden geziye çıktı. 15 Eylül 1928'de Sinop'a, 16 Eyülde Samsun'a, 18 Eylülde Amasya'ya ve Tokat'a, 19 Eylülde Sivas'a,
20 Eylülde Kayseri üzerinden Ankara'ya döndü. Gezisi boyunca halk tarafından
yeni harflerin benimsenip öğrenildiğini ve uygulamaya konmuş olduğunu gör
dükçe yüreklenip coşuyordu.
Yasama yılının başında bütün hazırlıklar tamamlanmış, tüm vatan yüzeyi
dershaneye dönüşmüştü.
YASANIN ÇIKARILMASI
1 Kasım 1928 günü saat 14.00'te Atatürk, III. Dönem İkinci Yasama Yılını
açış söylevinde yeni yazı konusunu aşağıdaki biçimde vurguladı. (10)
Aziz arkadaşlarım; her şeyden evvel her inkişafın ilk yapı taşı olan meseleye
temas etmek isterim. Her vasıtadan evvel Büyük Türk Milletine onun bütün
emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtarı ver
mek lâzımdır. {Sürekli alkışlar) Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle kısa yol
dan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. (Al
kışlar) Bu okumei yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk Alfabesidir.
(Alkışlar) Basit bir tecrübe Latin esasından Türk harflerinin, Türk diline ne kadar
uygun olduğunu şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş Türk evlâtlarının ne kadar kolay
okuyup yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmıştır. (Alkışlar)
Büyük Millet Meclisinin kararı ile Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet ka
zanması bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı basma bir geçit olacakür.
(Bravo sesleri, alkışlar)
Milletler ailesine münevver, yetişmiş büyük bir milletin dili olarak elbette gi
recek olan Türkçeye bu yeni canlılığı kazandıracak olan Üçüncü Büyük Millet
Meclisi yalnız ebedî Türk tarihinde değil, bütün insanlık tarihinde mümtaz bir si
ma kalacaktır. (Sürekli alkışlar)
Efendiler; Türk harflerinin kabulü ile hepimize, bu memleketin bütün vata
nını seven yetişkin evlâtlarına mühim bir vazife teveccüh ediyor, bu vazife; mille
timizin kamilen okuyup yazmak için gösterdiği şevk ve aşka bilfiil hizmet ve yar
dım etmektir. Hepimiz, hususi ve umumi hayatımızda rastgeldiğimiz okuyup yaz
ma bilmeyen erkek, kadm her vatandaşımıza öğretmek için tehalük göstermeli
yiz, bu milletin asırlardan beri hallolunamayan bir ihtiyacı bir kaç sene içinde ta
mamen temin edilmek, yakın ufukta gözlerimizi kamaştıran bir muvaffakiyet gü-

(9) Atatürk'ün İstanbul'daki Hayatı, Hazırlayan Niyazi Ahmet BANOĞLU, 1974 c. I, s. 230
(10) Tutanak Dergisi, c. 5, s. 4-5
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nesidir. (Alkışlar) Hiçbir muzafferiyetin hatları ile kıyas kabul etmeyen bu muvaf
fakiyetin heyecanı içindeyiz. Vatandaşlarımızı cehaletten kurtaracak bir sade
muallimliğin vicdani hazzı mevcudiyetimizi işba etmiştir. (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar)
Aziz arkadaşlarım; yüksek ve ebedi yadigârınızla büyük Türk Milleti yeni bir
nur âlemine girecektir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar)
Söylevden sonra yeni Harfler Kanun Tasarısının görüşülme yöntemi günde
me geldi (11).
Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekasının, yeni harfler Kanunu Layihasının
müstacelen müzakeresi hakkında takrirleri
REİS - Efendim Divanı Riyasetin teşekkül ettiğini arz ettim. Yeni Harfler Ka
nununun bugün müzakere ve intacı hakkında Erzincan Mebusu Saffet, Tekirdağı Mebusu Cemil ve Afyonkarahisar Mebusu Ali beylerin müşterek bir takriri var
dır. Hükümetin b u hususta mütalâası nedir?
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) - Arkadaşlar, Türk Harflerine dair b u Ka
nun Lâyihası Büyük Millet Meclisine Hükümet tarafından takdim olunmuştur.
Bu Kanun Lâyihası b u anda Büyük Meclisin elindedir. Kanun Lâyihasının müs
taceliyetle, derhal müzakeresini iltizam ediyoruz.
Hükümet bugün Kanun Lâyihasının müzakere ve intaç Duyurulmasını Bü
yük Meclisten istirham eder. (Alkışlar)
REİS - Takrir okunsun efendim.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Reisi Cumhur Hazretlerinin nutuklarında işaret buyurulan Türk Harfleri mil
letimizin çok zamandan beri beklediği ve aylardan beri tecrübeleriyle alıştığı ve be
nimsediği esaslı mevzuu Büyük Millet Meclisinin nazarında tecessüm ettirmiştir.
Türk Harflerinin memlekette kanuni mahiyet ve katiyette tatbikine başlan
mak teehhürü mümkün olmayan müstacel bir ihtiyaç halindedir. Millet b u Ka
nunun bir an evvel intişarına muntazırdır. Büyük Millet Meclisinin bu ihtiyacı
nazarı dikkate alarak hemen bugün Türk Harflerinin kabul ve tatbikine müteal
lik Kanun Lâyihasına Hükümetçe derhal ihzar ve Meclisi Âliye getirilmesini ve
müstaceliyetle müzakeresine girilmesini teklif ederim.

Erzincan
Saffet

Tekirdağı
Cemil
Afyon
Ali

(11) Tutanak Dergisi, c. 5, s. 6-7
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REİS - Efendim Kanun Lâyihasının bugün derhal müzakeresini kabul bu
yurduğunuz takdirde, Encümenler henüz teşekkül etmediği için bu Kanun Lâyi
hası hakkında Nizamnamei Dahilîdeki sarahat veçhile bir Muvakkat Encümen
teşekkül edebilir ve lâyihayı derhal Encümene verebiliriz. Evvelâ lâyihanın bugün
müstaceliyetle müzakeresi kabul olup olunmayacağını reyinize arz edeceğim. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Müttefikan
kabul edilmiştir.
Bugün Kanun Lâyihasının müstaceliyetle müzakeresi kabul edildiğine göre...
(Reyi işarı ile sesleri)
Efendim encümenlerin reyi işarî ile intihabına imkân yoktur. Hademeler ku
tuları gezdirirler, reylerinizi istimal buyurursunuz. (Muvafık sesleri)
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Efendim Encümenin kaç zattan ibaret ola
cağının resmen tayini icap eder. Kaç kişidir? Ona göre reye konması lâzımdır.
(Onbeş sesleri)
REİS - Efendim, on beş zattan mürekkep olmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Lütfen reylerinizi veriniz.
(Reyler toplandı)
Ârâ istihsali hitam bulmuştur. Haydar Rüştü Bey (Denizli), Avni Bey (Yozgat),
Sami Bey (Ankara) reyleri tasnife memur olmuşlardır.
(Reylerin tasnifi yapıldı.)
Reylerin neticesini arz ediyorum efendim. (264) zat reye iştirak etmiştir. Mu
amele tamamdır. Mustafa Fevzi Bey (Manisa), Kemalettin Bey (Kocaeli), Şakir Bey
(Edirne), Sabri Bey (Manisa), Refik Bey (Konya), Cemil Bey (Tekirdağ), İsmail Hak
kı Bey (Balıkesir), Saffet Bey (Erzincan), Ali Rânâ Bey (Samsun), Yunus Nadi Bey
(Muğla), Ethem Bey (Samsun), Naci Paşa (Cebelibereket), Ahmet Rasim Bey (İs
tanbul), Ahmet Fikri Bey (Erzurum), Mustafa Şeref Bey (Burdur), Harf Encüme
ni Azalığına intihap olunmuşlardır. Encümen derhal içtima edip Reis, Mazbata
Muharriri ve Kâtibini intihap etsin. Lâyihai kanuniyeyi Encümene vereceğim.
Müzakere edip kanunu bugün ihzar ve makama tevdi etsin.
On beş dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum.
Birinci oturuma 16.05'te son verilip ikinci oturum 16.30'da açıldı.
Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun tasarısının görüşülmesine
Geçici (Muvakkat) Komisyonun aşağıdaki raporunun okunmasıyla başlandı ( 1 2 ) .
Riyaseti Celileye
Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Başvekâletten varit olup Heye
ti Umumiyece Encümenimize tevdi buyurulan 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve (6/4346)
numaralı Kanun Lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte mütalâa ve tetkik olundu.
(12) Tutanak Dergisi, C. 5, s. 7
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Lâyiha şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine
Lâtin esasından alman yeni Türk Harflerinin ikamesine ve bu harflerin resmi ve
umumi bütün muamelât, tedrisat ve neşriyatta tatbiki zaman ve şeraitine müte
allik ahkâmı havi olup esbabı mucibesinde dermeyan olunan delâil ve mütalâat
Encümenimizce de tamamiyle varit ve muvafık görülmüştür ve lâyihanın aynen
kabulüyle Heyeti Umumiyeye arzına müttefikan karar verilmiştir.
Reis
Mazbata Muharriri
Kâtip
Aza
Samsun
Samsun
Edirne
Mustafa Fevzi
Şakir
Ali Rânâ
Ethem
Aza
Aza
Aza
Aza
İstanbul
Cebelibereket
Tekirdağ
Erzincan
Cemil
Saffet
Ahmet Rasim
Naci
Aza
Aza
Aza
Aza
Kocaeli
Konya
Erzurum
Muğla
Refik
Ahmet Fikri
Kemalettin
Yunus Nadi
Aza
Aza
Balıkesir
Burdur
İsmail Hakkı Mustafa Şeref Bey
İmzada bulunmadı
Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun tasarısının Başbakanlık
tezkeresi ve gerekçesi üyelerce daha önce okunup incelenmek üzere 1 numaralı
sıra sayısı olarak basılıp dağıtıldığından ayrıca okunmadığı anlaşılıyor (13).
Önemli belge niteliğinde oldukları dikkate alınarak aynen alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Müdevvenat Müdüriyeti
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Lâtin esasından alman
ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler hakkında İcra Vekilleri Heyetinin
31 Teşrinievvel 1928 tarihli içtimamda tanzim olunan Kanun Lâyihası ile esbabı
mucibe lâyihasının musaddak suretleri leffen takdim kılınmıştır.
İktizasının ifa ve neticesinin işar buyurulması arz olunur efendim. 31.10.1928
Başvekil
İsmet
Esbabı Mucibe
Türk dili şimdiye kadar bünyesine uymayan Arap harfleri ile yazılıyordu. Arap
harfi sistemi bir taraftan lisanımızın muhtaç olduğu sadalı harfleri ihtiva etmiyor,
diğer cihetten Türk hakkiyle telaffuz eyleyemediği birtakım seslere malik bulunu
yordu. Bu yüzden Türk çocuğu ana dilini yazabilmek için uzun zaman muayyen
(13) Tutanak Dergisi, c. 5, Birinci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 1 S. Sayılı basmayazı.
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kalıpları bellemek ızdırarında kalıyor, hayali zihninde mevcut olmayan yeni bir ke
limeyi doğru yazmak veya okuyabilmek için uzun uzadıya Arap ve Acem sarf kaide
lerini bilmesi lâzım geliyordu. Bu halin meydana çıkardığı zorluklar herkesçe ma
lumdur. Medenî bir yazının muttarit imlâya sahip olması iktiza ettiği halde eski ya
zı ile buna da imkân bulunmuyordu.
Çünkü aslen Türk olan kelimelerin sadak harflerle yazılması icabeylediği halde
eski harf sistemimizde bunun için kâfi işaret mevcut değildi. Mevcut sadalı harfle
rin ayrıca birer samit olması yazılan bir Türkçe kelimenin bile başka başka yollar
da okunmasını iktiza ettiriyordu. Eski harf sistemi baki kaldıkça ecnebi asıldan ge
len kelimeleri gerek telâffuz ve gerek sarf itibariyle lisana maletmek mümkün de
ğildi. Bu sebeptendir ki Türkçeyi iyi yazabilmek ve yazılanı okuyabilmek için öğre
nilmesi uzun senelere muhtaç kaidelerle meşgul olmak iktiza ediyor ve yazı yazmak
doğru okumak ancak muayyen bir sınıfın imtiyazı haline geliyordu. Bu müşkülât
yüzünden millî ve binaenaleyh bütün halk tarafından okunabilecek ve yazılabile
cek bir lisan için icabeyleyen bir gramer vücuda gelemiyordu. Buna bir de eski Arap
harflerinin Türk matbaacılığını nasıl ilerlemekten alıkoyduğu, telgraf gibi medenî
vasıtaları kullanmakta milletimizi beyhude masraf ve zorluklara sürüklediği ilâve
olunursa eski harf sistemimizi değiştirmek zarureti meydana çıkar.
Bu sebeplere mebnidir ki esasen millî lisanımızın bünyesinde muvafık bir harf
sistemi kabul etmek Cumhuriyet Hükümetinin programı iktizasında bulunuyordu.
Türk dilinin bünyesine muvafık olmak üzere Lâtin esasından alınacak harfleri tes
pit eylemek için geçen sene Maarif Vekâletinde teşkil edilen dil heyetinde esasları
hazırlanan harf sistemi ile yapılan tecrübelerde dilimizi en iyi tarzda yazması müm
kün olduğu anlaşıldı.
Kısa bir zamanda milletimizin bu harfleri kolaylıkla öğrenmeleri bu harf siste
minin de lisanımızın bünyesine uygun olduğunu da ayrıca meydana koydu.
Binaenaleyh Cumhuriyet Hükümeti artık tecrübe ile sabit olan Lâtin esasından
alman harf sistemimizin kanun halinde tespitini zarurî görmüş ve merbut lâyihayı
bu maksatla teklif eylemiştir.
Türk harf sisteminin kolaylığı son aylar zarfında yapılan tecrübelerden anlaşıl
dığı için Devlet dairelerinde hemen bu harflerle yapılacak müracaatların kabulü ve
onun üzerine muamele ifası kabil olacakür. Zaten yeni harfleri hemen tatbik eyle
yerek lisanın yazılışında ikiliği bir an evvel kaldırmak ve yeni Türk harflerinin hu
sule getireceği iyi neticeyi bir an evvel istihsal etmek lâzım geldiğinden kanunun
kabulünden itibaren devletin bilcümle daire ve müesseselerinde ve şirket ve cemi
yet ve hususî müesseselerde Türk harflerinin kabul olunacağı ve en geç 1929 Ka
nunusanisinde yeni Türk harflerinin Devlet muamelâtına tatbik olunacağı ikinci ve
üçüncü maddelerde tasrih edilmişti. Ancak matbu cüzdan ve evrak vesairenin ye
nisi tab' olunabilmesi için 1929 Haziranına kadar eski usulde yazılması idame edil
miştir.
Yeni harflerin halk arasında taammüm etmesi için birinci şart halkın en çok
okuma zaruretinde bulunduğu eserlerin yeni harflerle neşredilmiş olmasıdır.
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Halk, yeni neşriyatı eski harflerle takip imkânına malik oldukça yeni harflere
bir an evvel alışmakta müsamaha gösterebilir. Bunun için 1928 Kânunuevvelin
den itibaren levha, tabela, ilân, reklâm ve sinema yazıları, mevkut ve gayrı mevkut
bütün Türkçe gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleri ile basılması ve yazılma
sının mecburî olduğu dördüncü maddede gösterilmiştir. Yeni harflerin halk kitlesi
arasında çabuk yayılmasını kolaylaştırmak için bu maddenin kabulü zarurîdir. Bu
nunla beraber devlet dairelerine tahriren müracaatta bulunan halkın müşkülat
çekmesine mahal kalmamak üzere 1929 senesi Haziranının birinci gününe kadar
eski harflerle devlet dairelerine müracaatlarının kabulü muvafık görülmüştür.
Aynı maksatla 1929 senesi ilk gününden itibaren Türkçe basılacak kitapların
Türk harfleri ile basılması mecburiyeti beşinci maddede tasrih olunmuştur.
Resmî ve hususî zabıtları tutacak kâtiplerin stenografisini öğreninceye kadar
zabıt tutmaları tabiî olduğundan bunun için 1930 Haziranına kadar bu yolda za
bıt tutulması tecviz edilmiştir.
Kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel, kayıt ve sicil gibi matbuaların yeni
den tab'ı zamana mütevakkıf olduğundan bunlar 1930 Haziranına kadar kullanı
lacaktır.
Nüfus kayıtları ve tapu kayıt ve senetleri ve mahakim sicil ve ilâmları ile mu
kaveleler ve muahadenamelerin ve her nevi esham ve senetler gibi hukukî kıymeti
haiz olan vesika ve paraların ve tezkere, kanun ve nizamnamelerin değiştirilmedik
çe merî olması tabiî bulunduğundan yedinci madde bu surette yazılmıştır.
Bilumum bankalar, imtiyazlı, imtiyazsız şirketler, cemiyetler ve müesseseler de
devlet dairelerine muvazi olarak en geç 1929 Kânunusanisinin iptidasından itiba
ren muamelâtım yeni harflerle yapacak ve yalnız 1929 Haziranına kadar buralara
da halk tarafından eski harflerle müracaat caiz olabilecektir. Buralarda da elde
mevcut olan kitap, defter, cetvel, nizamname ve talimatnameler 1930 Haziranının
başına kadar kullanılacaktır.
Okuma ve yazmanın kolaylıkla halk kütlesine yayılmasını ve lisanın istiklâlini
temin eyleyecek olan harf inkılâbının vücuda getireceği mesut neticeye muhakkak
nazariyle bakan Hükümet merbut Kanun Lâyihasını teklif eylemektedir.
Atatürk'ün yasama yılını açış söylevini Başbakanın aşağıdaki konuşması izledi (14).
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) - Türk Harfleri Kanunu Lâyihası mevzuu üzerin
de söyleyeceklerim açık ve kısadır. Büyük Reisi Cumhur Hazretlerinin işaret buyurduk
ları gibi Türk Harfleriyle Büyük Türk Milleti yeni bir nur âlemine girecektir. Biz buna sa
mimiyetle ve vicdanî bir itimatla inanıyoruz. (Alkışlar) Teşebbüs, esasen milleti cehalet
ten kurtarmak teşebbüsüdür. Tecrübelerimizle memleketin her tarafında yalan
dan gördünüz ki; Türk alfabesi ile bu milletin okuma yazma mücadelesine girme
si her tarafta büyük bir açılma, büyük bir kolaylık vermiştir. Bugünkü neslin ve
büyük müceddet mebusların aldığı tedbirleri ve gördüğü işleri istikbalde yazmak
için hazırlanan müverrihlerin bir noktaya bilhassa dikkatlerini celp etmek isterim.
(14) Tutanak D., c. 5, s. 7-8
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Hiçbir kanun lâyihası müzakere olunduğu anda cidden tatbik olunacağına ve bü
yük neticeler vereceğine bu kadar yakin emniyet vermemiştir. Yani hiçbir kanunun
müzakeresi anında memlekette candan kabul olunacağına, cidden tatbik edileceğine,
vâsi ve feyizli neticeler vereceğine bu andan daha ziyade kani olmak mümkün değil
dir. Sebebi vazıhtır. Çünkü böyle bütün bir milletin hayatında, fikrî ve manevî yaşa
yışına tesir edecek olan esaslı ıslah bütün millet içinde her köşede esaslı olarak işlen
medikçe teşebbüs edilmek çok cesaret ister. Teşebbüslerimizle memleketin her tara
fında ne kadar esaslı bir ihtiyaca temas ettiğinizi açık olarak gördünüz.
Arkadaşlarım; bu harfler için millette gördüğümüz tehalük ve hüsnü kabul
başlıca şu noktayı izah eder ki; o da milletin bir an evvel okuyup yazmak, ceha
letten sıyrılmak için taşıdığı arzu derin, geniş ve samimidir. Demek millet, hepi
miz böyle bir anahtara çoktan beri muntazır idik. İkincisi; kolaydır. Hiç umma
dığımız muhitlerde nasıl telâkki edileceğini tahmin edemeyeceğimiz yerlerde, uğ
raşmak istemeyen vatandaşlarımızda ilk iki, üç harfin ve bir iki saatlik uğraşma
nın verdiği teşvik ile öğrenmek ümit ve kanaatini birden vermesindedir.
Arkadaşlarım; bu kolaylıktan hakkiyle istifade etmek ve bunun neticelerini
birkaç sene içinde gözle görülür bir hale getirmek için, hükümet ciddî mesai sarf
edecektir. Hükümet, bütün memlekette millet mektepleri halinde, işinde, tarlasın
da, fabrikasında çalışan vatandaşların ayaklarının ucuna getirilen kolaylıkla öğre
tecek muallimlerle, kolay tedarik olunacak vasıtalarla bu yeni alfabeden tamamiyle istifade etmeleri için bütün mesaisini sarf edecektir. (Alkışlar) Bu mücadeleyi mu
vaffakiyetle neticelendirmek için vazife münhasıran, hakikaten kendileriyle iftihar
ettiğimiz muallimlerin değildir. Memurlarımız ve bu memleketin bütün münevver
evlâtları bu sene, gelecek sene ve birkaç sene zarfında bu alfabe ile vatandaşların
tamamen okuyup yazması için ellerinden geleni ifa edeceklerdir.
Kanun lâyihası esas itibariyle umumî hayatı yeni alfabe ile yazı devrine suhu
letle nakletmek için işe göre muhtelif devirleri göstermektedir. Biz bu devirleri ihti
yaca tamamen tetâbuk edecek kadar dikkatli intihap etmeye çalıştık. Yakın bir za
manda umumî hayat ve muamelat yeni yazı ile cereyan etmeye başlayacaktır. Ta
biî bugün elimizde kullanmakta bulunduğumuz bir çok matbu vesikalar vardır ki,
o vesikaların değiştirilmesine kadar faaliyet şubesinin cinsine göre muhtelif müd
detler konulmuştur. Buna da zaruret vardır. Bu Kanun lâyihası ile Türk Milletinin
fikri hayatına yeni bir devir açıyorsunuz. Bir sözü tekrar ederek maruzaüma niha
yet vermek isterim. O da tedbirin hayırlı ve faydalı olduğuna cidden ve samimen
inanışımızdır. Büyük işlerde samimi inanmak, o işin muvaffakiyetle neticelenmesi
için muhtaç olunan başlıca kuvvettir. Bu kuvvet o kadar mühimdir ki, bunun kar
şısında yenilmeyecek zorluk ve aşılmayacak tümsek yoktur. (Alkışlar)
Alkışlarla k a r ş ı l a n a n b u k o n u ş m a d a n s o n r a Konya Milletvekili Refik
(KORALTAN) ve Ş a r k i k a r a h i s a r Milletvekili Mehmet E m i n (YURDAKUL)
söz alarak, aşağıdaki d ü ş ü n c e l e r i n i Genel Kurula s u n d u l a r .
REFİK BEY (Konya) - Muhterem arkadaşlar; üçüncü devre ikinci içtima se
nesi başlangıcı da yeni Türk harflerine ait Kanunun müzakeresi münasebetiyle
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Büyük Meclisin şerefli tarihini tetvic eden bir hadisedir. Efendiler; Türkiye Bü
yük Millet Meclisini diğer milletlerin meclislerinden ayıran bariz bir vasfı vardır.
Bu Meclis üç devreden beri kendisine kuvvet ve salâhiyet veren yüksek ve ne
cip mile tin arzu ve temayülüne ve en hakiki duygu ve ihtiyaçlarına uyan ne var
sa onu vaktinde ve zamanında yapmış olmakla bihakkın müftehir olabilir.
Arkadaşlar; Türk Milleti zekidir, kuvvetlidir, kudretlidir. Fakat bu yüksek ira
deyi zamanında istimal etmek tarihte kime nasip olmuştur?
Dahiyane görüşleriyle milletin vicdanında saklı olan mezayayı, istiklale, me
ziyete, ümran ve maâlîye olan fıtrî istidat ve kabiliyetlerini tamamiyle sezerek onu
mevkii tatbike koymak şerefi, daha doğrusu milletinin en hakiki kuvvetini ifade
etmek kudreti ancak ve ancak yine bu milletin büyük evladı, yüksek dahisi ve
yirminci Asrın medarı iftiharı olan aziz ve sevgili Reisicumhurumuz Gazi Musta
fa Kemal Hazretlerine nasip olmuştur.
Arkadaşlar, ben bu dakikada bu dâhi Reisimizi milletin kürsüsünden bir de
fa daha tazimle selamlamakla bahtiyarım. Bu yüce Türk kahramanı milletine en
yüksek ve bihakkın layık olduğu mevkii hazırlamak için dün harplerde, sulhta,
teceddüt ve terakki yollarında olduğu gibi, bugün de irfan hayatında yepyeni bir
alem yaratacak olan "Yeni Türk harfleri" inkılâbını yapmış bulunuyor. Büyük
mürşit ve müncim çok müstait olan milletimizi asırlardan beri terakki yolların
dan geri koyan Arap harfleri yerine Lâtin esasından gelme yeni Türk harflerini
alarak milleti yeniden nurlu bir âleme götürüyor. Efendiler; bundan sonra aziz
milletimiz, büyük mürşit ve dahinin nurlandırdığı bu yolda manevi hazinelerin
anahtarı olan bu vasıta ile terakkinin en yüksek merhalesine az zamanda varacakür. Hepimiz intihap dairelerimizi hatta köylerine varıncaya kadar gezdik ve
şükranla gördük ki, Büyük Dahinin ilk işareti üzerine kendisine candan bağlı
olan necip, müstait milletimiz kelimenin bütün kuvveti ile ayaklanmışlar, hare
kete gelmişler. Hiç okumayan; yazmayan gençler ve ihtiyarlar az zamanda yeni
harflerle okuyup yazmaya başlamışlardır. Şu dakikada esasen hepimizce kati bir
iman halinde taayyün eden Türk yüksek ve parlak istikbaline gururla bakıyo
rum. Aziz ve kahraman milletim, sen var ol ve var olacaksın. Milletlerin gıpta et
tiği Dâhi Reisimizle yaşa, bin yaşa.
Sözlerime nihayet verirken yeni Harf İnkılabı Kanununu bize vaktinde geti
ren ve bu büyük işi de diğer işlerinde olduğu gibi büyük bir kiyaset, dikkat ve
hassasiyetle takip eden, yılmaz ve yanılmaz Başvekilimiz İsmet Paşa Hazretlerini
ve mesai arkadaşlarını candan tebrik ederim. Cehli atarak bizi nura kavuştura
cak olan bu Kanunun heyeti umumiyesinin kabulüyle maddelere geçilmesini tek
lif ederim.
MEHMET EMİN BEY (Şarkikarahisar) - Aziz arkadaşlar; Türk Milleti, mülî
ruhu kendi kalp ve vicdanında duyduğu zaman Türk olmayan, yabancı bulunan
şeylerin hepsini de atmak kararını vermiş bulunuyor. Bu kararını ilk hamlede li
san ve edebiyat sahasında yapmak istedi. Arap, Acem hükümetlerini yıktığı gibi
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Arap, Acem istila askerleri makamında bulunan, Arap, Acem harflerini attı, ikin
ci hamlede vatan ve tarih sahasında yaptı, memleket ve milletimize ateş ve demir
getiren müstevlileri kahretti. Üçüncü hamleyi de devlet ve siyaset yolunda yaptı.
Asırlardan beri Devletin tepeden tırnağa kadar bütün bünyesine sarılmış olan ec
nebi imtiyazlarım parçaladı. Bugün dördüncü hamledir ki, bunu da hars ve me
deniyet sahasında yapmak istiyor. Çünkü, aziz arkadaşlar; Arap harfleri ilim ve
sanatın sesini halkın içerisine götüremiyordu. Terakki ve medeniyetin ruhunu
halkın içerisine yayamıyordu. Münevver zümre ile halk zümresi arasında uçu
rumlar vardı, setler vardı, maarif tamime, ilim ve sanatı halkın içerisine götürme
ye terakki ve medeniyeti halkın içerisine yaymaya en büyük vasıta ve amil olacak
olan bu yeni Türk harfleridir ki, bize mukaddes arzı vaadediyor. Çünkü bu yeni
Türk harfleriyle on dört milyon Türk fikren harekete geçecek, on dört milyon Tür
kün kalbinde yeni bir aşk ve heyecan çarpmaya başlayacak, on dört milyon Türk
terakki ve medeniyet yolunda münevver zümre ile halk zümresi arasında bir mil
let vücuda getirecektir. Bu on dört milyonun içerisinden mütefekkirler çıkacak;
ilim ve hakikatin altın anahtarlarını dökecek, esrarın ebedi muammasının tunç
kapılarını yıküracak; bu on dört milyonun içerisinden asi ruhlar çıkacak, şüphe
ve isyanın yıkıcı fikirlerini dağıttıracak, mazinin yalanlarını, ruhlara vurulmuş
zincirlerini parçalatüracaktır. (Alkışlar)
Bu on dört milyonun içerisinden yeni mürşitler çıkacak, yeni ruhun ve yeni
asrın vahiy ve ilhamı ile yazılmış kitaplarını getirecek, yeni hayatın unsurlarını
tetkik ettirecek, bu on dört milyonun içerisinden yeni muganniler, yeni şairler çı
kacak, hakikatin ve medeniyetin kahramanlık destanlarını terennüm edecek.
Musa; eski İbrani harfleriyle tunç levhalar üzerine nasıl bir kavmin mukaddera
tını yazmışsa b u harflerle de yeni yazılacak olan kitaplara Türk Milleti yeni bir
mukadderat yazacak, (Götenberg) oyduğu harflerle nasıl yeni dünya hars ve me
deniyetini hazırlamışsa bu yeni harflerle de Türkün yeni hars ve medeniyetini vü
cuda getirecek, Allah arzı, semayı, insanları ve bütün mahlûkatı nasıl birkaç un
surdan yaratmış ise Türk Milleti de bu yeni harflerle yeni ilmini, yeni sanatını,
yeni terakkisini ve yeni kâinatını yaratacak. (Alkışlar)
B u k o n u ş m a l a r d a n s o n r a maddelere geçildi.
Aylardan beri hazırlıkları ülke düzeyinde s ü r d ü r ü l e n ve İlkeleri üze
r i n d e u y u m s a ğ l a n a n y a s a n ı n maddelerinde söz a l a n olmadı.
Böylece T ü r k harflerinin k a b u l ve tatbiki h a k k ı n d a k i aşağıdaki m e t i n
1 3 5 3 n u m a r a l ı y a s a olarak kesinleşti <15>.
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
No. : 1353
BİRİNCİ MADDE - Şimdiye kadar Türkçe yazmak için kullanılan Arap harf
leri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler
(Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.
(15) Resmî Gazete: 3.11.1928-1030
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İKİNCİ MADDE - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün da
ire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cem'iyet ve hususî müesseselerde Türk
harflerile yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir.
ÜÇÜNCÜ MADDE - Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin Devlet
muamelâtına tatbiki tarihi 1929 kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu
kadarki evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilâmların ve matbu muamelât cetvel
ve defterlerinin 1929 haziranı iptidasına kadar eski usulde yazılması caizdir. Ve
rilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıtları ve
askerî hüviyyet ve terhis cüzdanları 1929 haziranı iptidasından itibaren Türk
harflerile yazılacaktır.
DÖRDÜNCÜ MADDE - Halk tarafından vaki müracaatlardan eski Arap harf
lerile yazılı olanların kabulü 1929 haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928
senesi kânunuevvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususî veya resmî levha,
tabelâ, ilân, reklâm ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususî, resmî bilcümle
mevkut, gayri mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harflerile basılması ve
yazılması mecburidir.
BEŞİNCİ MADDE - 1929 Kânunusanisi iptidasından itibaren Türkçe basıla
cak kitapların Türk harflerile basılması mecburidir.
ALTINCI MADDE - Resmî ve hususî bütün zabıtlarda 1930 haziranı iptida
sına kadar eski arap harflerinin istenografi makamında istimali caizdir. Devletin
bütün daire ve müesseselerinde kullanılan kitap, kanun, talimatname, defter,
cetvel, kayt ve sicil gibi matbuaların 1930 haziranı iptidasına kadar kullanılma
sı caizdir.
YEDİNCİ MADDE - Para ve hisse senetleri ve bonolar ve tahvilât ve pul ve sa
ir kıymetli evrak ile hukukî mahiyeti haiz bilcümle eski vesikalar değiştirilmedik
leri müddetçe muteberdirler.
SEKİZİNCİ MADDE - Bilumum bankalar, imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler, cemiyyetler ve müesseselerin Türkçe muamelâtına Türk harflerinin tatbiki 1929
kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki halk tarafından mezkûr
müesseselere 1929 haziranı iptidasına kadar eski Arap harflerile basılmış müra
caat vaki olduğu takdirde, kabul olunur. Bu müesseselerin ellerinde mevcut eski
Arap harfleriyle basılmış defter, cetvel, katalok, nizamname ve talimatname gibi
matbuaların 1930 haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir.
DOKUZUNCU MADDE - Bütün mekteplerin Türkçe yapılan tedrisatında
Türk harfleri kullanılır. Eski harflerle matbu kitaplarla tedrisat icrası memnu
dur.
ONUNCU MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON BİRİNCİ MADDE - Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
3 Teşrinisani 1928
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Merbut Cetvel
Matbaa harfleri
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TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
GAZİ MUSTAFA KEMAL'E
ALTIN ALFABE
T ü r k harflerinin k a b u l ve tatbiki h a k k ı n d a k i y a s a n ı n k a b u l ü n d e n h e 
m e n s o n r a Sivas Milletvekili R a h m i (BÜYÜKHOCAZADE) tarafından veri
len önerge ve s o n u c u , t u t a n a k t a n a y n e n alınmıştır <16).
Riyaseti Celileye
Büyük Türk milletine halâs ve terakki yolunda olduğu gibi okuma - yazma
yolunda da nur ve çırağ gösteren Dâhi Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazret
lerine milletin hatırai şükranı olmak üzere Meclisi Âli tarafından alün levha üze
rinde ve yukarısında Türk Alfabesinin mübdii Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal
Hazretlerine yazılı kabartma bir alfabe takdim edilmesini teklif ederim.
(Bravo sesleri)

Sivas Mebusu
Rahmi
REİS - Takriri kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
Divanca icap eden muamele ifa edilir <17).

(16) Tutanak Dergisi, c. 5, s. 11
(17) Bu altın alfabe bugün Anıtkabir Müzesinde sergilenmektedir.
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YAZI DEVRİMİ - BASINDAKİ YANKILARI
Muharriri :
Ağaoğlu Ahmet
YENİ HARFLERİMİZ MÜNASEBETİYLE (*)
Yedi seneden beri bilâ ârâm devam eden ıslahat ve teceddüd hamleleri meyamnda hiç şüphe yoktur ki harflerin değişmesi, en mühim ve en hayatî bir ameli
yedir. Zira bu ameliye maziyi alâkadar ettiği gibi istikbâli de alâkadar ediyor, iç
timaî hayatın her sahasına temas eylediği gibi, ferdî ve hususî hayatın da hemen
her kısmına ve her tecellisine temas etmektedir. Binaenaleyh ona karşı kimse lâkayd kalamaz ve ister istemez herkes onunla meşgul olmak mecburiyetindedir.
Hakikatte b u ameliye son inkılâbımızın başlangıcından şimdiye kadar yapıl
mış olan bütün ihya ve teceddüd hamlelerinin ser-tâçıdır. Ötekileri fiilen tahak
kuk ve semeredâr ettirecek, içtimaî ve ferdî hayatın nesci meyanma sokacak b u
ameliyedir. Bu ameliyenin icrası ile bir kere daha sabit oluyor ki inkılâbımızın yü
rüyüşü tâ evvelden tertip edilmiş bir plana tabi olmuştur. Bu planın tedricî inki
şafı bu kere en mühim merhalesine vâsıl oluyor. Gazi'yi cepleri kâğıtlar ve defter
ler ile dolu gece gündüz harf meselesi ile meşgul görenler için bu hayret bahş se
ciyenin azim ve sebatı sayesinde bu muazzam teşebbüsün dahi bütün amelî ve
tatbikî müşkillerine rağmen tam bir muvaffakiyetle neticeleneceğinde şüphe ve
tereddüt kalmamıştır. Dumlupmar zaferini temin eden elin, harf zaferini de ka
zanacağına ve şimdiye kadar ifâ etmiş olduğu büyük hizmetlerini en güzel bir iklîl ile tezyin edeceğine şimdiden emin olabiliriz.
Gazi'nin teşebbüs etmiş olduğu bu muazzam iş, asrî medeniyet sahasına atıl
mak, işte her şark milleti için icrası mübrem ve gayr-ı kaabil-i ictinab bir ameli
yedir.
Ve filhakika, kürre-i arz üzerinde yaşayan beşeriyet, başlıca üç medeniyet
zümresi arasında inkisama uğramıştır : Budda-Brahma Medeniyeti, Garb Mede
niyeti ve İslam Medeniyeti, bunlardan mesaha ve ihtiva ettiği adedi nüfus noktai nazarından en münteşiri birincisidir, ikincisi vasat mevkiindedir, üçüncüsü ise
-onlara nisbeten daha mahduttur.
Fakat buna rağmen -üç yüz seneden beri- Garb medeniyetinin diğer iki me
deniyete galip geldiği ve o medeniyetleri yıkarak onlara rabt-ı hayat edenleri ez
mekte olduğu müşahede olunmaktadır.
Budda-Brahma ve İslam medeniyetine mensup olan iki büyük kıtadan -Hin
distan üç yüz yirmi milyon ahalisi ile Garb Medeniyetine mensup kırk üç milyon
İngiliz'e esirdir.
Yine aynı medeniyetlere mensup dört yüz elli milyon Çinliler, ihtilaçlar için
de pûyân olmakta ve Garblılarm hamle ve müdahelelerinden kendilerini kurtaramamaktadırlar.
İslam Medeniyetine gelince; bu medeniyete mensup üç yüz milyona karib in
sandan, yalnız Osmanlı Türkiyesinde, İran'da ve Afganistan'da sakin takriben
(*) Milliyet Gazetesi 3 Eylül 1928 . "Neden yeni alfabe?" sorusuna yerinde bir yanıt (K.Ö.)
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otuz milyonluk bir kitle kendisini az çok muhafaza edebilmiştir. Mütebakisinin
onda dokuzu doğrudan doğruya Garblılara esir ve onda biri de onların sıyânet ve
mandaları altındadır.
Garb Medeniyetinin bu müthiş ve ezici galebesi ne ile izah edilebilir? Irkların
kaabiliyeti ile mi?
Hayır!
Çünkü her üç medeniyette aynı ırklara mensup insanlar vardır! Hindular
Fransızlardan, İngilizlerden daha temiz ve daha asil Ârîyalıdırlar!
Finlandiyalılarla Macarların birçok ırkdaşları Asya'da yaşıyorlar.
Din ile mi?
Budda'nın esas fikri, İsa'nmkinden aşağı değildir ve hatta İsevi'nin Bu
dizm'den mülhem olduğu bugün sabit bir hakikattir. O halde sebeb ne olabilir?
Bu suale cevab vermeden evvel, Garb Medeniyetinin en bariz bir enmüzeci ile
meselâ İngiltere ile Şark Medeniyetinin bariz bir enmüzeci meselâ Hindistan ara
sında kısa bir mukayese yapalım :
Hindistan'ın mecmu' ahalisi -320 milyondur. İngiltere de (48) milyon ahali
sakindir. Yani İngilizler Hintlilerden takriben sekiz kere azdırlar. Hindistan'ın
mesaha-i sathiyyesi takriben 29 milyon kilometredir.
İngiltere ise 230 bin kilometredir. Yani Hindistan İngiltere'den yüz yetmiş ke
re büyüktür. Buna rağmen İngilizlerin Ticaret-i Umumiyyeleri iki milyar İngiliz li
rasına varıyor. Hindistan'ın ki yalnız altı milyon İngiliz lirasından ibarettir. Bun
dan da 340 milyonu İngilizlere aittir.
Yalnız Londra'da tab' olunan neşriyatın miktarı bütün Hindistan'da tab' olu
nanın bir kaç mislidir.
Bütün Hindistan'da Darülfünun namına laik bir tek müessese mevcut değil
iken, İngiltere'deki Darülfünunların ve ihtisas mekâtib-i âliyyesinin miktarı bir
kaç düzinedir.
İngiltere'de, bütün millet bir kül teşkil etmekte ve sunuf-u ahaliyi yekdiğerinden ayıran bir siyasî ve içtimaî, dinî hâil mevcut iken, Hindistan'da 2400'den zi
yade yekdiğerine karışamayacak kadar dinî, içtimaî ve itiyadî hâiller ile biri diğe
rinden ayrılmış Kastlar mevcuttur!..
İngiltere'de -Darvin, Höksley gibi- tabiat ve kâinatın tekvinine ait nazariyeler
kurmuş âlimler yetişerek tabiatın kuvvetlerini esir ve kul eden bir fen teessüs et
miş iken, Hindistan'da da hâlâ tabiatın en ibtidaî tezahüratına taabbüd edilmek
tedir.
İngiltere'de insan havada uçmaya, su altında gezmeye, karada tayyülarz yap
maya muktedir olmuş iken Hindistan'da ahali mukaddes addolunan Ganj nehri
nin dalgaları içinde boğulmayı "Nirvana"ya vuslat için en makbul bir ibadet gibi
telakki ediyor.
Londra'nın Hayt Parkında her gün binlerce ahali her türlü meseleleri kavga
sız ve sükûnetle müzakere ve münakaşa ederken Kalküta'da, Bombay'da, Lahor'da insanlar yekdiğerini bir mukaddes inek için boğazlamaktadırlar.
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Ve nihayet İngiltere'de -ahali yüzde yüz okumak yazmak biliyor, kırk üç mil
yon İngilizden okumak ve yazmak bilmeyen bir tek adam mevcut değil iken Hin
distan'da 320 milyon ahaliden yalnız on dört milyonu okumak yazmak biliyor.
Yani takriben yüzde yalnız üçü okumak ve yazmaya muktedirdir.
Birini hâkim, diğerini mahkûm eden bütün bu farklar nereden geliyor? Yu
karıda gördük ki b u farklar ne ırktan geliyor ve ne de dinden. Bununla beraber
tarih nokta-i nazarında Hindistan'da medenî hayat İngiltere'ninkinden bir kaç
bin sene evvel başlamıştır. Hindistan'da Sanskrit lisanı teşekkül ederek bu lisan
da yazılmış olan "Veda" edebiyatı ve onun muhteşem destanları ve diğer eserleri
vücuda getirilirken İngiltere mevcut bile değildi.
Hindistan'da Budda gibi muazzam bir mütefekkir zuhur ederken, Roma as
kerleri ilk kere olarak İngiltere'ye ayak basıyorlardı ve kolaylıkla hâkimiyetleri al
tına alıyorlardı.
O halde İngiltere'nin bugünkü tefevvukunu ne ile izah edebiliriz?
Bu sual umumîdir ve bütün Garb medeniyetine mensup bütün milletleri şâ
mildir. Zira bu milletler ile diğer iki medenî zümreye mensup milletler arasında
ki nisbetlerde İngilizler ile Hindistan arasındaki nisbetler aynıdır!
Bu kadar âmm ve şâmil olan bu hadisenin sebebini âmin ve şâmil olan bir il
lette aramak icab eder. Binaenaleyh Garb medeniyetine mensup olan milletlerin
alelumum şark medeniyetlerine mensup olan milletler üzerindeki tefevvuklarım
bu medeniyetlerin kendilerinde aramalıdır. Ve filhakika medenî zümreler, adetâ
yekdiğeri ile rekabet ve mücadele eden uzvî mevcudiyetlerdir. Bunlardan biri
kendine mahsus düşünen bir kafaya, hisseden bir kalbe, hüküm veren bir man
tık tarzına, ve istihsal eden bir hayat tekniğine maliktir. Meselâ : İslam zümresi
ne mensup milletler arasında telebbüs tarzında başlayarak, tefekkür ve tahassüs
hususiyetlerine, bediiyat ve ahlakiyyât telakkilerine muaşeret ve maişet siyakla
rına, İktisadî tekniğe, içtimaî ve siyasî teşekküllere kadar müşareket ve müşabe
het ne kadar ise diğer medeni zümrelere mensup olan milletler arasında aynı
sahalardaki müşareket ve müşabehet de aynı mikyastadır. Bu zümrelerin arasın
daki rekabet ve mücadele, haiz oldukları maddî ve manevî cihazların kâffesi meyanmda cereyan eder. İlim, ilme; fen, fenne; sanat, sanata; mantık, mantıka;
tarz-ı telebbüs, tarz-ı telebbüse; ahlakiyât, ahlakiyâta; bediiyyât, bediiyyâta; is
tihsal aletleri, istihsal aletlerine; içtimaî ve siyasî teşekküller, içtimaî ve siyasî teşekkülere karşı çıkar ve galebe ve muzafferiyet bu cihazlardan birisinin veyahut
diğerinin değil -bir kül olmak üzere- Hey'et-i Umumiyyesinin eseridir.
Yukarıda dedik ki üç yüz seneden beri galebe garb medeniyeti tarafmdadır.
Bu galebedir ki Şark alemini alt üst etmiştir ve bu alemin kısm-ı azâmini Garbın
tahtı hâkimiyetine almıştır.
Zaten mağlup taraf bu mağlubiyetini fiilen kabul etmiş ve kendisini kurtar
mak için Garb medeniyetini taklid etmeye koyulmuştur.
Çin'den Mısır'a, Japonya'dan İran'a kadar, bugün bu yıkılmak üzere bulunan
âlem, çare olmak üzere Garb medeniyetinin cihazlarını almak için çabalamaktadır.
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Fakat burada kayda şayan bir nokta vardır!
Bu medeniyet, galebeyi cihazının falan cüz'ü ile değil Hey'et-i Umumiyyesi ile
temin eder dedik. Bu hakikat her gün müşahede ettiğimiz vakıalardandır. Bina
enaleyh galebeyi cihazın yalnız falan kısmına atfederek iktibası yalnız ona has
retmek ve halâsı onda aramak beyhude yorulmaktır. Her hangi bir medeniyet,
gayr-ı kaabil-i tecezzi ve inkısam bir küldür. O ya tam ve kâmil olarak alınır,
yahut hiç alınmaz. Onu süzgeçten geçirmek, falan kısmını alarak diğer aksamı
nı atmak istemek, teşebbüsü tâ evvelden akamete uğratmak demektir. Zira, bir
medeniyetin haiz olduğu cihazın aksamı yekdiğerine o kadar derin alakalar ile
merbuttur ki birisini alıp diğerlerini ihmal etmek medeniyette insicam ve ahenk
ve nizamı bozmak ve binaenaleyh alman aksamı dahî her türlü kıymet ve tesir
den mahrum kılmak demektir.
Garb medeniyetinin darbeleri altında yıkılan şark, kendisini kurtarmak için
Garb medeniyeti içinde çareler ararken maatteessüf uzun müddet bu hataya
saptı! Meselâ, medeniyetinin galebesini yalnız onun askerî veyahut siyasî teşek
küllerine atfederek uzun müddet iktibaslarını bu cihetlere hasretti. Fakat boya
ma ameliyesi, bu parça parça alma zaafı derde çare olmadı ve Şark âleminin su
kutu devam etti.
Osmanlı Devleti de aynı hataya uğradı. Gerek Tanzimat Devrinde ve gerek bi
lahare tevessül edilmiş olan nim çareler, idare-i maslahatlar, hakikatte tereddi ve
inkıraz hadisesini tesri eyledi. Bu nim çareleri ve idare-i maslahatların -maddi
yât sahasında en bariz numunesi- İstanbulin ve maneviyat sahasında mecelledir.
İstanbulin ne peçedir, ne redingot ve lakin her ikisinin de faaliyetinden mahrum
seciyesiz ve biçimsiz bir halitadır!
Mecelle -ne tam fıkıhı ifade eden bir eser ve ne de tam asri hukuk telakkile
rini ihtiva eden bir mecmuadır. Her ikisinin de feyz ve bereketlerinden mahrum,
yine seciyesiz ve biçimsiz bir halitadır! Tabiatı ile bu gibi biçimsiz ve seciyesiz ha
lita bir millete ne şekil ve ne de ruh verir!
Gariptir ki şark, garb medeniyetini almaya koyulurken, bu medeniyetin en
mühim cihazım, bu medeniyeti taşıyan ve inkişafını mucib olan âmilini ihmal
ediyordu. Yani harf meselesini unutuyordu. Filhakika şark mütefikkirleri
arasında bu meselenin ehemmiyetini idrak eden müceddidlerden hiç birisi bu
meseleye fiilen temas etmek fazilet ve cesaretini gösterememiştir.
Gazi'nin dahiyane rehberliği ile girmiş olduğumuz son teceddüd ve ıslahat
devrimizin en bariz hasleti olan idare-i maslahat illetinden kurtuluşumuzdur. Si
yasî ve Askerî Teşkilâttan başlayarak mülkî, iktisadî, irfanî ve bediî hususatımıza kadar Garb Medeniyetini tam ve kâmil olarak almaktayız. Bu kere garb mede
niyetinin en mühim amili olan harf meselesini halletmek üzereyiz. Calib-i dikkat
bir hadisedir ki garb medeniyeti karşısında zebûn olan milletlerin kâffesi, bu hu
susta yani harf meselesinde bizimle aynı vaziyettedirler.
Çin, Hindistan, bütün Asya ve bütün Afrika aynı illetle malûldurlar! Yani bü
tün bu alemin kullandığı alfabeler de bizim kullandığımız alfabe gibi malûmdur.

126

YAZI DEVRİMİ - BASINDAKİ YANKILARI
Harf meselesinin bu suretle bütün şark için âmil ve şâmil olması, şarkın sukutu
üzerinde hurufatın âmm ve şâmil bir âmil olduğunda şüphe bırakmıyor. Çin'de elifbe doğrudan doğruya bir resim meselesidir ve Çin alfabesini tam ve kâmil ola
rak öğrenebilmek için tam kırk bin ayrı ayrı nakışları hatırda tutmak lâzımdır.
Hiç bir ömrün kifayet edemeyeceği bu cehennemi azabın altından çıkmak, her yiğite müesser olur bir iş değildir. İşte bunun içindir ki elifbeyi bilenler ve Çin ya
zısını okumaya muktedir olanlar, Çin'de Manderan namı ile meşhur ve hususî ve
mahdud bir zümre teşkil etmektedirler.
Hindistan'daki Sanskrit elifbesi de bu kadar müşkil olmamakla beraber için
den çıkılır bir dert değildir. Hindistan'da Sanskrit metnini okumaya muktedir
olan Brahmanlar, ayrıca bir kast teşkil etmektedirler.
Garbî Asya ve Afrika akvamı arasında mütedavil olan Arap elifbesi ise -bu
elifbelerden az müşkil olmakla beraber- dürüst okuyup yazmayı hemen gayr-ı
müessir kılmakta ve ilim, fen ve irfanın intişarına karşı azîm bir set çekmektedir!
Hepimiz tecrübe ile biliyoruz ki, otuz kırk sene ve bazen tam bir ömür sarfettikten sonra bile metinleri dürüst ve doğru okumakta müşkiller çekiliyor!
Bu vaziyette ve bu gibi kötü ve kör bir aletle bir muhit inkişaf ve teali edebi
lir mi?
Unutmamalıdır ki insanı hayvandan tefrik eden en esaslı âmil lisan ve tedri
satın ifâdesi olan yazıdır! Yazı vasıtası iledir ki insanların birbiri ile fikir ve his te
atisinde bulunabilirler ve biri diğerinden malûmatından behre-mend olabiliyor!
Elifbesi Hiyeroglif şeklinde olan milletlerde ilim bir kehânet, fen bir sihirkârlık mahiyetini alır. İntişar etmezler, herkesi behre-mend eylemezler, ister istemez
muayyen ellerde temerküz eder ve bir tılsım, bir sihir ve kehânet gibi kullanılır
ve babadan oğula bir sır gibi intikal eder. Gitgide işe şarlatanlık ve hokkabazlık
da karışır ve halkın dimağ ve kalbini tenvir edeceğine, hur afat ve İsrâiliyyatla dol
durur. Pastör gibi, Markoni gibi, Aynştayn gibi dehaların ihtira ve icatları bütün
ilmi bir ay içinde seyir ederek mahiyetleri anlaşıldığı ve bütün beşeriyeti behremend ettiği bir zamanda Hindistan'da hâlâ da fakirlerin Sanskrit lisanında mah
fuz esrarı-ı engiz sihirlere vakıf ve yalnız onların vakıf oldukları fikri kaimdir!
İslam tarihinde "hurufiyyun" namı ile meşhur bir tarikat vardı. Bu tarikat sadalarm ifadesinden başka hiçbir kıymet manası olmayan harflere, biribir esraren
giz mânalar vererek bütün bir sistem kurmaya muvaffak olmuştu. Harflerin ne
olduğunu bilmekten âciz olan ve bu garip şekillerin hakikaten esrarengiz olduğu
na inanan halk da, bu gibi hokkabazların arkasından koşuyordu.
Molla Fethullah namında birisi -"minhacüssadıkîn" unvanıyla yazdığı bir tef
sirde- Bismillahiyi tefsir ederken "b" harfinin Allah huzurundaki makam ve mev
kiinden, faziletlerinden, bereketlerinden, tesirlerinden elyazısı ile on beş büyük
sayfa yazdıktan sonra bahsi kısa kesmek ve bu harfin azametini daha bariz bir
tarzda ifade etmek üzere İmam-ı Ali'nin lisanında diyor ki :
"İnne noktatün fittaht-ı be :"
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Şimdi clifbesi şekil ve mâna itibariyle bu kadar esrarengiz bir mahiyet almış
bir muhitte inkişaf ve tekâmül imkânı kalır mı?
Unutmamalıdır ki herhangi medeniyet cihazının istinadgâhı lisandır. Lisanı
ifade eden yazıdır. Yazı olmasa idi ve yazı vasıtasıyla insanlar fikir ve malûmat
teatisinde bulunmasalardı, nesiller ihraz etmiş oldukları terakki ve teali mahsul
lerini yekdiğerine nakletmek imkânını bulmamış olsaydılar beşeriyet ibtidaî ha
linden bir tek hatve ileriye atamazdı! Siyasî, içtimaî, iktisadî, bediî, ahlakî, ilmî,
fennî hulasa hayatı ihata ve hayatı ifade eyleyen cihazların kâffesinin, inkişaf ve
tekamülü yazı ile temin edilir ve yazıya dayanır.
Binaenaleyh bir muhitin yazısı ne kadar mükemmel ve kolay ise ve intişar
kuvveti ne derece haiz ise -o nisbette o muhit için tekamül ve teali imkânı temin
edilmiş olur.
Ve yine binaenaleyh -bir zümre-i medeniyyenin kullandığı yazı aleti diğerinin
kullandığı alete nisbeten ne kadar kolay, basit ve mükemmel ise- o nisbette ga
lebe çalması, hâkim olması hem tabiî, hem de mukadder ve mübremdir.
Bu nisbettir ki kırk üç milyon İngiliz ile üç yüz yirmi milyon Hintlilerin arasın
daki hâkim, mahkûm alâkalarını tayin eylemiştir. İngilizlerden yüzde yüzü oku
maya ve yazmaya muktedirdir. Hintlilerden yüzde yalnız dördü aynı kudreti haiz
dir. İngilizlerden yüzde yüzü medenî cihazın kâffesinden istifade etmek imkânını
haizdir. Hindulardan yalnız yüzde dördü bu imkânı bulmuştur. Bu nisbet İngiliz
lerin temsil ettiği Garb medeniyeti zümresi ile Hintlilerin temsil ettiği Şark mede
niyetlerine umumiyetle şâmildir. Zira birinci medeniyet zümresi hemen kâffeten
aynı elifbeyi kullanır, ikinci medeniyet zümreler ise, yukarıda kayıt ettiğimiz şekil
ve mahiyette elifbeler kullanmaktadırlar. Mesele kalıyor. Acaba bu son elifbeler ile
de milletin Hey*et-i Umumiyesi için okuyup yazmak imkânı yok mudur?
İnsanoğlu için mümkün olmayan bir şey yoktur. On sekiz senelik ibtidaî ve
talî tahsilden sonra dahi dürüst okumak şartı ile şöyle böyle okumak yazmak öğ
renilir!
Fakat evvelâ bu herkes için mümkün müdür?
Sonra mesele sür'at ve zaman meselesidir.
Bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman, bir İtalyan bir aylık gayretten sonra elleri
ne verilen herhangi bir kitabın metnini okumaya muktedir olurken on sekiz se
nelik zahmetten sonra yalan yanlış okumaya katlanılırsa aynı nisbette de Fran
sızların, İngilizin, İtalya'nın, Almanın bizden ebediyyen ileride olmalarına ve da
ima geride kalmamıza rıza göstermelidir!
Garb dehasının en bariz hasleti, her şeyi kolaylaşürarak umumun istifadesi
ni temin etmekle beşeriyeti imtiyazlardan ve inhisarlardan, sihir ve kehanetten,
şarlatanlıktan, hokkabazlıktan kurtarmaktır. Garbın bu hasleti bütün siyasî ve
içtimaî, iktisadî ve ilmî, fennî ve sanayii cihazlarından mütecellidir!
Arap namını verdiğimiz bugünkü harfler hakikatte ve menşe' itibariyle Finikyahlarmdır. Finikyalılarm bu icadı, şarka ve ezcümle Arapların arasına intişar et-
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tiği gibi deniz aşırı garbe de gitti. Fakat Garb dehası onun şeklini değiştirerek ko
laylaştırdı ve Garb medeniyetinin inkişaf ve tekamülü için mükemmel bir alet ha
line getirdi.
Madem ki biz bu medeniyet zümresi içine girmeye azmettik, madem ki onun
siyasî, içtimaî, iktisadî, hukukî, ilmî, fennî, bediî bütün cihazlarını benimsiyoruz;
bu cihazın amelî istinadgâhı olan yazıyı da sür'atle alıp tatbik etmek mecburiye
tindeyiz! Zira bu cihaz, o yazı üzerinde tekevvün ettiği gibi onunla da kaimdir!

Ağaoğlu Ahmet
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LATİN HARFLERİ (*)
Yarım inkılâblar kadar insaniyet talihi için tehlikeli bir şey tasavvur oluna
maz. Onlar, iz bırakmadan sönerler, yani irticaın kuvvetlenmesine yardım eder
ler. İnsanlık dünyası hiç şüphesiz, muhalif halk çırpınışlarına halk azmini mağ
rur saray çatılarında ifadelendiren ihtilâl bayraklarına şahit olmuştur. Fakat hiç
bir mazi yıkılışı, Türk inkılâbı kadar neticeli ve her şeyi bütün derinliği ile sezen
muazzam bir iradeye tesadüf etmemiştir. Türk inkılâbının yaşayan devri hayret
te bırakan "yegânelik" ligini işte bu iradede aramak icab eder. Onun için inkılâbın
her senesi arkasında hayat fecirleri taşan zafer takları arasından akıyor, onun
için en uzak "yarın"; "bugün"ün heyecanları ile ürperiyor.
İnkılâbı; en modern manasıyla bir millet yarattıktan, onu ebedilikler kadar
derin ve erişilmez tarihî bir varlığa kavuşturduktan sonra onun en canlı bayrağı
nı, maziler ve istikballer birleştiren heyecanı ifadesini, dilini, Türkçemizi ihmal
edemezdi. Düne kadar vahşi ve ibtidaî lehçelerden başka bir şey olmayan yaban
cı diller; bugün doğru okunur, doğru konuşulur bir dereceye yükselmişken Türkçemiz -en münevverleri tarafından bile çok defa- yanlış konuşulan, yanlış oku
nan bir vaziyette, anarşi içinde kalamazdı. Arük bugün Türk Dili de büyük üzün
tüler içinde beklediği istiklâline kavuşmak üzeredir : Ankara'da bir "Latin Harfle
ri Komisyonu" teşekkül etmiştir. Bu atılan muazzam tarihî adımın ehemmiyetini
ancak istikballer seyredebilen gözler görebilir. Çok defa en acı isyanlarla müşa
hede ettiğimiz gibi "ilm-i simya" uçurumuna yuvarlanmış ilim terakkilerinden,
hayat ve inkılâb kaçkını mütalaalardan, yalnız acınacak bir hastalıktan başka bir
şey olmayan ukalalıklardan en küçük bir yardım beklemek kat'iyyen doğru değil
dir. Çünkü, inkılâb, mefhumla değil, hayat mantıki ile hareket eder. Mezar bada
nacılığı yalnız ölüler yurdunda yaşayanlara yakışır. Talihe şekil veren el ise istik
bal çelenklerini örer.
Biz, şimdiye kadar Türk dilini bekleyen istikbale karşı alâka gösteremedik.
Padişahların Saray cüceleri gibi kelime canbazları, şairleri vardı. Cüce ve şair iki
arkadaştı. Bu gönül eğlendiren bî çarelerden ne beklenebilirdi! Türklüğe yeni bir
hayat esası veren muzaffer inkılâb; cüce ve canbazdan hoşlanmayan bir ruh ge
tirdi. Artık Türkçemizin muhteşem istikbalini görüyoruz : O, büyük bir kıtanın
hâkim dili olmak üzere teşekkül etmiştir. İşte Latin Harflerinin kabulü; bu hu
dutsuz istikballere uzanan inkişaf yolundaki maniayı kaldırmak demektir.
Türk'ü temsil hususundaki kaabiliyetsizlikle itham edenler; çok yakın bir istik
balde, bunun sebeblerini daha açık anlamış olacaklardır. Türk'ün dilini öğrenen
ler, konuşanlar az değildir. Fakat onlar; yalnız manialarla karşı karşıya kalmış
lardır. Biz, şimdiki yazımızın, saray edebiyaünm tesiri ile kendi millî varlığımızı
bile tamamiyle kucaklayamamışızdır. Hatta okumak ve yazmaktan tamamiyle
mahrum çok büyük bir Türk kütlesi; ruhî asaleti olmasa idi, bugün acınacak bir
dağınıklıktan başka bir şey değildi. Biz, artık devlet ve cemiyet talihi için aynı da
kikada coşan ve ürperen yekpare bir kalb olmak istiyoruz, bu da inkılâbın, ide
allerimizin en küçük köylü kulübesine girmesi ile mümkündür.
(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 10.7.1928
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İşte kolay bir yazıyı, doğru okunur bir yazıyı lüks için değil, bunun için isti
yoruz. Biz, inkılâbın şekil âşıklığı, şekil esirliği olmadığını pek iyi biliriz. Biz, ha
rabelerin üstünde sabahlar selamlayan lalelerin canlı yanışını görüyoruz ve yıkı
lacak şeyler için gözyaşı dökmek hayalimizden bile geçmiyor.
Bazı mütefekkir adamlarının latin harflerine karşı aldıkları menfi vaziyetle
alâkadar olmaya kat'iyyen vaktimiz yoktur. ".... Mineşşeytan" devri çok arkamız
da kaldı. Tarihî mes'uliyetinin büyüklüğünü duyan bir inkılâb gençliği yalnız
böyle düşünebilir. Bir millet için, bir cemiyet istikbali için daha hızlı bir adım at
mak ne eşi bulunmaz bir fazilettir. Biz bunun ne demek olduğunu mu anlamak
istiyoruz? O halde yeni hayatın büsbütün yeni kıymet telakkilerine istinad ettiği
ni kat'iyyen öğrenmek mecburiyetindeyiz. O vakit aradan itiraz mesafeleri birden
bire silinir ve yaratıcı ruhla başbaşa kalmış oluruz.
Latin harflerinin Türkçeye uymadığını iddia edenler, metre boyunda ileriye
sürdükleri nazariyelerle erişilmez ilim yüksekliklerinde dolaştıklarını göstermeye
çalışanlar istikbal mevzu bahis olurken böyle bir yarışın nasıl bir mana ifade et
tiğini hâlâ anlayamamış olanlardır. İlim, hiç şüphesiz kulak tırmalayıcı gürültü
lerle sağa sola kayan bir kantar topuzu değildir. Onun en mukaddes hedefi; ha
yattan ayrılmamak olmalıdır bunu anlamak için Arşimed'le Aynştayn arasındaki
geniş mesafeye göz gezdirmek kâfidir, muhtelif tezahürlerden öyle anlaşılıyor ki :
Bizdeki Skolastik renkli ilim telakkisine karşı da sert bir mücadele açmak mec
buriyeti vardır. Çünkü : Böyle bir ilim telakkisi; asîl bir cehaletten çok daha teh
likelidir.
Latin harfleri, hiç şüphesiz, Fransız yazısı değildir. "Milliyef'in neşrettiği La
tin yazısı numuneleri, Türkçemizin ne kadar az bir zamanda öğrenileceğine mü
kemmel bir delildir. Alman sanayiinde pek büyük bir rol oynayan David Şnur
(David Schnur)'un kardeşi verdiğim küçük izahattan sonra "Milliyet" numunele
rini hatasız okumuştur.
Biz esasen bunun başka türlü olabileceğine kat'iyyen kani değildik. Zaten en
büyük maksad; Türkçemizi kolay ve doğru öğretmek, dilimize lehçe farklarını eri
tecek bir kudret vermekten, onu bütün manasıyla istiklâline kavuşmuş görmek
ten ibarettir. Bu kadar yüksek bir gayenin karşısına sıska tenkidlerle çıkanlar,
çok ümit ediyoruz ki, az bir zaman zarfında nadim olacaklardır. Bize düşen şey;
içinde Falih Rıfkı Bey gibi kuvvetli bir şahsiyet bulunan latin harfleri komisyonu
nun bir an evvel kabul edilecek esasları tesbit ederek ilân etmesini temenniden
ibarettir.
Çünkü : Bu yalnız Türkçe'nin istiklâl ve hürriyeti uğrunda atılmış çok ehem
miyetli bir adım olmakla kalmayacak, aynı zamanda inkılâb ideallerinin daha ge
niş bir tesir sahası kazanmasına bütün genişliği ile yardım etmiş olacaktır. İnkı
lâb düsturlarını yalnız yazı yazanların, okuyanların anlayacakları bir şey olmak
tan kurtaran bir hareketi en derin heyecanlarla selamlamak her vatandaşın bor
cudur.
M. Nermi
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İNKILÂBIN TASDİKİ (*)
Üst üste Avrupa'nın hemen her köşesinden Türk İnkılâbına dair yeni sesler
geliyor. "Aksiyon Fransez" de çıkan Mösyö "Boşe"nin makalesini Perşembe günü
neşretmiştik. Ajanslar "Nan"ın ve mühim bir İtalyan gazetesinin başmakale hu
lasalarım tebliğ etmektedirler.
"Nan"ın fikri: 'Türkiye'nin terakkiyatı o kadar azimdir ki halkın vicdanından
hükümdarlık an'anelerini silmeye muvaffak olmuştur."
"Curnale d'İtalya"nın fikri : Mustafa Kemal Türkiyesinin siyaseti ecnebî dev
letlere taahhütlerle bağlanmaktan uzaktır ve tamamen Türk siyasetidir. Türkiye
esaslı bir inkılâba Şark aleminin bütün pürüzlü meselelerini halleden yegâne
devlettir. Türkiye Arap ve Müslüman milletlerinin gözlerim diktikleri bir numune
memleketidir."
"Aksiyon Fransez" muharririnin fikri : "Her taraftan fazla (Rusya) İtalya ve
İspanya inkılâblarını kasdederek" hakikî manasında inkılâb Türkiye'de yapılmış
tır. Şark, Türkiye'de artık Şark değildir. Gazi'nin memleketinde maddiyetperest
bir medeniyetle karşılaşmaktayız. Türkiye zimamdarlarının en fazla tekrar ettik
leri kelimeler "Realizm" ve "Realite"dir. Ankara'da Hudson sahillerinde gibi konu
şulmaktadır."
1928'de İstiklâl Muahedesini tasdik eden Garb aleminin, Türk İnkılâbını tas
dik etmesi 1928 senesine kadar sürdü. Hakikatte bu kusur ne bizim, ne Avrupa'lılarındır. Tanzimattan beri bir memlekette inkılâb namı verilen hareketler, bir
müddet kendimizi aldatmaktan, bir müddet de Avrupalıları avutmaktan başka
bir işe yaramayan idare-i maslahat tedbirleri idi. Osmanlı İmparatorluğunun son
gününe kadar Türkiye'de bütün Asya-i Müesseseler ve Asya-i Müesseselerin de
rin hüküm ve nüfuzu bakî idi.
Ankara İnkılâbı karşısında Avrupa evvela bu hareketin ciddî ve samimî oldu
ğunda şüphe etti; mazinin bilcümle müesseseleri ile kamilen ve kat'iyyen tasfiye
olunduğunu gördükten sonra eski şüphe başka bir tereddüde tahavvül etti : Bir
milletin bu kadar az zamanda bu kadar değişiklikleri hazmetmesi kaabil midir?
Bir iki aksülamel ile bu eserin yıkılmayacağını kim temin edebilir?
Seneler geçti; İstiklâl on yaşma, Cumhuriyet altı yaşına bastı. Büyük İnkılâb
siyasetinin ana hatları takarrür etti, bu ana hatlar üzerinde bütün şuurlu mesa
isi hız aldı. Vukuat-ı alemi alâka ile takip eden Efkâr-ı Umumiyyeleri, bir kaç Ha
riciye Bürosu telkinatmın uzun müddet iğfal etmesine imkân yoktur. Türk İn
kılâbının hakikatinin nihayet tasdik olunacağma delil, bizim samimiyetimiz ve
eserimize imanımızdan ibaretti.
Şimdi iki hüküm tebarüz etti :
1 - Türkiye artık Şark'da değildir.
2 - Türk İnkılâbı kök salmış ve teessüs etmiştir.
(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 31.7.1928
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Bu hükümlerin yeni Türkiye'nin beynelmilel mevkiinde beynelmilel siyasetin
de azîm tesirleri olacağına asla şüphe yoktur. Garb medeniyet zümresine men
sup bütün milletlerin Türk Milletini kendileri gibi ve kendilerinden addetmeleri
nin ehemmiyeti istisgar edilemez, bu hadiseye yalnız bizim milletimiz, büyük
mefkure adamlarının arkasından, inzibat, muhabbet ve iman ile yürümek saye
sinde muvaffak oldu.
Artık takip edeceğimiz yol vazıhtır ve birdir : Şimdiye kadar yaptığımızı yap
mak, ulvî eserin ufak tefek son noksanlarını tamamlamak! Bu noksanlardan bi
rinin Latin harflerinin kabulü ile tamamlanacağına şüphe yoktur. Filhakika şim
diye kadar, Türkiye'nin son Şarklılık ve Türk lisanının son esaret damgası olarak
sırıtıyor. Lisanın istiklâli, kafanın ve şuurun istiklâli demektir. Eski yazıdan ye
ni yazıya intikal devri biraz uzun sürecek ise de ondan sonra Türkiye'de Garb
manzarası tamam olacaktır. Bugünkü neslin müstakbel nesiller hesabına başla
dığı ve başardığı işlerden, kendisine en fazla zahmet vereni belki bu yazı tahavvülü olacaksa da, bu müşkilâtı göze almak demek bugünkü neslin feragat mef
kuresi için en bariz delil addedilecektir.
Daha birkaç sene, karanlık ve sağır geçen uzun asırları telâfi etmek için da
ha birkaç sene, aynı inzibat, muhabbet ve azim ile, yorulmaktan, didişmekten,
mihnet çekmekten usanmayarak birkaç sene daha, hepimizin geçirdiğimiz öm
rün beşte biri, dörtte biri kadar bir şey... Bir milletin bütün müstakbel nesilleri
ni mes'ud etmek için bir neslin bu fedakârlığım kim çok görebilir?
Falih RIFKI
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YENİ HARFLERİN TATBİKATI (*)
Ankara'da toplanan komisyon, Türkçeyi yazmak için kullanacağımız yeni
harfleri tesbit etti. Bu harfler, belki bir iki küçük tebeddül ile kabul edilecektir.
Latin Harfleri ile her kelimeyi telaffuz edildiği gibi yazacağımız için imlâda karga
şalık olmaması lâzımdır. Kelimelerin telaffuzu lehçelere, şiveye ve bu da memle
ketin muhtelif yerlerine ve sınıflarına göre değişir. Esas olarak İstanbul şivesi ka
bul edildi. Binaenaleyh, kelimeleri, hepimizin, kendi hususî telaffuzumuza, şive
mize göre değil, kabul ve tesbit edilecek umumî ve müşterek Türk şivesine göre
yazılması için bir lügat tertip edilecektir. Bundan başka, yeni harfler yalnız yazı
da değil, lisanımızın bünyesinde bazı tahavvüUer husule getirecektir. Bunun için
de yeni bir sarf hazırlanıyor. Bu hazırlıklar bittikten sonra yeni harflerin tatbi
katına geçeceğiz.
Latin harflerinin kabulünden sonra Türk Dilinin nasıl bir inkişafa mazhar
olacağını artık izaha hacet yoktur. Bu yeni inkılâb, lisanımızın daha kolay ve da
ha çabuk öğrenilmesi hep bir şekilde, okunduğu gibi yazılması, yazıldığı gibi
okunması ilâhiri neticelerinden başka Türkçe'ye, istiklâlini kazandıracak, onu
hududu muayyen, başlı başına bir lisan haline sokacaktır. Aynı zamanda, Türkçemiz Avrupa medeniyeti zümresine mensup lisanlar arasında bir mevki sahibi
olacaktır.
Biz burada, kabul edilmiş bu hakikatleri tekrar edecek değiliz. Bu tarzdaki
izahata artık lüzum yoktur. Şimdi gözlerimizi daha ileriye götürmeliyiz. Bu yeni
harflerin tatbikatına nasıl başlıyacağız? Şimdiden sonra zihinleri meşgul edecek
sual budur. Bu hususta hatıra gelen bazı esasları -bütün bir neslin, üzerine al
dığı bu kıymetli ve müşterek vazifede bir hizmet hissesi olarak- arasıra mevzu ba
his etmek istiyoruz.
Yeni harflerin tatbikatı mevzu bahis olunca evvelâ zaman meselesi hatıra ge
liyor. "Bu harfleri aceba kaç seneden okuyacağız?" diyoruz. Böyle bir sual kat'iyyen hatıra gelmemelidir. Çünkü Latin Harflerinin tatbikatına, derhal, yâni hazır
lıklar biter bitmez başlamalıdır. Böyle bir teşebbüste zaman ölçüsü yoktur. Bu
zamanın derecesi, bir alfabeyi öğrenmek için zarurî addedilen müddet kadar
uzun olur, ondan sonrası, itiyad, meleke meselesidir.
İkinci sual : Bu işe evvelâ ilk mekteplerden mi başlanacak? Fikrimize kalır
sa, Latin harflerin ilk resmî tatbik mahalli bütün muallim mekteplerinin son sı
nıflarıdır. Fakat daha esaslı, yani daha umumî ve zarurî tatbik sahası, bütün
millettir. İzah edelim :
Latin harflerine evvela ibtidaî mekteplerin ilk sınıflarından başlamak, sonra
yavaş yavaş diğer sınıflara geçmek, ve bütün bir çocuk nesli bu tarzda tahsil dev
rini ikmal ettikten ve hayata atıldıktan sonra Latin harflerini mecburî kılmak en
mantıkî bir hattı-ı hareket zannedilebilir. Bu mantık yanlıştır. Çünkü hayatı ya
pan -bir çoklarının zannettikleri gibi- mektep değildir. Bilâkis mektebi yapan,
(*) Akşam Gazetesi: 2.8.1928
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terbiye ve tedrisata istikamet veren cemiyettir. Mektebi ıslah ederek cemiyeti dü
zeltmek, terbiye sistemlerini tâdil ederek bir milletin terakki ve tekâmül istikame
tini değiştirmek iddiası, iflas etmiş eski bir nazariyedir. Mektep ve onun mevzuu
olan terbiye, Cemiyetin bir ma'kesidir. Çocuklara telkin edilen itiyatlar, Cemiye
tin itiyatlarıdır.
Bu umumî kaideden çıkan amelî hüküm şudur : Çocukların, mensup olduk
ları, içinde yaşayacakları cemiyete göre hazırlanmaları lâzımdır. Şu halde, mek
teplerimizde çocuklara Latin harfleri ile Türkçe yazı öğrettiğimiz zaman, bu ço
cukların herhangi bir devrede mektebi terk ettikleri anda, hayatta bu yeni harf
lerin kullanılmış olması şarttır. Aksi takdirde, yâni mektebi terk eden çocuk öğ
rendiği bu yeni harfleri hariçte, hayatta istimal imkânını bulamazsa tahsili boşa
gider; çocuk mensup olduğu, hayatını kazanacağı cemiyet içinde yabancı, âciz
kalır. Binaenaleyh :
TERBİYE VE TEDRİSATA MÜTEALLİK ISLAHATTA, MEKTEB İLE CEMİYET
HAYATI ARASINDAKİ MUTABAKATI NAZAR-I DİKKATE ALMAYA MECBURUZ.
Bunun neticesi olarak, mektepte Latin hurufatını öğrenen çocuklar, tahsille
rinin herhangi bir devresinde mektebi terk ettikleri zaman, hariçte, cemiyet için
de Latin harfleri carî olmaya başlamış bulunmalıdır. Eğer böyle olmaz, Cemiyet
hâlâ şimdiki harfleri kullanır, yahut muhtelit olarak her iki nev'i harfi de istimal
ederse, yalnız Latin harfleri ile mücehhez olarak mektepten çıkan çocuk, yâni ye
ni nesil, Cemiyet içinde eskilere nisbetle zayıf ve âciz mevkide kalır. Böyle bir ha
lin daha fena bir neticesi de, mektebe ve tahsile karşı ebeveynde ve çocuklarda
bürûdet hâsıl olmasıdır.
"Mektepler Latin harflerini öğretiyor, henüz hariçte bu harfler kullanılmıyor.
O halde çocuğumu mektebe neden vereyim?" telakkisi ebeveynin zihninde kat'iyyen yer tutmamalıdır.
Görülüyor ki içtimaî, hayatî zaruret, Latin harflerinin tatbikatında şu sırayı
emrediyor : Evvelâ hayatta, cemiyette, ve aynı zamanda mektepte... Bu zaruret
diğer bir sebepten de neş'et ediyor : Yeni harfleri mekteplerde öğretmek için her
şeyden evvel muallim lâzımdır. Bu muallimleri, bir kaç ders ile, pek kısa bir za
manda yetiştirmek mümkün değildir. Çünkü yeni harf, bir bilgi meselesinden zi
yade bir itiyad meselesidir. Yeni harflerle Türkçe yazmayı, çok kısa bir zamanda
öğrenmek mümkündür; fakat iyi yazıp iyi okumayı, yani düzgün ve cari bir kıra
at ve imla itiyadını iktisab etmek için zaman lâzımdır. Latin alfabesini öğreten
muallimler, onu tereddüt etmeden yazmalı, hecelemeden okumalıdırlar.
Lisan tedrisaü ile biraz uğraşanlar bilirler ki, kıraat, harflerin zihnen, seri bir
tarzda hecelenmesi neticesi değildir. Kelimeleri, bunları terkib eden harfleri birer
birer zihnen ayırarak, heceleyerek okumayız, kelimeleri, bir resim gibi, Hey'et-i
Umumiyyesi ile okuruz. Kelimeler, birer kül levha halinde zihnimizde menkuştur;
gözümüze o suretle ilişir ve itiyad neticesi o kelimeyi görür görmez okuruz; daha
doğrusu tanırız. Halbuki yeni harfleri öğrenmiş bir adam, az bir zamanda bu
harflerle Türkçeyi aynı süratle ve kolaylıkla yazıp okuyamaz. Bunun için bir
müddet geçmesi, itiyad husule gelmesi lâzımdır. Bu da bilhassa muallimlerde za-
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ruridir. Onun için Latin Harfleri ile bazı kitaplar yazılmalı, gazeteler bu harfleri
kısmen kullanmalı, muallimler okuya okuya, yaza yaza bu melekeyi iktisab et
melidirler. Ondan sonra, bir taraftan muallim mektebinde tedrisat başlamalı, di
ğer taraftan mektep haricinde, bütün cemiyet dahilinde bu harflerin tedris ve is
timali bir mecburiyet haline girmelidir.
Cemiyet dahilindeki bu mecburiyet, ilk mekteplerde Latin alfabesini birer za
ruret haline sokan, mektebe başlayacak çocuk ve onun anası babası "çocuğumuz
üç sene okur, mektebi bırakırsa orada öğreneceği bu yeni yazı işe yaracak mı?"
tereddüdüne düşmezler. Bilhassa, yeni harfleri öğretirken hayatta kullanmak
için de muvakkaten ayrıca Arap alfabesini öğrenmek gibi garip bir takım bid'atlar türemez.
Bu meseleyi düşününce, hatıra gelen umumî mülahazalar bunlardır. Latin
alfabesi evvela hayatta, cemiyet içinde tatbik edilmeli, iyi muallimler yetiştirilme
li, ve âdeta hayatın sevk ve zarureti ile ilk mekteplere girdikten sonra, bunun ted
ricen sınıf sınıf yükseleceğini de zan' etmemelidir. Mektebin bütün sınıflarına bir
den girmelidir. Mektep tedrisatı, bunu icab ettirir. İki alfabenin muhtelif tedrisi
ne de hiç yanaşmamalıdır. Çünkü Latin alfabesini, Arap alfabesi ianesi ile oku
mak gibi çok muzır bir bid'at çıkar.
Bu mühim işin tatbikatım der'uhde edenler, hiç şüphe yok, meseleyi bütün
etrafıyla düşünecekler, ona göre bir program hazırlanacaktır.
Biz, hatırımıza gelen umumî bazı mülahazaları, muhtıra kabilinden hulasa
ettik. Bugünkü münevver nesil, tarih muvacehesinde, hiç bir teşebbüsün icab et
tiremediği derecede devamlı ve muntazam bir say' ile bu işi başarmak gibi şeref
li bir vazife der'uhde etmiş bulunuyor.
Necmettin Sadık
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TÜRK HARFLERİ (*)
Öyle denebilir ki lisanımızın Yeni Türk Harfleri ile yazılmasında kimsenin ih
tilâfı kalmamıştır. Bütün dava şu meselelerin halline münhasır kaldı:
1 - Hangi harfleri kabul edeceğiz?
2 - Nasıl tatbik edeceğiz?
Bu iki meselenin en basiti harflerin intihabıdır. Önümüzde muhtelif numu
neler ve Ankara'daki komisyonun mesaisi var. Bu alfabelerin hepsi ile Türk lisa
nım her türlü telaffuz ânâtıyle ve bütün fireng alfabelerinden daha iyi yazmak
mümkündür.
Tarz-ı tatbik meselesinin safahatı şunlardır :
1 - İlk mektep hocalarını hazırlamak,
2 - Maarif müesseselerinde tedrisatı tedricen yeni Türk harfleri ile yapmak,
3 - Yeni Türk harflerini umumî müesseselerde tatbik etmek. Maarif Vekâle
tinin en geniş düşünen mütehassısları kanun kabul edildikten sonra, evvelemir
de, Yeni Türk Harflerinin bir taraftan hemen Darülmualliminlere almak, diğer ta
raftan ilk mektep muallimlerine yeni tarz-ı tedrisi öğretmek mütalaasındadırlar.
Hocalar hazırlandıktan sonra, tekmil mekteplerde yeni Türk Harfleri ile tedrisat
ta bulunmak için azami beş sene geçecektir.
Bu devrede bir taraftan gazeteler, ki en vâsi halk mektepleridir. Sütunlarını
yavaş yavaş Yeni Türk Harflerine tahvil etmeye başlayacaklar, halk dersanelerinde yeni harflerle okuyup yazma öğretilecek, Maarif gerek hocalar, gerek Yeni Türk
Harflerini öğrenmiş olanlar için bir kütüphane hazırlayacak, ve bade gerek ter
cüme gerek eski Türk kütüphanesinden Devlet hesabma tab' edilecek kitapları
Yeni Türk Harfleri ile bastıracaktır,
Umumî devlet müesseselerinde hazırlık devresi ile beş sene tatbik devresin
den sonra daha ne kadar müddet Arap harflerinin tecviz olunabileceğini bize za
man gösterir. Belki yeni bir mühlete hiç lüzum kalmayacaktır.
Tatbik ve intikal devresi için esaslı üç mesele vardır :
1 - İmlâ lügati yapmak,
İmlâ lügati demek, mevcut tekmil lügat kelimelerinin İstanbul şivesine göre
Yeni Türk Harfleri ile resmini yapmak demektir. Filhakika harfler ortaya atılarak
herkes yazıda serbest bırakılırsa, azîm bir imlâ anarşisi vücut bulabilir. İmlâ lü
gatinin tertibi bir iki aylık bir iştir. Fakat yeni kitap ve gazete yazılarının imlâ
lûgatındaki şekilleri esas tutarak neşriyatta bulunmalarını temin için şiddetli ve
sıkı inzibat tedbirleri lâzımdır.
2 - Derhal bir Lisan Akademisi tesis etmek,
Filhakika bugün Latin harfleri komisyonunun vazifesi, bugünkü Türkçe'yi
yazmaktan ibaret olup hiç bir tasfiye iddiasında değildir. Halbuki lisan mütema
diyen kendi kendini tasfiye ederken, bir takını mühim meseleler meydana çıkı(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 2.8.1928
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yor. Bu meselelerle meşgul olmak, tasfiye mesaisini adım adım tatbik etmek, Bü
yük Türk Lügatini yapmak için Lisan Akademisinin salâhiyetindedir.
3 - Yeni Kütüphaneyi vücuda getirmek,
Yeni Kütüphanemiz, eski Millî Kütüphaneden intihab edeceği kitapların ted
ricen Yeni Türk Harfleri ile neşri, ve son derece muntazam ve ilmî bir program
tesbit ederek, en eski kütüphanelerden itibaren bütün şaheserlerin Türkçeye
nakli ile meydana gelecektir. Kütüphanenin tanziminde gaye bütün ilim ve fen
şubelerinde Türkçe lisanı ile tam bir tahsil yapabilmek imkânı temin etmektir.
Bilhassa Millî Kütüphaneden intihab edilecek eserlerle, tercüme ve neşredeceği
miz eserlerin muntazam ve tam bir programını masraf ve zamana bakmayarak en
büyük salâhiyet sahiplerinin fikrine bırakmalıyız. Eski ve yeni Garb Kütüphane
sinin programını ancak freng alimleri tertip edebilir.
İntikâl devresi için tâli bir takım meseleler de var : Hurufat intihabı gibi! Fil
hakika Latin Harfleri sistemi, Fransızlarda, İngilizlerde bir değildir. Muallimler
İngiliz ve Amerika harfleri sisteminin vuzuh ve güzellik nokta-i nazarından faikı
yetini tasdik ediyorlar. Biz gazeteciler aynı harflerin matbuattaki faikiyetini inkâr
edemeyiz. İngiliz ve Amerikan sistemi, Latin harfleri eşkâlinin en vazıhı, en güze
li ve en mükemmelidir.
Muallimler Fransız ilk mektepleri için tedrisat kitaplarının şimdi İngiliz harf
şekilleri ile basılmağa başladığını söylemektedirler.
İstanbul'da alelacele hurufat döktürüp yeni Türk yazışım, Beyoğlu'nda çıktı
ğını gördüğümüz ucubelere benzetemeyiz. Muhtelif puntolar, harf dökümü ve şâ
ire kabul ettiğimiz sistemin mütehassısları vasıtasıyla tesis edebileceğimiz ince
bir san'attır. Buna evvelâ ve en iyi Maarif Vekâleti, Devlet Matbaasmda başlaya
bilir. Memlekette hakikî harf sanayii teessüs edinceye kadar, bir iki sene harf it
halinden gümrük resmi almamak gibi bazı tedabir icab edecektir. Bu tedabirde
kusur edilir ve ilk adımda millî ticaret demagojisi işe karışırsa, harflerimizi, bu
gün ecnebî harflerinin puntolarını bile saymak kudretinde olmayan basit esnafa
emanet etmiş ve matbaacılığımıza hazin bir Balkan ve Beyoğlu manzarasını ver
miş oluruz.
FalihRIFKI

YAZI DEVRİMİ - BASINDAKİ YANKILARI
YENİ HARFLER (*)
Latin harflerinin lisanımıza tatbiki gün meselesi değil ise artık ay meselesi ol
muştur. Latin harflerinin lisanımıza tatbiki faydalı mıdır, değil midir? Bu teşeb
büste hakîkaten müsmir netayic elde etmek mümkün müdür, değil midir? Bu
mesele şimdi mevzu bahis değildir. Ekseriyetin fikri ve temayülü Latin yazı siste
minin kabulü lehindedir. Mamafih Garb milletlerinden hiç birinin Latin esasına
müstenid olan elifbesini aynen alarak lisanımıza tatbik etmek kaabil olamazdı.
Onun için harf meselesini tetkik etmek üzere toplanan mütehassıs komisyon
muhtelif Garb memleketlerinin elifbelerinde Türkçemizin ihtiyacına tevafuk ede
bilecek muhtelif şekilleri seçmiş, lisanımıza mahsus bazı seslerin ifadesini o şe
killer ile ifadeye imkân bulamayınca bazı şekilleri değiştirerek eski sekilerden ye
ni harfler vücuda getirmiştir. Bu sayede lisanımızdaki bazı hususiyyetlerin ifade
si de temin olunmuştur. Bu itibar ile (Falih Rıfkı) Beyin dediği gibi yeni elifbemizi teşkil eden yeni harflere Arap harflerine mukabil pek haklı olarak (Türkçe
harfler) diyebiliriz.
Komisyonun kabul ettiği imlâ kaidelerine göre yeni harfler ile lisanımızı yaz
mak, hem de en ince telaffuz tahavvülâtım ifade edecek bir şekilde yazmak basit
bir iştir. Bir halde ki esasen Fransızca harflerini tanıyan bir kimse için bir iki sa
at içinde yeni harfler ile muntazam surette yazı okuyup yazmak öğrenilebilecek
tir. Evvelde Latin harflerinden hiç birini tanımayan bir kimse için de kezalik ye
ni harfler ile okuyup yazmak belki bir kaç günlük meseledir.
Şu kadar var ki yeni harfler ile okuyup yazmak öğrenilmesi ne kadar kolay
olursa olsun yeni yazı ile sür'atli iş görmek ihtiyaç ve zaruretinde bulunan kim
seler için oldukça uzun bir temrin ve mümarese devresi isteyecektir. Çünkü ye
ni harfler ile yazılmış bir sayfayı sür'atle okuyabilmek ve iş görebilmek bu uzun
temrin ve mümarese devresi içinde gözlerin ve dimağın tamamen hemen kelime
yi ayrı ayrı tanımasına vabestedir. Binaenaleyh yeni harflerin lisanımıza tatbiki
resmen başlayabilmek için Hükümetin tekmil memurlarına, tekmil müessesat-ı
umumiyye müstahdemlerine yeni harfler ve yeni yazılar ile istinas ve mümarese
vakti ve fırsatı verilmek lâzımdır.
Evvelce Latin harflerinin lisanımıza tatbiki için laakal on, on beş senelik bir
zamana lüzum hissediliyordu. Yeni harfler ile yapılacak tedrisata ilk tedrisatın ilk
sınıflarından başlatılması, bu sınıfların o suretle yetiştirilmesi, fakat şimdiye ka
dar Arap harfleri ile tahsil görmüş olan talebelerin yine eski şekilde tedrisata de
vam ettirilmesi düşünülüyordu. Kezalik yeni harflerin devâir ve muamelât-ı resmiyyede istimali için hiç olmazsa mekteplerden o harfler ile tahsil görmüş bir
neslin yetişmesine talik etmek muvafık olacağına hükmolunuyordu.
Son günlerde bu nokta-i nazar tebeddül etmiştir. Yeni harflerin lisanımıza
tatbiki için on, on beş senelik uzun bir hazırlık devresi kabul etmek işin sürün
cemede kalabileceği kanaatini tevlid etmiştir. Bundan dolayı esasen öğrenilmesi
(*) Vakit Gazetesi, 3.8.1928
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pek kolay olan yeni harfler ile okuyup yazmak meselesinin bir iki senelik umumî
bir gayret ile hallolunması en katî bir çare görülmektedir.
Filhakika şimdiye kadar mekteplerde Arap harfleri ile yazı yazmak ve bu ya
zı ile tahsil görmüş olan gençlerin mutlaka bu yazı ile tahsillerini ikmal etmeleri
neden icab etsin? Mesele mektep talebelerine mektep kitabı yetiştirmekte değil
dir. Bilfarz lise smıflarında okuyup yazan talebenin hepsi gelecek seneden itiba
ren yeni harfler ile okuyup yazmak öğrenebilir. Talebe ihtiyaç gördükçe bu harf
ler ile yazı yazabilir, hatta yazmaya mecbur tutulabilir. Fakat ellerinde yeni harf
ler ile yazılmış kitap yok ise, yahut bu harfler ile yazılmış kitaplardan tahsilleri
ni takip etmek imkânı bulunamaz ise talebe bugün mevcut olan kitapları yine
alıp okuyabilir.
Kezalik Büyük Millet Meclisi bir kere yeni harfler ile yazı yazmak esasını bir
kanun ile kabul ederse Hükümet memurlarına her günkü mesâi saatlerinden bi
rerini bu harfler ile okuyup yazmak temrinleri yapmaya tahsis ettirebilir. Bir
müddet sonra memurların iktisab edecekleri melekenin derecesine nazaran yeni
harfler ile ne vakit iş görebilecekleri kendi kendine taayyün edecektir. İhtimal ki
harf kanununun kabulünden sonra iki sene bile geçmeksizin bir çok devâirde
resmen işlerin bu yazı ile yazılması mümkün olacağı anlaşılacaktır.
Sonra yeni harflerin kabulü memleketimiz için yeni bir hareket uyandırmaya
da vesile olacaktır. Ve bu hareket okuyup yazmak cehaletine karşı umumî bir
hücum şeklinde vuku bulacaktır. Sinema, tiyatro, kahvehane, gazino gibi umu
mî eğlence mahallerinde Hükümet tarafından tayin edilecek memurlar şimdiye
kadar Arabî harfleri tanıyamamış olan kimselere pek kısa zaman zarfında yeni
harfler ile okuyup yazmak öğretebilecektir. Tabiî yevmî gazetelerin her gün neş
redecekleri birer ikişer sütun yeni yazıların bu hususta büyük bir yardımı ola
caktır. Nihayet yeni harfleri öğretecek olan köy muallimleri talebelerinden başka
köy ahalisini de muayyen zamanlarda toplayarak okuyup yazmak öğretmeye me
mur edilebilecektir. Eğer bu suretle yeni harfleri öğrenmek için bütün memleket
te umumî bir heyecan hissi uyandırmak imkânı bulunabilir ise şüphesiz yazı me
selesi tahmin edilemeyecek kadar az bir zaman zarfında halledilmiş bulunacak
tır.
Mehmet Asım
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YAZI DEVRİMİ - BASINDAKİ YANKILARI
LATİN HARFLERİ (*)
Arap hurufu ile üç ayda kıraati tâlim etmek iddiasında hocalarımız vardır.
Yarım asır evvele nisbetle usûlde çok büyük terakkiler husule getirilmiş olduğu
n a şüphe yoktur. Fakat şahsen biz yukarıki iddianın en basit kelimelere münha
sır kalan bir muvaffakiyet derecesini geçememiş olduğunu daima gördük. Çocuk
belki üç aylık sıkı bir tâlimden sonra (dere) yi ve (dede! yi okur ve yazar, fakat
(Dürdane) ile (Darüşşafaka) yi kaabil değil yazamaz, hatta okuyamaz. Meğer ki
ayrıca bu müşekkelleri telaffuz tarzları ile beraber hafızasına nakş etmiş ola.
Aceba bu her lisanda böyle midir? Bunun her lisanda aynen böyle olmadığı
na şüphe yoktur. Munfasıl Latin harflerini okutmak ve yazdırmak için kendileri
ne has bir kuvvetleri vardır. Lisanı bilmeyerek yalnız şekilleri öğrenirseniz bu
harflerle yazılmış kelimeleri okuyabilirsiniz. Arap harfleri ile yazılan yazılarda bu
böyle değildir. Orada her şeyden evvel mânayı bilmeye ve şekli ezberlemiş bulun
maya ihtiyaç vardır. Bu halin üç beş derece daha müşkili Çince ve Japoncadır.
Malûmdur ki bu lisanlarda her kelimenin müstakil bir şekli vardır.
En mütekâmil okuyup yazma tarzı şu olacaktır : Harflerin delâleti ile kelime
leri okumalıyız, ve harfleri bildikten sonra onları sıralayarak kelimeleri vücuda
getirebilmeliyiz; b u n u n en kestirme yolu ise Latin harflerini kabul ve istimalden
ibarettir.
Dil Komisyonunun yeni harfleri tayin ve tesbit hususunda vâsıl olduğu neti
celer umumî surette maksadı temin edecek esaslar gibi görünüyor. Komisyon
harflerden ve kelimelerden sonra lisanın sarfını da nazarı dikkate alan tahkika
tında devam ediyor. Tesbit olunan ve olunacak kaideler bir kanun ile takrir olu
nuncaya kadar devam edecek tetkikat ve her taraftan serd olunacak mülâhaza
lar belki ufak tefek bazı tadilâta dahî meydan verebilir. Şimdiden görülen vaziyet
şudur ki yeni harflerimize esas itibariyle ve umumî surette pek âlâ tayin olun
muştur nazarı ile bakılabilir. Bizce bundan sonra düşünülecek en mühim cihet
tatbikattır. Harflerin tayin ve tesbitinde olduğu gibi tatbikinde dahî -ve bilhassa
tatbikatında- tam ve kâmil bir isabetle yürümek bu işin nihaî muvaffakiyet şar
tım teşkil eder.
Yeni harflerin teessüs ve taammümüne çok fazla emek vermek, fakat onların
umumî tatbikinde asla istical etmemek; işte bizce bu bahiste takip olunacak en
musib hatt-ı hareket b u olacaktır gibi görünür. Buna nazaran yeni harflerin ka
bul olunduğu seneden itibaren onları herkesin öğrenmesi için bir çok tedbirler
alınacaktır. Bu tedbirlerin bilhassa mekteplere taalluk edeceğine ise şüphe yok
tur. Ancak bir taraftan yeni harfler öğrenilirken diğer taraftan hayat cereyan
halinde bulunacağı için yeni harflerin millet arasında hal ve vaz'iyette tamamen
hâkim addolunacak veçhile tekâmülü ile umumî ve kafi tatbikine kadar eski
Arap harflerinin dahî muhafazası zarurî olacaktır.
(*) Cumhuriyet Gazetesi, 10S.1928
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Muallim mekteplerinde ve alelumum muallimler için açılacak kurslarda yeni
harflerin evvelâ hocalara tâlim ve tamimi lâzım geleceği kendiliğinden anlaşılır.
Mekteplerde umumen yeni harfler öğretilecek ve bunlar için belki halk arasında
taraf taraf gece mektepleri de açılacaktır. Bu mesainin hedefi: Yeni harfler yegâ
ne âlet olarak tatbik sahasına konulduğunda hemen hemen herkesin onunla ar
tık ülfet peyda etmiş olmasını teminden ibaret olacaktır. Buna ne kadar zaman
lâzımdır? Bu hususta rivayetler tehâlüf ediyor. Beş seneyi, on seneyi kâfi gören
ler, on beş seneyi lâzım addedenler vardır. Biz beş seneyi, on seneyi kâfi addetmeyenlerdeniz. Biz katı ve umumî tatbik müddeti için aradan herhalde on sene
den fazla bir zaman geçmesi ve bu müddet zarfında ise yeni harflerin tamimine
azamî gayret ve himmetin sarf olunması lâzım olduğu kanaatinde bulunanlarda
nız. Kestirme olarak bir nesillik zaman diyenler var. Bu müddet belki çok görü
lebilir. Fakat bu fikrin dört başı mamur bir tatbik için teenni iltizam eden esasın
da isabet vardır. Bu iş istical ile değil, teenni ile âzami muvaffakiyyet semeresi
ni verecek bir iştir.
Hatta yeni harflerin yegâne yazı olarak tatbik olunacakları zamanı şimdiden
tahdid etmeyerek bu tatbikin ayrıca verilecek bir karar ile en kısa bir zamanda
icra olunacağı kaydı ile şimdiden en büyük ehemmiyet yeni harflerin tâlim ve ta
mimine hasrolunabilir. Tâlim ve tamim için sarf olunan mesâinin vereceği neti
celer tatbik zamanının tayininde bize pekâlâ ve pek emin bir rehber olacağına
şüphe yoktur. Tâlim ve tamim müddeti zarfında yeni harflerin peyder pey tatbi
kat sahasında mevki alacakları görülecektir. Vapurların isimleri, cadde isimleri,
şimendifer istasyonları., ilâhiri gibi pek çok şeyler daha ilk tatbik zamanlarından
itibaren ya iki türlü harf ile, yahut hatta yalnız yeni harflerle yazılabilecekleri gi
bi her çeşit matbuat da peyder pey tatbikat ile tâlim ve tamimi teshilde çok mü
essir bir rol oynayacaktır.
Bu izahattan anlaşılıyor ki bizim tatbik müddeti demekle tam ve kâmil tatbi
ki, yani bütün muamelât ve muhaberat ve muharreratın münhasıran yeni harf
lerle yapılacağı zamanı kasdediyoruz. Yoksa o kafi günün hululüne kadar yeni
harfler şurada burada, fırsat ve imkân olan her yerde her gün tatbik ve tecrübe
sahasına konulup duracaktır.
Yeni harflerle yazılacak Türkçemizin Maarifimize ve milletimize temin edece
ği inkişaf pek büyüktür. O kadar ki lâyık olduğu ehemmiyeti atfederek onu ken
dimize mâl ettiğimiz günden itibaren aziz vatan ve milletin en büyük bir nimet ve
saadetle kucak kucağa geleceğini şimdiden muhik addediyoruz. O günün biran
evvel hululünü sabırsızlıkla bekleyeceğiz.
Yunus Nadi
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BÜYÜK LİSAN (*)
Harfler meselesi, herkesi işgal eden bir hadise haline geldi. Bu münasebetle
bugüne kadar düşünmediğimiz bir çok şeyler aklımıza geliyor :
1 - Hiç okumak yazmak bilmeyen adama Arap harfleri muayyen bir müddet
te öğretilebilir; fakat bu öğreniş o adamın hatta gazete okumasma kâfi gelemez.
2 - Hiç okumak yazmak bilmeyen adama yeni harfler Arap harflerinin lüzum
gösterdiği muayyen müddetin bir kaç misli az zamanda öğretilebilir; fakat bu öğ
reniş o adamın tekmil lisanı dürüst okumasına kâfi gelmez.
3 - Yeni harflerle yazıp okuyan bir adama Arap harfleri öğretmek, b ü t ü n bir
ilim öğretmek kadar zordur.
4 - Arap harfleri ile yazılan Türkçe medenî lisanlar içinde yegâne lisandır, ki
onu konuşmak, cahil olmayanların bile okumasına yazmasma kifayet etmez :
Rumlar, Yahudiler, Ermeniler gibi... Bu milletler Türkçeyi kendi harfleri ile yaz
maktadırlar.
Bugüne kadar Türkçe konuşup da yazıp okumayı hatırına bile getirmeyen ec
nebi ve gayrı Türklere, şimdi yarım saatte Türk Dilini yazdırıp okutmak mümkün
olmuştur.
İLK FAYDALAR - Yeni harflerle Türk lisanı azîm ekseriyetleri kısa bir müddet
içinde kara cehalet batağından kurtaracak ve Türkiye'deki tekmil anasırın müş
terek dili olacaktır.
Kendi lisanında heceleme devrini geçirmiş Türk, ancak lise mezunları veya o
derece tahsil görmüş olanlar arasında bulunur. Bizde bütün mahalle kahveleri,
ibtidai sınıflar gibidir : Orada en basit Türkçe kelimeler bile hece hece okunur.
Eski üstün esre tenkidi ve yabancı kelimeleri yanlış okunuşun seviye için bir mi
yar addedilişi (**}. Türkleri bir nevi cehr hicabına, kıraate şüpheli kelimeleri yu
varlamak, silmek ve atlamak gibi garabetlere düşürmüştür. Bizde hatib yetişmemesinin büyük sebeblerinden biri, bu utangaçlıktır. Süleyman Nazifin nutkun
da "inba" kelimesini hatalı okuyan bir muharrire senelerce bu hata yüzünden gülünmüştür. Ben daha dün en maruf kelimelerden birini yanlış telaffuz etmekte
olduğumu Arap üstün esresini daha iyi bilen bir arkadaşımdan öğrendim.
Bir milletin kendisinin başa çıkamadığı lisan, taammüm edemez.
Ve Türkçe için b u ne bedbahtlıktır, zira Türkçe, kaideleri sarf ve nahvi en ko
lay, en sâde lisanlardan biridir.
En sâde, en kolay lisanı asla öğrenilmez bir muamma haline getiren sebeb,
bu lisanın bünyesine asla mutabık olamayan yabancı harflerdir.
Türkler kendi öz kelimelerini istedikleri gibi evirip çevirmek, fakat yabancı
kelimelere asla dokunmamak, onları mukaddesat gibi, resim, şekil ve ahenkleri
(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 10.8.1928
(**) "Daha doğru dürüst bir ibare okuyamaz!"
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ile muhafaza etmek mecburiyetinde idiler. Komisyonun kavaîd raporunda denil
diği üzere : "Bıldır kelimesinin (bir yıldır) dan teşekkül ettiğini bilmeden manası
nı anladığımız halde (bililtizam)'ın bay-ı çareden, lâm-ı tariften ve iltizam-ı mastar-ı mezıdün fiilinden terekküb ettiğini bilmemiz lâzımdı." Halbuki halis Türkçe
bir kelimenin şu müteaddid imlâlarma dikkat ediniz : Bulundurulamaz, bulun
durulamaz, bulundurulamaz, bulundurulamaz, bulundurulamaz, bulundurula
maz ve bulundurulamaz! (Bu yedi kelimenin yazılış yani imlâ şekilleri değişik, fa
kat hepsinin okunuşu aynıdır).
Osmanlı lisanı Osmanlı Devletinden daha az müstakil idi.
DİĞER FAYDALAR - Yeni harflerle bütün yabancı kelimeler millileşecek,
Türkçe müstakil lisan olacaktır.
Müstakil lisan, biraz müstakil kafa ve müstakil vicdan demektir. Hiç bir Ara
bi, Farisî kelimenin lisanımızdaki itibarı, herhangi bir freng kelimesinin itibarın
dan fazla olmayacak, tekâmül ve spor ikisi de kamusumuzda aynı kıymeti ala
caktır. Kaidelerde ise bir tek kıymet, Türk kıymeti kalacaktır. Yeni harfler Türk
lisanına kanatlar gibi takılıyor.
Avrupalılarla ne kadar birleşirsek birleşelim, kalemimizi elimize aldığımız va
kit, fes ve şalvar giymekten daha azîm bir fark ile onlardan ayrılıyorduk. Bu Şark
ve Asya damgası etimizin içine işlemiş bir mavi dövme gibi idi. Asya'dan ne ka
dar ayrılırsak ayrılalım, bu Arap Acem esareti lisanımızda baki kaldıkça kafamız
da az çok esaret gölgesi kalacaktı.
Yeni harflerle bizi Avrupa'dan ayıran son uçurum doluyor ve bizi Asya'ya bağ
layan son halka kopuyor.
Ya matbaacılık, ya übaat sanayii? Bu alemde her şey sülüsan nisbeti kolay
laştıracak, ucuzlayacak, güzelleşecektir. Bütün beşerin zekâsı soldan yazılan
munfasıl harfler sanayiinin terakki ve inkişafına çalışıyor. Birden bire bütün aşıl
mış mesafeyi atlamış olacağız.
En kısa ve kafi usullerle tatbik, en kısa yoldan Türk lisanının istiklâli; yegâ
ne dileğimiz arük bu olmalıdır.
Falih Rıfkı
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"YENİ TÜRK HARFLERİNİ ÖĞRETİNİZ!" (*)
Vatanı kurtaran ve çok kısa bir zaman havsalası içinde, her ümidini kaybet
miş ve bitmiş bir yığından, medenî hayatına susamış bir kudret varlığı yaratan
büyük Gazi, asıl Türk harflerini tespit etmek ve bu yeni inkılâb ile, vücuda getir
diği bütün müessir medeniyyeyi -medeniyetin en mütekâmil zümreleri ile- ebedi
yet tarihine nakş eylemek üzere bulunuyor!
Gülhane Parkı'nı dolduran ve yüz binin, sesinin hasreti ile coşan kesif kala
balığa karşı o veciz hitabelerini irâd buyurdukları gece; halkın hararetle ve daki
kalarca devam eden alkış akisleri, her işaretinde olduğu gibi bu işaretinde dahi
behemahal bir fevz ve felah mündemiç olduğuna ammenin nasıl iman getirmiş ol
duğunun bütün manasıyla Cumhurî bir delili idi.
Yüce mürşidin bütün millete tutacağı yolu gösteren beliğ işareti ve milletin de
şuurlu bir vecd içinde ve tehalükle irae edilen yola dökülmesi üzerinedir ki; o ta
rihî gece, arabm harfleri defnedilmesi ve kıdemi nâ-mâ'lum denecek kadar eski
ve asil Türk, zulmeti yaran büyük Türk ezelî ışığı içinde kendi dilini âdeta keşfet
ti!
TÜRK DEVLETİNİ KURAN AZİZ REİSİN ETRAFINI YEKPARE VE DEMİRDEN
BİR KALE GİBİ KUŞATMIŞ MİLLETİ ORTASINDA VE BİR "FERD-İ MİLLET" GİBİ
ANİ BİR HAMLE İLE AYAĞA KALKMASI VE HER KELİMESİ, DÜŞTÜĞÜ YERDE
BİR HAYAT YILDIRIMI TUTUŞTURAN O YARATICI NUTKUNU İRADA BAŞLAMA
SI İLE TECESSÜM EDEN MÜHİB MANZARAYI BİR AN ZİHİNLERİNDE TASAV
VUR EDEBİLENLER, BU MİLLETİN EN KORKUNÇ BİR AKİBET UÇURUMU ÜZE
RİNDEN NASIL FEVKALBEŞER BİR HAMLE İLE ATLAYIP BUGÜNKÜ FEYYAZ
VAZ'İYYETE GELDİĞİNİ DAHA İYİ ANLAYAN BİLİR, ÖLMÜŞ MADDEYE CAN
NEFH EDEN MUCİZEVİ KAABİLİYETİNİN BÜTÜN SIR VE HİKMETİNE DAHA İYİ
ERERLER.
Yine Büyük Gazi'nin ifadesi ile, tatbîka başlandıktan beş sene sonra Türk
Milletini en müterakki ve mütemeddin milletler sırasına koyacak olan yeni Türk
harfleri, o geceden beri milletin ve millet müesseselerinin başlıca meşgalesi hali
ne geldi ve denebilir ki, bir aydan beri "0"nun uğraştığının yarısı kadar, memle
kette herkesin b u harflerle meşgul olması imkânı temin edilebilse idi, yeni Türk
harfleri, bugün artık herkesin bildiği ve geniş vatanın her tarafından vatandaşla
rın kemâl-i suhuletle tatbik ettiği millî bir müessese halinde tecelli ederdi.
O geceden beri halkın izhar ettiği tehalükü yakından takip edenler, lâ'alet ta
yin her yerde ve her mecliste yeni Türk harflerinin bugün başlıca iştigal mevzuu
olduğunu görenler ve bilenler, eskiden o mertebe güç, n â kaabil, muhali farzedilen, fakat hakikatte basit, kolay, derhal kaabil-i tatbik olduğu bir iki tecrübe ile
taayyün ve tezahür eden b u derece zarurî bir teşebbüse, şimdiye kadar nasıl olup
da girişilemediğine, azîm hayretler içerisindedirler.
(*) İkdam Gazetesi: 15.8.1928
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Bu faaliyete hariçten şahit olanlar ise, bütün bir milletin hareket ve cereyan
halindeki coşkun manzarasına bakarak, bir ilim ve terakki hazinesinin kapısını
açmak için kendisine verilen tılsımlı anahtarın bir an evvel tarz-ı isti'malini öğ
renmek hararet ve iştiyakı içinde sabırsızlandığında, pek haklı olarak hükmede
bilirler.
Arap harflerini hiç öğrenmemiş tahsilsiz muhitlerde, bir iki gün içinde Latin
harflerine alışmak ve hemen gazete okumağa bile başlamak suretiyle tecelli eden
inhimak ise, milletteki öğrenmek arzusunun şiddetini göstermek itibariyle bil
hassa şayân-ı dikkat addedilmek lâzım gelir.
Eskiden galiba hiç yapılmamak üzere tatbiki daima meçhul bir âtiye terk ve
hatta lafı edilmekten bile ihtiraz ve tehaşî edilen Latin harflerini öğrenmek için,
üç dört günden beri bu harfleri okumağa alışmış eski ümmilerin de memnuniyet
le teyid ettiklerine göre, meğer kâbus gibi gözlerimizin önüne dikilen asırlar de
ğil, fakat ancak yirmi sekiz harfin bir elifbeyi öğrenmek için lâzım gelişi kısa za
man lâzım imiş!
İşte bu suretledir ki, o tarihî geceden beri, yeni Türk harfleri, bütün muhit
lerde, Türk milletinin, fiilen ve derhal işe başlamak suretiyle tecellî eden yüksek
karar ve tasvibine iktiran etmiş bulunuyor. Büyük Reisin geceli gündüzlü çalış
tığı Dolmabahçe Sarayından Türk Vatanının en uzak ve mütevazi köyüne kadar
her tarafa akseden bir ses, rehakâr inkılâbın ve hepimizi zilletten kurtaranın se
si, Türk Milletini ilerlemiş milletlerin sınıfına koşmağa yeni bir hayat hamlesi ile
silkinmeye ve "asırlardan beri kafalarımızı demir bir çerçeve içinde bulunduran,
anlaşılmaz ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmağa" çağırıyor ve :
"Bu memleketin cidden mamur, bu milletin cidden mes'ud olmasını kalben
arzu edenler, bunca muvaffakiyetlerine rağmen bu milletin lisanını ve yazısını
akvam-ı ibtidaiyyenin işaretleri gibi görerek ona hiç bir kıymet vermek lüzumu
nu hissetmeyenleri hakikate irca etmeli, yeni yeni harflere ve bu harflerle husu
le gelecek vaz'iyyete bütün heyecanları, ümitleri ve ciddiyetleri ile ehemmiyet ver
meli ve meşgul olmalıdırlar." diyor.
Bize nur-ı enver yolu gösteren el, her zaman olduğu gibi yine "O'nun" eli ve
havayı dolduran bu yaratıcı sesi, her müşkilde imdadımıza yetişen "O" nun sesi
dir. Her zaman, hepimizin can kulağı ile dinlediğimiz bu ses, bugün diyor ki :
"VATANDAŞLAR, YENİ TÜRK HARFLERİNİ ÇABUK ÖĞRENİNİZ, BU HARF
LERİ BÜTÜN MİLLETE, KÖYLÜYE, ÇOBANA, HAMMALA, SANDALCIYA ÖĞRETİ
NİZ VE BUNU VATANPERVERLİK, MİLLİYETPERVERLİK VAZİFESİ BİLİNİZ!"
Ali Naci
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TATBİKAT SAFHASI (*)

Lisanımızı Yeni Türk Harfleriyle yazmak meselesi nazarî olarak halledilmiş gi
bidir. Bir kaç hafta içinde Yeni Türk Harfleri ile yazılmış elifbe, imlâ ve sarf kitap
ları tab' ve neşredilince tatbikata başlayabilmek için ilk şerait hazırlanmış ola
caktır. Nihayet bir kaç ay içinde Türkçemizde mevcut ve müstamel olan kelime
lerin yeni harfler ile yazılmış imlalarını tespit eden bir lügat kitabı yapılır, bu da
tab' ve neşr olunabilir ise tatbikat için nazarî olarak her şey tamam olmuş bulu
nacaktır.
Latin harflerinin lisanımıza tatbiki ibtida mevzu bahis edildiği zamanlan hatır
lıyoruz. O vakit Latin harflerim lisanımıza tatbikini nazarî olarak faydalı bulmakla
beraber icraat safhasında pek çok müşkilâta maruz kalacağımızı zan ve tahmin
ediyorduk. Şayet memleketimizde bu tarzda bir lisan inkılâbına teşebbüs olunur
ise aleddevam cereyan halinde olan hayat-ı umumiyyeyi bu yüzden tazyiklara, sek
telere maruz bırakmamak için çok ihtiyatlı hareket etmek lâzım geleceğini düşünü
yorduk. Bilhassa resmî ve gayr-i resmî muamelât-ı umumiyyeye ait yazılarda yeni
harflerin tatbikini mecburî kılmak için lâakal on, on beş senelik bir istihzar devre
si kabulünü zarurî buluyorduk. Hatta yeni harfler ile yazılan Türkçemizi tamamen
hayat-ı memlekete sirayet etmesini, eski Arap harflerinin tamamen istimal saha
sından silinip gitmesini bir nesil meselesi olarak tasavvur ediyorduk.
Fakat şimdi öyle görüyoruz ki bizim evvelce tasavvur ettiğimiz müşkilât doğ
rudan doğruya lisan inkılâbına temas etmemekten neş'et ediyor imiş. Yeni Türk
harfleri için kabul edilen şekilleri gördükten ve bu şekiller ile okuyup yazmaya
evvelce tahmin ettiğimizden az bir zamanda istinas olunabileceğine kanaat getir
dikten sonra ilk zamanlarda istihzar devresi için düşündüğümüz müşkilatm bi
raz mübalağalı olduğuna hükmetmeye başladık.
Aceba tatbikat müşkilâtı hakkında ilk düşünüşümüz mü daha doğrudur?
Yoksa son görüşümüz mü? Zannediyoruz ki yeni harfler ile okuyup yazmak te
şebbüsü bir kaç aylık bir tecrübe safhası geçirince bu nokta-i nazardan hiç bir
şüphe ve tereddüt kalmayacaktır. Gazi Hazretlerinin Sarayburnu hitabesinde ni
hayet iki sene sonra yeni Türk harflerinin tamamen memleketimizde eski harfle
rin mevkiini almış bulunacağına dair bir işaret vardı. Bizzat Gazi Hazretlerinin li
san inkılâbımıza rehberlik etmeleri bu âli işaretin tahakkuk edeceğine kuvvetli
bir zamandır.
Ankara'dan gelen son haberlere nazaran Reis-i Cumhur Hazretlerinin tasdi
kine arz edilecek kararnameler Başvekâlette yeni Türk harfleri ile yazılmaya baş
lanmıştır. Bu manidar misale göre ise ihtimal ki iki seneden evvel düşündüğü
müz lisan inkılâbı ikmal edilmiş bulunacaktır.
Mamafih yeni Türkçe harflerin ilk hususta istimalini mecburî kılacak bir
vaz'iyyet ihdas ederken, bu mesele hakkında kat'î bir kanun kabul eylerken atı(*) Vakit Gazetesi: 16 Ağustos 1928

147

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
lacak adımların istikametini daha vazıh bir surette bilmeliyiz. İstikbale doğru at
tığımız bu adımlardan hayat-ı umumiyyemizde her hangi bir şekilde zarar vuku'
bulmaması esbabını da temin etmeliyiz.
Diğer taraftan Yeni Türkçe harflerinin kabulü meselesi matbuat sahasına in
tikal ettiği günden beri kitapçılar eski harfler ile yeni yeni kitap basmaktan ihti
raz eder olmuşlardır. Diğer taraftan yeni harfler ile kitap basmak da yeni harfler
ile okuyup yazanların bugünkü Arap harfleri ile okuyup yazanlar kadar çoğalma
sına vabestedir. Kitapçılar basacakları kitapları halk tarafından alınacağına, masarif-i tabiiyyesi ile beraber bir miktar kazanç bırakacağına emin olmadıkça yeni
kitap basmağa cesaret edemeyecekleri için bu tereddütlü devrenin de uzun sür
memesi lâzım gelir. Aksi takdirde esasen memleketimizde durgun olan fikrî ha
yat bütün bütün hali ile tevakkufa girebilir.
Bu sözler ile şuna intikal etmek istiyoruz ki ilk merhalede yapılacak şey
memlekette ne kadar okuyup yazan var ise bunların sür'at-i mümküne ile yeni
harflere istinas etmelerini (alışmaları) temin etmektir. Bu da ancak bizzat Gazi
Hazretlerinin işaret buyurdukları veçhile herkesin bu işi millî bir vazife telakki
ederek hareket etmesi sayesinde kaabil olabilir. Bütün memlekete bir anda heye
can vermek ve bu heyecan nihayet bulmazdan evvel mutlaka bugün memlekette
ne kadar okuyup yazan var ise hepisin! yeni harfler ile okuyup yazmağa alıştır
mak lâzımdır. Bundan sonrası için mekteplerimiz kâfi gelebilir.

Mehmet Asım
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YİNE YENİ HARFLERİMİZ (*)

Bir lisanın elifbeslni öğrenenler o lisanda her zaman okuyabilmeliler ve ufak
bir melekeden sonra o lisanı yazabilmelilerdir. Maarifin taammümüne anahtar
bilinen bu şart her memleket için bir ideal telakki olunur. Gerçi Maarif sadece
okuyup yazmaktan ibaret değildir. Hatta okuyup yazma bile her lisanda binnihaye harflerin delâleti kadar kelimelerin klişe şekillerinde dahî karar kılar. Fakat
bu, okuyup yazmada memleketin kemali olduğu gibi Maarif âlemine dahî ancak
okuyup yazma ile girilebileceğinden bu mebdein azamî kolaylık haddine ircaı yal
nız lisan meselesinin değil, bütün Maarif meselesinin halli ve her türlü içtimaî terakkiyât ve tekâmülâtın temini demektir. Bu nokta-i nazardan lisanımızda Arap
harfleri yerine Latin harflerinin ikamesini istihdaf eden karar ve gayreti Türk ta
rihinin kaydettiği en büyük inkılâblardan biri saymakta hata yoktur. Çabuk
okutmak ve dürüst yazdırmak hususunda her iki harf arasındaki farkı hepimiz
takdir ederiz. Çünkü Arap harfleri ile Türkçemizi benim diyen babayiğidin dahî
dürüst okumasına ve dürüst yazmasına imkân yoktur. Burası cümlemizin rânâ
malûmudur.
Filhakika seneler ve seneler var ki Türkçede bir türlü hallolunmak bilmeyen
bir imlâ meselesi vardır. Bir türlü hail ve tesviye sureti göstermeyen bu kadar
mesainin akameti neticesinde bizim anladığımız hakikat şudur ki bu Arap harf
leri ile herhangi sabit bir imlâ tesisine imkân bulunamamışür ve bulunamaya
caktır. Buldum, veya bulmak mümkündür diyenlerin bu işte hayale kapıldıkları
nı iddia ve isbat etmek güç bir şey olmaz. Halbuki farz-ı muhal olarak imlâ me
selesini tesbite muvaffak bile olsak, eğer bu mesaimizde Arap harflerini şimdiki
şekilleri ile idame etmek tarikini takip etmiş isek, o zaman Türkçe az çok fark ile
yine Çin ve Japon lisanları yolundaki mahiyetini kaybetmemiş, belki o yolda salâbet peyda etmiş olacakür. Çünkü matbaa kasalarımız, lisanımızın tahrir ve ter
tibi namına, dört yüz altmış bu kadar şekilde terekküb etmektedir. Harflerin yek
diğerlerine vasılları keyfiyeti pek muğlak olduğu için dökmede temin etmekten
âciz kaldığımız punto tenevvuunu klişeye çekilmiş elyazıları ile telâfiye çalıştığı
mız her gün görülüyor.
Türk yazısını matbaacılığa tatbik eden "İbrahim Müteferrika" aceba daha o
zamandan daha kolay şekiller ihtiyar edemez mi idi? Bunun hakkında muhtelif
rivayetler vardır. Hatta diyorlar ki zavallı "İbrahim Müteferrika" zamanının elyazılarını aynen taklide çalışmış iken o kadar müşkilâta maruz bırakıldı, ondan
başka şekiller ihtiyarına kalkışsa cehil ve taassub zavallının matbaasını belki ba
şına geçirir idi. Bu tahrrıinin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şu
dur ki eğer "İbrahim Müteferrika" biraz farklı bir şekil dahî ihtiyar etmiş olsa idi,
her halde munfasıl hurufa kadar gidemeyecekti. Binaenaleyh ne yapsa idi, pek
az fark ile daima aynı şey olacaktı.
(*) Cumhuriyet Gazetesi: 17S.1928
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Aceba o zaman yapılamayan bu munfasıl harfler tecrübesi -fakat Arap harf
leri üzerinde- bilâhare yapılamaz mı idi? Seneler ve senelerdir girişilen muhtelif
tecrübeler meyanında onu da gördük. Sağdan sola yazılan munfasıl harflerin ver
diği netice ya hattı-ı mıhıye, yahut İbrani yazışma müşabih bir yazıdır, onlarda
da Arap harflerinin binbir müşekkeli yine hemen hemen aynen yalandır.
O halde Türkiye'de dahî nihayet Maarifi tesis etmek için yazısıyla, imlâsıyla,
sarf ve nahvi ile muttarit bir lisan esasmı ne zaman, nasıl temin edebilecektik?
Bunun çaresi öteden beri böyle iddia edenleri rey ve kanaatlerine mutabık olarak
Latin harflerinin alınmasında ve onların güzel Türkçemize tatbikinde görüldü.
Harfler kendi başlarına hiç bir mana ifade etmezler. Onlar lisanları ifadeye müekkil kılındıklarında, yani kelimeleri ve cümleleri teşkil ettiklerinde manidar olur
lar. Yeni harfin kabulü ile lisanda bir tagayyür husule gelecek değildir. Olsa olsa
çabuk yazmak, çabuk okumak, herkes tarafından kolaylıkla anlaşılmak gibi te
kemmüller husule gelecektir. Biz aynen ve tamamen mutabık olduğumuz bu
nokta üzerinde ısrar edecek değiliz. Bizim söyleyeceklerimiz daha ziyade tatbika
ta aittir.
Geçen gün bu meseleye tahsis ettiğimiz makalede de bilhassa tatbikat üze
rinde tevakkuf etmiş idik. Yeni harfleri bütün memlekete tamim etmek ve onlar
la halkın ünsiyetini, yani onların kolaylıkla okutulup bilhassa kolaylıkla yazılma
sını temin eylemek ihtiyacındayız. Bir harften diğerine geçerken umumî ve husu
sî hayatımızda her hangi bir fetrete, herhangi bir zorluğa meydan vermemek mec
buriyetinde olduğumuza kani bulunuyoruz. Binaenaleyh umumî ve hususî bü
tün mesaiyi muazzam bir teşkilât ile yeni harflerin tâlim ve tamimine hasrettiği
miz halde bu maksada aceba ne kadar zamanda vasıl olabiliriz? Bu maksadımı
zı tamamen temin edecek müddet hususunda cümleyi müttefik görmüyor, ve bu
n u da pek tabiî buluyoruz. O halde müddet hususunda fazla oyalanmayarak taallüm ve tamimi mümkün olduğu kadar sür'atle temin edecek teşkilâta ehemmi
yet vermeliyiz. İşin mantıkî bir yanı bunda olduğuna şüphe yoktur.
Yeni harflerimizin tatbikatına ait gazete haberleri meyanında bazı isticaller
görüyoruz. Hey'et-i Vekile kararnamelerinin yeni harflerle yazılmaya başlanaca
ğına ait bir Ankara haberi ile yeni harflerin tatbikine intizaren mekteplerin açıl
ması bir müddet tehir olunması muhtemel bulunduğunu söyleyen bir İstanbul
haberi bu cümledendir.
Lisanımızın yeni harflerle henüz elifbesini, henüz gramerini, henüz lügatini
yazmış değiliz. Bunlar yazılacak, basılacak, dağıtılacak, bunlar üzerinde tedri
sat yapılacak, bu yeni esaslarda umumun az çok ünsiyeti hasıl olacak, arayerde muallimler ve hususiyle ilk tedrisat muallimleri ve ilk mekteplerin ilk sınıfla
rı bu harflerle okunmağa başlayacaklar; arayerde diğer sınıfların kitapları pey
derpey yeni yeni harflerle basılacak, ne kadar fazla çalışırsa hepsi yine az çok za
man isteyen bütün bu işleri imal ederek yeni harflerle bugünden yarına tatbika
ta geçiyoruz demek bizce cidden fazla ve lüzumsuz, herhalde faydasız bir istical
olur.
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Yeni harflerin azamî sür'atle tâlim ve tamimi en büyük hedeftir. Bu hedefe
vusul için takibi iktiza eden yolları sağlam teşkilâta bağlayarak azamî semerele
re bir intizam ile yürütmek ilk vazifedir. İşte bu meyandadır ki bilmiyoruz ne ka
dar zaman sonra nihaî şeklini alacak olan tatbikat dahî peyder pey fiil ve icra
mevkiinde konulup gidecektir. Esasında mutabık olduğumuz bu muazzam işin
usulünde dahî hiç noksansız yürürsek hem gayeyi pürüzsüz temin edebiliriz,
hem de ona daha çabuk vâsıl olabiliriz. Fransız şairinin dediği gibi biz bu işte ma
kûl bir yavaşlık içinde çabuk yürüyeceğiz.

Yunus Nadi
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TÜRK HARFLERİ (*)

Millî mücadele tabirini yalnız Mondros mütarekesini takip eden yıllarda Ana
dolu'da geçen ve tarihin kayda alışmadığı bir zafere münteha olan Askerî Hare
kât devresine münhasır saymak doğru değildir. Lozan sulhunu Saltanat ve hilâ
fetin ilgası; Cumhuriyetin ilâm; mahkemenin vahdeti; Medreselerin, Tekkelerin
izalesi; kırmızı fesin defi; Türk Kanun-u Medenisinin tedvini... Bütün bunlar mil
lî mücadelenin adım adım yekdiğerini takip eden ve her birisi Askerî zaferlerimiz
kadar kat'i, mutlak ve şümullü muvaffakiyyetlere vasıl olan safhalarıdır.
Yeni Türk Harfleri ile -gayesi Türk Milletini kuvvet, refah ve terakkide bütün
milletlerin fevkine çıkarmak ve ebediyyen o mertebede yaşatmak olan- bu müca
dele en yeni safhasına girmiş oluyor. Bu sahada sarf edilecek mesai müstevlile
rin, kovulması, siyasî, adlî, iktisadî istiklâlin kurtarılması uğurunda sarf edilmiş
olan gayretlerden daha az kudsî olmayacaktır.
Türk vatanperverliği, Türk milliyetperverliği, yani bütün Türk Milleti Büyük
Rehber ve mürşidin yeni bir işareti karşısındadır. Millî tekâmül yolunda millete
verilen bu işaret; "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir!" Kumandası kadar müheyyictir ve onun gibi en kısa zamanda en büyük neticeler tebşir eden müjdelerle do
ludur.
* * *
Eski harflerde dinî bir kıymet ve mahiyet görmek isteyenler acınacak cahiller
değil iseler, mutlaka azılı mürtecidirler. Milletin ileri gitmek isteyen ayağına asır
lardan beri kâh sülüs, kâh talik veya rık'a şeklinde çengeller gibi takılı kalan bu
harflerin Mekke'de icat olunmadığını ilk mektep çocukları dahi bilir.
Mitolojide bir efsâne vardır! Jüpiter'in torunu (Sizifj Cehennemde bir kaya
parçasını bir tepeye çıkarmaya mahkûm edilmiş. (Sizif) ezelden beri bütün gay
reti ile bunu bir noktaya kadar çıkartır, sonra takati tükenerek kaya ile birlikte
geri yuvarlanırmış.
Öğrenemeyenler kadar öğrenebilenlerin de müşteki bulunduğu eski harf,
Türk Milleti için irfan hamlelerinin takatim kesen bir cehennem kayasını kaldı
racak yem harfleri tesis mesâisine iştirak eden nesle mensup bulunmak şerefi
hakikaten büyüktür.
* * *
Bir zaman eski harflerin tâdil ve ıslahı ile iktifa edilmesi taraftarı olanlar da
görülmüştü. Belki hâlâ vardır. Nokta-i nazarları şöyle izah edilebilir! Tibet'te bir
şehir ahalisi evlerinin süpürüntüsünü kapılarının önüne atarlarmış, Süpürüntü
medhali kapayacak kadar birikerek küçük bir dağ halini alınca eve girip çıkma
ğı kolaylaştırmak için altından bir tünel açarlarmış... Bu tedbir tâdil ve ıslah ta(*) Cumhuriyet Gazetesi, 20.8.1928
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raftarlarınm eski harflerin yığın, yığın rnüşkilâtına çâre olarak ortaya sürdükleri
şekillerden farklı değildir.
* * *
Ahmet Vefik Paşa'ya affolunan (Lehçe-i Osmanî) lügatinin mukaddimesinde
şu cümleye tesadüf edilir!
"...Kelimâtın doğru okunması için kâfin envâına ve zamme alâmeti olan vavm ecnâsma işaret vaz' ve rumuzât cetvelinde tarif olundu."
Şemsettin Sami de (Kâmus-u Türkî) sinin mukaddimesinde şöyle der :
"...Mahaza lûgatları harekât ve işarât-ı lâzime ile telaffuzları tâyin olunup suret-i kıraatlarmda şüphe ve tereddüde mahal bırakılmamıştır."
Her iki lûgatçımn kendi keyif ve arzularına göre icad ve ihdas ettikleri işarât
ve rumuzâta rağmen Türk dili için Arap harfleri kimya rumuzâtından daha oku
naklı olamamış, ve bir kelimenin lâakal dört türlü okunabilmesi şurîşinin önüne
geçilememiştir. "Bir nokta sukutu ile gözü, kör." eyleyen imlâ tarzından ve "be
nim oğlum bina okur, döner döner yine okur." derdinden kurtuluşun müstakbel
tarihimizde Ergenekon Çıkışı gibi heyecanlı bir inşirah ile mütalaa edileceğine
şüphe yoktur.
Yüzde onumuz okuyup yazıyoruz. Yüzde doksanımız eski harfler yüzünden
ümmî kalmış. Yeni harf bir buçuk milyon okur-yazar Türkü, on üç milyon Tür
kün okuyup yazması, yani bütün memleketin geniş ve maniasız bir sahada seri
ve muazzam inkişafı uğuruna yeni bir cehde davet ediyor. Bu kadar büyük ve
umumî bir fayda için zahmete katlanmakta Cumhuriyet Vatandaşına tamamen
yaraşan demokratik bir ulviyet vardır.
Millî istiklâlin tamamlanmasına doğru açılan yeni ve hayatî cidal harb değil,
harf seferberliği ile başlıyor. Yeni Türk harfi Milletin etrafında toplanacağı bir
bayrak olacaktır. Onun vatanperverlere telkîn edeceği şiar (öğrenmek ve öğrenmek)'dir. Bu yolda sarf edilecek gayret Türk neferinin İzmir'e doğru yürümesi,
Türk kadınının askere mermi taşıması kadar mukaddestir.
Aydın Mebusu
Reşit Galip
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TÜRK HARFLERİ HAKKINDA YARINKİ KONFERANS (*)
DARÜLFÜNUN VE BEYAZIT MEYDANLARINDA TOPLANACAK HALK, BU
KONFERANSI DİNLEYEBİLECEKLERDİR.
"Mikrofon" ve "Oparlör" tesisatı vücuda getirilmiş, konferansın meydanlarda
toplanacak halk tarafından dinlenilmesi teinin edilmiştir.
Ağustos'un 21 inci yarınki Salı günü saat 16.30'da, Darülfünun binasında 1
numaralı "Anfiteatr" da Darülfünun Müderrislerinden Sekip Bey tarafından yeni
Türk harflerine dâir bir Konferans verilecektir. Bu Konferansı, şimdiye kadar ve
rilen Konferanslardan ayıran başlıca hususiyet, yeni Türk Harfleri İnkılâbına ait
olmasından mâda, aynı zamanda binlerce kişi tarafından dinlenebilmesi için
alınmış tertibât-ı mahsusadan ileri gelmektedir. Darülfünun emâneti, -İstan
bul'da ilk defa olarak- Megafonla Oparlör -tesisatı vücuda getirmek suretiyle ya
rın verilecek bir Konferansın aynı zamanda Darülfünun Meydanında ve Beyazıt
Meydanında toplanacak halk kitleleri tarafından da dinlenilmesini temin etmiş
tir.
Bu münâsebetle kendileriyle görüştüğümüz Muhterem Darülfünun Emini
Neş'et Ömer Beyefendi, gazetemize şu malûmatı vermiştir :
- Dârülfünun'da verilecek Konferansların fayda muhitini daha ziyade tevsi et
mek ve bu konferanslardan herkesin hissement olmasını temin eylemek üzere
Megafonla Oparlör tesisatına bilhassa ehemmiyet vererek Yeni Türk Harflerinin
kabulü üzerine bu vadideki mesâimizi tesri ederek -İstanbul'da ilk defa olarakDarülfünun ve Beyazıt Meydanlarında icâb eden tesisatı vücuda getirdik. Yapılan
tesisatın bir haftadan beri icra edilen provaları muvaffakiyetle neticelenmiştir.
Bu suretle vereceğimiz Konferansların uzun mesafelerden dinlenilmek imkâ
nı denebilir ki artık temin edilmiştir. Dediğim gibi, şimdilik yalnız Darülfünun
Meydânı ile Beyazıt Meydanında tesisat yapıldı. Biraz sonra, Fâtih Meydanı ile
Sultanahmet Meydanına dahi aynı tertibat vaz' edilecektir. Binâenaleyh Darülfü
n u n u n umumî ve halkı alâkadar eden Konferansları, büyük kitlelere uzun mesa
felerden i'sal edilebilecektir.
Sah günü verilecek Konferansa gelince :
"YENİ TÜRK HARFLERİNİN LÜZUMU TAHAKKUK ETMİŞ VE REİS-İ CUM
HUR HAZRETLERİ TARAFINDAN DAHİ HARFLERİN KABULÜ BÜTÜN MİLLETE
İŞARET OLUNMUŞTUR. BU HARFLERİN HAL-İ HAZIRDA VE MÜSTAKBELDE,
TÜRK MİLLETİ İÇİN TEMİN EDECEĞİ FEVAİD, ŞİMDİDEN TAHAKKUK ETMİŞ
GİBİDİR. BU HARFLERİN TAMİMİ İÇİN UMUM MİLLETİN, BÜYÜK REHBERİMİZ
TARAFINDAN İŞARET EDİLDİĞİ VEÇHİLE, MÜŞTEREKEN HAREKETE GEÇME
SİNİN DERECE-İ LÜZUMUNU ANLATMAK, BÜTÜN MÜNEVVERLERE, BUGÜN
MİLLÎ BİR VAZİFE OLMUŞTUR. DARÜLFÜNUN, İŞTE UHDESİNE MÜRETTEB
C*; İkdam Gazetesi: 20J8.1928
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BU VAZİFEYİ BİHAKKIN İFA İÇİN, YARINDAN İTİBAREN KONFERANSLARINA
BAŞLIYOR. VE MÜTEAKİB FAALİYETLERİ İLE DE BU VAZİFEYİ EN İYİ İFA ET
MEK AZMİNDE BULUNUYOR."
YENİ "ALFABE" ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE NEŞREDİLİYOR.
Dil Encümeni dün Galatasaray Lisesinde içtima ederek yeni gramer üzerin
deki müzâkerâtına devam etmiştir. Dünkü ictimâda da yeni sarf ve nahivin fiil ve
tasrifâtma âit kaideler tetkik edilmiş ve yeni usuller tesbit edilmiştir. Yeni alfabe
bir haftaya kadar saha-i intişara vaz' edilecektir. Yeni imlâ üzerinde tesbit edilen
müntehibbât da tab* edilmek üzeredir. Tahsili az, orta ve yüksek halk talepleri
nin seviyesine göre hazırlanan bu risaleler ağleb-i ihtimal Tayyare Cemiyeti ta
rafından satılacaktır.
MATBUAT CEMİYETİ YENİ HARFLER İÇİN BİR KURS AÇTI
Matbuat Cemiyeti âzası ile mürettibler ve diğer Müntesibîn-i Matbuat için ye
ni harfleri öğrenmek üzere bir kurs açılması da takarrür etmiştir. Cumartesi, Pa
zartesi, Çarşamba olmak üzere haftada üç gün Cemiyet binasında saat yarımdan
bir buçuğa kadar ders gösterilecektir. İlk ders önümüzdeki Cumartesi günü Ce
miyet Reisi Hakkı Tarık Bey tarafından verilecektir.
YENİ TÜRK HARFLERİNİ ÇABUK VE KOLAY ÖĞRENMEK İSTERSENİZ PER
ŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN, GAZETEMİZDEKİ DERSLERİ TAKİP EDİNİZ.

İKDAM
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YENİ HARFLER VE MANEVÎ İNKILAB (*)

Bir cemiyetin tekâmül ve terakkisinde Maarifi geniş halk tabakasına yaymak
kadar mühim bir mesele daha mevzu bahis olamaz. Gazi'nin idarî, siyasî ve içti
maî sahada yarattığı inkılâbın hakikî ve seri semeresi, ancak Maarifin geniş halk
tabakasına yayılması ile mümkün olacaktır.
Maarifi köylere kadar yaymak; "memleketin efendisini" dünyada olan biten
şeylerden haberdâr eylemek, ve ona, kendi ibtidaî hayatı ile yirminci asrın müte
kâmil hayatını mukayese ettirebilmek ve binnetice köylüye ve halka terakki ham
lesi vermektir. Yeni harfler sayesinde memleketin uzak ve ıssız köşelerine yayıla
cak olan Maarif, halka ve köylüye ait ruhu yükselten "manevî bir güneş" maka
mına kâim olacaktır.
Talim ve Terbiye Reisi Müderris Mehmet Emin Beyin dediği gibi "Harf inkılâbı
Maarif Seferberliği" nin mukaddemesidir. Bugün dört binden fazla satılmayan bir
eser, yarın beş on misli tezayüd etmekle, manevî cephede çalışan münevverleri
miz kendiliklerinden gayrete gelecekler ve memlekete bugünkünden daha müfld
olmaya çalışacaklardır. Bu, millî kütüphanemizin zenginleşmesine ayrıca yardım
edecek, telif ve tercüme faaliyeti bugünkünden çok daha fazla olacaktır. Bundan
başka Maarif; telif ve tercüme faaliyetini daha fazla himaye edebilecektir. Zira
Maarif hesabına tab' edilen bir eserin fazla satılması ihtimali, eserden zarar yeri
ne kâr temin edecektir. Biz bugüne kadar siyasî ve iktisadî istiklâle kavuştuğu
muz halde, manevî istiklâlimizi maalesef, elde edememiştik. Biz manevî sahada
adetâ bir kapitülasyon devri geçiriyoruz. İşte bizi zengin bir Millî Kütüphane ile
manevî kapitülasyondan serian kurtarmaya yardım edecek olan yeni "manevî in
kılâbı" ne kadar alkışlasak yeridir.
Bundan başka Maarifin halka doğru akması, inkılâbımızı kendiliğinden de
mokrasiye doğru sürükleyecektir. Bugün münevverlerimiz, çok mahdud bir züm
reyi nazar-ı dikkate alarak eser telif ve neşr etmektedirler. Halbuki yarın, bir ese
rin memleketin uzak köşelerinde okunması ihtimali, münevverlerin daha ziyade
halkı ve onun menfaatlerini düşünmesi neticesini tevlid edecektir.
Yeni harflerin halk arasında uyandırdığı alâka ve rağbet cidden takdire şayan
dır. Memleketin her tarafından gelen askerlerin kışlada etrafımı alarak : "Efendi!
Şu yeni harfleri bize öğretiver!" deyişi manevî inkılâbın enfes bir tablosudur. Amâli erbaayı kavrayan askerlerimiz, Arap harfleri ile yazı yazmayı bir türlü öğrenemi
yorlar ve işin künhüne vakıf olamadıklarından kemal-i safiyetle : "Yaş ilerlemiş!
Baş almıyor hemşehri!" diye kabahati kendilerine yükleniyorlardı. Halbuki kaba
hat münhasıran "Hiyeroglif' gibi şekillerle dolu olan Arap harflerindedir.
Yeni harflerle vaziyetin tamamen değişeceğini görecek olan halk, cidden çok
sevinecek ve okumak yazmak hevesi, kolaylığı dolayısıyla, mebsûten mütenâsib
bir surette çoğalacaktır.
C*; Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 25.8.1928
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Yeni harflerin asgarî bir zaman zarfında memlekete yayılması etraflı ve şaş
maz bir programla çalışmayı icab ettirir. 1930 senesi Teşrinievvel'in de yapılacak
olan yeni istatistik, fikri takip ile çalışıldığı takdirde, okumak yazmak bilenleri
mizin yüzde yetmiş beş nisbetinde çoğaldığım hayret ve şükranla tesbit edecek
tir.
Bana göre iki sene içinde şu şekilde bir iş programına ihtiyaç vardır :
1. İlk mekteplerin ilk sınıfında tedrisat, münhasıran yeni harflerle olmalıdır.
İki sene zarfında da bil'umum mektep talebesinin ve muallimlerin yeni harfleri
iyice benimsemeleri zarurîdir. İyice benimsendikten sonra, tedris kitaplarının
mevcuduna göre tedrisatı diğer sınıflara teşmil etmek mümkündür.
2. Her asker mecburî askerlik hizmeti esnasında yeni harfleri öğrenmeye
mecbur tutulabilir.
3. Resmî ve hususî müessesatta ve devâirde çalışan her vatandaş ve her me
mur, asgarî meselâ altı ay ve azamî iki senede yeni harfleri öğrenmeye mecbur
tutulabilirler. Öğrenmeyenlerin muayyen cezalara maruz bırakılması vatandaşlık
iktizasındandır.
Umumî nüfusu meselâ üç binden aşağı olmayan ve bir mektebi bulunan şe
hir halkı, iki sene zarfında yeni harfleri öğrenmeye icbar edilebilir.
Öğrenmiyenlerin, resmî ve hususî, hiç bir işle iştigaline müsaade edilmeme
lidir. Bu tedbir, şahısların doğrudan doğruya hayatî menfaatlarına temas ettiğin
den, herkes boş zamanlarım kahvehanelerde, ötede beride laklakiyât ile geçir
mektense, iki sene zarfında azamî yüz saatini yeni harfleri öğrenmeye hasredebi
lir.
Her şehrin Maarif ve Belediye Dairelerinin; halkın ihtiyacına göre dershane
ler açması ve yeni harfleri halka öğretecek olan muallimlerin tedris masarifini te
diye eylemesi zaruridir. Bunun haricinde kalan küçük ve perakende köy halkının
yeni harfleri öğrenmesini dar bir zaman içine sıkıştırmamak şartıyla münasib za
manlarda seyyar muallimler teşkilâtı vücuda getirmek ve bu suretle bir kaç sene
zarfında yeni harfleri çok geniş bir sahaya yaymak mümkündür.

Dr. Halil Fikri
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YENİ TÜRKİYE SON ASIR TARİHİNİN BİR MUCIZESİDİR (*)
İSVİÇRE MATBUATININ MÜTÂLAÂTI
İsviçre'nin mâruf gazetelerinden "Zofinger Tagblat" Diyor
ki : Felâket Türk Miletine İttihad ve Mukavemet kuvvetini
verdi. O acıklı günlerde dahi bir rehberin gayesini bilen
iradesi bu Kahraman Millete istiklâl ve hürriyete çıkan
yolu gösterdi.
Zürih - 26 {Hususî Muhabirimizden) - İsviçre matbuatı son zamanlarda ye
ni Türkiye'nin emsalsiz inkılâbı ve Gazi Mustafa Kemal'in eseri ile meşgul olmak
tadır. Mezkûr matbuat tetkikatma bir zaman evvel Alman Matbuatında takdirler
le neşredilen; Gazi'nin Teşrinievvel 1927'de Ankara Meclis-i Millisinde söylediği
tarihi nutku ile başlıyorlar. Yazılanların hemen hemen hayret ve takdirden baş
ka bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Yeni Türkiye son asır tarihinin en büyük mu
cizesi olarak tavsif ediliyor.
İsviçre matbuâü neşriyatından bilhassa pek mâruf (Zofinger Tabglat) Gaze
tesinin bir makalesi şayân-ı dikkattir. Mezkûr gazete, Türkiye hakkında bir çok
takdirkâr sözler arasında diyor ki :
"Yeni Türkiye'nin teşekkül ve inkişafı, asr-ı hazır tarihinin en büyük mucizesidir. Bu sözlerin hiç bir mübalağası olmadığım anlamak için (Bosfor)'da daha
yirmi sene evvel Osmanlı Hükümetinin zevaline sebeb olan, zalim Sultan Hamid
Hükümeti sisteminin hükümran olduğunu hatırlamak kâfidir. Yine unutulma
malıdır ki Türkiye'nin taksim ve mahvını istihdaf eden Sevr muahedesi imzala
nan aradan ancak sekiz sene geçmiştir. Bu muahede ile İstanbul ve Çanakkale
Cemiyet-i Akvamın yedd-i idaresine veriliyor; Türkiye'nin Avrupa'daki memâliki,
İzmir ve bütün Adalar Denizindeki adalar Yunanistan'a hibe ediliyor, Anado
lu'nun Cenub sahilleri İtalya'ya, Kilikya ve Suriye Fransa'ya terk ediliyordu. Tür
kiye namı ile ancak, Anadolu'nun ortasında etrafı düşmanlarla çevrilmiş küçük
bir parça bırakılıyordu ki bu Türk Milletini ölüme mahkûm etmekten başka bir
şey değildi. Bu şerait tahtında Türk Hükümetinin yaşayamayıp ergeç mahvolaca
ğını herkes biliyordu. Halbuki bugün kürre üzerinde beynelmilel mevcudiyetine
malik; her devletin hürmet ettiği kuvvetli bir Türkiye Hükümeti mevcuttur. Bu
gün Ankara'daki (kuvvetli adam) in, Bosfor'daki (hasta adam) m halefi olduğuna
insan âdeta güç inanabiliyor. (Sevr Muahedesi) nin imza edildiği an hiç şüphe
yoktur ki aynı zamanda yeni Türkiye'nin doğduğu dakikadır. Eğer galip devletler
daha yumuşak şeraitle iktifa etse ve Türk Milletine karşı daha lütufkâr davran
salardı, Türkiye'nin bu millî inkılâb ve bâ'sü bâdelmevti bugünkü şeklinde vukua
gelmeyecekti. Lâkin felâket Türk Milletine İttihad ve mukavemet kuvvetini verdi.
O acıklı günlerde dahi bir rehberin; gayesini bilen iradesi bu kahraman millete
istiklâl ve hürriyete çıkan yolu gösterdi. İşte bu rehber; bu mürşit; 1923 senesin
den beri Türkiye Reis-i Cumhuru bulunan Mustafa Kemal Paşa'dır."
(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 1.9.1928

158

YAZI DEVRİMİ - BASINDAKİ YANKILARI
Mezkûr makale; bu takdir kâr sözlerden sonra, Gazi'nin meşhur altı günlük
nutku ile meşgul olarak; Avrupa'nın, uzunluğu hasebiyle onu, o zaman iyice ta
kip edemediğini ve ancak şimdi tetkika fırsat bularak hayret ve takdirler içinde
kaldığını beyan ediyor ve Gazi'nin zikrettiği vak'alar diğer memleketlere hayali bir
roman gibi, geliyorsa da, bunlar birer hakikattir dedikten sonra, Alman muhar
rirlerinden doktor (Kurd Köhler) 'in Kemal Paşa hakkındaki sözlerini hatırlatıyor.
"Düşmanlar, hücumlar, tehlikeler ortasında, gözünden; milletini saadete götüren
gayeyi bir an kaybetmeyen Büyük Rehberin, milletinin kalbinde söndü zannedil
diği milliyet çirağını nasıl tekrar ateşlediğini; onlara nasıl hayat bahşettiğini gö
rüyoruz. Düşmanlara kendini... teslim etmeyen milletlerin nelere kadir olabile
ceği bu misalle bir defa daha ishat edilmiş oluyor. Bundan başka bu vak'a bize;
ömründe boynunu Ecnebi boyunduruğuna uzatmayan kahraman Türk Milleti
nin -ekseriya uzaktan güçlükle görülebilen- ruhunun iç yüzünü gösteriyor." Bu
sözleri tasdikten başka ilâve edecek bir tek sözü kalmadığını söyleyen İsviçre Ga
zetesi makalesine şöyle nihayet veriyor :
"Vakayiin inkişafı Kemal Paşa'nm; gayelerinin tahakkukunu gösterdi. Bugün
Cihan tarihinde hürmet edilen bir kuvvet olarak, yeni Türk Devleti istikbale doğ
ru terakkiperver adımları ile yürüyor. Kemal Paşa'nm düşmanları bile zamanı
mızda onun bu mucizekâr eserinin emsali olmadığını tasdik etmelidirler."
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HÂKİMİYETİ MİLLİYYE (*)
TATBİK
Yeni yazı ihzar devresinden, artık tatbik devresine geçti.
Mebuslarımızdan başka hemen hemen bütün münevver sınıf ve müessesele
ri, Darülfünunun, matbuatın üdeba ve sanatkârları temsil eden şahsiyetler Dolmabahçe Sarayı ictimaında ihzar-ı mesaisini tetkik ettiler. Başvekil İsmet Paşa
vaziyeti vazıh ve nefis nutku ile hulasa etti.
1 - Komisyonun alfabesi temeldir ve Türk alfabesidir. Kafidir, ihtiyaçları tat
mine kâfidir ve bizim alfabemiz olmaya lâyıktır.
2 - Komisyonun tesbit ettiği gramer ve imlâ esasları, bugün için en amelîdir.
Bu esaslar Türk Dilinin yeni yazıya intikalinde kafi şekil olarak kabul edilmeli
dir.
Filhakika sahib-i salâhiyetler arasında henüz münakaşa olunan bahisler son
derece mahdud, ve hepsi pek ufak teferruata aitti. Bu teferruat için Efkâr-ı Umumiyyeyi bir gün daha, henüz kafi şekil olmamış gibi, sakat ve hamle kinci bir te
reddütte bırakmak doğru değildi.
Komisyon tarafından takip olunan şu prensipler nazar-ı dikkatte tutulmalı
dır :
1 - Komisyon lisanın bugünkü hakikatini tesbit eden bir alfabe ve gramer
esasları aramıştır. Bizzat lisanın ıslâh ve tasfiyesi ile meşgul olmamıştır.
2 - Lisanın bugünkü hakikatte mukarrer eşkâl olduğu gibi, henüz tekâmül
halinde bulunanlar var. İşte küçük ihtilaflar asıl bu meselede çıkıyor. Zannımıza
kalırsa bu meselede de komisyon en doğru usulü bulmuştur :
a) Kaide ve işaret vaz' ederken lisan tekâmülünün mer'i mahsus temayülünü
nazar-ı dikkate almak.
b) Müstakbel neslin vazifesini ve lisan tekâmülünün seyrini işkâl edecek kuyûd ve şuruttan ictinab etmek.
Meselâ komisyon yavaş yavaş benimsediğimiz, kısm-ı azamim uzatmak işa
retine kalb ettiğimiz "ayin" ve "hemze" yerine bir harf bulmaktan ictinab etti;
icab ederse kullanılan kelimenin resminden silinecek olan işaretleri tercih etti.
Çift -y- lerde de bu mantıkla hareket etti.
Mahaza asırlardan beri devam eden bir yazı şeklini, o şekil ile taban tabana
zıt yeni bir yazı şekline inkılab ettirmek için bu kadar kısa zamanda pek az kaabil-i itiraz esaslar elde etmek, Arap harflerinin Türkçe için ne kadar aykırı ve iğ
reti olduğunu garb alfabesinin ne kadar uygun ve zarurî olduğunu isbat eder.
Dünden itibaren her tarafta yeni alfabeye ve yeni kavâid için münakaşa saf
hası nihayet bulmuş ve katî talim ve tatbik safhasına çıkmıştır. Bu hususta dü
şündüklerimizi kısaca hulasa etmek istiyoruz. İntikal devresi azami süratle niha
yet bulmalıdır. Arap ve Türk harfleri yan yana uzun müddet yürüyemez, asıl zor
luk, yazıdan ziyade okuma meselesinde, yeni kelime klişelerinin eski kelime re(*) Hâkimiyet-i Milliye : 1.9.1928
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simleri yerine kaim olmasındadır. Bunun için yegâne çare mütemadiyen "kıraaf'tır. Bize öyle geliyor, ki kıraat için en ziyade istifade edeceğimiz matbuat,
sür'atle yeni yazıya geçmelidir. Vakıa sayfalarımız birden bire kararmış, ve için
de güçlükle ve batâetle yürünebilir bir manzara alacaktır. Fakat bir kaç ay için
de geceden gündüze çıkar gibi, bu karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Gazetedeki
Türk yazıları kıraat temrinleri değil, fikir ve havadis yazısının bizzat kendisi ol
malıdır.
Bir müddet için gazeteler, dört sayfaya inebilir ve intikal buhranı için Hükü
met bütçesinden muavenet edilebilir.
Devlet neşriyatı hususunda son derece dikkat etmek, gerek bugünkü kıraat,
gerek yeni Türk Kütüphanesi için esas olabilecek kitaplardan başka eserler için
devletin bir santimi sarf olunmamalıdır. En ağır yük Maarifin neşriyat bütçesine
isabet ettiğinden, bu bütçe son derece dikkatle, her sene son satırına kadar mu
ayyen bir neşriyat programının tahakkuku için kullanılmalıdır.
Falih Rıfkı
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KÜLTÜR VE İHTİSAS (*)
Geçenlerde gazetelerde bazı kimselerin yeni harfleri öğrendiklerinden bahisle
memuriyete talip olduklarına dair bir fıkra vardı. Hatti zâtında ehemmiyetsiz gö
rülen bu haber delâlet ettiği zihniyet itibariyle hayli şayân-ı dikkattir. Ekseriya
çok basit görüşlerin, He/et-i İctimaiyye içinde mühim tesirleri olur. Cemiyetin
ahenk ve nizamını muhafaza etmek için bunların vakt-i zamanı ile önüne geçil
mesi icab eder.
Maarif hususunda öteden beri pek fakir kalmış olan memleketimizde, onun
ilk safhasını teşkil eden okuyup yazmaya büyük bir ehemmiyet atfolunmuştur.
İhtimal ki Arap harfleriyle okuma yazma öğrenmenin pek müşkil olması, pek çok
zamana ihtiyaç göstermesi haklı olarak bu telakkiyi doğurmuştur. Bu kadar
müşkilât içinde beş on kişinin hakkıyla okuyup yazmayı öğrenmesi onlar için bir
nevi temeyyüz vesilesi teşkil ederdi. Bir zamanlar okuyup yazmak bir vasıta de
ğil, adeta bir gaye addolunur ve Maarifin bu ilk safhasında her şey bitmiş ve ta
mam olmuş telakki edilirdi. Hey'et-i İctimaiyyemizde bu telakki o kadar yanlış bir
şekilde yerleşmişti ki, uzun müddetler umumî hizmetleri ifâ için nihayet okuyup
yazmanın kâfi olduğu kanaati hüküm sürmüştür. Bu suretle biraz okuma yaz
ma bilen ve bir de Devlet memuriyetlerini atıyye şeklinde tevzi edebilecek ma
kamdaki idare amirlerine intisabı olan herkes umumî hizmetler kadrosuna dahil
olabilmiştir.
İçtimaî ve iktisadî hayatın pek basit olduğu devirlerde bu basit muhakeme
nin zararı belki de o kadar his olunmaya bilirdi. Devletin vazifeleri, nihayet em
niyet ve asayişin temin ve muhafazasına inhisar ettiği zamanlarda asgarî bir bil
gi derecesi ile idare-i maslahat belki mümkün görülebilirdi. Fakat bugün için ar
tık buna imkân kalmamıştır. İçtimaî hayat muğlakiyyet kesb ettikçe umumî hiz
metlerin arz-ı iftikar ettiği kültür ve bilgi derecesi de mütemadiyen yükselmiştir.
Okuyup yazmak bu dereceye vusul için ilk kademeyi teşkil eder. Medenî hayatta
bizden ileride olan milletlerin ahvaline bakarak bu hakikati teslim etmemek kaabü değildir.
Avrupa'nın bilhassa şimal memleketlerinde okuyup yazma bilmeyen kalma
mış gibidir. Varsa bile nisbet pek küçüktür. Amelesinden hizmetçisine kadar,
herkes vaz'iyyeti ile mütenasib olarak intihab ettiği gazetesini kolaylıkla okur,
meramını yazı ile ifade edebilir. Buralarda okuyup yazmak her şeyden evvel in
sanlığın bir imtiyaz ve icabı olarak telakki edilir. Çünkü cemiyet içinde yaşayan
bir insan için okuyup yazma yalnız hayatı kazanmak maksadıyla kullanılan bir
vasıta değil, aynı zamanda onu manen yükseltmeye, zenginleştirmeye hadim olan
bir alettir. Okuyup yazma kültür ve ihtisas için bir anahtardır. Fakat bizatihi kül
tür ve ihtisas değildir. Bunun için medenî memleketlerde yalnız okuyup yazma
nın mühim bir imtiyaz teşkil ettiği devirler çoktan arkada kalmıştır. Şimdi ora
larda gerek umumî ve gerek hususî hizmetler için evvel emirde kültür ve ihtisas
aranmaktadır.
(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 6.9.1928
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Medeniyet hayatında kültür ve ihtisasın haiz olduğu ehemmiyeti uzun uzadıya izaha hacet yoktur. Devlet, Cemiyet ve millet mefhumlarının çok ehemmiyet
ve nezaket kesb ettiği bu zamanlarda, umumî bir hizmet ifasına namzet olanla
rın bunlar hakkında kâfi derecede malûmat sahibi olması, o hizmetin hüsn-i su
retle icrası nokta-i nazarından çok lâzımdır. Güzel yazı yazan fakat kendisine
mevdu' bir işi bin türlü bahaneler ile vaktinde ifâ edemeyecek derecede kültür ve
düşünceden mahrum olan bir memurun içtimaî kıymeti sıfırdır. Dahil olduğu
muz yeni hayatta malûmat ve mahareti yalnız eline ve gözüne inhisar eden me
murlardan büyük bir şey bekleyemeyiz. Okuma yazma bir başlangıçtır. He/et-i
İctimaiyyemiz yalnız bu başlangıca değil, onun gittikçe yükselen derecelerine alâ
kadar olmalıdır. Yeni yazımız esasen bu ciheti temin edecek faziletleri de cami'
bulunmaktadır.
_ Yeni yazıyı herkes kolaylıkla öğrenecektir. Fakat yeni yazı ile okuyup yazma
hususundaki iştirak ve müsavat, şüphesiz bir kültür ve ihtisas müsavatı temin
edecek değildir, vaktiyle başka yazı şekli ile okuyup yazanlarda nasıl bir seviye
farkı mevcut idi ise kültür ve ihtisas derecelerinden tevellüd eden b u fark yine
mevcut olacaktır. Esasen yeni yazı bizim için bu kültür ve ihtisası daha kolaylık
la temin etmesi itibariyle haiz-i kıymettir. Binaenaleyh onu öğrenen vatandaşlar,
ve bilhassa umumî hizmetler ifasma talip olan vatandaşlar, kendilerinden daha
başka şeyler de talep edilebileceğini hiç bir vakit hatırdan çıkarmamalıdırlar. Ba
husus ki yeni yazımızın makineye tatbik olunabilmesi ve bu itibar ile kolca tasar
ruf mucip olması onun yazanlardan diğer bilgilerin suhuletle talep edilmesini de
intaç eyleyecektir.
Yeni yazı ile istihdaf edilen gayelerin en mühimini hiç şüphesiz memleketi
mizde kültürün ve meslekî ihtisasın temin ve tevsiidir. Evvelce uzun senelere te
vakkuf ettiği için hadd-i zatında bir gaye gibi telakki olunan okuyup yazma bun
dan sonra yalnız bir vasıtadan ibarettir. Asıl gayemiz, bu vasıta ile Hey'et-i İctimaiyyemizin refah ve kudretini temin edecek amilleri elde etmektedir. Medenî
hayatın şekl-i hazırında münevver ve teknisyen vatandaş yetiştirmek için daha
bir takım mesai safhalarının kat' edilmesi lâzımdır. Yeni yazıyı öğrenenler arasın
da bu safhaları kat' edenler ile etmeyenlerin, cemiyetimizin nizam ve ahengi nok
ta-i nazarından, daima tefrik olunacağım hiç bir vakit hatırdan çıkarmamak ik
tiza eder.
Zeki Mesud
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ÂDİ, ÇOK ÂDİ BİR YALAN VE İFTİRA! (*)
Türk Milleti idare şeklini yalnız Teşkilât-ı Esasiyyedeki malûm maddelerle de
ğil, toprağının her bucağında akıttığı temiz kanı ile tesbit etmiştir! Cumhuriyet.
Başka Şark ve Müslüman Milletlerinin işine karışmak istemeyiz. Ancak biz
Türklerle kuvvetli bir iman halinde teessüs etmiş kanaat şudur ki :
Cumhuriyet ve Demokrasinin feyizli idaresini terk ile milletlere felâketten
başka bir şey vermediği tarihin şahadeti ile sabit olan Saltanat idaresini tercih
edenler, kendi medenî kaabiliyet ve içtimaî seviyelerinin düşkünlüğünü tasdik ve
ilân etmiş olurlar!
Başmuharririmiz Mahmut Beyin Paris'te münteşir "Volonte" Gazetesinde in
tişar eden ikinci makalesinin metni.
ÂDİ BİR YALAN...
Paris'te, oteldeyim. Sabahleyin telefon darbesi ile uyandım. Tanıdıklarımdan
Paris'li bir Gazete Muharriri telaşla soruyor!
- Bugünkü gazeteleri okudunuz mu?
- Hayır, henüz okumadım.
- Bütün gazetelerde Gazi'nin -Arnavutluk'da olduğu gibi- Türkiye'de de Kral
lık ilân edeceğine dair mühim bir Ankara haberi var, ne dersiniz?
- Bu haberin âdi ve yalan olduğunu yarın yazabilirsiniz.
- Demek Türkiye'de bir rejim meselesi yoktur. Bu mevzu hakkında kendi im
zanızla gazetemize bir makale veya fıkra yazmaz mısınız?
Paris'ten ayrıldığım gün dostuma vaad ettiğim makaleyi göndermiştim, bu
günler intişar etmiş olacak... Mevzu bahis makaleyi burada da telhis etmek fay
dadan hali değildir :
Rejim meselesi... Yeni Türkiye'de artık böyle bir mesele mevzu bahis olamaz.
Türk Mileti, idare şeklini yalnız Teşkilât-ı Esasiyyedeki malûm maddeleri ile de
ğil, toprağının her bucağında akıttığı temiz kanı ile tesbit etmiştir! Cumhuriyet...
Paris gazetelerinde intişar eden haberin bizce en ziyade teessüfe şayan tara
fı, aleyhtarlarımızın çalışmakta devam etmeleri değildir. Böyle bir haberin ciddi
matbuatta yer bulmasıdır ki bizi cidden müteessir ediyor. Çünkü böyle bir şeye
ihtimal vermek, inkılâbımızın mâna ve gayelerinin anlaşılmadığına delâlet eder.
Zaman zaman bu gazetelerde Türkiye'nin inkılâb hareketine, yeni zihniyeti
ne dair yazılan şeylerin yanında bu gibi yalan ne kadar yavan kalıyor!
İstiklâl cidalimizi takip eden ecnebiler çok iyi bilirler ki Türk inkılâbının en
büyük mânası saltanat-ı ferdiyyeyi lağv etmekten, memlekette Millet Hâkimiyeti
ni kurmaktan, elhâsıl bütün milletler için rüşt ve kemâl alâmeti olan Cumhuri
yeti idame ve takviyeden ibarettir.
Yeni Türkiye, Garb Medeniyetini en ileri telakkiyâtı ile kabul etmiş, devlet
idaresinin en mütekâmil şekli olan Cumhuriyeti tamamen benimsemiş bulunu
yor. Varlığını ve hukuku idrâk etmiş, bunları Saltanat idaresinden koparmak için
sayısız kurbanlar vermiş, en nihayet muzaffer olmuş Türk Milletinin yeniden Hü(*) Milliyet Gazetesi: 109.1928
HarfDevrimine karşı çıkanlar Mustafa Kemal'i halkın gözünde küçük düşürme çabasına koyuldular. Bu makale devrim
karşıtlarına yanıt niteliğini taşımaktadır. (K.Ö.)
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kümdârlığa, yani geriye doğru ric'at edeceğini tasavvur etmek -en hafif bir ifade
ile onda millî haysiyet ve hâkimiyet gururunun mefkûdiyetine delâlet eder. Türk
Milleti böyle bir halet-i ruhiyye mi taşıyor? Millî vicdan ve hâkimiyet aşkı noksan
olan bir millet Sevr ile Lozan arasındaki korkunç uçurumu nasıl atlayabilirdi?
Siyasî ve içtimaî sahada tahakkuk ettirdiği inkılâbları hangi Mesih'in kudre
ti ile başarabilirdi? Başka şark ve Müslüman milletlerinin işine karışmak isteme
yiz. Ancak biz Türklerde farklı bir iman halinde teessüs etmiş kanaat şudur ki,
Cumhuriyet ve demokrasinin feyizli idaresini terk ile Milletlere felâketten başka
bir şey vermediği tarihin şahadeti ile sabit olan Saltanat idaresini tercih edenler,
kendi medenî kaabiliyet ve içtimaî seviyelerinin düşkünlüğünü tasdik ve ilân et
miş olurlar. Başlarında Hükümdarları olan bazı medenî ve müterakkî milletlerin
mevcudiyeti, bu hükmü nakz edemez, çünkü bu zevatın memleket idaresinde
hiçbir hüküm ve tesiri yoktur. "Kendi hukukumu başkasına bağışlıyorum, baş
kasının emareti altında yaşamayı tercih ediyorum. Elhâsıl kendi mukadderatım
üzerinde, kendi memleketimde âmir ve hâkim olmak istemiyorum!" diyen miletler mevzu bahistir.
Gazi Hazretlerine bu kadar küçük emel atfedenler, her şeyden evvel onun
şahsiyetini, idealini ve icraatım tetkik etmeli idiler. Türk Reis-i Cumhurunda Mil
lî Hâkimiyet ve İstiklâl aşkı -bazı milletlerde zuhur eden rical gibi yeni doğmuş
değildir. Mustafa Kemal Bey, daha genç bir zabit iken bile "Saltanat-ı ferdiyye"nin
bî-aman bir düşmanı idi. Pek yakın bir tarihte Türkiye'de Cumhuriyet teessüs et
meden evvel kendisine teklif olunan Saltanat ve Hilâfet makamlarını kat'iyyen
reddetmesi onun idealist olduğu kadar realist olduğunu göstermiyor mu? Şu
noktayı hassaten tasrih edelim ki Gazi'nin, Saltanat ve Hilâfet makamlarım red
detmesi yalnız kendisinde feragat ve fedakârlık hissinin galebe etmesi ile tefsir
edilemez. O, bütün bu makamları reddetti; çünkü O'nun kanaatına göre Millet
iradesine istinad etmeyen bir hâkimiyet ve makam, her ne nâm ve şekil altında
olursa olsun tamamen merdûttur.
Vaz'iyyetin hulasası şudur : Bugün Mustafa Kemal'in ruhunda hâkim olan
hırs ve kuvvet; ne makam ve Saltanat sevdasıdır; ne şöhret ve şeref hevesidir.
O'nun istihdaf ettiği gaye; en vâsi demokrasi prensiplerinden mülhem olan siya
sî ve içtimaî inkılâbımızın kafi zaferini temin etmek, bu vasıta ile aziz milletini ir
fan, san'at ve umumî medeniyet nokta-i nazarından en yüksek milletlerin seviye
sine çıkarmaktır.
Bunun için de -temiz bir sulh ve emniyet havası içinde, haysiyet ve şerefini
müdafaa edecek kudretini daima muhafaza etmek şartı ile- gece gündüz çalışı
yor. Her gün idealine doğru yeni bir muvaffakiyet hatvesi atıyor. Türk milleti;
kendi idaresini bu kadar yüksek bir vukuf ve kudretle tatbik eden aziz rehberini
en yüksek bir emniyet ve samimiyetle takip etmektedir. İşte yeni Türkiye'nin re
jim meselesine ait hakikati bundan ibarettir.
Siirt Mebusu
Mahmut
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BİR İLAVE
Dün birinci makalenin son kısmı maatteessüf bir telgraf yanlışlığı olarak ek
sik intişar etmiştir. Bu kısmı bugün ilâve ediyoruz. Karilerimize beyan-ı itizar
ederiz.
Umum Türk halkı yeni idarenin menafimi idrâk ettiği için bu idareye dört el
ile sarılmış, yeni müesseseleri takviyeye çalışıyor. Bütün kuvvetlerimizi temiz bir
sulh havası içinde dahilî inkişafatımız için sarf ediyoruz. Devletin bugünkü reisi
tam manasıyla realist bir zattır. Milleti uçurumdan kurtaran ona tarihindeki en
büyük zaferlerden birini kazandıran Mustafa Kemal, eski sultanlar gibi milleti fü
tuhat peşinde değil, medeniyet ve teceddüdü yolunda koşturmak istiyor. Bize gö
re milletler arasında şarklı ve garblı diye bir tasnif yapmak doğru değildir. Millet
ler, dahil bulundukları medeniyet aileleri nokta-i nazarından mütalaa olunmalı
dırlar. Dünya'da tek bir medeniyet vardır. O da ilmin, fennin, edebiyatın, sana
tın açtığı medeniyettir. Bu medeniyet, bütün insanların müşterek malıdır. Türk
Milleti bu nurlu yolda kendisine çalışmak imkânını açan Büyük Reisine nihayet
siz bir muhabbetle merbut ve bu gayenin tahakkuk edeceğine emin bulunuyor.
Çünkü Reisinde olduğu gibi kendisinde de sağlam bir imanla, iman ettiği şeyleri
tatbik edecek azim ve iktidar var.

Mahmut

Not: Siirt Mebusu Mahmut imzasıyla 9 veya 10 Eylül 1928 tarihinde Milliyet
Gazetesinde yayımlanan "Yeni Türkiye" başlıklı makaleye ektir.
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YİNE YENİ HARFLERE DAİR (*)

Son harf tebeddülünü yalnız yazımızın şeklini değiştirmekten ve onun öğre
nilmesi daha kolay, daha metodik bir hale sokmaktan ibaret zannedenler vardır.
Bu gibilere daima Gazi Hazretlerinin : "Göreceksiniz daha neler olacak!" sö
zünü hatırlatmak lâzım gelir, Türk Milletine uygun olmayan Arap harflerinin esa
retinden kurtulduktan sonra lisanımız yeni bir inkişaf devresine girecek mi de
mektir? Bu, yalnız, mektep çocukları eski alfabe ile ancak bir kaç senede okuyup
yazmayı öğrenirken şimdi bu müddet bir kaç aya inecek mi, demektir? Bu, yal
nız, müthiş bir anarşi içinde bocalayan Türkçe sarf ve nahvi, Türkçe imlâsı artık
mazbut ve muntazam bir şekle girip bütün medenî lisanlar arasında kendisine
lâyık olan mevkii işgale başlayacak mı demektir?
Bütün bunlar yeni Türk Alfabesinden beklediğimiz esaslı ve hayatî faydanın
yanında birer teferruatür. Yeni Türk alfabesi her şeyden evvel muazzam Türk İn
kılabını tedvin edecek olan yegâne vasıtadır. Yâni bu inkılabın idarî ve siyasî sa
hada bütün manasıyla ruhlara ve dimağlara intikali ancak bunun sayesinde ola
caktır.
Türk cevherinin, asırlardan beri tazyiki altında bulunduğu sert, katı ve kalın
kasrı yırtıp ziyadan bir ağaç gibi göklere dal budak salacağı gün gelmiştir.
Yarınki Türk çocuğu artık "tecvid"in .... ve elemli aks-i sadası olan bugünün
ölü dil ahengindeki uyuşturucu lezzeti tatmaktan masun kalacaktır.
Onun neslinde metin, vakur ve erkek Türkçe arük .... ihtilâçlarla kıvranmak
illetini atlatmış olacak ve Türk semasının altında ruhlara hayat veren yeni bir
musikînin elhanı yükselecektir.
Bu alfabe, şapkalı hafızların, şapkalı fakihlerin, şapkalı divanperestlerin,
şapkalı gazelhanların hükümranlığına arük kafi bir surette nihayet vermiştir.
Niçin itiraf etmemeli, eski Osmanlı Saltanaünın bakayası bizim içimizde aynı tut
ku aynı hayatiyyetle yaşamaktadır. Geçirdiğimiz inkılâblar tefekkür ve tehassüs
tarzımızı hemen hiç değiştirmediği gibi bedii zevklerimizde de hafif bir tebeddül
ika' etmemiştir. Türkiye'nin en müterakki vilâyetlerinden biri olan İstanbul'u ta
raf taraf, semt semt geziniz. Evlere girip çıkınız. Mesire yerlerinde oturunuz. Gö
receksiniz, hissedeceksiniz ki, içtimaî manzumede değişmiş olan şey yalnız kıya
fete ait bir kaç teferruatür. İstanbul efendisi hususî ve kadim itiyadının hemen
hepsine pür-ü ced bir sadakatla bağlıdır. İstanbul Hanımı peçesini bir parça kal
dırmış olmasına rağmen henüz bir efsane değildir. Hatta şehrin ücra mahallele
rinde Hüseyin Rahmi Beyin acuze tipleri ile Piyer Loti'nin
bulmak imkânı bi
le zail olmamışür. Çınar diblerinde nargile çeken ehl-i keyif arasına ben bile ek
seriya katılırım.
Şapka ne Çubuklu'da gazel dinlemeye, ne Alemdağı'nda kuzu çevirmeye, ne
Kâğıthane deresi kenarında çingene ailelerini söyletip oynatmaya manidir. Pan(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 14 Eylül 1928 - 2580

167

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
totonla pekâlâ bağdaş kurulabiliyor. Lakin bir gün gelecek ki yeni Türk harfleriy
le hey hey çekip gazel okumak artık mümkün olmayacaktır
Arap harfleri bizi muttasıl mazinin bediine doğru çeken bir paslı zincirdi. Bü
tün aklımız ve mantığımızla Garb medeniyetine doğru atılırken hamlelerimizi
ağırlaştırırken ve her iki adımda bir başımızın gayr-i ihtiyarî arkaya çevrilmesine
sebeb olan da bu idi. Zira, bunun ucunda şarkın, bu binbir gece diyarının, binbir türlü şehvet ve sefahet muhassalası olan igvakâr cazibesi vardır. Bu igvakâr
cazibe Hayyam'ın ... Nedim'in şarkılarındadır. Bu igvakâr bâzice zevktedir, tam
hurdadır.
Türk Milletinin asırlardan beri bu afyonla uyuşmuş olan ruhu yeni bir sabah
aydınlığında uyanırken .... altında artık o asırdîde ihtilasının tatmin edici vasıta
larını bulamayınca mecburî bir imsak ... devresine girecektir ve işte ona mev'ud
olan rehanın başlangıcı da bu olacaktır.
Lakin mazi ile aramızdaki son köprüyü de berhava ettiğimiz şu anda lâzım
gelir ki o yakadan bu yakadakiler bıraktıkları yere dair hiçbir tahassüs duyma
sınlar. Burada herşeyi rahat, latif ve ferah bulsunlar. Elimizdeki bu güzel vasıta
ile onlara asıl güzelliğin sırrım telkin edebilelim. Ruh ve zekâ için dünyada daha
ne kadar yüksek ve asil, daha ne kadar insanî menbalar bulunduğunu onlara öğ
retelim. Bunun yegâne vasıtası da -fırsat düştükçe bir çok defalar yazdığım gibiancak ve ancak Garb Klasizminin bütün Maarif ve irfan sahalarımızda neşr ve ta
mimidir. Bu cereyan harf inkılâbının tabiî bir temadisi suretinde telakki edilme
lidir. Aksi takdirde, korkarım ki, bu büyük hareket tedris ... teşebbüsü halinde
kalır ve kendisinden beklenen hayatî ve harsî semereyi vermekte gecikir, durur.

Yakup Kadri
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EMR-XVÂKİ(*)

Yeni Türk Harfleri teşebbüsünde behemahal muvaffak olmak, her Türk va
tandaş için alelade bir vazife olmaktan ziyade Millî izzet-i nefis ve gurur mesele
sidir.
Muhterem Başvekilin dediği gibi :
"CEHALETE KARŞI MÜCÂDELE VE TÜRK MİLLETİNİ OKUYUP YAZMA BİL
MEMEK SEVİYESİNDEN ÇIKARIP YÜKSELTMEK KARARI BUGÜN ARTIK EMR-İ
VAKİ OLAN BİR PROGRAMDIR."
Memnuniyetle görüyoruz ki her vatandaş, her zümre bu programı candan be
nimsiyor. Halkın b u yolda sarf ettiği faaliyet, yalnız bu teşebbüste değil, âtiye âit
ıslâhat tasavvurlarımızda da bize muvaffakiyet vaad ediyor.
Vatandaşların vazifesi asla muğlak değildir. Hele bu yeni mücâdelede en ta
biî birer zabit ve muallim mevkiinde bulunan memleketin güzideleri, münevver
lerinin fazla düşünmelerine mahal yoktur. Onlar, sadece devletin Reisi olduğu
halde köy köy dolaşarak Alfabe Muallimliği yapmayı yüksek ve millî bir vazife te
lakki eden bu vazifenin ifâsmda müstesna bir zevk bulan Gazi Başmuallimin ese
rine iktifa etsinler, kâfidir.
Yeni harfler mücâdelesinde muvaffakiyet, muhakkaktır. Muvaffakiyetin en
büyük zamanı, İsmet Paşa'mn dediği gibi bu Milletin başlıca hazinesi olan Büyük
Gazfnin bu hayırlı iş ile olan yüksek alâkasıdır. Filhakika istihlâs cidalinde bize
rehberlik vazifesi gören Gazi, "BUGÜNKÜ NESİLE GURUR VERECEK OLAN
SON TEŞEBBÜSTE" de ön safta en faal bir vaziyette bulunuyor. Onun bu alâka
sı, kafi bir zafer müjdesidir. Yakın tarihimiz meydandadır : Büyük Reisimizin
hangi teşebbüsü yarım kaldı? Hangi teşebbüs ve kararı Aziz MÜetinin ihtiyaç ve
temayülâtına uymadı?
Başvekil Paşa Hazretleri pek muhikk olarak okuyup yazmayı bir gaye telak
ki etmiyorlar. Filhakika okuyup yazmak, olsa olsa yine kendilerinin izahları gibi
Maarif ve Medeniyeti almaya müstaid bir insan cemiyetinin ilk hayat nişânesidir.
Okuyup yazmayı öğrenen bir cemiyet yalnız küçük küçük hamlelerle fen ve me
deniyet âleminin ön safında yer alabilir.
Herhangi bir meseleyi mütalaa ederken yalnız bir cephesinden bakmakla ik
tifa edilemez. Yeni Türk harfleri teşebbüsünün -bütün millete okuma ve yazma
öğretmek gibi- yüksek gayesinden başkaca hususiyetleri ve neticeleri vardır. Mu
hakkak ki Garb Medeniyetine iltihak hususundaki arzumuz, teceddüd ve terak
kiye olan aşkımız ne kadar samimi olursa olsun, medenî âlemin nazarında bir ga
rabet arz etmekten, bir yabancı olmaktan kurtulamazdık. Bunda âmil olan sebe
bin sırf dinî ve millî hislerden ibaret olduğu kabul edilemez. Biz eski yazımızla,
modern ve modern kıyafetlilerin araşma karışmış külâhlı, şalvarlı bir zümreyi
temsil eder vaziyette idik. Bugün aramızdaki uçurum büsbütün kalkıyor.
(*) Hâkimiyeti Milliye : 18.9.1928
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Kanaatımızca yeni harfler vasıtasıyla yalnız o k u m a ve yazmayı teshil edecek
değiliz; Milletlerin terbiyesine, inkişâfına, muzafferiyetine e s a s olan "Maarif-i İbtidâiyye ilk tahsil" meselesini de suhuletle halletmiş olacağız. Bizde o k u m a yaz
m a bilenlerin çok az olması a n c a k Arap harflerinin u y g u n s u z l u ğ u ile izah o l u n a 
bilir. Devam edeceğine ş ü p h e olmayan b u h a r a r e t l i gidişle n ü f u s u m u z u n y ü z d e
seksenine o k u y u p y a z m a öğretmek, bir b a t ı n meselesi değil, bir k a ç senelik cid
dî bir faaliyet işidir. Memleketteki muhtelif a n â s ı r a r a s ı n d a k i lisan vahdeti b u n 
d a n böyle d a h a kolay temin olunabilir. Lisanda v a h d e t i n ehemmiyeti ü z e r i n d e te
vakkufa l ü z u m var mıdır? Bu d a dahilî idare nokta-i n a z a r ı n d a n m ü h i m bir ka
zançtır. Siyâsî istiklâl n e k a d a r m ü h i m ise lisan istiklâli de aynı derecede m ü h i m 
dir. E s a s ı n d a p e k s â d e olan Türk lisanı -yeni imlâ ve yeni grameri ile- o n u esa
ret zincirleri içinde kıskıvrak b a ğ l a y a n Arap ve Acem kaidelerinden b ü s b ü t ü n
kurtulacakür.
U n u t m a m a l ı ki C u m h u r i y e t ve Demokrasi mefhumlarını yalnız k a n u n m a d 
delerinin s a m e t ifâdeleri içinde m ü t a l a a ile iktifa edemeyiz. Halka o k u y u p y a z m a 
yı öğretmek, o n u n seviyesini yükseltmekte b u âli mefhumların istilzam ettiği va
tanî ve vicdanî vazifelerin en tabiî bir icâbıdır.
Gazi HazreÜeri b u y u r m u ş l a r d ı ki : "YENİ YAZI TÜRKÜN MEFTUR OLDUĞU
YÜKSEK ZEKÂ VE KAABİLİYETİ İNKİŞAF ETTİREBİLECEKTİR. YENİ YAZIMIZI,
TARLALARINDA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLERİMİZE, SÜRÜLERİ BAŞINDA DOLAŞAN
ÇOBANLARIMIZA KADAR EN AZ BİR ZAMANDA TEŞMİL ETMEYE ÇALIŞMAK,
CÜMLENİN VİCDAN VE MİLLÎ HAYSİYET BORCUDUR."
Eğer h e r v a t a n d a ş ve b i l h a s s a güzideler b u vicdan ve millî haysiyet b o r c u n u
c a n d a n ifâya azmederlerse m u h t e r e m Başvekil P a ş a ile beraber hepimiz d e istik
bâle çok itimatlı ve ferah olarak bakabiliriz.

Siirt M e b u s u
Mahmut
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ELİFBE'DEN YÜKSELİŞ! (*)
Yirmi sene muharrirlik edenlerimiz bile her yazısında bir ayağının elifbe çem
berine takıldığım görür. Noktalı mı, noktasız mı, peltek mi, keskin mi? Biz bun
ları imlâ meseleleri sanıyorduk. Bir harfin noktalı mı, noktasız mı olduğunu o li
sanın çocuğu daha ilk söylemeye başladığı gün telaffuzu ile ayırt eder. Biz haya
tımızın sonuna kadar karışıldığı çekeriz. Bu tabiatla dövüşmekten başka bir şey
değildir.
Son zamanlarda kısa gören bâzı kimseler eski tahsil ile bugünkü gençliği kar
şılaştırarak, büyük bir üzüntü içinde acı bir mukayese yaparak tahsilin gevşek
liğini fısıldaşırlardı.
Noktalı mı, noktasız mı? Peltek mi değil mi gibi harflerin tecdidine taalluk
eden o dirsek çürütme tahsili bugün aramak ne kadar fena bir arzudur. Haftada
en azı üç kere Arapça, bir o kadar aynı şey demek olan Acemce, sonra da Türk
çe kavâid diye Arapçanm, Acemcenin tasrifleri, terkibleri her şeyi, daha sonra bir
çok saat tecvid, lügat diye Arapçaların mânâlarını dâima ezberleyiş, yine bunla
rın temrini olan duraksız imlâ, bir çok saat Kuran-ı Kerim, hâsıl-ı tahsil çağını
yüzde seksen bunlara ayıran ve bütün hayatınca da içinde sendeleyen insanla
rın bilgilerini bugünkü hayatın çocuklarından beklemek mümkün müdür?
Sade bu kadar mı? Aşağı yukarı fenlerde de ıstılahların Türkçe mânâlarım
becerebilmek ilim sayıldığı vardı.
Pek uzak olmayan bir senede talebesinin hususî imtihanım yapan Hıfzıssıhha
Muallimi (Hunak-ı levzi) ne demektir? Sualini yazdırmıştır. Talebeden (Bademcik)
bilenler muallimi sevindiriyordu. Türkçe Muallimi bu cevaplarda bile iki yanlış
gördü. Meğer bî çâre çocuk hunaka.nokta koymuş, levzi peltek harf ile yazmışü.
Mekteplerimiz ilme, fenne, hayata fazla saat ayırdıkça bu elifbe iktidarı tabiî
olarak değişiyordu. Yeni yazı yetişmemiş olsa idi, eski zihniyete göre ve belki bi
raz da mantıkî olarak bu gençler okuduğunu güç yazanlardan sayılacaktı.
Bizim ömür törpüsü diyebileceğimiz tahsil tarzımıza zamanın gençlerini mah
kûm etmek terakkiyi tevkif edeceğinden şüphe yoktu.
Bu böyle olmakla beraber doğru okumak iktidarın mi'yarı, doğru yazmak bü
tün ömrün muhassalası olacaktı.
Gençliğin masum kalbinden taşan meserreti coşkun bir halde izhar edeme
yişine müteessirim. Izürablarını intaç eden sevâikin bizde de pek zarurî bir me
sele olduğuna kanaat getirselerdi de ye,ni yazı inkılâbının coşkun şehrî âyinleri
ni görseydik.
Türk asırlardan beri atalarının çektiği ıztırâbı birden çıkarıyor. Arabın du
daklarımıza vurduğu tecvid gemlerini kırıyor, bütün yabancı kelimelere kendi
(*) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 283.1928
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tecvidinin bağlarını vuruyor, biz sâde Arapçadan aldığımız kelimelerin kaideleri
ni, tasriflerini, iştikaklarını bellemekle işi bitirmiş olmuyorduk. Aynı zamanda
Arabın tecvidine de riayete mecburduk.
Bütün Arap kültürüne düşen ecnebilere tıpkı bir Arap yavrusu gibi Arapçayı
kullanmak ve söyletmek için (tecvid) diye bir ilim ile vaz' ve tedvin edildi.
Bugünkü nesil kısmen bu tecvidi aile muhitinden öğrenir. Türk ailesi kendi
sini beğendirinceye kadar bu vadide ne kadar uzun temrinler, idmanlar yaptı?
Aynalar karşısında telaffuz cihazlarını murakabe ederek, tıpkı bir Arap gibi (ayn)
çatlarak asırlar geçirdi, dinî müeyyidesi de vardı. Ayetleri tıpkı bir Arap gibi tilâ
vet edemeyenlerin ibâdetleri bile şüpheli addolundu.
Yeni yazımızın büyük neticelerini, bilmeyenlere kolay talim ediliyor şeklinde
teksif ve tasavvur etmek kâfi değildir.
Tâlim ve terbiye ile iştigal eden her şahıs facia halinde ilerleyen bu lisan to
pallığını yakından görmüştür.
Bu inkılâb Maarif makinesini kullananları en ziyâde mes'ut ve bahtiyar edi
yor. Düşünülsün ki : Pişmiş, ilim ve fen ile oldukça tecehhüz etmiş bir gencin
her satırda maruz kaldığı ıztırablar ne fecidir? Eski yazı ile buna çâre bulmak için
eski tahsili devam ettirmek lâzımdı. O zaman mekteplerin mühim saatlerini ha
kiki ve hayatî ilimlerden çekmek icâb edecekti. Zaman zaman başka bir lisan ara
mak ve almak temayülünü duyanların hakkı yok değildi.
Bu inkılâb, zamanında tahakkuk etmemiş olsaydı, yarım asır sonra Türkçeyi başka bir lisanla istibdâle razı olmayan münevver kalmayacaktı.
Büyük münciye Türklüğün bu noktadan da ebedî minnettarhğmı muhafaza
edecektir.
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YENİ "ALFABEYE" ALIŞMAK MESELESİ (*) M

Yazı fennî bir tecrübe : Bir kıraathanenin üzerine herkesin bildiği bir darb-ı
meseli, celî harflerle, tebeşir ile yazınız. Meselâ (damla damla göl olur). Bu levha
nın bulunduğu odaya, geceleyin, karanlıkta bir kimseyi sokunuz, ve, ancak, bir
saniye için elektriği açıp kapayınız. Cümlenin ihtiva ettiği 17 harf, yahut .... bu
kadar kısa bir zamanda maddeten okunamaz. Bununla beraber o kimse size o
yazıyı mükemmelen okuyacaktır.
Diğer tecrübe : Levhaya şu Çin isimlerini yazıyorsunuz : (Lin Hund Çank
Hank Hun), bu terkip de 18 harflidir. Fakat, kaabil değil, bir basar lemhasında o
kimse bu kelimeleri okuyamayacaktır. Niçin? Çünkü tecrübede âmil kimsenin
darb-ı meseli bildiği için harfleri tefrik etmeye, kelimeleri hecelemeye ihtiyacı yok
tur. Halbuki, Çin kelimelerini bilmediği için onları okumak, hecelemek gerek.
Demek ki okurken (hads) denilen intikal kuvveti faaliyettedir. Dilimizdeki
edatları, mübtezel lafızları belki hayatımıza milyarlarca defa tekrar etmişiz.
Makûs tecrübe : Yukarıda bahsi geçen darb-ı meseldeki (göl)'ü biTiltizam
yanlış olarak (gök) yazınız; tecrübe âmili olan b u yanlışın asla farkına varmaya
cak. İtiyad, tekerrür sayesinde fıtrata dahil oluyor. Bu raddeye gelince artık şu
ur kalmıyor, bir insan bir işi gayr-ı ma'şuur olarak görüyor.
Hepimiz beş altı yaşından beri eski ve iltibash alfabeye alışük. Her kelime, arük, bizim için harflerden ve hecelerden müteşekkil bir terkip olmaktan çıkmış,
bize, bir mefhumu ve onunla birlikte bir savtî terkibi hatırlaücı bir rumuz haline
gelmiştir. Bunun içindir ki ibarede rast geldiğimiz bir elif ile bir vav'ın ne gibi bir
saite delâlet ettiğini hiç araştırmadan dürüst okuyoruz.
İşte, bugünkü hedefimiz, tasavvuta mutabık olan yeni harflerin de itiyad ka
nalından fıtratimize dahil olmasıdır. Yani okurken düşünmeden okuyalım.
Bunun için ne kadar zaman geçer?
Şu suale bir kaç cepheden cevap verilir :
1 - Çocuklar için mesele mevzu bahis bile değildir. Çünkü zaten onlar öteki
yazıya ahşmamışlardır. İtiyad, küçüklerde, sonradan hâsıl olacak.
2 - Hiç okuması olmayanlar için de bu mütalaa aynı ile varittir.
3 - Latin harfleri kullanan, bir dili (meselâ Fransızcayı) bilenler. Bunlar an
cak bir ay kadar bir yadırgama devri geçirecekler. Harflerin yeni .... anlar anla
maz ibtida biraz kekeleyecekler, azıcık tereddüte uğrayacaklar ve gözlerinin
önünden yeni harflerle yazı geçtikçe âzami altı ayda Cumhuriyet imlâsına kat'iyyetle alışacaklar.
(*) Türk Lisanında elif yoktur. Kabul ettiğimiz harflerin esası Latin harfleridir. Binaenaleyh biz de diğer milletler gibi bu
harflerin ismine "Alfabe" diyeceğiz.
(1) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi: 1928
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Binaenaleyh, mümkün mertebe çok kitap basılmahdır ki bu istihale devri ça
buk kapansın. Daire ve dükkân levhaları, senet ve ilm-i haberler, ilânlar, yafta
lar biraz fazla latin harfiyle yazılacak olursa göz alışkanlık peyda eder.
4 - Latin harflerini hiç bilmeyip, okuması, yazması olanlar, bu ciheti lâyıkı
ile tetkik etmek için mütenevvi tecrübelere giriştim. Yaş ilerledikçe harfler güç öğ
reniliyor. Matbaa harfleri binnisbe kolay. Elyazısı daha güç. Hat, fena oluyor, bi
naenaleyh vaktiyle ayırt edilmez fasilenin çok geçmişlerinden, fazla ihtiyar olan
larından az ümitvar olmalıyız. Yaş azaldıkça öğrenme müddeti iner.
Ankara'da iken Arnavutluk Elçisi Rauf Beyden işitmiştim. Devletlerinin teşek
külünde Latin harfleri hemen kabul edilmiş. Arnavut memurlar eskiden beri, Ar
navutça söyleyip Türkçe yazdıklarından sendelemişler, şaşırmışlar, hatta olmaz!
demişler. Fakat pek az bir müddet dillerini Latin alfabesi ile yazabilmişler ve artık
yadırgama kalmamış. Bugün bütün Arnavutlar kolaylıkla yazı yazıyorlarmış.
Bana öyle geliyor ki biz, kanunun istihale devresi diye tayin edeceği müddet
ten çok evvel Latin alfabesine alışacağız. Romanya'da (Kiril) yani Slav harfleri bı
rakılıp Latin harfleri alındığı zaman istihale zan' ve tahminden pek eksik olmuş.
Yalnız bunun yegâne şartı okuyanlara fazla yazı arz etmektir. Tabir caiz ise
gözler yeni harflerle dolmalıdır. Meselâ gazeteler şimdilik bir sütun neşredebilir
ler ve bittabiî kolaylık için bunun eski harflerle yazılmışım da birlikte bulundu
rurlar. Az bir müddet sonra sütunlar ziyadeleşir. Bu ihtiyacı gazeteciler kendile
rinden hissedeceklerdir. Artık bütün sayfalar yeni harflerle dizilirse istihale dev
resi fiilen sonuna gelmiş olur. Elveda eski imlâya!
Kâriler gibi mürettib ve musahhihlerin de yeni alfabeye alışmaları şarttır.
Unutmayınız ki mürettiblerde gayr-ı meş'ur olarak dizmektedirler. Onların da
alışmaları lâzım.
Bir müddet geçince bu yazı pek hoşumuza gidecek. İtiyadın husulünden son
ra bunda büyük bir kolaylık göreceğiz. Karacahüler, kendilerinden bu sıfatın
kalktığını gördüklerinden pek memnun olacaklar. Meramlarım hemen kâğıt üze
rine dökebileceklerdir.
Yukarıda dört makuleden bahsetmiştim. Bunlardan başka bir tabaka daha
var :
5 - (İstanbullular, memurlar, askerler yeni imlâda hiç güçlük çekmeyecek
ler. Çünkü resmî imlâ İstanbul şivesidir. Fakat, her memlekette olduğu gibi, biz
de de muhtelif ve mütenevvi lahnlar var. Telaffuz biraz değişiyor. İşte bunlar bir
miktar çalışmaya, lügatleri telaffuzları ile birlikte öğrenmeye mecburdurlar. Ana
dolu'nun ekser yerlerinde bizim (k) mız kalın (gayın) dır. Konya - Gonya, Kayseri
- Gayseri, Kırşehir - Gırşehir. (ha, hı) harfleri de bazen (k) yerine geçiyor. Bak bah, bırak - bırah, ilâhire.
Yeni okumaya başlayan çocukların telaffuzu bu sayede İstanbul şivesine yak
laşabilir. Eskiler yine (gayın) okuyacaklar, fakat (k) yazacaklardır.
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Millî alfabenin telaffuz üzerine ne tesiri olacağı şimdiden kestirilemez.
Yeni imlâ, herhalde, Türkçe'nin istiklâline yardım edecektir. Dilimizin bünye
sine cebren sokulan farisî terkipler, Arabî meksûr ve salim cemiler gitgide düşe
cek ve bunların yerine Türkçeleri geçecek. Zâten bu inkılâbtan evvel lisan bu yo
lu tutmuştu. Macaristan'da aynı halin vuku' bulduğunu kaydedelim.
Yeni imlânın kerametlerinden biri de şudur : Çoğumuz aynı kelimeyi muhte
lif surette telaffuz ediyoruz. Meselâ (mıntıka) kelimesinin şu telaffuzlarına şahi
diz : Mantika, muntika, mintika. Halbuki aslı (mirvaha) vezninde (mmtaka) dır.
Daha bunun gibi binlerce pürüz resmî bir imlânın ittihazı ile ortadan kalkacak.
Eski imlâ, iltibaslı alfabe, anarşik yazı milleti her hususta intizamsızlığa sürük
lüyor du. Şeklin ehemmiyeti büyüktü ve zihniyete tesiri de inkâr olunamaz. İmlâ
sı bozuk olanın fikirlerinde de insicam kalmaz. İşte, harf inkılâbının dimağları
mız üzerine de esaslı bir tesiri olacaktır.

Celâl Nuri
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6 - Takriri Sükûn Kanununun Sona Ermesi (1)
İki yıl s ü r e ile 4.3.1925'te çıkarılan 5 7 8 n u m a r a l ı Takriri S ü k û n Ka
n u n u n u n , 3.3.1927 tarihinde 5 7 0 n u m a r a l ı Kanunla, y ü r ü r l ü k s ü r e s i
4.3.1929'a k a d a r uzatıldı.
Yasanın y ü r ü r l ü k s ü r e s i n i n dolması nedeniyle B a ş b a k a n İsmet P a ş a
(İnönü), Genel K u r u l u n 4.3.1929 tarihli 4 0 inci Birleşiminde önemli bir
k o n u ş m a yaptı (2).
B u söylevde Takriri S ü k û n K a n u n u n u n uygulandığı d ö n e m d e b a ş a r ı 
lan işleri, t o p l u m u yenilemede devleti güçlendirmedeki yararlarını özgün
ve yeni sözcüklerle belirtti.
Söylevde, Harf Devrimi ile b a ş l a t ı l a n o k u m a - y a z m a seferberliğinin
y a n ı n d a dildeki y a b a n c ı kelimelere k a r ş ı açılan m e y d a n s a v a ş ı n d a n d a
söz edilmiştir.
Olayın önemini, ifade tarzı söyleve tarihî değer kazandırmıştır. B u n e 
denle m e t i n b ü t ü n ü ile alınmıştır.
REİS - Başvekil Paşa Hazretleri beyanatta bulunacaklardır.
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) - Ünlü Efendiler!
Takriri sükûn kanununun sürerliği bu gün bitti. Hükümetiniz kanunun ye
nilenmesini istemiyor; hatta kanunun yenilenmemesini istiyor. Bu karara Hükü
met, Devlet Başı olan Büyük Reisi Cumhur'un irşadı ve öğüdü ile varmıştır. Bu
memlekette Cumhuriyet vatandaşlığının pürüzsüz, engelsiz yerleşmesi Büyük
Reisi Cumhur'un ideali olduğu çok kez söylenmiş, her zaman görülmüştür. (Alkış
lar) Bu günkü kararımız da o idealin sarsı götürmez yeni bir delilidir. Cumhuriye
te kadar bu memleketi idare edenlerin muvakkat konuların kanunları kendi hükümlerim süreklendiren bir vasıta gibi kullanmalarından örnek alarak endişe
edenlere de bu kararımızla, tarih karşısında cevap vermiş oluyoruz. (Alkışiar) Takri
ri sükûn kanununun nasıl konduğunu, bu kanunla geçen dört yılda neler oldu
ğunu kısaca hatırlatmağı yarın için öğretici bir vesile saydım.
Kanun, dört yıl evvel Cumhuriyeti istemeyen bütün amillerin Büyük Millet
Meclisini ortadan kaldırmaya varacak, aşkın tecavüzlerine karşı konmuştu. Bü
yük zaferin hemen ertesinde, bu memleketi düşmanlarına, hatta Millî idarenin
meydan almasından ürperdiği için, isteyerek bağışlamış olan Hanedan gadir gör
müş adamlar gibi ortaya atılmıştı. Daha Müstevli Donanması İstanbul surların-

(1) Kanunun çıkarılma nedenleri ve hükümleri için II nci dönem U nci Cilde Bkz.
(2) Tutanak Dergisi, D. III, C. 9, S. 19 - 21
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da iken başlayan b u çalımlı gösterişler, daha Lozan Muahedesi tasdik olunma
dan, türlü yardakçıların birleşmesiyle memleketin bütün evlatlarım tedirgin et
mişti. Hilafeti kaldırmak, Osmanoğullarım vatan dışarı atmakla azgınlara u s gel
medi.
Hususi aile sofrasına, şahsî yaşayışa pervasız uzanan iftira dilleri, dini türlü
isnatlarla herkesin haysiyetini kirletecek, Hâkimleri ve Zabıta kuvvetlerini Gaze
te dehşetiyle ürkek ve kötürüm yaparak Devlet kapısı vatanseverlere zindan, va
tan havâssı hemşerilere boğucu zehir kılınmıştır.
Bu memleketi müstevlilerden kurtaran Halk idaresi aciz, beceriksiz, padişah
ların, o insanlara gökten bakan iradeleri, yarımda, dermansız bir acemi haline
düşürülmüştü. Zaten maksat bu idi. Hükümeti ele geçirmenin tek çaresi, bu
Mecliste ekseriyeti kazanmak olduğu unutulmuş, bilakis dışarıdan Meclisi zorla
yarak kısa yoldan basamağa çıkmak kıgzısı gözleri dumanlatmıştı. Bu heryenli
engin taşkınlık ortasında Bingöl Dağının yamacından bir şaşkının Türklerin iti
katlarına düzen, Milletin Büyük Meclisine yön vermek için meydana atılmasın
dan daha tabu ne olabilirdi? 923 birinci teşrinde Cumhuriyet kuruluyor, 924
ağustosunda Lozan tasdik olunuyor, gene bu yaz harici meselelerin en gergin saf
haları geçiriliyor, 925 martında sözün ayağa düşmesi ergin noktasma çıkmış bu
lunuyor. Sabırsızlığın derecesi bu gün akla durgunluk verecek bir masal sanılabilir; fakat bu söylediklerim olan şeylerin ancak kuru ve kısa bir hikâyesidir.
Tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar sabreden Büyük Meclis Cumhuriyeti
kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine hükmetti. Geniş bir seferberlik
le vatandaşların Cumhuriyet müdafaasına çağırılmasına izin verdi, bir buçuk yıl
dan beri büyük zaferin temiz çalışma yaşayışını kendine zehir edenlere karşı mil
let kızgın bir seğirdimle Reisi Cumhur'un çağırmasına koştu. Büyük Meclis aynı
zamanda kendi İstiklâl mahkemelerini kurdu; ve hükümete Takriri Sükûn Kanu
nunu verdi.
Büyük Meclisin Halk idaresi ne kudretli bir tutum olduğu meydana çıkmışü.
Fakat Cumhuriyet aleyhdarlarının hazırlıkları şimdiye kadar sezilenden çok da
ha fazla olduğu da en kapalı gözlere çarpmışü. Hatta bu Meclisin göğsünde bu
Milletin en pahalı evladına karşı kötü kast hazırlanacak derecede dumanlı göz
ler, karanlık vicdanlar meydana çıktı. Bu hesapların sorgusu iki sene sürdü. İki
sene sonra Büyük Meclis Cumhuriyet müdafaasını münhasıran Adliyeye bırakü.
Yalnız takriri sükûn kanununun hükümete verdiği salâhiyetleri daha iki sene
için yeniledi. Son iki yılda da irticaî hadiseler olmadı değil, fakat Cumhuriyet Ad
liyesi yeni kanunları ve usullerile ve hâkimlerin uyanık, adaletli hükümlerile va
tandaşın emniyetini, inkilâbın masuniyetini korumağa yetkin olduğunu gösterdi.
Son iki sene içinde, Hükümet takriri sükûn kanununu hemen hiç kullanmamışür denilebilir. Bu hal hem memlekette uyanmanın derecesini hem de normal bir
tutuma alışmak ve alıştırmak için el birliği ile nasıl özenildiğini gösterir.
Takriri Sükûnun dört yılını yalnız emniyet, Cumhuriyet müdafaası noktasın
dan görmek kısa ve kısır bir görüştür.
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Geçen dört yılda yüz yıla sığmayacak iyi şeyler yapılmıştır. Halk idaresinin
güçlü ve kudretli çehresi zihinlere yerleşmiştir ki bu bence en değimli neticedir.
Çünkü halk idaresinin kanunlarının, kuvvetlerinin hafife alınamayacağının zi
hinlerde köklenmesi, her hangi bir tehlike ve bunun karşısında Büyük Meclis'in
mutlaka ölçü bulacağının iyice bilinmesi iyileri teskin edecek, taşkınları uslu dü
şünmeye sürecek başlıca ilaçtır.
Geçen senelerde Adliyede kabul edilen yeni kanunları ve Adliye teşkilatında
ki yüksek terakki eserlerini öğünerek ve güvenerek hatırlayabiliriz.
Bunun gibi Türk kadınının içtimaî esaretten kafi olarak kurtulması hadise
si de bu zamana rastlar. İlk serbestlikte belki tutumunu şaşırmış olan bir ikiye
karşı, şehirli ve köylü bütün Türk kadın ailede, cemiyette ve hayatı namuslu al
nının temiz teri ile kazanmak yolunda kendi saygılı yerini hakkı ile doldurmuş
tur.
Kadının içtimaî hakkına karşı zihinde eski zamanların küflü delillerinden ka
lıntı olanlar varsa ve eğer bunlar samimî iseler, düşüncelerini durultmak için
kendi analarını, bacılarını ve kızlarını düşünmelidirler. Eğer onlar samimi değil
lerse, kendilerine haber verelim ki kadınlarımıza içtimai kulluk yakıştıran, bütün
Cumhuriyetçileri ta yüreklerinden yaralamak isteyen bir mütecaviz gibi karşılanacakdır. (Alkışlar) Bütün dünyada kadınlar Devletin yüce duraklarına kadar yük
selirken, en ulu kahramanları yetiştiren Türk kızlarının saygısız görülmesine as
la katlanamayacağız. (Alkışlar)
Dinin, Devletten ve siyasetten uzaklaştırılması da geçen devirde tamamlan
mıştır. Vatandaş, mabedinde kendi itikadı ve vicdanı ile serbest bırakılmış, onun
arık ve temiz inam bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılmıştır. Hiç kimse bir
vatandaşa dinî inancından, ibadetinden ötürü bir engel çıkarmağa nasıl mukte
dir olmayacaksa, dindar silahı ile de hiç kimse Büyük Millet Meclisinin her han
gi bir kanununa, bir Vatandaşın emniyet ve haysiyetine dil uzatmağa imkân bu
lamayacaktır. (Alkışlar)
Hele dinî bir mevzuu siyaset maksatları için tutak ve basamak yapmak kapı
sı sımsıkı kapanmıştır. (Alkışlar)
Türk harfleri de bu devirde konuldu. Derhal öğrenen yüz binleri bir tarafa bı
rakalım bu gün millet mekteplerinde ana dilini okuyup yazmağa çalışanlar, er
kek kadın, bir milyonu geçiyor.
Bu sayı, tereddüdü olanları uyandıracak, başlı başına bir delildir.
Milletin çok değerli vekilleri,
Şimdi size bugün vatandaşlar arasında sürülmeğe çalışılan propaganda mev
zularını hikâye edeceğim :
Bunların başında Büyük Gazi'nin hastalığına dair döndürülen söz gelir. Bir
at gezintisinden döndüğü zaman yerinden kımıldanamayacak kadar hasta oldu
ğu haberile eğlenir. Vatan düşmanları millî hayatın ilk gününden beri gözlerini
hep onun sıhhatına diktiler. Onun sıhhati Milletin, değeri ölçülmez, bir varlığı ol
masının bir sebebi de budur. Bu propaganda esasen vatan dışından beslenir.
Maksat bellidir : Cumhuriyet ve inkılâp onun sıhhatile kaim olduğu sanını telkin
etmektir. Gazi daha çok zaman bu vatana hizmet edecek çağda ve sıhhattadır.
Merak edenler, vesile düşerse onu başkumandan muharebe meydanındaki kadar
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genç ve diri olduğunu yeniden deniyeceklerdir, (Şiddetli alkışlar) Gazi büyük eserleri
nin yerleşkin olacağına inandığmdandır ki, hayatın rahat ve dağdağasız geçiril
mesi varken yarınki çocukların rahat ve ünlü yaşayabilmeleri için bu gününü fe
da etmektedir. Yarma inanmayanlar, bugün bir köy mektebinde heceleyen Türk
çocuğunda yarının kudretli Devlet Reisi ışığını aramayanlar Cumhuriyetçi ola
mazlar. (Alkışlar)

Türk Gençlerine hitabesinde geleceğin bin belasına karşı onların damarların
da yetik kudret bulan Büyük Vatandaş, elbette eserinin atisinden emindir.
Gazi ile arkadaşları arasında ihtilaf bulunduğu şayiaları da sık çıkarılır. Ha
ber verelim ki bunların aslı olmak ihtimali yoktur. Biz ona temiz, pürüzsüz ve en
gin inanırız.
Vatandaşların kulağma en çılgın dinî ifsadı üfleyen bir akıntı, çoğu Suriye'de
yerleşen her çeşit düşmandan gelir. Orada Türkiye aleyhinde kaç cemiyetin, kaç
firarinin çalıştığını sayamam. Bunların bir habercisi bir şehrimize girerse; öteki
şehirde camilere haç, put takıldığını yayar.
Vergilerin ağırlığından, borçların tanındığından, Büyük Millet Meclisinin da
ğılması lüzumundan tutturarak her çeşit Cumhuriyet aleyhdarma yardakçılığa
yeltenen bir gizli propaganda da Komünist adım taşıyan mahdut bir zümreden
yayılır ki bunların da marifetlerine zabıta ve adliye havadisi sırasmda arasıra rast
gelirsiniz.
Bu gün millete, kendi aleyhine kullanılan silahların bir kaçını saymağa çalış
tım. Biz bu silahlardan korkmuyoruz. Bilakis milletin, kendi yurdunu serbest
idare etmesiyle, basacağı yeri iyi tayin etmesinde daha özenli bulunacağına ka
nıyoruz. Bahusus vatandaşların yabancı kastından ve fesadından haberdar edil
mesini bir vazife biliyoruz.
Cumhuriyet adliyesi bu memleketi fesada, vatandaş haysiyet ve şerefini ne
kadar örtülü ve sanatlı olsa da isnat ve iftiraya karşı müdafaa edecek değerdedir.
(Alkışlar) Nihayet milletin intihap imtihanına güveniyoruz. İktidar mevkiini elde et
mek isteyenlerle büyük seçkide milletin karşısına cesaretle çıkacağız.
Bizim politikamızın mesnedi şudur : Bu memlekette bu meclisten büyük
kudret yoktur. Bu Meclis memleketimizi, harici, dahilî sayısız düşmanının pen
çesinden nasıl kurtardıysa... Bu Meclis yüzlerce yılların ezgilerini göreneklerini
yenerek nasıl Cumhuriyeti kurduysa... Bu Büyük Meclis Cumhuriyeti şimdiye
kadar bin kötü niyete karşı nasıl koruduysa... Gelecek günlerde de, Cumhuriye
ti kanunların ve kendi iradesini, hale ve ihtiyaca göre dahilî, haricî herhangi teh
likeye karşı, derhal alacağı tedbirlerle ve yenilmez gücü ile behemehal müdafa
aya muvaffak Olacaktır (Sürekli alkışlar)
SADIK B. (Balıkesir) - Başvekil Paşa Hazretlerinin çok kıymetli nutuklarının
memleketimizin her tarafında okunması ve bilinmesi için Resmî Gazete ile neşri
ni müteakip tab ve tevziini teklif ederim.
REİS - Zaten zapta geçti, tab ve tevzi edilecektir. Bu hususta bir mütalaa ve
itiraz var mı efendim? (Hayır sesleri) Tab ve tevzi ederiz.
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7 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Hukuk alanında yapılan köklü değişiklikler bu dönemde de sürdü.
Uygulamada bulunan 1879 tarihli "Usulü Muhakematı Cezaiye" Ka
nunu yerine çağdaş, uygar ve uygulamada bulunan yasalarla uyumlu bir
düzenlemenin yapılacağı 1 Kasım 1928'de yasama yılı açılış söylevinde
Cumhurbaşkanınca dile getirildiği)
l^k/Op
İstanbul Hukuk Fakültesi Reisi (Başkanı) l ^ h s ^ Bey'in Başkanlığın
da uzmanlardan kurulu bir heyete hazırlattırılan taslak 9.1.1929 tari
hinde Bakanlar Kurulunca kabul edilerek tasarının Meclise sunulması
n a karar verildi.
Adalet Komisyonundan geçerek 1.4.1929 tarihinde gündeme alınan
tasarının görüşme yöntemi üzerinde yapılan görüşmenin sonunda tasa
rının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ve madde madde değil, kül halin
de oylanması kararı alındı (2).
4.4.1929'da görüşülen tasarının gerekçesi Adalet Bakanı Mahmut
Esat (Bozkurt) in imzasını taşıyordu.
Tarihî değeri ve devrim niteliğine sahip tasarı ve komisyon raporları
aynen alınmıştır (3).
Esbabı Mucibe
Türk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu layihası Adliye vekâletince verilen
direktifler dahilinde İstanbul'da Hukuk Fakültesi Reisi Tahir Bey'in riyasetinde
Temyiz mahkemesi sabık âzasından Asım, Hukuk Fakültesi tarihi hukuk müder
risi Yusuf Ziya, usulü muhakematı cezaiye müderrisi Cevdet Ferit, hukuku ceza
müderrisi muavini Vehbi, Adliye meslek mektebi hukuku ceza muallimi avukat
Bahir, Muhtelit hakem mahkemesi nezdinde Türk ajanı Vasfı Raşit, Mektebi mül
kiye hukuku medeniye muallimi avukat Sıddık Sami Beylerden mürekkep olarak
teşkil olunan komisyon tarafından Alman usulü cezaiyesinden iktibas edildi. Bu
komisyonun vazifesini ikmalinden sonra layiha Ankara'da riyasetimde müteşek
kil ve baş müddei umumi Nihat ve müsteşar Fuat, teftiş heyeti reisi Selim Nafiz,
ceza işleri müdürü Aziz, Hukuk fakültesi ceza usulü muhakeme müderrisi Baha,
Ağır ceza reisi Ali Rıza Beylerden mürekkep ikinci bir komisyon tarafından yeni
den tetkik olunarak vücuda getirildi.
(1) Tutanak Dergisi, C.5.S.3
(2) Tutanak Dergisi, C. 5, S. 2-3
(3) Tutanak Dergisi, C. 10,4.41929 tarihli 48 inci birleşim tutanağına bağlı 116 sıra numaralı basmayan.
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Türkiye Cumhuriyetinin halihazırda mer'i usulü muhakemaü cezaiye kanu
nu 1879 tarihinde Fransız usulü cezaiye kanunundan iktibas edilmiş ve o gün
bu gün bir çok tadillere maruz kalmıştır. Esas itibarile mutlakıyet devrinin arta
kalan asarından bulunan bu kanun müstenidatı bulunan nazariyelerin eskiliği
hasebile ayakta durmayacak ve muasır Türk Cumhuriyetinin ceza muhakemele
rine asri hukukıyatm istilzam ettiği matlup istikameti vermiyecek bir hale gelmiş
tir denilebilir.
Gerek bu gibi sebeplere ve gerek yeni Türk rejiminin istilzam ettiği hukuki
mânâya göre yani bir kanun yapmak zarureti iş bu layihanın bir an evvel Türki
ye Büyük Millet Meclisinin tasdikine arza saik olunmuştur.
Diğer taraftan hali hazırda mer'i usulü muhakemaü cezaiye kanunumuz es
ki ceza kanunile hem ahenk olmak üzere tertip edilmiş bulunduğundan 1926 yı
lında tatbikine başlanılan yeni ceza kanunumuzla da telifi müşkil ve hatta bazen
telifi kabil olmayan prensipleri ihtiva etmekte idi. Bu mühim ve ihmali caiz olma
yan vaziyet dahi yeni ceza muhakeme usulü kanunu layihasının sür'atle tedvini
ne belli başlı amillerden birisi olmuştur.
Türk ceza muhakeme usulü layihasının tanzimindeki ilk gaye adalet prensip
lerini ihlal etmemek şartile davaların azami suretle, sadelikle görülerek bitirilme
sidir. Bundan başka vatanda Devlet, Hükümet ve bunların mesnedi olan hak oto
ritesinin haksızlığa karşı tarsin ve takviyesi esaslı bir umde olarak göz önünde
tutulmuştur. Cumhuriyet hâkim ve müddei umumilerinin bu kanun mucibince
haiz oldukları salahiyet bu maksatla kendilerine tanınmıştır. Bununla beraber
asrı hazır usulü muhakemelerinin en büyük bir vasfı mümeyyizi bulunan camia
davacısı ile maznuna adalet huzurunda suçluyu ve masumu meydana çıkarmak
için müsavi aynı haklar verilmesi de unutulmamıştır.
Eski hukuk üslûp ve istilahlar imkân elverdiği derecede terk olunarak layi
hada Türk üslûp ve istilahları kullanılmıştır. Mesela (Murafaa) yerine (davaya du
ruşma) (Kaziyei mahkeme) yerine (davanın kat'ileşmesi) (derdest) yerine (yakala
ma) (Müddei şahsi) yerine (davacı) (hali sabıka irca) yerine (eski hale getirme) (şa
hitlerin istimaı) yerine (şahitlerin dinlenmesi) gibi istilahlar eskilerine tercih edil
miştir. Bunun sebebi başka dillerden istiare olunan yabancı istilahları aynı kuv
vet ve kudretle ifade edebilme ana dilimizi ilmî sahada daha hâkim kılmak ol
muştur.
9.1.1929
Mahmut Esat
T.B.M.M.
Dahiliye Encümeni
Karar No. : 15
Esas No. : 1/232
19.2.1929
Adliye Encümeni Mazbatası
RİYASETİ CELİLEYE
Adliye vekâleti tarafından tanzim olunup Adliye encümeninde tetkik edilmek
te iken (154) üncü maddesinin tazammun ettiği hükümler itibariye encümenimi-
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zin bu madde hakkındaki mütalaasının alınması mezkûr encümence kararlaştı
rılarak encümenimize havale buyrulan Ceza muhakemeleri usulü kanununun
151, 152, 153 ve 154 üncü maddeleri Dahiliye ve Adliye vekilleri Bey efendiler
hazır bulundukları halde tetkik ve mütalea olundu.
151 inci maddede zikrolunan ihbarların Vali, kaymakam ve nahiye müdürle
rine de yapılması faideli görülerek mezkûr maddeye (bu ihbarlar Vali, Kaymakam
ve nahiye müdürlerine de verilebilir) fıkrası ilave olunmuştur.
152 nci maddede yazılı cürümleri bildirmek mecburiyeti zabıta ve belediye
memurlarına verilmiş ise de köylerimiz itibarile aynı mecburiyetin muhtarlara da
tahmili faideli görüldüğünden bu maddedeki (zabıta ve belediye memurları) iba
resinden sonra (veya köy muhtarları) kaydı ilave olunmuştur.
154 üncü maddenin şu sebeplerden dolayı tadili zaruri görülmüştür.
A - Bu madde Alman ceza muhakemeleri usulü kanunundan aynen alınmış
ise de Almanyada ayrıca zabitai adliye teşkilatı mevcut olduğu halde Türkiye
Cumhuriyetinde ayrıca bir zabitai adliye teşkilatı yoktur.
B - Memleket dahilinde umumî asayiş ve inzibatın temini ile mükellef olan za
bıtamız aynı zamanda hem zabitai adliye vazifesini ve hem diğer kanunî vazaifl
muhtelifeyi ifa etmektedir. Miktarları, deruhte ettiği vazifelerin çokluğu ile müte
nasip olmayan zabıtamızı idarî ve adlî muhtelif makamların mutlak surette em
rine vermek onu vazifei asliyesini ifada za'fa uğratır. Bu tehlikenin meni için za
bıta memurlarının adlî vazifelerinden dolayı Cumhuriyet müddei umumiliğinin talebi mutazammın yazılı muayyen emirlerini ifa ile mükellefiyet
leri ve bu hususta tebellüğ edeceği emirleri ifa etmeyen, ettirmeyen veya bunda
ihmal ve terahi gösteren zabıta amirlerinin memurin muhakematı usuli yerine
hâkimlerin vazifelerinden dolayı tabi oldukları muhakeme usulüne tabi olmaları
esası kabul edilmiştir.
Kanunen kendilerine verilen adlî vazifeler hakkında mahkemelerin muayyen
ve yazılı emirlerini ifa etmeyen veya bu hususta ihmal ve terahi gösteren Devlet
memurları hakkında adliyece resen takibat yapılabilmesi davaların kısa bir za
man zarfında görülüp bitirilmesi için muvafık görülmüş ve ancak Devlet mümes
sili olan vali, kaymakam ve nahiye müdürleri bu hükme tabi tutulmamışlardır.
En büyük bir meselede ifşasında Devletçe mahzur görülen sırrı havi dosyaların
tetkiki meselesi olup merkezde vekillerin ve taşrada valilerin izni alınmak şartıila
bu dosyaların tetkiki esası kabul olunarak maddeye bir fıkra ilave edilmiştir.
Adlî tebligatın ifası Adliye Vekâletince mübaşir teşkilatı yapılmamasından do
layı zabıtaya munzam bir vazife olarak verilmiş olduğundan mezkûr tebligatın ifa
edilmemesi halinde zabıta amir ve memurları hakkında evvelce olduğu gibi me
murin muhakematı usulünün tatbiki için maddeye bir fıkra ilave olunmuştur.
Mütalea beyanı için encümenimize havale buyrulmuş olan (151 : 154) üncü
maddelerin encümenimizce tespit olunan muaddel şekiller ile beraber Riyaseti
Celileye takdimine karar verildi.
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Âza

Âza
Ankara
Talat
M.M.
Malatya
A. Muttalip
Âza
Zonguldak
Rıfat

Kâ.
Kars
Halit
Âza

Âza
Eskişehir
Sait

Âza
Amasya
Esat
R. V.

Âza
Aydın
Emin F.

Âza
Balıkesir
Fahrettin
Âza

Âza

Da. E. Reisi Na.
Malatya
A. Muttalip
Âza
Samsun
Avni

Âza

Âza

Âza
Çorum
İ. Kemal
Âza

MADDE .151. - Suçlara dair ihbarlar, şifahî veya yazılı olarak Cumhuriyet
müddei umumiliğine, zabıta makam ve memurlarına ve sulh hâkimlerine yapıla
bilir. Bu ihbarlar Vali, Kaymakam ve Nahiye müdürlerine de verilebilir, Şifahî ih
barlar üzerine zabıt varakası tutulur.
Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda bu şikâyet, yazı ile veya bir zabıt varaka
sına dercedilecek beyan ile gerek mahkemeye ve gerek Cumhuriyet müddei umu
miliğine yapılabileceği gibi, yazı ile olmak şartı ile yukarda gösterilen makamlara
da yapılabilir.
Ceza kanununda yazılı şikâyet ve şahsî iddia tabirleri bir olup aynı hüküm
lere tabidir.
MADDE 152. - Bir ölümün tabiî sebeplerden ileri gelmediği şüphesini vere
cek emmareler olur yahut meçhul bir şahsın ölüsü bulunursa zabıta ve belediye
memurları ve köy muhtarları keyfiyeti derhal cumhuriyet müddei umumiliğine
veya sulh hâkimine bildirmekle mükelleftirler.
Defin ancak Cumhuriyet müddei umumisi veya sulh hâkimi tarafından veri
lecek yazılı ruhsata bağlıdır.
MADDE 153. - Cumhuriyet müddei umumisi ihbar veya her hangi bir suret
le bir suçun işlendiği zehabını verecek bir hale muttali olur olmaz hukuku am
me davasını açmağa mahal olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin ha
kikatim araştırmağa mecburdur.
Cumhuriyet müddei umumisi yalnız maznunun aleyhine olan hususlar değil
lehine olan cihetleri de arar ve kaybolmasından korkulan delillerin toplanmasına
ve zaptına çalışır.
MADDE 154. - Cumhuriyet müddei umumisi yukarıdaki maddelerde yazılı
olan neticelere varmak için bütün memurlardan her türlü malumatı isteyebilir.
Gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta makam ve memurları vasıtasiyle her
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türlü tahkikatı yapabildiği gibi resmî dosyaları da tetkik edebilir. Şu kadar ki sır
rı havi dosyalar vilayetlerde valilerin ve merkezde vekillerin izni olmaksızın tetkik
olunmaz. Sırrın takdiri izni verecek makama aittir.
Zabıta memurları adlî vazifelerinden dolayı Cumhuriyet müddei umumiliği
nin talebi mutazammın yazılı muayyen emirlerini ifa ile mükelleftirler. İşbu emir
mahallinin en büyük ^abıta amirine verilir. Bu emri ifa etmeyen, ettirmeyen ve
ya bunda ihmal ve terahi gösteren zabıta amirleri hakkında hakimlerin vazifele
rinden dolayı tabi oldukları muhakeme usulü tatbik olunur.
Kanunen kendilerine verilen adlî vazifeler hakkında mahkemece talebi muta
zammın verilen muayyen ve yazılı emirleri icra etmeyen veya bunda ihmal ve te
rahi gösteren devlet memurları hakkında adliyece resen takibatta bulunulabilir.
Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri bu hükme tabi değildir.
Adlî tebligatın infaz edilmemesinden dolayı haklarında takibat icrası lazım
gelen zabıta amir ve memurları memurin muhakematı usulüne tabidir.
Adliye Encümeni Mazbatası
YÜKSEK REİSLİĞE
Ceza Muhakemeleri Usulüne dair Adliye Vekâleti tarafından tanzim olunup
Başvekâletin 10.1.1929 tarih ve 6/166 numaralı tezkeresile encümenimize tevdi
edilen kanun layihası Adliye Vekili Mahmut Esat, Müsteşar Fuat Beyefendiler
huzuriyle mütalea ve tetkik clundu.
Adliye Vekâletinin esbabı mucibe mazbatasile vekil beyin izahatı şifahiyesinde dermeyan edildiği veçhile (1879) tarihinde Fransız Usulü Cezaiye Kanunun
dan iktibas edilip muhtelif zamanlarda bir çok tadilata uğrayan kanunu hazıra
Türkiye Cumhuriyetinin kabul ve takip ettiği prensiplere uygun ve şimdiye kadar
neşredilen adlî müdevvenat ile ahenktar olmadığından ceza usulü muhakemesi
hakkında yeni bir kanunun tanzimi zaruri olduğuna vekâletin serdettiği lüzuma
encümen tamamile iştirak etmiştir.
Teklif edilen layiha, vekâletçe mütehassıs ve salahiyettar zevattan mürekkep
olarak İstanbul'da teşkil edilen bir komisyon tarafından uzun bir tetkik mahsu
lü olarak Alaman kanunundan iktibas edilmek suretile vücude getirilmiş ve An
kara'da Vekil Bf.'in riyasetinde müteşekkil ikinci bir komisyon tarafından yeni
baştan tetkik olunarak istihdaf edilen maksat ve gayeleri muhtevi şekilde tertip
olunmuştur.
Türk ceza kanununun sair cezaî hükümleri mütezammm kanunlarla kabul
edilen müeyyedatı cezaiye ne derece içtimaî faydaları kâfil olursa olsun iyi muha
keme usulü olmadıkça beklenen tesir ve gayenin istihsal edilmeyeceği bedihî bir
hakikattir. Muhakeme usullerinde gözetilmesi lâzım gelen esaslar bir taraftan
âmmenin hukukunu tamamen siyanet eden salâhiyet ve hükümleri, diğer taraf
tan efradın mahfuz hak ve hürriyetini mahfuz bulundurmak ve müdafaa vesaiti-
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ni hakkile istimal edebilecek mevadı ihtiva ve ika edilen suçlara karşı mümkün
olan süratle failler hakkında kanuni hükümleri tertip ve umumun davacılığı va
zifesini ifa eden cumhuriyet müddei umumilerinin vâsi salahiyetlerile mütevazın
olarak maznunların da müdafaa haklarını istimal edebilmelerini temindir. Bu
esasları temamile havi bulunmakta olan Ceza Muhakemeleri Uslu Lâyihası do
kuz kitap üzerine mürettep 426 maddeden ibaret olup bilhassa tertip ve tasnif
noktasından ilmî bir kıymet ve mükemmeliyeti haiz olduğu gibi aslında olmadığı
halde maddelerin yanma ilâve edilen matlaplarda kanunda aranılan hükümleri
kolaylıkla bulmağa ve her maddenin ifade ettiği ruh ve manayı hülâsatan tefeh
hüme yaramaktadır.
Yukarıda beyan edildiği veçhile lâyihanın iktibas edildiği Alman Usulü Ceza
iye kanunundaki esaslar tamamen muhafaza edilmiş olup ancak ihtiyacımızın
icap ettirdiği bazı ilâveler konulduğu gibi teşkilatımıza uymayan bir takım mevat
da pek zarurî olarak terkedilmiştir.
Ceza mahkemelerinin vazife ve salâhiyetleri vazıh ve ihtilâfı bais olmayacak
surette tasrih kılınmıştır.
Kanunun en bariz vasıflarından biri hukuku amme davalarının açılması hu
susunda cumhuriyet müddei umumileri vasi taktir haklarını haiz olmalarıdır.
Adliye Vekâletinin emrinden gayrı hususlarda bir suçun ikama her ne suretle
olursa olsun muttali olan müddei umumiler o vakıa hakkında hazırlık tahkikatı
denilen tahkikatı icra ve hasıl edecekleri kanaata göre hukuku amme davasını
açarlar, kezalik takibi, şikâyete bağlı hususatta bile mağdurun davacı sıfatını ik
tisap ile müracaat etmesi müddei umumiyi dava açmağa mecbur tutmaz ancak
hukuku amme davasını açmağa lüzum görmediğini tebliğ eder ve ancak buna ka
naat etmeyen davacı da itiraz hakkını istimal edebilir.
İçtimaî tesir ve zararı az olan ve kanunda yazılı bulunan bir takım suçlar
hakkında davacıların doğrudan doğruya şahsî dava açmağa salâhiyetleri kabul
edilmiştir. Bu davalara müddei umumilerin iştirak etmeleri de ihtiyaridir.
Şahsî dava açanların isteyecekleri zarar ve tazminat hakkında hüküm ver
mek için mahkemelerce fazla tetkikat icrasına lüzum hasıl olursa ceza mahkeme
lerinin asıl vazifeleri cezayî hükümleri tertipten ibaret olmasına binaen ceza hük
münü vermeğe salih bir halde olan davayı mahza davacının zarar ve tazminat ta
lebinin tespiti için vakit geçirmeden yalnız cezaya hükmederek davacıyı hukuk
mahkemesine sevketmeğe de ceza mahkemeleri salahiyetli addolunmuştur.
Bir suçun işlenmesinden sonra adlî vazifeleri ifa eden zabıta, makam ve me
murlarıyla Cumhuriyet müddei umumilerinin vazifelerine müteallik münasebet
leri bu layiha ile tamamen hal edilmiş ve bu bapta Dahiliye Encümeninin mütaleası istifsar kılınarak 154 üncü madde tertibedilmiştir. Vali, Kaymakam ve Na
hiye müdürlerinin Hükümet mümessili olması hasebiyle onlar hakkındaki taki
bat için Memurin Muhakemat Kanununa tabi olmaları hususu ipka ve polis mü
dürleriyle jandarma kumandanlarının ve amir mevkiinde bulunan polis ve jan
darma mensuplarının hâkimler kanununa göre hâkimlerin vazifelerinden dolayı
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tabi oldukları muhakeme usulüne tevfikan haklarında takibat yapılması kabul ve
tespit edilmiştir.
Ceza işlerinde esasen mübaşirlere ait olan davetiye, celpname ve ilan ve sa
ire misilli adi tebligat muamelatının mübaşirlik teşkilatı olmayan yerlerde zabıta
memurları tarafından ifa olunmasından bu hususa ait vazifelerinden dolayı hak
larında yapılacak takiplerde dahi Memurin Muhakematı Kanununun cari olması
layihada tasrih edilmiş ve ancak mübaşirlik teşkilatının ikmalinden sonra buna
mahal kalmayacağına binaen bu kayıt muvakkat maddede gösterilmiştir.
Son tahkikatın açılması kararından sonra ceza mahkeme ve hâkimleri huzu
runda yapılacak duruşmalarda bütün sübut vasıtalarının hazırlanması ve dinle
necek şahit ve ehli hibrenin ispatı vücut etmelerinden sonra yapılması ve bun
lardan birinin bulunmaması halinde duruşmanın yapılmaması ve tehir halinde
bir haftadan fazla arada fasıla bulunmaması hâkimlerin yapılan tahkikat üzeri
ne cem ve istihsal olunan delail karşısında maznun hakkında edinecekleri kana
atle salim bir hüküm vermek hususundaki muhassenat izahtan müstağni bu
lunmaktadır.
Yeni layihaya göre ceza davalarında kanunda yazılı ve cezası yalnız para ce
zası ve müsadere olan suçlardan başka suçlarda maznunun gıyabinde duruşma
yapılmaması usulüdür. Mevkii olmayan maznun mahkemeye gelmezse ihzar ve
tevkif olunarak her halde vicahinde duruşma yapılır ve hüküm verilir. Elde edil
memiş maznun mahkemeye sevkolunmaz. Gıyap muamelesi caiz olan hususlar
da da eski tarzda itiraz kabil olmayıp ancak maznuna yapılmış olan tebligatın
yolsuzluğu sebebiyle eski haline getirme talebinde bulunulabilir. Bu kaidenin
hem mahkemelerde mükerrer tetkikata sebep olarak işlerin çoğalmasına meydan
vermemek ve hem de süratle kanun hükmü tatbik olunarak cezadan maksut
olan intibahî tesiratm elde edilmesi noktasından faydası aşikârdır.
Kanunun esaslarına göre müstantiklerin yalnız tahkikat icra ederek vakıa
hakkındaki delilleri cemederek son tahkikatın açılması veya men'i muhakemesi
hakkında karar hâkiminin ittihazı karar etmesi de hâkimlerde aranılan bitaraf
lık vaziyetinin pek vâsi bir şekilde tatbikini temine matuf bulunmaktadır.
Yine layihada bir yenilik olarak mevcut bulunan usullerden biri de Temyiz
Mahkemesi huzurunda ağır hapsi müstelzim hususatta duruşma usulünün ka
bul edilmesidir. Duruşmaya Mahkemei Temyiz resen lüzum görebileceği gibi
maznunun dahi talep etmesi hakkı kabul edilmiştir. Mevkuf bulunmayan maz
nunların bizzat ve mevkufların da müdafii vasıtasıyla temyiz mahkemesinde mü
dafaalarını dermeyan etmelerini derpiş hükümlerin daha fazla itminanı mucip ol
ması noktasından mühim bir teminattır.
Kezalik Temyiz Mahkemesi kanununda yazdı üç sebepten dolayı esasda hük
metmek selahiyetini haiz olup bu usulün madelete ne derece hadim olduğu izah
tan vareste bir keyfiyettir.
Hali Hazırdaki teşkilatın bu kanuna göre ikmaline kadar karar hâkimleri vazifesile itirazen tetkikat icra eden makamları vazifelerini ifa edecek merciler layi-
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hanın muvakkat maddesinde gösterilmiştir. Hulasa kanun layihası ihtiyacı her
veçhile temin edecek tekemmülatı haiz olup yapılan tadilatda dahi encümenimiz
Hükümetle tam bir tetabuk halinde bulunduğundan tercihan ve müstacelen ve
kül halinde aynen kabulü temennisile Heyeti Umumiyeye arz olundu.
Âza

Balıkesir

Âza
Balıkesir

Âza
Ankara

Antalya

Sadık

O. Niyazi

A. İhsan

Ahmet Saki

Kâ.
Yozgat

M. M.

Ad. E. R.

Âza

Kocaeli

Manisa

Konya

Hamdi

Selahattin

Mustafa Fevzi

Refik

Âza
Kocaeli

Âza
Kayseri

Âza
İzmir

Ragıp

Reşit

Enver

Âza
Çorum
Münir
Âza
Muğla

Âza
Bayazıt
Şefik
Âza
Manisa

Âza
Zonguldak

Ali Nazmi

A. Kemal

Âza

Nazif
Âza
Mardin
İrfan Ferit

Âza
Edirne
Hasan Hayri
Âza
Sinop
R. İsmail
Âza
Konya
Musa Kâzım

Yapılan g ö r ü ş m e t u t a n a ğ ı önemi nedeniyle a y n e n alınmıştır (4).
1. - Ceza usulü muhakemeleri hakkında 1/332 numaralı kanun lâyihası ve
Adliye Encümeni mazbatasile mezkûr kanunun 151, 152, 153 ve 154 üncü mad
deleri hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası.
REİS - Ceza usulü muhakemeleri hakkındaki lâyihayi kanuniyenin müzake
resine başlıyoruz. Geçen içtimada verilen karara göre toptan müzakere edilecek
tir. Müzakere hem maddelere şamil ve hem de hey'eti umumiyesi hakkında ola
caktır. Söz isteyen varsa söz vereceğim.
ADLİYE E. MAZBATA MUHARRİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) - Efendim, mü
saade buyurulursa bir tashih vardır takdimen onu arz edeyim.
REİS - Tashih, encümen namına mı?
SALÂHATTİN B. (Kocaeli) - Evet efendim.
REİS - Buyurun!
SALÂHATTİN B. - Tevzi edilen lâyihanın 23 üncü sayfasında 154 üncü mad
denin bir fıkrası tabı esnasında ithal edilmemiştir.
(4) Tutanak Dergisi, C. 10, S. 14 - 23
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(Mükelleftir) diye nihayet bulan fıkradan sonra şu cümle yazılacaktır. (Bu
emirler mühim ve müstacel hususlarda umum zabıta makam memurlarına şifa
hî ve bunlardan gayri ahvalde zabıta amirlerine yazılı olarak verilir.) Yine aynı
maddenin bunu takip eden fıkrasında "Cumhuriyet müddei umumiliğinin muay
yen" cümlesi vardır. "Muayyen" kelimesi yerine (Şifahî veya yazılı) olacaktır.
REİS - O suretle tashih ediyoruz efendim.
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT B. (İzmir) - Muhterem Efendilerim!
Reisi Cumhur Hz.'nin nutuklarında büyük heyetinize takdim olunacağını be
yan buyurdukları Cumhuriyet Adliyesinin ana kanunlarından sonuncusu olan
ceza muhakemeleri usulü, İcra, İflas ve. Deniz ticareti kanunları tamamen hazır
lanmıştır. Takriben 1 500 maddelik bir mecmua teşkil etmekte olan bu kanun
lardan Ceza muhakemeleri usulü kanunu lâyihasını yüksek hey'etinizin mütalea
ve tasvibine arz etmiş bulunuyoruz. Diğerlerini de birer hafta, onar gün fasıla ile
takdim edebileceğimizi umuyoruz.
Muhterem Beyfendiler! Bu gün müzakeresine karar verilen Ceza Muhakeme
leri Kanununun tayedilen bir iki faslı müstesna olmak üzere aynen Alaman usu
lü cezaiyesi örnek tutularak vücude getirilmiştir.
Lâyiha, önce İstanbul'da teşkil olunan hukukşinaslarımızdan mürekkep bir
hey'et tarafından Adliye Vekâletinizin verdiği direktifler dahilinde hazırlandı.
Sonra Ankara'da Baş Müddei Umumî Bey Efendinin de iş tir akile teşkil olunan
ikinci bir hey'et tarafından uzun uzadıya ve esaslı bir surette tetkik olundu. Bi
lahare Türkiye Büyük Millet Meclisi Adliye Encümeni muhterem hey'eti tarafın
dan gene uzun uzadıya mütalea ve tetkik olunduktan sonradır ki büyük huzuru
nuza çıkabildi.
Efendilerim! Adliyemiz çoktan beri yeni bir usulü cezaiye ihtiyacı karşısında
bulunmaktadır. Bugün yüksek hey'etinizin tasvibine arz ettiğimiz bu yeni layiha
yı daha ilmî ve daha yeni esaslara müstenit ve yeni ceza kanunumuzla şimdikin
den daha fazla hemahenk olduğundan dolayıdır ki; mutlakiyet devirlerinden ka
lan hali hazır usulü cezaiyeye tercih ettik. Lâyihamızın aslı olan Alman usulü cezaiyesinden bilhassa jüri ve İstinaf fasıllarını almadık. Kısaca şunu arz etmeliyim
ki jüri bize göre hukuk ilminin adalet esaslarının ayrılık kabul etmez prensiple
rinden birisi değildir. Eğer yanılmıyorsak jürinin tarihi mânâsı, kurumu vustadaki içtimai sınıflarla, bunların o vakitki varhklarile ifade olunabilir. Tamamen
kurunu vustaî bir müessesedir. Eğer hukuk bir ilim ise -ki bizce bunda şüphe
yoktur- milletin büyük murakabesi altında onun takibini sanatkârlarına, hukuk
çulara bırakmak lazımdır. Yoksa hakkın ve adaletin mukadderaü her önümüze
gelen bir gayri mesulün anlayışına bırakılırsa hak ve adalet namına neler yapıla
bileceğini önceden kestirmek zor olmaz zannederim. Bu gün Avrupada jürinin si
yasî ceryanlar önündeki zaif vaziyeti de hiç bir kimseye meçhul değildir.
Hollanda gibi yüksek medeniyeti münakaşa götürmeyen ve İsviçre'nin Bal
kantonu gibi şöhretşiar hukukçuları bulunan bir hükümette jüri yoktur. Hemen
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her yerde yeni kanunlar hazırlayanlar ya jürinin tadiline veya lağvına doğru git
mektedirler. Her halde diyebiliriz ki yeni hukuk prensipleri önünde jüri hezimet
le ricat etmekte olan bir müessesedir. Hukuk alimleri arasında çok münakaşa
edilen bu akademik mesele etrafında daha fazla tevakkufla büyük heyetinize kelâl vermekten sakınırım. Yalınız şu kadarım arza müsadenizi rica ederim ki, jü
rinin aleyhinde bulunmakla beraber taraftarlarının fikirlerine de hürmetkarız.
İstinaflara gelince Türkiye'de istinaflar 340 senesi zarfında selefim merhum
Necati Bey zamanında lağvedilmişti. Bu lağvin bu güne kadar verdiği neticeler
Türk memleketine istinafları aratmaktan çok uzaktadır. Bilakis istinafların lağvi
dâvaların daha seri ve daha sade bir surette intacına hizmet etmiştir diyebilirim.
Biz esasen istinafları da hukuk ve adalet mefhumlarının ayrılık kabul etmez bir
neticesi olarak telakki etmiyoruz. Bunu da doğrudan doğruya her memleketin
vaktile tecelli eden ihtiyacına göre tarihin bir zarureti olarak kabul ediyoruz :
Esasen bu gün dahi bir çok memleketlerde istinafın mevcut olmadığını müşahe
de etmekteyiz. Binaenaleyh eğer istinaf hukuk ilminin, ayrılık kabul etmeyen bir
prensibi olsaydı; adalet mefhumunun bir esası olmuş olsaydı bittabi medenî
memleketlerde de bu müesseseden feragat edilmezdi. Esasen istinaflar eğer bir
teminat idiyse -ki taraftarları bunu müdafaa etmektedirler- Türkiye Cumhuriye
ti adliyesi bu teminatı mevcut teşkilâtında başka suretle kabul etmiş bulunuyor.
Muhterem efendilerim!
Huzurunuzda itiraf etmeliyim ki bu gün mütemeddin beşeriyet teminat namı
verilen usul kanunlarının bitmez merasim ve tükenmez formülleri arasında sıkı
şıp kalan hakkın vaziyetinden müştekidir.
Bendeniz kendimi de bu şikâyetçiler arasında saymaktayım. O kadar ki temi
nat namı verilen usullerin ihdas ettiği merasimden hak ve haktan ziyade başka
ları istifade etmektedirler. Umarım ki Türk hâkimlerinin liyakat ve zekâ ve çalış
kanlığı yeni kanunlarımızın tatbikinde yalnız hakkın ve haklının yüzünü güldü
recektir. Tarihin ve mütemeddin beşeriyetin mukadderatına müessir olan bun
lardan biz şimdiye kadar ne dereceye kadar kurtulabildik. Bunu şimdiden kesti
rip atmak mümkün değildir. Bunu bütün vuzuhile yeni kanunlarımızın tatbika
tı gösterecektir. Her halde şurası muhakkakki Türk Cumhuriyeti için medenî
milletlerin desatiri arasından seçdiğimiz kanunlar beşeriyeti mütemeddinenin ta
mamen yakasını ayıramadığı göreneklerden en ziyade uzaklaşmış olanlar ve da
valarda sür'at ve sadeliği kabul etmiş bulunanlardır.
Muhterem efendilerim, bizler, Türk milleti de mütemeddin beşeriyet ailesinin
bir uzvu olduğumuza göre b u göreneklerin bazan mantıksızlıklarını da o ailenin
efradından bulunmaklığımız hasebile kabul etmek mecburiyetindeyiz. Fakat su
nunla memnun ve müsterih olabiliriz ki biraz evvel arz ettiğim gibi biz bunları en
çok ortadan kaldırmış olan medenî milletlerin kanunlarından aldık.
Lozan muahedesi mucibince memleketimizde çalışmakta olan Adlî müşavir
lerimizin bana gönderdikleri raporlarda kanunlarımız hakkında aynen şu müta-
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lea münderiçtir! Türkiye adlî kanunlarını da ikmal ederse Türk Cumhuriyetinin
müdevvenatı, bütün medenî milletlerin kendileri için tatbikini şiddetle arzu ede
cekleri desatirdir.
Muhterem efendiler! Yüksek heyetinize arz ettiğimiz gerek bu kanunda, gerek
bunu takip edecek kanunlarda eski ıstılahların yerine yeni Türk ıstılahlarını koy
maya çalıştık (Aihşiar) Bunun yegâne sebebi de ana dilimizi ilim dünyasına da hâ
kim kılmak endişesidir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Büyük Türk Meclisinin, bu ve bunu takip edecek kanunlar etrafında esirge
meyeceğini umduğum yüksek mütalea ve tenkitleri her halde bizi doğru yola gö
türecektir. Buna kaniim (Alkışlar)
NECİP ALİ B. (Denizli) - Aziz ve muhterem arkadaşlarım!
Bugün müzakere ve kabulü Heyeti Celilelerinin nazarı tasvibine arz olunan
ceza usulü muhakemeleri kanunu ile Cumhuriyet adliyesinin beşinci kanunu
Heyeti celilelerine tevdi edilmektedir. Menbalarını hayat ve şe'niyetten alan ve en
son telakkiyatı hukukiyeden mülhem olan bu kanunlarımız, vaktile Lozan kon
feransında Lort Cürzonun tarizlerine mukabil ve bütün cihanı medeniyet ve âle
mi hukuka karşı Türk hukukunun aziz müdafiinin söylemiş olduğu sözlerin en
celi, en kuvvetli ve en veciz, fiili bir eseridir. Her halde en yüksek abidatı huku
kiyeden olduğuna şüphe olmayan kanunu medenimizle yeni kanunu cezamız,
mecelleyi ve eski kanunu cezayı istihlâf ettikten sonra, bunların tatbikatına mü
tedair olan kanunların da evleviyetle değiştirilmesi bir emri zarurî idi. Görülen lü
zumu müstaceleye binaen iptida usulü muhakematı hukukiye kanunu değiştiril
di. Şimdi de usulü cezaiye, yeni kanunla hemahenk olmak üzere Heyeti Celilenize tevdi edilmektedir. Filhakika şimdiye kadar elimizde mevcut bulunan usulü
cezaiye kanunu Fransanm İmparatorluk devrinde vücuda getirilmiş ve 1879 ta
rihinde ve maalesef salâhiyettar olmayan eller vasıtasile tercüme edilmiş bir ka
nundan ibarettir.
Zamanın ve ihtiyacın gösterdiği lüzuma binaen zaman zaman bilhassa meş
rutiyetten sonra usulü muhakematı cezaiye bazı tadilata maruz kalmış ve bahu
sus memleketin mukadderatını Halk Hükümeti eline aldıktan sonra muhakeme
lerin tesrii hususunda daha ziyade istical göstererek bazı maddeler kabul edil
miştir.
Muhterem efendilerim! Filhakika evvelce yapılan bu tadilat her ne kadar mü
kemmel idiyse de asıl kanunun bünyesi ve teşkilatı umumiyesi pek mükemmel
olmadığından istenilen gayeye vasıl olabilmek imkânı bulunamamışür. Zaman
zaman adliyemizden kulaklarımıza inikas eden şikâyet sedalarını dinleyecek
olursak bunların asıl haktan ziyade usullere ait olduğunu görürüz.
Malûmu âlileridir ki iyi bir usulü muhakeme kanununun haiz olmasını icap
ettiren şerait zatı hakka emniyet ve isabetle isal edendir ve saniyen amme üze
rindeki tesiraü içtimaiyesi zail olmadan bir hükmü karara iktiran ettirmektedir.
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Eski kanunumuz bu iki umdeyi lâyık olduğu veçhile teyit edemiyordu. Yeni
kanunumuzda ise bu cihetler tamamile nazarı dikkat ve itibara alınmıştır. Yeni
kanunumuzun eski kanunumuza nazaran bir çok cihetten esbabi faikiyeti mev
cuttur. Evvel emirde eski kanunda Müddeimumilerin salâhiyetleri vazih ve sarih
olmadığı gibi pek te mahdut idi, halbuki yeni usulü muhakematımızdaki müdde
iumumilerin salâhiyetleri ve bilhassa salâhiyeti takdiriyeleri yüksektir. Ammenin
hukukunun müdafii olan müddei umumiler muttali oldukları bütün suçlar hak
kında derhal ikamei dava etmek ve davayı yürütmek hak ve salâhiyetini haizdir,
sonra muttali olduğu cürümlerin hangisi hakkında ikamei dava etmek ve hangi
si hakkında etmemek hususlarının takdiri doğrudan doğruya müddeiumumiye
verilmiştir. Halbuki eski usulü cezaiyemizde böyle değildir, mesela bilfarz bir şa
hıs benim aleyhimde dava ikame etmiş olsa ve dese ki; bu adam benim hakkım
da bir sui kast teşebbüsünde bulunmuştur, müddei umumi bu davayı da doğru
dan doğruya mahkemeye vermek ve tahrik etmek mecburiyetinde bulunuyordu,
filhakika beyefendiler denebilir ki dava hallü fasl edildikten ve benim mazlumiyetim tahakkuk ettirildikten sonra kanunu cezadaki iftira maddesile o adam
hakkında ikamei dava edebilmek hakkı vardır, fakat ben uzun müddet müstantık huzurunda süründükten ve bir müddet mahkeme sandalyalarında maznun
sıfatile büyük bir heyecanı ruhî geçirdikten sonra benim duçar olduğum ruhî,
manevî zarar ve ziyanı kim tazmin edecektir. İşte şimdi müddei umumiler, her
hangi vasıta ile olursa olsun kendilerine tevdi edilen evrakı, evvela anasırı cürmiyeyi haiz olup olmadığını ve her hangi bir sebebe müstenit olup olmadığını tetkik
eder, ondan sonra davayi tahrike başlar. Amma hiç şüphe yoktur ki müddei
umumilerin bu salâhiyeti takdiriyeleri de nâ mahdut değildir, eğer müddei şah
sının vermiş olduğu istidayı müddei umumi tetkik etmezse o zaman müddei şah
sı en yakın reise müracaat eder.
Mahkeme Reisi meseleyi tetkik ettikten sonra takibatı kanuniyeyi istilzam et
tiren bir fiil mevcut ise o zaman davayı tahrik etmesi için müddei umumiye emir
verir ve eğer. reis te ret edecek olursa yeni kanunumuza nazaran müddei şahsî
yeniden delail ihzar etmeden tekrar dava ikame edebilmek hakkını haiz değildir.
Bundan başka müddei şahsının doğrudan doğruya mahkeme huzurunda ikamei
dava etmek hak ve salâhiyeti vardır, mesela adiyen darp, tahkir ve haneye duhu
lü gibi hususatta, davai şahsiye ikamesini icap ettirecek hususatta müddei şah
sı doğrudan doğruya mahkemeye ikamei dava etmek salâhiyetini haizdir. Zanne
diyorum ki Alman usulü cezaiyesi de böyledir. Almanlar Anğılosakson sistemin
den istifade etmişlerdir.
Malûmu alinizdir ki Anğılosakson sisteminde her şahıs, her vatandaş huku
ku ammenin müdafii sıfatile mahkeme huzurunda dava ve iddiayı hak edebilir,
bundan başka müddei umumilere verilen salahiyetlerden mühim bir şey de zabıtai adliye memurlarına emir verebilmek hak ve salahiyetidir. Filhakika eski
usulü cezaiyemizde valiler, mutasarrıflar ve İstanbul'da Şehremini ve saire her ne
kadar zabıtayi adliyeden madut iseler de müddei umumilerin emirlerini tenfiz
edecek bir kuvvei tenfiziyesi mevcut değildir.
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Mahkeme işlerile ve bilhassa müddei umumilik vazifesile iştigal eden arka
daşlarımız bu ciheti çok takdir ederler ki daima vazife ve salahiyet noktasından
bir çok gürültüler olur ve nihayet dava uzun müddet intaç edilmeden kalırdı, hal
buki bu gün jandarma ve polis kuvvetleri doğrudan doğruya vazifei adliyesinden
mütevellit olan hususatta müddei umuminin tahti emrindedir. Müddei umumi
nin vazifei adliyesinden mütevellit hususatta emri infaz edilmediği takdirde hak
larında doğrudan doğruya takibatı kanuniyeyi ifa etmek hak ve salâhiyetini ha
izdir.
Muhterem arkadaşlar! Bu mesele biraz girift gibi görünüyor, fakat memleket
te vatandaşın emniyet ve hürriyetini muhafaza ve siyanet için bundan başka ça
re yoktur. Müddei umumilere bu salâhiyet behemahal verilmek lazımdır. Yeni
usulü muhakemenin ihtiva ettiği en güzel esasattan birisi de muhakemenin tar
zı ceryanı, şeklidir. Eskiden bir dava mahkemeye ya lüzumu muhakeme kararile verilir veyahut doğrudan doğruya giderdi. Müstantıklar tarafından mahkeme
ye sevkedilen bir davada mahkeme yeniden şahitler celp ederek delail ve vesaik
taharrisine koyulur, sonra tekrar şahitlerden bazıları gelmez, dava yirmi gün
sonraya talik edilir, bu kerre de maznun gelmez, gıyap kararı verilir, tabiî ağır ce
za işlerinde olan hususat başkadır, tekrar itirazı anilğıyap davası açılır, ondan
sonra da tekrar şahitler istima edilir ve böylece gelip gidip durur. Halbuki bu
günkü vaziyet böyle değildir, bir kerre mahkeme tahkikat işlerile zerre kadar
meşgul olmamaktadır. Lüzumu muhakeme veya men'i muhakeme kararı mustantıklardan alınmıştır.
Müstantıklar yalnız tahkikaü ifa ile mükelleftir. Beyfendiler zan ediyorum ki
bunun çok faidesi vardır, çünkü müstantıklar malûmuâlileridir ki bizim hâkim
lerimizin ilk sınıfını teşkil ederler. Halbuki usulü muhakemede kendilerine veri
len salahiyet çok yüksektir, filhakika reisin ve müddei umuminin muvafakati
varsada bir kerre men'i muhakeme veya lüzumu muhakeme kararı vermek çok
büyük bir şeydir.
Müstantıklara bu salahiyetin verilmesi zan ederim ki pek doğru bir şey değil
dir ve hatta meşhurdur; eski usulü muhakematı cezaiye hocalarımızın söyledik
lerine göre eşkıyalara men'i muhakeme kararı verilmiştir; bundan başka malû
mu ihsanınızdır ki hukuku cezaiye doğrudan doğruya ruhiyat meselelerile pek
yalandan alâkadar bir ilimdir. Müstantık bir maznunu isticvaba başlarken ken
disinde bırakdığı ilk intibaı sonuna kadar devam ettirir.
İhtimal ki sonunda beraet etmesi lâzım gelen bir adamın aleyhinde bir karar
ittihazını mucip olabilir ve bu vakidir. Binaenaleyh zati meseleye karşı temamile
bitaraf vaziyette bulunan ve mustantıkla müddei umumilik arasında bir makam
açılmıştır ki o da karar hâkimi makamıdır. Müstantık icabeden tetkikatı ifa eder
ve evrakı karar hâkimine verir ve karar hâkimi tetkik eder, dinlenilmesi lazım ge
lenleri dinler. Ondan sonra lazım gelen delâili sübutiyeyi toplar ve daha sonra
mahkeme reisine gönderir, mahkeme reisi evrakı bir hafta zarfında tetkik eder ve
maznuna söyleyeceği olup olmadığını da sorar.
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Mahkemede tekmil şahitler, ehli hibre zabıt varakaları ve keşifler her şey o
gün hazır bulundurulur, bunların hepsi de hazır bulunduğu halde mahkeme bir
celsede muhakemeyi intaç eder. Zan ediyorum ki yeni usulü cezaiyemizin kabul
etmiş olduğu bu şekil çok pratik ve çok sistematik bir usuldür. Binaenaleyh efen
diler, hakka vusul için bir takım şekillere tabi olmak zaruridir ve bunu Adliye ve
kili Beyefendi ifade buyurmuşlardır, fakat başka çare yoktur bu safhaları ve bu
formaliteleri mümkün olduğu kadar tenkis etmek... İşte bu kanunlar, yeni usu
lü cezaiyemizle kabul edilmiş olan şekil... Bu kanun, tamamile değilse bile mu
hakemenin şekli ceryanını çok basitleştirmektedir.
Yeni usulü cezaiyenin güzelliklerinden birisi de temyiz mahkemesinde eski
den olmayan alenî duruşma keyfiyetidir, malûmu âlinizdir ki ceza işlerinde Tem
yiz mahkemesi doğrudan doğruya evrakı dava üzerinde karar verir. Şimdi gerek
şahısları, gerek Mahkemei temyiz reisinin talebi üzerine alenî duruşma şekli ka
bul edilmiştir.
Bundan başka mahkemei temyiz bir evrakı tetkik ederken maznunun beraetine lüzum görürse derhal beraetine karar verir. Yani evrak nakzedilip tekrar ait
olduğu mahkemeye iade etmek suretile yeniden muhakeme cereyan edip te beraet kararı verilmez, derhal beraet kararını kendisi verir. Ve ait olduğu mahkeme
buna mutadır. Bundan başka cezaları tenkis edebilmek hak ve salahiyetini de
haizdir. Yalnız usulü muhakematı cezaiyenin 322 nci maddesinde zannederim,
mahkemei temyizin cezaları tenkis edebilmesi vasfı cürümiye de sari midir değil
midir? Bu ciheti tavzih etmelerini Vekil beyefendiden rica etmek isterim.
Eski usulü cezaiyemizde reddi hâkim faslı yoktur, bu usulü cezaiyemizde ise
mükemmelen ve muvazzahan mevcuttur. Eski usulü cezaiyemizde mevcut olma
yan bir usul daha vardır, mehil meselesi : Muhterem efendiler! Bir mehilin hitam
meselesinde meşru özürlere müstenit dahi olsa mahkeme dinlemez ve derhal ka
rarını verirdi. Halbuki yeni usulü cezaiyemizde bu mazereti meşrua kabul edil
miştir. Şahitler, ehli hibreler, adlî keşif ve tevkif bahisleri ilmin ve tecrübenin son
kaidelerine göre yapılmıştır.
Efendim! Yeni usulü cezaiyenin güzelliklerinden birisi de iadei muhakeme
faslıdır. Malûmu âlileridir ki eskiden üç sebebe binaen iadei muhakeme caizdi,
meselâ bir mahkeme bir şehadet üzerine binayı hüküm etmiş, sonra o şahidin
yalancı şahit olduğu tahakkuk edecek olursa yeniden iadei muhakeme imkânı
vardır, halbuki bilinemez ne gibi bir mantıksızlığa mübteni idi ki bir mahkeme
yanlış evrak ve vesaik üzerine mübteni olarak karar verir ve sonra o evrakın sah
te olduğu ispat edilmiş olsa bile mahkeme kararından nükul etmez ve iadei mu
hakemeye tevessül edilmezdi. Halbuki beyyinei tahririye ile şehadet bir midir
efendiler?
Malûmuâlileridir ki mahkemelerde zabıt varakalarının pek büyük ehemmiye
ti vardır. Bu zabıt varakaları bir vak'a zuhur ettiği zaman onun bütün anatını,
şehadatım yaşatmak için yapılır, çünkü şahit ne kadar doğru ve müstakim olur-
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sa olsun hadis olan vak'adan zamanen uzaklaşdıkça dimağındaki mahfuzatı aza
lır. Çünkü insanın dimağı nihayet bir Gramofon pilağı değildir.
Sonra bu iadei muhakeme faslında eskiden yalnız mahkûm olmuş adamlar
iadei muhakeme edilirdi. Beraet edenler hakkında bu, tatbik edilmezdi. Mesela;
bir adam yanlış şehadet, yanlış evrak ve vesaika müseniden beraet etmiş olsa ve
yanlışlığı da tebeyyün etse beraet etmiştir diye ona kimse bir şey diyemezdi. Efen
diler! Bir mağdurun kurtulması hissi beşer üzerine ne kadar derin bir te'sir icra
ederse bir caninin de heyeti içtimaiye arasında kollarını sallayarak gezmesi insa
nı çok müteessir eder ve onun behmehal cezayı sezasını bulması lazımdır. İşte
yeni usulü cezaiyede bu cihet te nazarı dikkat ve teemmüle alınmıştır. Velhasıl
her hangi bir cihetine bakılacak olursa olsun yeni usulü cezaiyemiz, çıkan diğer
kanunlar gibi çok mükemmel ve çok mütekâmil bir kanundur.
Garbın abidatı hukukiyesini memleketimize nakletmekte büyük sayü gayreti
görülen muhterem Adliye Vekili Mahmut Esat Beyefendiye, bu hususata büyük
mesaileri sebkeden encümen azayı kiramına bir Türk vatandaşı sıfatile arzı te
şekkür etmeği bir vecibe telakki ediyorum. (Alkışlar)
ENVER B. (İzmir) - Muhterem arkadaşlar! Derin bir zevk ve sürür içinde din
lemekle memnun olduğum kıymetli Adliye vekilinin parlak ifadesinden ve bilahara değerli arkadaşım Necip Ali Beyefendi'nin kanunların metin ve ruhuna temas
eden kıymetli izahat ve beyanatından sonra bu aciz arkadaşınızın söyleyeceği
sözler eminimki pek sönük kalacaktır. Buna rağmen aziz milletimin tarihi huku
kunda yüksek bir merhale teşkil eden bir ânı tarihî karşısında bulunduğum için
kendimi tutamadım.
Malûmu devletlerinizdir ki aziz memleketimizde kanunu medeni ile başlayan
inkılap ve tekâmülü adlî bu dakikada ceza safhasını ikmal etmiş bulunuyor, tak
riben üç sene zarfında çıkarılan ve kıymetli hâkimlerimiz tarafından muvafakiyetle hadisatı cezaiyeye tatbik edilmiş olan kanunu cezanın mütemmimi bu usu
lü cezaiye kanunu garp hukukunun en mütekâmil, en ceyyit ve en kuvvetli, en
parlak şah eserlerinden biri olmak münasebetile bihakkın tavsif ve takdir edilme
ğe lâyık bir kanundur.
Muhterem arkadaşlar! Bu kanun kolay kolay vücuda gelmedi, İstanbul ko
misyonu, Ankara komisyonu ve en nihayet Adliye Encümenimiz ciddî ve fasılasız
tetkikatta bulundu, bu tetkikat iki sene devam etti ve şimdi huzuru âlilerinde bu
lunan bu kanun iki sene zarfında vücuda geldi. Kıymetli Adliye vekilinin ifade bu
yurdukları gibi kanunun bazı vasıflarından biri de sevgili ana lisanımızı ilim lisa
nı olarak da kullanmakta olduğumuzu ve bunda muvaffak olmuş bulunduğumu
zu göstermektedir.
Efendilçr! Malûmualiniz olduğu üzere usul kanunlarında iki kaide tatbik olu
nuyor, biri sür'at, diğeri teminattır. Usul kanunlarının gayesi, seri bir tarzda hak
ka vusul, veya bâtılı iptaldir. Beanşart ki sür'at teminata feda edilmesin. Maznu
nun, mağdurun, tarafeynin iddia ve müdafaaları, kâffei hukuku kanuniyeleri her
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halü kârda mahfuz bulundurulsun, işte bu teminatla sür'ati mezcetmek usul ka
nunlarının yegâne umdesidir, hangi usul kanunu b u iki kaideyi mezcedebilmişse o kanun en mükemmel bir kanundur. Bilâtereddüt şunu iddia edebiliriz ki Al
man usulü cezaiyesinin 1908 tarihlisinden aynen tercüme ve iktibas olunan ve
Vekili muhteremin ifade buyurduğu gibi jüri ve istinaf fasıllarından maada aynen
bizim için de tatbik edilmek istenen bu kanun gerek sür*ati ve gerek teminatı bi
hakkın temin ve tatbik etmektedir. Maznunun, müddei şahsînin, hukuku umumiyenin masuniyeti, vatandaşların her türlü hukuku kanuniyelerinin mahfuziyeti bu kanunla temin edilmiştir.
Arkadaşlar! Kanunu medeni ile aziz memleketimizde başlayan tekâmül ve in
kılâbı adlînin ceza safhası eğer bu usulü cezaiye kanun lâyihası heyeti celilenin
mazharı kabulü olacak olursa bu gün tamam olmuş addolunabilir. Bu takdirde
bu gün; Türk tarihi hukukunda mühim bir gün olarak kayıt ve tespit edilecektir.
Aynı zamanda kanunu medeninin, borçlar kanununun ve ticaret kanununun gü
zide hâkimlerimiz tarafindan üç sene zarfında muvaffakiyetle, kudretle isabetle
tatbik edilmiş olmasını görmekten mütevellit bir cüretle şunu da kaydedebilirim
ki aziz ve kıymetli Türk hâkimleri elinde, bu kanun da muvaffakiyet ve kuvvetle
tatbik edilecektir. Elbet ve elbet Büyük İsmet Paşa'nın 4 mart nutkunda işaret
buyurdukları gibi Türk adliyesi daha parlak, daha mütekâmil bir seviyeye yük
selmek için mütemadiyen sarfı mesai ve iktidar edecektir.
Bu itibarla yeni kanun ihzarında, tanziminde yalnız alâkai resmiyesini değil;
çok samimî ve vicdanî alâkasını yakından gördüğüm kıymetli Adliye vekiline mil
let kürsüsünden milletime bu güzel kanunu ihda ettiğinden dolayı teşekkür et
meği kendim için millî ve vatanî bir vecibe telâkki ederim, (iştirak ederiz sesleri) Yalnız
bir Türk mebusu sıfatile değil, çok mütevazı ve yegâne medarı iftiharı bir Türk
vatandaşı olmaktan ibaret olan bu aciz arkadaşınız kanunu kabul ettiği takdir
de Heyeti Celilenize de bu kürsüden teşekküratını şimdiden arzetmekle mübahiy i m . (Alkışlar)

ADLİYE E. M. MUHARRİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) - Efendim! Kanunun he
yeti umumiyesi hakkında maruzatta bulunacağım. Muhterem arkadaşlar tetkik
buyurmuşlardır ve bu bapta adliye vekili Beyefendinin ve diğer muhterem arka
daşların izahatile buna mahal kalmadığı kanaatindeyim, yalnız bazı hususatın
tavzihi maksadile bir kaç söz arz edeceğim.
Kanunda Cumhuriyet müddei umumilerine hakikaten vâsi salahiyet bahşe
dilmiştir.
Ceza tehdidi ile müeyyide altına alınan her kanunsuzluğa karşı müddei umu
milerin harekete gelecekleri şüphesizdir. Müddei umumiler bu vazifelerini ifa
ederlerken eski ahkâmımızdan pek farklı olarak, daha vâsi salâhiyet ihraz etmiş
oluyorlar. Ezcümle Necip Ali Bey'in buyurdukları gibi nezareti şahsiye namı veri
len ve müddei şahsî halini iktisap eden bir kimsenin mücerret bir şikâyetname
veya şahsî dava arzuhali vermesile takibaü kanuniye icrasına mecbur bir vaziyet-
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te değildirler. Gerek böyle bir şikâyetname almakla bir suçun ikamdan haberdar
olan müddei umumî gerek başka vasıtalarla ıttıla edilsin, hukuku amme davası
açılması lâzım gelip gelmediği hakkında kendisinin hazırlık tahkikatı namı veri
len, bu kanuna göre, bir tahkikat icra etmeye salahiyeti vardır. Bu salâhiyetini
istimal ederken Devletin bütün teşekkülündeki memurlarından istifade eder ve
onlardan sorar. Kanunun bazılarına vermiş olduğu vazifelerin de yapılmasını on
lardan talep eder. Hasıl ettiği kanaate göre hukuku amme davası açmaya lüzum
görürse, ya bir talepname ile müstantıka meseleyi sevk eder ve yahut bir iddiana
me ile son tahkikata göre karar vermek için karar hâkimine iddianamesini gön
derir.
Cürme hedef olan şahıs kanunun fail hakkında yapacağı muameleyi görmek
ve bu suretle teşeffii sadır etmek ve aynı zamanda giriftar olduğu zararın tazmi
ni hususunda o kimsenin müracaat salâhiyeti vardır. Fakat müddei umumî bu
müracatla mukayyet değildir. Hukuku amme davasının açılmasına lüzum gör
mezse, bu ademi .lüzum kararını kendisine tebliğ eder. Ve o zatın karar hâkimi
nezdinde hakkı itirazı vardır. Tabiî karar hâkimi bu davanın açılmasına lüzum
görüyorsa müddei umumî bu kararın infazı yolunda vazifesini ifa edecektir. Müd
dei umumilerin bu kanunla adlî vazifelerinden dolayı zabıta ve makam memurlarile olan münasebetleri tavzihan tespit edilmiştir. Şimdiye kadar tetkikatta ba
zı ihtilafları davet eden hususlara badema meydan vermemek maksadile lâzım
gelen kayıtlar konulmuştur ve şimdiye kadar vaki tecrübe ve tatbikatın verdiği
kanaatlarla zannediyoruz ki : Tertip edilen madde tamamile ihtiyacı temin etmiş
vaziyettedir. Bu kanunun esasına göre müstantıkların vazifesi filhakika yalnız
tahkikat icra etmek ve ika edilen cürüm delail ve sübut vasıtalarım cemetmekten
ibaretdir. Bu tahkikat neticesinde maznun hakkında lüzumu muhakeme veya
muhakemesinin meni diye karar vermeye müstantikler salâhiyettar değildirler.
Bu esas, daha bîtarafane vaziyeti takdir ederek karar vermeyi temin için kabul
edilmiş olan bir usuldür. Bunda madelet fikri daha yüksek olarak düşünülmüş
tür. Yoksa müstantıkların şimdiye kadar cereyan eden lüzumu muhakeme kara
rı vermelerini tamamile sakim addedemeyiz. Zira karar hâkimleri teşkilatı vücude getirilinceye kadar bu layihanın muvakkat maddesinde gösterildiği veçhile bu
vazifeler kemafissabık müstantiklerin uhdesinde ipka edilmiştir. Eğer eski hük
mün tamamile sakim olduğu görülseydi tabiî bu kanunu büyük himmetlerle ha
zırlayan vekâlet böyle bir teklifi kabul etmiyeceği gibi encümenimiz de bu mese
lede fikrini dermeyan ederdi. Fakat karar hâkimine müstantikin cem ettiği, dercettiği delâil üzerine karar verdirmek pek yüksek bir adalet hissinin te'minine
matuftur ve bu suretle ihtiyar edilmiştir. Teşkilatımız ikmal edildiği zaman karar
hâkimleri tabiî ayrıca bu babta karar vereceklerdir.
Esbabı mucibe mazbatasında nasılsa bir kelimenin tabedilmemesi dolayısile
gıyap mesailinde bir hususun arzına lüzum hasıl oldu. Bu kanunun esasatma
göre ceza işlerinde, gıyabî muamele yoktur. Yalınız müsadere gibi ve sırf cezası
para cezasma taalluk eden hususlarda maznunun gıyabında muhakemesi icra

196

CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU
edilir. Bunun haricinde her halde maznun mahkemede hazır bulundurulur ve
duruşma şartile hakkında lâzım gelen hüküm verilir. Eğer o suçun faili elde edil
memiş ise esasen evrak mahkemeye sevkedilmez, sevkedilmiş bulunsa da maz
nun hazır bulunmadıkça muhakeme icra olunamaz ve mevkuf olmayan maznun
lar hakkında yapılabilecek bu muamelede tabiî, maznuna tebligat yapılır, o teb
ligatı Müddei umumiler yapar, yevmi muayyende gelmezse, mahkeme, ihzarına
veya tevkifine karar verir. Mahkeme her halde huzuruna getirecektir. Bu usulün
muhassenatı ufak bir mülahaza ve teemmül ile bulunabilir.
Cezanın tertibinden maksat; gerek failin tedibi ve gerekse intibahı hassaları
ve başkalarına ibret olması keyfiyetidir. Bu da ancak bu usul sayesinde ve suç
lunun muvacehesinde yapılmış olan bir muhakeme neticesinde verilen hükmün
tertibile temin olunabilir. Yoksa mevkuf olmayan maznunların mahkemeye ica
bet etmemeleri ayrıca bir kanuna riayetsizlik suçudur, denebilir. Bu günkü ka
nuna göre gıyaben verilen hükümlere bilahara maznunlar, itiraz edince, muame
latı sabıka keenlemyekûn addedilerek yeniden muhakemat icra edilirdi ve ka
nun, yeniden muhakemeyi icabediyordu. Hulasa bunlar madeletin bir an evvel
tahakkukuna daima engel olan hallerdir. İşte gıyap meselesinde, esbabı mucibe
mazbatasında maznun sevk edilmez suretinde gösterilen şeyi, bu maruzatımla
tavzih etmek istiyorum.
Temyiz Mahkemesinin salâhiyetinde, bu kanunla bir yenilik kabul edilmiştir.
Bir defa Mahkeme! temyizin şeraiti temyiziyenin ifa edilip edilmediği hususundan
başlayarak tetkikata girişmek suretile meşgalesinin ne kadar fazlalaştığı hepini
zin bildiği bir hakikattir. Temyiz hakkını istimal edenlerin şeraiti temyiziyeyi ifa
edip etmedikleri hükmünün aleyhine temyiz olunduğu mahkemece takdir edilen
hususlardandır. Çünki bunlar maddî bir takım şartlardır. Gününde temyiz arzu
halini verip vermediği, kezalik depo ettiği parayı verip vermediği ve para deposun
dan âciz ise, fakir ise bu bapta vesikasını verip vermediği ve lâyihasını vaktü za
manında verip vermediği hususlarını o mahkeme tetkik eder. Eğer şerait ifa edilmemişse hükmün infazı teahhur etmez. Bu tetkikata kanaat etmiyen mümeyyiz,
yine mahkemei temyize müracaat edebilir ve ayrıca kararın infazı hakkında bir
karar alırsa febiha; aksi takdirde mahkemenin tertip ve hüküm altına aldığı mah
kûmiyet, ceza her halde infaz olunmak lâzım gelir.
Mahkemei Temyize verilen salâhiyetlerin mühimlerinden biri de temyiz edilen
hususattır. Mahkemei temyizin hükmü bozması, kanuna muhalefet edilmiş oldu
ğu hallerde tabiî caiz olabilir. Fakjat temyiz edilen hükümde kanuna muhalefet
maznunun beraetini icap ettiriyorsa mahkemei temyiz esasa da hükmederek it
tihazı karar eder ve bu karar da tabiî icra edilir.
Bu suretle bir masumun, Mahkemece zühulen kanuna muhalefet edilmesi
sebebile beraeti muhakkak olan bir hususta mahza usul ve merasim nazarı dik
kate alınarak hükmü veren mahkemeye iadesile, orada tekrar tetkik ve karara
raptolunması için zaman geçmesine mahal vermeden beraetine karar verilebilir.
Buda tabiî fertlerin hürriyetine, her türlü hakların masuniyetine daha fazla ri197
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ayetkârlığm bir eseri olmak üzere hüsnü telakki edilmek lâzım gelir. Cezanın tah
fifi hakkında da Mahkemei Temyize bir salahiyet verilmiştir. Malumu Devletleri,
ceza kanununda ekser cezaların bir haddi azamisi ve haddi asgarisi olur. Böyle
haddi azami ve asgariyi tayin edecek cezalarda Mahkemei Temyizin tetkik etmiş
olduğu ilamda verilmiş hükümdeki cezanın haddi asgarisine tenzili Cumhuriyet
Baş müddei umumisinin muvafakatile kabil olabilir. Bunun haricinde başkaca
kendiliğinden tenzili cezaya salâhiyattar değildir ve bununla mutabakatta bulun
mak kanunen şart ittihaz edilmiştir.
Üçüncü esasa hükmedilmek salâhiyeti şu şekilde layihada ifade edilmiştir.
Kanun yanlış tatbik edilmiş ise, bu cihet Necip Ali B. Efendinin işaret buyurduk
ları gibi bu bapta verilecek izahat tabiî faideden hali olmaz. Bu yanlış tatbik edil
mek keyfiyeti öyle cürmün mahiyetini değiştirecek mahiyette değildir, olmaya
caktır. Mesela, hadiseyi, bir hırsızlık fiili olarak tasavvur edelim;
Fiilin vukuu sabit olabilir, fakat kanunda pek malûm olduğu üzere tarzı ic
ra, zamanı icra gibi sebeplerle o cezanın teşdidi ve tahfifi lazım gelir ki buna na
zariyatta sirkati mevsufe dediğimiz hale de müsait olabilir.
Şimdi mahkemeyi tem- yiz tetkik ettiği bir hususata böyle cürmün vasfına
müessir olabilecek ve buna göre cezanın tebdilini mucip olabilecek bir noksan
görürse kanun yanlış tatbik edilmiştir diye esasa taallûk etmek üzere bir hüküm
vermez belki o hükmü bozar ve mahkemeye iade eder. Lakin bazı yanlışlıklar şu
suretle görülmüştür.
Bilfarz fiil yukardan aşağı tasvir edilmiş esbap ve delaili gösterilmiş, mahke
me nezdinde sabit addedilmiş, mücazat tertip edilmiş 142 inci madde diye bir
madde yazılıyor, fakat 142 nci madde açılırsa o maddenin hükümleri içerisinde
o hadise yoktur.o hadise bilfarz 421 inci maddeye taallûk eder. İşte bu suretle
kâtip tarafından bir rakam hatası yapılabilir. Vaziyet kendini gösteriyor. Artık bu
hatanın tashihine imkân mevcut ve gayet kolaydır. Bunun için hükmü bozarak
evrakı mahalline iade etmek ve yeniden orada tetkikat yapılıp meselenin ikmali
ne gitmek doğru olmaz. Sonra bir para cezası hükmedilmiş olabilir. Bilfarz beş li
ra hükm olunur, fakat kanunda muhaffifi ceza olarak bir sebep gösterilmiştir.O
halde tahakkuk etmiş. Kanun der ki bu halde mahkûmun cezası altıda bire in
dirilir.
Şimdi beş liranın altıda biri hesap edilirken bir yanlışlık yapılabilir ve şu su
retle olabilir. Çünki para cezası hükmedilirken o parayı vermediği veya vereme
diği takdirde bir lira için bir gün yatması da ayrıca kaydolunması lazımdır. Para
cezasında küsuratlı bir rakam hasıl olabilir. Bu küsuratı bazı emsal üzerine işit
tik ki Mahkemeler günü de parçalayarak saatler üzerine bir hapis koymuşlardır.
Halbuki kanun bu para küsurlarının da tam addolunarak onlar için de bir gün
hapsedileceğini tasrih etmiştir.
İşte bu gibi hatalarda Mahkemei Temyiz kanunun yanlış tatbik edilmiş oldu
ğunu görürse esasa ait olmak şartile meseleyi düzeltir ve artık iş te orada biter,
yeniden evrakı mahkemesine iade ve orada tetkikat icrasma da lüzum kalmaz.
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Sonra efendim, mahkemei temyiz tetkikatı eşkâlinde duruşma usulü de ka
bul edilmiştir. Bu usulün muhassenatı yine aşikârdır. Çünkü masumiyet iddia
eden bir şahsa karşı en vâsi müdafaa vasıtaları temin etmektedir. Bahusus tah
tı zanne alınıp hakkında muhakeme cereyan eden ve kendisine isnat olunan fiil
de hâkimin, mahkemenin kararile sübut bulmuş olan bir maznun hâlâ masumi
yet iddiasında bulunursa bu müdafaa vesaitini pek açık ve vazıh bir şekilde isti
mal etmesi onda hasıl olacak itminan noktasından elbette faidelidir. İşte böyle
ağır cezayı müstelzim olan hususatta maznunlara temyizde duruşma istemek
hakları bahşedilmiştir. Kezalik Mahkemei Temyizin resen lüzum gördüğü husus
larda da duruşmaya davet etmeğe salâhiyeti vardır. Duruşma İcrasının usule ta
allûk eden bir tesiri vardır. Duruşma neticesinde Temyiz Mahkemesinin ittihaz
etmiş olduğu kararlara karşı ilâm bozularak mahalline iade edilirse hakkı ısrar
mevzuubahs olamaz. Bunun haricinde mahkemelerin Mahkemei Temyiz kararı
na karşı hakkı ısrarları vardır.
Eski hale getirme namı altında bir kanunî yol daha, b u layihada görülür. O
da demin arz ettiğim gibi cezası yalnız para cezasına ve sırf müsadereye müteal
lik hususatta ve kabahat nev'inden olan fiillerde gıyabında bir maznunun duruş
ma icrasına mahkeme salâhiyettardır.
İşte bu şekilde hakkında bir mahkûmiyet kararı çıkan kimse kendisini davet
vukuuna dair olan tebligatın yolunda ve kanunî olmadığını iddia ederse eski ha
le getirme talebinde bulunabilir, yoksa bu, eski bildiğimiz itirazı alelhüküm ma
hiyetinde değildir.
Kanunun başkaca izah edilecek bir noktası olmadığına encümen kanidir.
Mazbatamızda da arz ve temenni ettiğimiz gibi kül halinde bu kanunun kabulü
nü istirham ediyoruz.
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT B. (İzmir) - Necip Ali Beyefendi kanunun 322
nci maddesinin 3 üncü fıkrasına dair bendenize bir sual tevcih etmişlerdi. Ceva
bım mazbata muharriri Beyefendi verdiler, iştirak ederim.
REİS - Efendim, başka söz isteyen âza yoktur.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Bendeniz söz istemiştim, fakat şimdi vaz geçi
yorum.
ABDÜLHAK B. (Erzincan) - Efendim bendeniz muhterem Necip Ali B. Efendi
nin beyanatında işaret ettikleri bir nokta hakkında bir kaç söz söylemek istiyo
rum. Necip Ali B. Efendi buyurdular ki; çıkan bu usulü cezaiye kanunu mucibin
ce Fransız İmparatorluğu zamanında alınmış olan kanunlardan birisi daha kal
dırılmış ve bu suretle yeni adlî kanunların serisi ikmal edilmiş oluyor. O devir
den kalan ve bizim de medfun İmparatorluk kanunları serisine dahil olan bir ka
nun daha vardır. O da askerî ceza kanunudur. Hakikaten bu kanun şimdi eli
mizde görüldüğü veçhile askerî ceza kanun namei hümayunu unvanım taşır.
Bu kanun 1286 Tarihinde fena bir surette tercüme edilmiş ve o vaktin zihni
yetine uygun bir şekilde yapılmışür. Binaenaleyh memleketi müdafaa eden bir
heyetin hukukuna taallûk eden bu kanunların da sureti kafiyede değiştirilmesi
zamanı hulul etmiştir. Muhterem Recep Beyefendi Müdafaai Milliye Vekâletinde
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bulundukları zaman bu noksanı ve kusuru teemmül etmişlerdi ve bir komisyon
teşkil ederek bu kanunların ihzarını ve muhterem Adliye Vekili Beyefendinin işa
ret buyurdukları veçhile usulü ceza hususatını da ihtiva etmek üzere Alman ka
nunundan alınmasını da emretmişlerdi. Bu ihzar edilmiş ve vekili hazır Abdülhalik Beyefendi tarafından da takip edilmekte bulunuyor. Fakat çok istirham
ederiz ki böyle adlî kanunlarımız tamamen Cumhuriyetin evsafına, ruhuna mu
vafık asrî bir surette temini hukuk ve adalet ettikleri sırada o memleketin müda
faasına taallûk eden bir heyetin hukukunu temin edecek ve indellüzum seferber
lik ve harp zamanlarında belki efradı saireyi de alakadar edecek olan bu kanun
ların da, buraya getirilmesini de rica ederiz.
REİS - Temenni mahiyetindedir. Müzakerata bais olacak mahiyette değildir,
mevzuumuzla alâkadar değildir.
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ABDÜLHALİK B. (Çankırı) - Kanun ihzar edilmiştir.
Yalnız askerî kanunların kâffesi evvela Şurayi Âlide müzakere edilmek lazım ge
lir ve Şurayi Âli de hali içtimadadır. Orada tetkik edilmektedir. Ümit ederim ki bir
iki hafta zarfında Heyeti Celilenize takdim ederiz efendim. (Teşekkür ederiz sesleri)
REİS - Başka söz isteyen yoktur.
Layihanın heyeti umumiyesini Yüksek Meclisin kararı veçhile kül halinde re
yi alinize koyacağım.
ABDÜLMÜTTALİP B. (Malatya) - Efendim, Adliye Encümeni mazbata muhar
riri B. 154 üncü maddede tashihat yapılmasını beyan ettiler.
REİS - Biz tashih yaptık efendim.
ABDÜLMÜTTALİP BEY (Malatya) - Tashihin reye konulmasını rica ederim.
REİS - Tashih bir teklifle olmadı ki, esasen layihanın üzerinde bir tashih yap
tık. Efendim, layihanın heyeti umumiyesini toptan reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Layiha toptan ve müttefikan kabul edilmiştir. (Alkışlar.
Bravo sesleri)

Bu görüşmelerden sonra evvelce verilen karar doğrultusunda kül ha
linde oylanarak oy birliği ile kabul olunan 426 maddeden oluşan metin
kesinleşerek 1412 numaralı Yasa olarak yayımlandı. 20.4.1929 tarihin
de yürürlüğe girdi. (5)

(5) Resmî Gazete, 20.4.1929 - 1172
Kavanin Mecmuası C. 7, S. 259 - 326
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8. - İcra İflas Kanunu
Tanzimattan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemde hukuk ala
nında parça parça, yama biçiminde yapılan ıslahatla uyumlu ve ahenkli
mevzuat oluşmamış, tam tersi bir kargaşa yaşanmıştır.
Cumhuriyetle birlikte meydana getirilen büyük Türk devriminin hu
kuk alanında b u kargaşaya son vermek amacını güden ve Medenî Ka
nunla başlatılan çağdaş ve uygar, köklü değişikliklerin sonuncusunu İc
ra ve İflas Kanunu oluşturdu.
1 Kasım 1928'de yasama yılını açarken Gazi Mustafa Kemal (Ata
türk), "Ceza Muhakemeleri Usulü, Deniz Ticareti, Ticarette İflas, İcra Ka
nunu Layihaları b u devrede size takdim olunacaktır" diyerek (1) gerekli
işareti verdi.
Kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere Medenî Kanunun kaynak ül
kesi İsviçre İcra ve İflas Kanunundan tercüme edilip şahsen Adalet Ba
kam Mahmut Esat (Bozkurt)'un başkanlığında kurulan uzmanlar heye
tince incelenerek hazırlanan taslak, Bakanlar Kurulunun 6.2.1929 tarih
li toplantısında incelenerek TBMM'ye sunulmasına karar verildi.
16.2.1929 tarihli 35 inci birleşimde Meclise gelen tasarı Adalet Ko
misyonuna havale edildi, Adalet Komisyonunca görüşülüp rapora bağla
nan tasarı 13.4.1929'da Genel Kurulda, gelen tasarının önce görüşme
yöntemi saptanarak, İcra İflas Kanunu ve tatbikine ait kanun layihaları
nın öncelik ve ivedilikle ve kül halinde madde madde değil, bütün olarak
görüşülüp onaylanması kabul edildi (2).
Görüşülmesine 18.4.1929'da başlanan (3) tasarının gerekçesi ve ra
por tarihi belge niteliğinde olduğundan aynen alınmıştır (4).

(1) Tutanak Dergisi, C. 5, S. 3
(2) Tutanak Dergisi, C, 10, S. 56
(3) Tutanak Dergisi, CIO, S. 67-72
(4) Tutanak Dergisi, Ç. 10, B. 54 üncü birleşim tutanağına bağlı 136 sıra numaralı basmayazı.
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B. M. M. Yüksek Reisliğine
Adliye Vekâletinden tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 6.2.1929 tarih
li içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan İcra ve İflas kanunu layihası es
babı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktezasmın ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim
efendim.
Başvekil
İsmet
Esbabı Mucibe
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne arz olunan bu kanun layihası, İs
viçre icra ve iflas kanununun Fransızca metninden Türk hukuk şinaslarına ter
cüme ettirilmiş ve icap ettikçe Almanca metni ile de mukayese olunmuştur. Ter
cümenin ikmalinden sonra riyasetimde, İstanbul birinci hukuk mahkemesi reisi
Feyzi Daim, Hariciye Vekâleti hukuk müşaviri ve Ankara hukuk mektebi kanu
nu medeni müderrisi Veli, Baş müfettiş Ferit, Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Mü
dürü Sabri Şakir B. Ef.'lerden müteşekkil komisyon tarafından vücuda getiril
miştir.
15 Cemaziyelahir 1332 ve 28 Nisan 1330 tarihli icra kanunu ile 18 Ramazan
1286 tarihli ticareti berriye kanununun ikinci kısmında münderiç iflâs ahkâmı,
mülga mecelle, fıkhi şer'i ve ticaret kanunlarımıza göre tanzim edilmiş oldukla
rından, Cumhuriyet kanunlarından başka kanunu medeni, borçlar ve ticaret ka
nunlarımızın esasetile hemahenk değildirler; bu ahenksizlik icra ve iflâs işlerin
de yeni müdevvenatımızı müeyyidesiz bırakacak ve onların yeni prensiplere göre
tatbikini işkâl edecek kadar müessir olmaktadır. Gerek bu bariz zaruretler ve ge
rek baştan başa yeni ve demokratik hukuk desatirile teçhiz edilmekte olan Türk
Cumhuriyeti adliye kanunları arasındaki Prensip insicamının temini gibi ihtiyaç
lar, yeni icra iflâs kanunlarımız layihalarının sür'atle vücuda getirilmesine belli
başlı saik olmuştur.
Türk Cumhuriyeti icra ve iflâs kanunu lâyihası İsviçre'nin federal icra ve if
lâs kanunu örnek ittihaz olunarak tertip olundu. İhtiyacımıza göre ilave edilen
bazı maddeler istisna edilirse -ki bunların bir kısmı kantonlar kanunlarından
alınmıştır- layiha hükümlerine, hatta kelimelerine kadar aynen tercümedir dene
bilir. İsviçre icra ve iflâs kanununun diğer mütemeddin milletler kanunlarına ter
cih edilmesinin bir sebebi de kanunu medeni ve borçlar kanununun hemen ay
nen denebilecek bir surette İsviçreden alınmış olmasıdır. Bundan başka kanu
nun emsaline nisbetle yeni ve daha mütekâmil olması ve muasır hukuk prensip
lerinin ve ticaret işlerinin istilzam ettiği seri ve ameli tedbir ve hükümleri ihtiva
etmesi de tercih sebepleri arasında hatırlanmağa değer.
Ehemmiyetle işaret edilebilir ki Türk Cumhuriyeti İcra ve iflâs kanunu lâyi
hasının esaslı farikası, işleri mahkemeye düşürmezden evvel hal ve faslettirebile202
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cek kaideleri İhtiva etmesidir. Yalnız vatandaşlarımızın değil fakat her yerde işle
rin uzamasından ve geç intacından dolayı mahkeme kapıları önünde geçirdiği za
mandan bizar ve müşteki bulunan mütemeddin beşeriyetin dileklerinin tatmine
en müsait usullerin, Büyük Türk Meclisinin tasvibine arz olunan bu lâyihada bu
lunabileceği fikrindeyiz. Şüphe etmiyoruz ki Türk hukukçularının çalışkanlığı,
zekâları ve bilgileri mütemeddin milletler desatirine hakkile tefevvuk iddiasında
bulunan yeni icra ve iflas kanunu lâyihasının gayelerini vazii kanunun güttüğü
emeller dairesinde tecelli ettirecektir.
Adliye Vekili
Mahmut Esat ,
Adliye Encümeni Mazbatası
YÜKSEK REİSLİĞE
İcra ve iflas hakkında Adliye vekâleti tarafından hazırlanıp Başvekilin
2.2.1929 tarih ve 6/562 numaralı tezkeresiyle encümenimize havale olunan ka
nun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Ad. V. Mahmut Esat ve baş müfettiş
Ferit Beyefendiler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Türkiye Cumhuriyeti adliyesinin inkılabımıza uygun asri prensip ve esaslara
göre tedvin ettiği kanunu medenî, borçlar kanunu ve ticaret kanunuyla idare olu
nan medenî ve içtimaî münasebatımızdaki hukuk kaide ve hükümleriyle icra mu
amelatı arasında bulunması muktazi olan insicam ve ahengin eldeki kanun ile
temini mümkün olmayacağı gibi mevzuatımıza henüz alınmış bir çok mevadın ic
ra dairelerince içtlhadî kararlarla halli yoluna gidilmekte olmasından, kanunlar
hükmünün filî neticelerini vatandaşlara verecek olan icra işlerinde salim bir usul
telakki edilmeyeceği aşikâr bulunan bu tarzı muamelenin idamesi tecviz oluna
mayacağı bedihidir. Bu sebeple bahsedilen yeni mevzualarımız ahkâmım da ihti
va eden bir kanunun tanzimi zaruret kesbetmiş olduğunda encümen Adliye ve
kâletinin kanaat ve mütaleasıyle hemfikir olarak layihayı esas itibariyle kabule
şayan görmüştür.
Şimdiye kadar ticaret kanununun bir kısmı olan ve ticaret mahkemelerince
tatbik ve icra edilmekte bulunan iflas işlerinin icra kanununa derciyle mehazinde olduğu gibi layihaya (icra ve iflas) kanunu unvanı verilmesi, iflas kaidesinin
ticarî işlerin adi muamelelerden farklı olarak itibarın muhafazasına matuf ve hu
kukî tesirleri noktasından şedit ve seri hükümleri ihtiva etmesi lüzumu ile bera
ber nihayet bir icra takibinden başka bir şey olmamasına göre ticaret kanunun
dan ayrılarak icra kanununa ilave olunması ve bunun da icra takip yollarından
biri olarak sayılması nefselemre muvafık görülmüştür.
Şimdiye kadar icra muamelatı yalnız mahkemelerden sâdır olan ilâmların
tenfizine ve icra kabiliyetini haiz senedat ve vesaikin icrasma münhasır iken bu
lâyiha alacaklıya hakkını almak için elinde bir ilâm veya bir senet bulunmasına
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mecbur olmaksızın icra dairesine müracaat eylemesi salâhiyetini vermiş olup da
irelerin de bu müracaat üzerine borçluya bir ödeme emri tebliğ ederek icra takip
lerine iptidar etmeleri lâyihanın en bariz vasfı olmak üzere kaydedilebilir. Geçen
sene M. Âlice kabul Duyurulan 1215 numaralı kanun ile ilamsız icra usulünün
tatbikine başlanmış ve on aylık bir tecrübenin intizardan çok fazla iyi neticeler
verdiği Ad. Vekili Bf.'in ihsaî ve mukayeseli malûmata müstenit izahatından an
laşılmış olduğuna göre bu layiha daha vâsi ve şamil surette o hükümleri de ihti
va etmekle beraber hakkın istifası emrinde seri ve salim şekillerde icra takip yol
ları ve usulleri kabul eylemiş olduğundan halkın mahkemelerde uğraşmalarına
mahal kalmadan ekseri alacakların yalnız icra daireleri vasıtasıyla tahsil olunabilmesine imkân hasıl olacaktır.
Layihada alacaklının müracaatıyla başlayan icra takibine mütenazır olarak
borçlunun hukukunu ve defilerini mahfuz bulunduracak hükümler mevcuttur.
Ezcümle ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlunun itirazile takibin durması
ve itiraz merciince gerek borçlunun itirazının ve gerek alacaklının itirazın refi ta
lebinin tetkikiyle bir karara raptı keyfiyeti borçlunun haklarına karşı bir teminat
tır.
Alacaklının mahkemeye müracaata mecbur kalarak alacağım hüküm altına
aldırdığı hallerde buna sebebiyet veren borçlu hakkında % lO'dan aşağı olmamak
üzere bir tazminat hükmedilmesi bahsedilen 1215 numaralı kanunun tatbikatın
da görülen faydası nazarı itibara alınarak bu hüküm layihanın 58 inci maddesile kabul olunmuştur. Kendi muamelesinden husule gelmeyen borçlarda Kendisi
ne ödeme emri tebliğ edilen borçlunun istenen alacaktan malûmatı bulunmadı
ğını beyan etmesi inkâr telakki olunarak ilerde alacaklı mahkemeden hüküm is
tihsal ettiğinde bu kabil borçlulara da tazminat hükmolunmasının muvafık olma
yacağı ve çünkü hükmî şahıslar mümessilleri, vasî, veli ve mirasçılarla karısının
muamelesinden dolayı ödeme mecburiyetinde bulunan koca gibi kimselerin ken
dilerinden istenen borcun mahiyeti ve sebebi hakkında malûmatları bulunma
ması varit olduğundan bu bapta fena niyetleri mahkemece anlaşılmadıkça tazmi
nat mahkûmiyetinden vareste bırakılmalarını temin mülahazasıyla maddeye bir
fıkra ilave edilmesi encümende mevzuubahs olunması üzerine cereyan eden mü
zakerede serdedilen bu gibi hallerde borç hakkında malûmatı olmadığını beyan,
inkâr telakki edilemeyeceği ve maddede (haksızlığına karar verilirse) kaydından
da haklarında tazminat hükmedilecek olanların bu kabil borçlular olmayacağını
istinbat etmek mümkün bulunduğundan o yolda bir fıkra ilâvesine lüzum görül
memiştir.
Haciz yoluyla takipte borçlunun evvela menkul maline ve bunun da kendisi
ne mahrumiyetten en az zarar vereninden başlamak üzere müracaat edilmesi ve
sonra gayri menkulün haczine gidilmesi iki tarafın da menfaatına yarayan esas
lardır.
Haczedilen malların satışının kanunda tayin edilen müddetler içinde alacak
lı tarafından talep edilmediği halde haciz hükmünün kendiliğinden düşmesi ka204
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idesi de hem kanunun takip ettiği sür'at esasına tetabuk etmekte ve hem de ta
kipsiz kalan hacizler hakkında başkaca borçluların mahkemeye müracaat etmek
külfetine mahal bırakmaktadır.
Kanun, iflas hususları hakkında bu tarzdaki takip yolunun icap ettirdiği
sür'at ve emniyetle ifasını temin eden hükümleri ihtiva etmektedir.
Kondordato yapabilmek usulü umum borçlular hakkında kabul edilmiş olup
kanunda yazılı şartlar dairesinde alacaklıların kabulüne iktiran edecek bir kon
kordatonun, hükümlerinin ifasını temin eden müeyyideleriyle alacaklarını başka
suretle istihsal edemeyecek olan alacaklılarla o vaziyete düşen borçlu hakkında
ki muhassenatı izahtan müstağni bulunmaktadır.
İcra Vekilleri Heyetinin kararıyla tahakkuk edecek devamlı iktisadî buhran
gibi fevkalade hallerde taahhütlerini ifa edemeyen borçluların kanunî sebeple
sonradan uzatılabilmek üzere bidayeten altı ayı geçmemek şartiyle bir mühlet ta
lep edebilmesi ve bu bapta itiraz merciinin keyfiyeti tetkik ve alacaklıları ilanla
davet ederek bir diyecekleri olup olmadığı anlaşıldıktan sonra bir mehil vermesi
ve borcun ödenmesini taksitlere bağlayabilmesi usulüyle layihanın (tadiller ve ta
likler) faslında olup bu baba münasebeti hasebiyle encümence fevkalâde haller
den addile ayrı bir kısım olarak naklettiği salgın hastalık ve harp ve umumi bir
musibet hallerinde de yine İcra Vekilleri Heyetinin kararıyla memleketin bir kıs
mında veya bu hallerde müteessir olan iktisadî bir zümre lehine muayyen bir
müddet için icra takiplerinin durdurulması memleketin iktisadiyatı noktasından
kanunun faydalı hükümlerinden sayılır.
Borçludan bir şey alınması mümkün olmadığı tahakkuk eden hallerde de
alacaklıya müruru'zaman cari olmamak üzere borç ödenmeden aciz vesikası ve
rilmesi usulü icra dairelerinde infaz kabiliyeti bulunamayan bir takım işlerin yüz
üstü kalmasına mani olan bir tedbirdir.
Hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki hükümlerden daha vâsi ve şümu
lü esbap ve şeraitle ihtiyatî haciz hakkında bu kanunda ahkâm mevcuttur. Ala
cağın istifamı daha evvelden temin edici tedbirlerden olan bu mevaddm faydası
der kâr dır.
Kanunda yazılı hallerde alacaklı, borçlu ve sair alacaklıların itiraz mercii ka
rarma karşı temyize müracaat hakları kabul edilmiştir. Temyizce yapılacak tetkikat her sene birinci reis tarafından ayrılacak ikinci reislerden birinin riyasetinde
ve iki azadan mürekkep bir heyete tevdi edilmiş olup ittihaz olunacak kararlar
telgrafla mahalline bildirilmek suretile alâkadarların hukukuna karşı tatminkâr
kanuni bir yol kabul edilmiş olmaktadır.
Kanunda münderiç cezaî hükümler ve bazı intihap haklarından mahrumiyet
ve ruhsatlı san'at ve mesleklerin icrasından men edilmek hak sahiplerinin ala
caklarını istihsal emrinde borçluyu taahhütlerini vaktinde ifaya icbar edecek ve
bir suretle malını gizlemek, kaçırmak gibi yollara sapmasına mani olacak mahi
yette şiddetli bir müeyyide olduğundan bu veçhile kanunun mecbur tuttuğu hü-
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kümlere borçlunun riayetini tahtı teminde bulundurmaktadır. Eldeki icra kanu
nunda mevcut bulunan ve ipkası arzu edilir bir usul olmaktan pek uzak bulun
duğuna şüphe olmayan hapis ile tazyik usulünün terkedilmesi encümence musip ve muvafık görülmüştür.
İcra harçlarından bir aidat almak suretiyle icra daireleri teşkil edilebileceği
hakkında bu layiha ile Adliye Vekâletine salâhiyet verilmiştir.
Layiha iş sahiplerinin zararlarına karşı icra memurlarının mes'uliyetlerini
pek açık olarak tespit ve tayin eylediği gibi mes'ullerin ödeyemediği tazminatın
Devlet tarafından ödeneceği esası da kabul olunmuştur.
Bu kanun meriyete geçtiği zaman elde bulunan icra ve iflas işlerinde hangi
kanunun tatbiki lazım geleceği hakkında ayrıca 12 maddeden ibaret bir kanun
tanzim edilmiştir.
Kanunu medenî ve borçlar kanunumuza mehaz ittihaz ettiğimiz İsviçre'nin
federal kanunundan iktibas edilerek ihtiyacımıza göre telif ve ilave ve tadillerle
vücuda getirilmiş olan bu layihanın müstacelen ve tercihan kül halinde müzake
re ve kabulünün Heyeti Umumiyeye arzı encümenimizce ittifakla kararlaştırıl
mıştır.
Aza

Aza

Aza

Kâ.

Balıkesir

Ankara

Antalya

Yozgat

O. Niyazi

İhsan

Ahmet Saki

Hamdi

M. M.

Ad. E. R.

Âza

Âza

Kocaeli

Manisa

Kocaeli

Kayseri

Selahattin

Mustafa Fevzi

Ragıp

Reşit

Âza

Âza

Âza

Âza

İzmir

Çorum

Bayazıt

Balıkesir

A. Enver

Münür

Şefik

Sadık

Âza

Âza

Âza

Âza

Zonguldak

Sinop

Muğla

Manisa

Nazif

Refik İsmail

Ali Nazmi

Kemal

Âza
Mardin
İrfan Ferit

Âza

Âza

Kony a

Konya

M u s a Kâzım

Refik

Genel Kuruldaki görüşülmesi sırasında başta Adalet Bakanı Mahmut Esat
(Bozkurt) olmak üzere, İstanbul Milletvekili Akçoraoğlu Yusuf, İzmir Milletvekili
Enver (
) Bey ve Kars Milletvekili Ağaoğlu Ahmet, tasarının kapsam ve ama
cım belirtmişlerdir. Türk devrimine ışık verici değerli düşünceleri yansıtan ko
nuşmaların tutanakları aynen alınmıştır.
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1 /359 numaralı icra ve iflas kanunu ve tatbikine ait kanun layihaları ve Ad
liye Encümeni mazbatası (1)
REİS - Ruznamemizde icra ve iflas kanunu ve tatbiki kanun layihaları var
dır. Esasen bu kanun layihası bu gün müstacelen ve kül halinde müzakeresi tekarrür etmişti. Adliye Vekili Bf. beyanatta bulunacaklardır.
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT B. (İzmir) - Muhterem Beyefendiler!
Bugün Büyük Hey'etinizin müzakeresine arz olunan Türk Cumhuriyetinin ic
ra ve iflas kanun layihası İsviçre'nin Federal icra ve iflas kanunu örnek tutula
rak yapılmıştır. Federal kanununun kanton kanunlarına atfettiği iflasa ait bazı
kısımlar da; lâyihada insicamı muhafaza endişesile oradan alındı. Pek zarurî gö
rülen, pek ufak tefek tadiller bir tarafa bırakılırsa Cumhuriyetin icra ve iflas ka
nunu layihası hükümlerine, mefhumlarına değil, hatta kelimelerine kadar mehazine sadık kalmış bir eserdir denilebilir.
Layihanın hazırlanması için hukukçularımızdan mürekkep bir heyet tercüme
etrafında bir sene çalışü. Sonra teşkil olunan ikinci bir hukukçular heyeti bu ter
cümeyi bir kerre daha gözden geçirdi ve nihayet Adliye Vekâletinizin verdiği di
rektifler dahilinde layihaya icabeden üslup ve şekli verdi. Bu çalışma da altı ay
kadar sürdü. Büyük Meclisin Adliye Encümenini teşkil eden güzide heyet de bu
layihanın etrafında uzun uzadıya tetkikatta bulundu ve yaptığı münakaşalarla
vaziyeti aydınlattı. Bundan sonradır ki layiha Yüksek Heyetinize arzedilebilecek
bir hale geldi.
Elimizde mevcut kanunu neden bir tarafa bıraktık ve b u n u n yerine İsviçre
Federal kanununu aldık? Ve niçin İsviçre Federal kanunlarını diğerlerine tercih
ettik? Her vakit hatıra gelebilen bu düşünceler etrafında kısaca malûmatımı arz
etmek için müsaadelerini rica edeceğim. Bu günkü icra kanunumuz dünkü mül
ga kanunlarımızın müeyyidesidir. Bu günkü kanunlarımız, başta kanunu mede
ni olmak üzere elimizdeki icra kanunile müeyyidesiz kalmak tehlikesine maruz
dur. İsviçre'nin Federal kanununu diğer memleketlerin kanunlarına tercih etmekliğimize sebep te bu kanunu onlardan daha pratik, daha yüksek buluşumuz
la beraber Türk Cumhuriyeti için İsviçre kanunu medenisini ve borçlar kanunu
nun evvelce almış olmaklığımız bu kanunlar arasında insicamı muhafaza içindir
ki İsviçre iflas kanununu diğer memleketlerin kanunlarına tercih ettik. Yüksek
tasvibinize arzolunan icra ve iflas kanun lâyihasının pratik kıymeti hakkında bir
senelik tercübelerimizden müsaadenizle bir misal arzetmek isterim. Geçen sene
Büyük Heyetinizce kabul edilen ve bu layihanın kısımlarından olan ilamsız icra
usulünün tatbikine başlanılan bugün bir sene oluyor. Bu müddet içinde Cumhu
riyet İcra dairelerine 450 000 ilamsız icra işi gelmiştir. Bu miktarın 80 000 ni in
kâr edildiğinden mahkemeye gönderilmiştir. Geri kalan 370 000 ilamsız icra işi
10 ay içinde Cumhuriyet İcra dairelerince mahkemeye uğratılmaksızın hal
olunmuştur. Demek oluyor ki İcra dairelerimize mahkemeye uğramaksızm gün
de 1 170 iş gelmiştir.

(1) 136 numaralı matbua zabtın sonuna merbuttur.

207

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
Bu müddet zarfında icra dairesine verilen ve miktarı 600 bin olan ilamlı
ceza ve hukuk işleri hesaba dahil değildir. İlamsız icranın verdiği bu neticeye gö
re 450 000 iş sahibi vatandaş veya yabancı mahkemelerde dava etrafında geçire
cekleri vesaiti altı aylık, bir senelik bir zaman kazanmış oluyorlar ki adaletin bu
derece sade, çabuk tecellisine İsviçre, Almanya, Türkiye müstesna olmak üzere
başka memleketlerde raslayâmayız. (Bravo! sesleri)
Muhterem Beyefendiler, bundan başka ilamsız icra usulünün, memleketi
mizde itibarın, emniyetin belli başlı amili olduğunda da şüphe edilmemelidir.
İlamsız icra usulünün diğer yüksek bir kıymeti de mahkemelerimizi ve hâkimle
rimizi mahkemeye uğramadan hal edilebilecek işlerle meşgul etmemek olmuştur.
Bu suretle hâkimlerimiz ellerindeki işlerini daha salim ve daha esaslı bir surette
tetkik etmek imkânını da bulmuşlardır.
İlamsız icra usulünün mahiyet ve kat'iyeti fiilen anlaşıldıkça icra daireleri va
ridelerinin gelecek seneler içinde daha çok az olacağına şüphe edilmemelidir. Bu
gün mahkemeye uğramadan hal edilen icra işleri, bendeniz şüphe etmiyorum ki
yarın icra dairelerine de uğramadan doğrudan doğruya alacaklılarla borçlular
arasında halledilecektir. Çünkü bu günkü ilamsız icra varideleri bu günün değil,
dünkü işlerin tasfiyesidir. İlamsız icra usulünün tatbikine başlandığı günden be
ri mahkemeye uğramadan icra dairelerince halledilen işlerden bazılarını Yüksek
Hey'etinize; gerek memleketimizde borca karşı gösterilen yüksek sadakati ve ge
rek ilamsız icra usulünün tatbikattaki tesirini bildirmek için arzetmek isterim.
Bu yekûnlar içinde mahkemeye müracaat edilmeden doğrudan doğruya icra da
iresinde itiraf edümiş 60 000, 50 000, 30 000, 25 000, 10 000 liralıkları az de
ğildir.
Muhterem Beyefendiler, ilamsız icra usulünün bir senelik verimi budur ve
bunlardır. Bu kanunların istilzam ettiği teşkilatı bütçemizin siyasi nisbetinde
her sene koruyoruz. Bu teşkilatın yakın bir atide tamamlanacağına ve bu suret
le yeni kanunlarımızın azamî semerelerinin alınacağına da eminim. Tasvibinize
arz olunan layihanın mühim bir kısmını, hatta ruhunu teşkil eden ilamsız icra
usulü bu layiha içine yeniden alınmıştır.
İcra ve iflas kanunu layihamızın bir tek cümle içinde ruhunu ve esasını tes
pit etmek lazım gelirse denebilir ki işleri mahkemeye düşürmeden çar çabuk bi
tirmek ve tezden hakkı yerine getirmektir. Türk adalet sistemleri, adalet önünde
bekleyen ve sürenin değil, fakat hakka kavuşan ve daima yükselen insanları ve
vatandaşları görmek istemektedir.
Şu ciheti de Büyük Heyetinizin bilgisine arz etmek isterim ki bu kanun layi
hasının tatbikine başlanıldığı gün, bütün medenî memleketlerde olduğu gibi,
şahsî borç için hapis ve vatanda maziye geçen ölü tesislerin sırasında anılacak
tır (Bravo! sesleri). Menşei Roma hukukunda bulunan kurunu ulâ ve vüstayı aştık
tan sonra zamanımıza kadar yasaya gelen bu sistem bir bakıma göre memleketi
mizde mütegallibeliğin belli başlı ve son silâhlarından birisini teşkil etmektedir.
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Eğer icra ve iflas kanun layihası, Yüksek Heyetinizin kabulüne değerse b u
memlekette iradenin en büyük mümessili olan kati kararınızla ve güçlü bileğiniz
le mütegallibeliğin bu silahı da param parça edilecektir. (Bravo! sesleri, alkışlar)
Muhterem Beyefendiler; zan edilmemelidir ki alacaklar müeyyidesiz ve bütün
borçlular başı boş kalacaktır. Yeni sisteme göre alacağın ilk müeyyidesi borçlu
n u n bilinen ve meydanda bulunan malıdır. Sonra kazançlarıdır, bunlar da yok
sa son müeyyide borçlunun icra dairesi huzurundaki beyanatıdır. Efendiler borç
lu bu resmî daire önünde başka bir şeyi olmadığına ve kazancı bulunmadığına
dair yalan beyanatta bulunmuş ve resmî daireyi iğfal etmiş ise hakkında Türk ce
za kanununun 443 üncü maddesi mucibince üç aydan iki seneye kadar hukuku
amme namına hapis cezası verilir.
Muhterem Beyefendiler! Türk milletini medeni tesisler önündeki yüksek isti
dadına ve Türk hâkimlerinin denenmiş kuvvetli zekâlarına ve liyakatlerine güve
nerek biz b u kanun layihasının tatbikatına muvaffak olunacağından şüphe etmi
yoruz. İkinci Büyük Millet Meclisinin b u vatana armağanı olan Türk kanunu me
denisi etrafındaki teceddüt mesaisi, layiha kabulünüze mazhar olacak olursa ta
mamlamış bulunacaktır. Her fırsatta esirgenmemesini rica ettiğim yüksek mütalea ve irşadatınız layihanın etrafına milletin öz dileğini örebilecek en büyük ve en
keskin bir aydınlık olacaktır.
AĞA OĞLU AHMET B. (Kars) - Lağv edilen hapis cezası vergi mükelleflerine
de şamilmi dir.
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT B. - Ona dair kanunda bir kayıt yoktur. O
kanunu hususi ile tayin edilmiştir. Hapis cezası karşısında o kanunu hususinin
tadil veya lağvı lazımdır?
AKÇORA OĞLU YUSUF B. - Muhterem arkadaşlar! Bir hukuk şinas olma
makla beraber icra ve iflas kanununun ruhu beni o kadar mahzuz etti ki, niha
yet huzurunuza çıkıp tarihî ve lisanî noktai nazardan bir iki kısa mütalea arzetmekten kendimi alamadım. Sizden de, bir iki dakika beni dinlemenizi istirham
ediyorum. Bilirsinizki, Hey'eti içtimaiyelerin esasını tespit eden bilhassa, kanun
formülleridir. Bu noktai nazardan eski feodal teşkilatın ki meşrutiyet devrine ka
dar Osmanlı saltanatında pek bariz surette meşhuttur : Meşrutiyet devrinden iti
baren bir dereceye kadar yıkılmaya başlamıştır. Ve Cumhuriyet Hükümeti, yeni
teşekkül etmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; hürriyet ve müsavata müstenit
olması itibariyle, bittabi her nevi zaimî müessesata tahammül edemezdi. Bu nok
tai nazardan zaimî teşkilatın eseri olan şahsın, şahsı Hükümet vasıtasına müra
caat ederek tecziye edebilmesi hususu bu kanun tatbik edilinceye kadar cereyan
etmekte idi. Bu kanunun tatbiki, ancak ceza hakkının doğrudan doğruya Hükü
mete raci olduğu esası, ki muasır devletlerin eiı esaslı umdelerinden birisidir, bu
nu mevkii icraya koyacak bu kanundur. Zaimî teşkilatın bazı hurdaları, kırıntı
ları henüz şöyle böyle meşhut ise b u n u n en mühimmi olan bu kısım, bu kanun
vasıtasile tamamen yok edilecektir. Vekil Bey pek iyi izah ettiler. Bundan böyle
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borçluyu alacaklı hapis edemiyecektir. Zahiren basit gibi görünen bu mesele ta
rihin asırlarca süren tekamülünden sonra ancak elde edilmiş olan bir neticedir.
Buyurdukları veçhile ta Roma zamanında yapılıp bilhassa Kurunu vustada de
vam eden ve böylece Hükümete ait olması iktiza eden bir hakkın adeta şahıslara
dahi verilmesi mesabesinde olan bu cihetin izalesi bizim cemiyetimiz itibarile bü
yük bir hatvenin daha atılması demektir.
Bu noktayi nazardan Vekil Beyefendi ki Türk cemiyetinin en esaslı hututunu
getirdiği müteaddit yeni kanunlarla tespit etmek itibarile Türkiye Cumhuriyetine
büyük hizmet etmiş aziz bir arkadaşımızdır, nihayet bu mühim noktayı da tespit
ederek kurunu vusta kırıntılarından bir tanesini de süpürüp atmış bulunuyor.
İkinci bir noktayı nazardan kendilerine teşekkür ve kendilerini tebrik etmek iste
diğim nokta, ihtiyar bir Türkçü olmak sıfatile söylüyorum. Türk lisanından çok
güzel ifadeler bulup yeni getirdiği kanunlarda imkân dairesinde öz Türk lisanını
kullanmasıdır.
BESİM ATALAY B. (Aksaray) - Başka vekâletlere de örnek olsun!
AKÇORA OĞLU YUSUF B. (Devamla) - Örnek olsun amin. (Handeler)
Bilhassa bütçe encümenine çok örnek olsun. Yeni getirdikleri mazbata gerek
Reisimiz ve gerek Başvekilimiz tarafından tenkit edilen eski bir lisanla yazılmıştır.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) - Amini de siz Türkçeleştirdiniz.
AKÇORA OĞLU YUSUF B. (Devamla) - Müsaadenizle buna misal olarak ga
yet hoş olan bir satırdan bir numune okuyacağım. Bakınız, ne kadar güzeldir, öz
Türkçe yazılmıştır. (Borçlu, borcunu öder, ödemezse kanunda yazılı usullerle
Devlet ödetir.) Ne kadar temiz, pürüzsüz, güzel, saf ve öz Türkçedir. Bunu yazan
yaşasın (Bravo! sesleri, alkışlar) Hasılı benim söyleyeceğim sözler şimdiye kadar Türkiye
binasının esaslarını teşkil eden Türk medenî kanunu, Türk ceza kanunu ve di
ğer kanunlarla beraber bu kanunu getirmiş olan Mahmut Esat Beyefendi arka
daşımız, Türk Cumhuriyetine cidden esaslı hizmet etmiş bir arkadaşımızdır. Ken
dilerini tebrik ederim.
ENVER B. (İzmir) - Muhterem Beyefendiler, huzuru dirayet ve irfanınıza arz
ve takdim edilen icra ve iflas kanunu layihası yeni kanunlarımıza tamamen mu
vazi ve onların ahkâmı umumiyesile mütenasip ve mütenazır olarak gerek üslup
ve gerek mefhum itibarile tanzim edilmiş güzel ve müfit bir kanundur. Malûmu
Âliniz, icra kanunlarının bir hususuyetleri vardır. Alacaklı mahkemeye gider, bir
çok merasimle karşılaşır ve bir çok külfetlere katlanır, eline bir ilam alır gayesi
bunu icra ettirmektir. Eğer icra ettirmeyecek olursa bu mesai heder olur gider.
Binaenaleyh bilumum muamelatı adliyenin gayetülgayesi muamelâtı icraiye ile
olduğu için icra kanununun tanzimi ve takdiminde pek büyük dikkat etmek lâ
zım gelir.
İcrada esas olan nokta şudur : Alacaklıyı masebakta ihtiyar ettiği mezahime
uğratmayarak suhuletle hakkına kavuşturmaktır daha, açıkçası o ilamı en basit
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şekilde alacaklı lehine ve fakat medyunu da ezmiyerek ona hakkı hayat ve hak
kı teneffüs vererek matlubunu temin etmektir. İcranın gayesi budur. İsviçre ka
nunlarından Vekili muhteremin ifade buyurduğu gibi, çok cüz'i tadilatla aynen
alınıp huzuru Âlilerine takdim olunan bu layihayı kanuniye işte bu esası ve bu
maksadı istihtaf etmektedir. Eski icra kanunumuz bu günkü şeraiti kanuniyemizle hemahenk değildir. Çünkü eski icra kanunu mecellenin mer'i bulunduğu
zamana müsadiftir. Ve mecelle ahkâmına muvazi ve mütenazır olmak üzere ya
pılmıştır. Halbuki kanunu medeni ile borçlar kanunu ve ticaret kanunlarile ka
bul buyurulan yeni desatir ve kavaidi hukukiyenin tatbikatta infazı lazım geldi
ğine göre eski icra kanunu bütün bu yeni ahkâmın infazında bazan aciz kalıyor
du. Bu itibarladır ki icra rüesa ve hükkâmı tatbikatta hayli müşkilata uğrarlar ve
tatbikatla içtihatla amel etmek zaruretinde bulunurlar. Filvaki içtihat muhterem
dir fakat içtihattan evvel kanun yapmak lazım gelir. Kanun yapmak içtihadı tev
hit etmek noktayi nazarından da bir zarureti kanuniye ve hukukiyedir. İşte icra
kanunu bu esbap ve intiyaçların ilcasile de tedvin edile gelmiştir. Efendiler, bu
kanunun hususiyetlerinden biri muhterem Adliye vekilinin izah buyurdukları gi
bi hapsin eski şekilde kalmaması ve yeni bir şekil almasıdır.
Şimdiye kadar ceryan eden muamele malûmu âliniz olduğu üzere efradın ic
ra memur veya reisini tavsit ederek güya fert hapis hakkına malik imiş gibi ha
pis talebinde bulunarak borçlusunu hapsen tazyik şeklinde idi. Bu usulün sakameti meydandadır. Kurunu vustaî, kurunu ulaî bir usuldür. Ta kurunu ula ve
kurunu vusta devrinden bilmukayese kurunu ulâ tarihi hukukunda tetkikat ya
pacak olursak görürüz ki vaktile dayinler medyunlarını değil hapsetmek, onları
köle etmek hakkına bile malik idiler. Bittabi bu medeniyet asrında efradın böyle
diğer fert üzerinde şedit bir muamelede bulunmasına ve bunun şekli kanunî al
masına imkân olmazdı. Onun için fert yerine hukuku amme hapsi kaim olmuş
tur ve elbet daha münasip ve daha makul olmuştur.
Şimdi bu şekilde icra dairesi resen hareket etmek mecburiyetinde bulunaca
ğı gibi müddei umumilikte işe vazıyet etmek ve binaenaleyh beyanatı kâzibede
bulunan mahkûmu aleyhi ceza hâkimi huzurunda tecziye ettirmek salâhiyetine
malik oluyor. Medyun alacağı ihbarname üzerine icra dairesine müracaatla men
kul ve gayrı menkul eşyasını bildirmek mecburiyetindedir. Hilafı kanun beyanaü ceza kanununun 343 üncü maddesi mucibince 3 aydan başlayan bir cezayi
müstelzim bulunuyor.
Kezalik yedi emin, yediemin de ayrı bir ceza tehdidi allında bulunuyor ve el
lerine teslim edilmiş olan malın muhafazasından mes'ul oluyor.
Ve en nihayet çok yeni bir hüküm vardır. O da badelhüküm müruru zaman,
aciz vesikası alınmakla kalmamıştır. Eski kanunun bir maddesi mucibince 15 se
nelik bir müruru zaman vardı ve sahibi hakkın hakkını iptal ederdi. Bu sakat ka
ide yeni kanunla ortadan kalkıyor. Artık Türk adaleti nazarında badelhüküm
müruru zaman yoktur. Bu da böyük bir faidedir ve alacaklılara büyük bir temi-
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nau kanuniyedir. Kezalik yeni bir hüküm olarak şu vaz edilmiştir : Muayyen bu
seyi teslim etmesi verilmesi hükmedilmiş olan şeyi sui niyetle yapmayan borçlu
lar hakkında 200 liraya kadar hafif cezayi nakti veya iki aya kadar hafif hapis ce
zası konuyor. Görülür ki bu müeyyidatı kanuniye dayinin hakkını istifa etmekte
ve medyunu hüsnüniyetle, samimiyetle harekete icbar etmektedir. Daha mühim
bir kaide vardır. O da aciz vesikasıdır. Aciz vesikası, müruru zamanı külliyen kat
ediyor. Bir medyun tasavvur buyurunuz. Bunun beş parası yoktur. Deyni, tedeyyün ettiği vakıtlarda ağlebi ihtimal hüsnü niyetle tedeyyün etmiştir. Fakat nihayetülemir hali acze gelmiştir. Malı yoktur. Bunu ne yapacaksınız? Hapis mi?. Bu
şekildeki hapis tazibi ibattan başka bir şey değildir. Bakıyorsunuz, malı yoktur.
Kendisi muhtacı nafakadır. Pek alâ! Vaziyet ne olacaktır?.. Hiç şüphe yoktur ki,
çok muazzez olan hürriyeti şahsiyesi; bir adamın bir borcu için mertebei aczi an
laşıldıktan sonra tahdit ve takyit olunmaz. Bu halde dayinin, matlubu müruru
zaman tehlikesine maruzdur.
Çünkü medyunun hali acizi 10, 15, 20 sene devam edebilir.
Şu halde vaziyet ne olacaktır? İşte bu müşkülü yeni icra kanunu sureti mükemmelede hal etmiştir. Dayinin eline medyunun hali acizde bulunduğuna dair
bir aciz vesikası veriliyor ve artık müruru zaman da büsbütün münkati bulunu
yor.. Velhasıl gerek hapis müeyyidesinin bu suretle hukukî esaslara raptedilmiş
bulunması ve gerek yeni baştan tedvin olunan ve hülâsatan Heyeti Celilenize arzetmek istediğim bu maruzatımla şu neticeyi almak istiyorum ki yeni icra kanu
nu müdevvenatı cedidemizle hem ahenk ve aynı zamanda ihtiyacımızı tamamen
müemmin bir kanundur. Bu itibarla Hey'eti Celilenizin yüksek tasvibine bihak
kın lâyıktır efendim.
AĞA OĞLU AHMET B. (Kars) - Efendim bu kanun münasebetile arkadaşla
rım muhterem Vekil Beyefendiyi tebrik ettiler. Bendeniz de bu tebrike iştirak edi
yorum. İki noktai nazardan... Birisi tanzimat devrinden beri hayatı hukukiyemizde yapılan tedbirlerin kâffesi ya yama usulile yapılıyordu ve yahut parça parça,
muhtelif parçalardan ibaret olan müdevvenatı hukukiye, hakkile tam ve ahenktar bir neticeye isal etmiyordu. Bu gün muhterem Adliye vekilinin bir kaç sene
den beri hürmete lâyık bir sebat ve azim ile takip ettiği İslahatı hukukiyemiz ik
mal edilmiş denilebilir ve bütün hukukî hayatınızın bütün şuabat ve aksamında
bir ahenk ve nizam ve intizam ve bir insicamı tam hasıl olmuştur. Bundan dola
yı Vekil Beyi ben de kemali samimiyetle tebrik ederim.
İkinci tebrikimi mucip olan şey : Hakikaten borç kanunu münasebetile me
selesinin kalkmasıdır. Medenî memleketlerin hiç birisinde böyle feci bir vaziyet
yoktur. Fakat burada Yusuf Akçora Beyin işaret etmiş olduğu bir noktayı tashih
etmek isterim. Tarihte filhakika kurunu ulâ ve vustada, deyinden dolayı hapis
vardır. Fakat bizim ecdadımız buna karşı bir aksülâmel yapmışlar. Biliyorsunuz
ki beytülmalden bir kısmı bu gibi âciz medyunları kurtarmak için sarf ediliyor
du. Binaenaleyh Mahmut Esat Beyefendi bu noktayı yeniden hukukî bir surette
tespit etmekle ecnebi bir müesseseyi getirmiş değildir. Eskiden beri mevcut olan
bir an'aneyi ihya etmiş oluyor ki kendilerini tebrik ederim. (Bravo! sesleri,)
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Ancak ben hususî şahıslara karşı borçlu olanların hapisten kurtuluşunu işit
tiğim zaman zan etmiştim ki cemaate, millete, devlete karşı borçlu olan ve bütün
hüsnü niyetini göstermiş, bütün mevcudile borcunu ödemek istemiş, fakat mu
vaffak olamamış olanlar da hapis cezasından halâs olacaktır. Ulüvvıcenap bu
noktada şahıslardan ziyade bir milletin seciye ve seviyesine şayan olan bir sıfat
tır (Bravo! sesleri). Bir mükellef eğer bütün hüsnü niyetini göstermiş ve bütün mame
leki ile vatan vazifesini ifaya amade olduğunu ispat etmiş ve mülkü satılmış fa
kat borcu ödenmemiş, artık bundan sonra vatanın kendi evlâdım, hapse girecek
sin, illâ borcunu ver diye tazyik etmek Türk milletinin büyük seciyesine, yüksek
sahavetine yakışmaz zannederim (Alkışlar) Binaenaleyh Adliye vekilimizi tebrik eder
ken gene çok sevdiğim ve hürmet ettiğim Maliye vekili Beyefendiden bu hususa ait
kanunu getirmesini, Heyeti Âliyelerinin tasvibi ile rica ve temenni ediyorum.
ADLİYE E. M. MUHARRİRİ SELÂHATTİN B. (Kocaeli) - Efendim, encümen na
mına bir noktanın tavzihini lüzumlu gördüm.
Demin muhterem arkadaşımız Enver Beyefendinin beyanatı belki kanundaki
bir hükmün yanlış anlaşılmasına sebebiyet verir diye bu izahatı vermeğe mecbu
riyet görüyorum.
Buyurmuşlardır ki bu kanunla icra dairesinde müruru zaman yoktur, layi
hada böyle bir sarahat mevcut değildir. Yalnız beyanatı alilerini takdim ve tehir
edersek mesele halledilmiş olur. O da alacağını istifa için icra dairesine müraca
at eden alacaklı borçlunun malına zaferyap olamaz ve bir suretle hakkını tama
men alamaz veya bir kısımını alıp bir kısmı kalacak olursa ve icra takibi ile de
başka bir şey istihsaline imkân kalmazsa icra dairesinden aciz vesikası namile
bir vesika alır. İşte bu vesika müruru zamana tabi değildir.
Alacaklı borçlunun ne zaman malını elde edebilirse ondan alacağını istifa
edeceğine dair senet mahiyetinde olan bu vesikayı yedinde hıfzeder. Müruru za
man meselesini b u vesikadan bahis olan 131 inci maddenin son fıkrası daha va
zıh olarak gösteriyor. Bu maddede deniyor ki; eğer borçlu ölürse mirası kabul
eden mirasçılardan vesikayı hamil bulunan alacaklı bir sene zarfında bu alaca
ğını istemeyecek olursa bilahara mirasçılar müruru zaman iddiasını dermeyan
edebilirler.
Bundan anlaşüıyorki müruru zaman meselei gerek mahkeme hükmüne rap
tedilmiş olsun ve gerekse doğrudan doğruya ilamsız icra usulile icra takibine arzedilsin aynı şey varittir. Yalnız bu vesikanın muhassenatı borçlunun malını el
de edememek imkânı anlaşıldıktan sonra her hangi bir dosyanın artık icra daire
sinde yer tutmamasıdır. Alacaklının eline aciz vesikası verilir ve o da müruru za
mana tabi olmamak şartile borçlusunun bir malım bulmağa intizar eder.
Aciz vesikasının hükümlerinden biri de borçluya karşı böyle bir vesikayı ha
mil olan kimse için faiz dahi cereyan etmemesidir.
Arz edeceğim ikinci bir nokta da ufak bir tashihe aittir. Layihanın 46 ncı say
fasında 322 nci madde vardır. Buradaki numara ceza kanununun 343 üncü
maddesi olacak iken 503 olmuştur.
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Bu layiha ile beraber tatbikat hakkında 12 maddelik bir layiha daha vardır.
Mazbatamızda ve geçen gün ayrıca encümen namına istirham ettiğim (Kül halin
de kabulü) temennisi bu layihaya da şamildir, onu da tavzlhan arz ediyorum.
ENVER B. (İzmir) - Efendiler, Salâhattin B. arkadaşımla aramızda bir ihtilaf
yoktur. Mesele bir şekil meselesidir. Bendenizde arzetmek istediğim nokta şu İdi.
Artık muamelatta filen müruru zaman kalmamıştır. Daha açık bir ifade ile Türk
adaletinin önünde artık müruru zamana tabi olacak bir hakkın kalmamış oldu
ğudur. Bu ne şekilde olacak? İcra kanununun gösterdiği şekilde aciz vesikası ala
cak ve bu vesika alacaklı yedinde bulundukça, Salâhattin Beyefendinin dediği gi
bi mürur zaman ve faiz işlemeyecek. Bilmem maruzatımda takdim ve tehir var
mıdır?.. Fakat aramızda hiç bir ihtilâf yoktur. Maruzatımın hülasası budur efen
dim.
REİS - Başka söz isteyen varmı efendim? (Hayır seslen) Başka söz isteyen yoktur.
Bu kanunun ve bu kanuna alt tatbikat kanununun heyeti umumiyesini reyiâlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir.
B u g ö r ü ş m e l e r d e n s o n r a 3 4 5 m a d d e d e n o l u ş a n İcra ve İflas K a n u n u
ile 12 maddelik İcra ve İflas K a n u n u n u n tatbiki h a k k ı n d a k a n u n birlik
te ve k ü l halinde onaylandı.
Böylece 1424 ve 1425 n u m a r a l ı y a s a l a r oluştu (5).

(5) Resmî Gazete, 4 J. 1929 -1183
Kavanin Mecmuası, C. 7, S. 354 - 404,405 - 406
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9. - Ticaret Kanunu (Deniz Ticareti)
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), 1 Kasım 1928'de
Meclisi açış söylevinde sözünü ettiği (1) Ticaret Kanununun bir bölümü
nü oluşturan Deniz Ticareti Kanununun hazırlığı da bu dönemde başla
tıldı.
67 yıldan b u yana uygulana gelen 1807 tarihli Fransız Deniz Ticaret
Kanunundan alınan ve bu günlere kadar uygulanan kanun, zamanla es
kimiş ve yenilenen mevzuatla uyum sağlayamaz bir hale gelmiştir.
Önemli ölçüde Almanya ile İtalya'dan alınan Ticaret Kanununun (2)
devamı niteliğinde olan ve Alman etkisi altında hazırlanan Deniz Ticaret
Kanunu Adalet Bakanının başkanlığında bir uzmanlar kurulunca taslak
haline getirildi. 17.4.1929 da Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Mecli
se sunulmasına karar verildi.
20.4. 1929'da Adalet Komisyonuna havale edilen tasan komisyonca
görüşülüp rapora bağlandıktan sonra (3) 9.5.1929'da Genel Kurul gün
demine geldi (4).
Görüşülmeye başlanan tasarı, gerekçesi ve Komisyon raporu olduğu
gibi aşağıya alınmıştır (5).
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
18.4.1929
Şube: 1
Sayı : 6/1617
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Deniz ticareti hakkında Adliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 17.4.1929 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun la
yihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır.
Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ede
rim efendim.
Başvekil
İsmet
(1) Tutanak Dergisi, C. 5, S.5,
(2) İkinci Dönem II. Cilde Bkz.
(3) Tutanak Dergisi, C. 10, S. 102,
(4) Tutanak Dergisi, C. 11, S. 18,
(5) Tutanak Dergisi, C. 11,135.1929 tarihli 64. Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 163 sıra numaralı basmayazı.
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Esbabı Mucibe
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunarak 1926 senesi 4 teşrinievvelin
de tatbikine başlanan yeni ticaret kanunumuzun ikinci kitabını teşkil eden deniz
ticaret kısmı 470 madde olup Alman ticaret kanununun deniz ticareti kısmından
aynen alınmıştır.
Kanun layihası önce hukukçularımızdan mürekkep bir heyete Fransızca
metninden tercüme ettirilmiş, sonra riyasetimde Adliye Hukuk İşleri Müdürü
Sabri Şakir, Ankara Birinci Hukuk Mahkemesi Reisi Şefkati, Hukuk Mektebi pro
fesörlerinden Cemil, Mehmet Ali Şevket, Süheyp Nizami, Mazhar Nedim ve İkti
sat Vekâleti namına hazır bulunan Ticaret Müdürü Umumisi Sadettin Beyefen
dilerden müteşekkil komisyon tarafından gerek üslubu ve gerek hükümleri ve
muhtevası itibariyle yeni baştan esaslı bir surette tetkik olunmuş ve tercümeler
Almanca metinle de karşılaştırılarak kaleme alınmıştır.
Alman deniz ticareti kanununun mütekâmil yeni ve pratik esasları ihtiva et
mesi ve tatbik edilmekte bulunan ticaret kanunumuzun kara ticareti kısmının
bir çok hükümlerinin dahi Alman ticaret kanunundan iktibas edilmiş olması
Türk Cumhuriyetinin denizlere teallûk eden ahkâmı hukukiyesinin Alman kanu
nundan alınmasına âmil olmuştur.
Bundan başka 67 sene evvel Fransanın 1807 tarihli deniz ticareti kanunun
dan alınmak suretile vücuda getirilmiş olan şimdiki kanunumuz eskiliğinden
mütevellit geniş noksanları dolayısiyle hali hazır ihtiyaçları tatmin edememekte
dir. Beynelmilel ticarî münasebetlerimizde ehemmiyeti derkâr bulunan bu kanun
lâyihası Büyük Millet Meclisinin tasvip ve kabulüne iktiran eylerse Türkiye Cum
huriyetinin, 1926 senesinde tatbikına başlanmış olan ticaret kanunumuzun ka
ra ticareti kısmiyle beraber, 1485 maddeden mürekkep olmak üzere vatandaşla
ra ve yabancılara en geniş teminatı bahşeden muasır medeniyetin en yeni, en
mütekâmil ve ticarî hadiseleri vüs'atle kavrayan bir ticaret kanununa sahip ola
cağında Adliye Vekâletinin kanaati vardır.
Adliye Vekili
Mahmut Esat
Adliye Encümeninin Esbabı Mucibe Mazbatası
YÜKSEK REİSLİĞE
Deniz ticareti hakkında Adliye Vekâleti tarafından hazırlanıp Başvekilin
18.4.1929 tarih ve 6/1617 numaralı tezkeresile Encümenimize tevdi edilen ka
n u n layihası Adliye Vekili Mahmut Esat Beyefendi huzuriyle tetkik ve müzakere
olundu.
1926 Senesinde neşredilen ticaret kanununun deniz ticaretine mütedair
ikinci kitabını teşkil eden bu kanun layihası asıl kanunun bakiyesi olmakla mad
de numaraları da o suretle teselsül ettirilmiş olup bu veçhile ticaret kanunu ka
ra ve deniz ticaret işlerine müteallik hükümleri muhtevi olmak üzere itmam edil
miş olmaktadır.
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Müstakil bir kanun olarak elde bulunan ticareti bahriye kanununun yüz yir
mi iki sene evvel Fransada tedvin edilmiş bir kanundan hicri 1280 tarihinde ik
tibas edildiği nazarı itibara alınınca bu eski hükümlerin hali hazır ihtiyacını te
min etmeyeceği ve her halde asrî ve mütekâmil bir kanuna ihtiyaç lüzumu ken
diliğinden tezahür eder. İşte bu zaruret dolayısiyle pek yeni tadilleri havi olan Al
man kanunundan aynen alınarak vücuda getirilen bu layiha, deniz ticareti işle
rinin ehemmiyetile mütenasip ve muasır hukukî telakkilere tamamen uygun ol
mak noktasından encümenimizce kabule şayan görülmüştür.
Layiha, havi olduğu hükümler itibariyle hukukî münasebetleri ve bunlardan
doğacak ihtimalleri pek vâsi surette tespit ederek kaideler vazetmiş olmasına gö
re alâkadarlar ve mahkemeler için suhuleti müstelzim olmasından bu keyfiyet,
layihanın en bariz bir vasfı olarak kaydolunabilir.
Layiha, açık ve sade bir lisanla kaleme alınmış olmakla beraber deniz ıstıla
hından olan tabirler ve mensupları arasında kullanılan yabancı ıstılahlar da ay
nen kabul edilmiştir.
Layihanın münderecatında gemi mülkiyetine ve gemi sahiplerine maksut
olan donatanlara ait hükümler pek vazih olarak gösterilmiş ve hususiyle kaptan
ların hukuk ve vazifeleri ve yükletene, yolcuya ve sair alâkaları bulunan üçüncü
şahıslara karşı vazife ve mesuliyetleri en küçük teferruatına kadar tayin ve tes
pit edilmiştir.
Deniz ticaretinin temin ettiği büyük menfaatlara karşı hadis olacak tehlike
ler neticesindeki hasarlar için avarya faslında şümullü surette ahkâm konulmuş
ve büyük ve küçük avarya yekdiğerinden tamamen tefrik ve zarar hisseleri ve garamenin tanzimi ve taksimi şekilleri tespit edilmiştir.
Umumî karzu istikrazdan farklı olan ve eldeki kanunda istikrazı bahrî namiyle deniz ticareti akillerinden olan ve bu layiha ile denizödüncü itlak edilen mu
amele hakkında bütün hususiyetleri ve imtiyazları mahfuz bulunduracak tedbir
ler konulmuştur.
Deniz ticaretinde hususî ehemmiyeti haiz olan sigorta işleri muhtelif eşkâlile
ve akitlerin mütekabil haklarını temin eden kaidelerle bu layihada mufassal hü
kümler bulunmaktadır.
Umumî hükümlerden ve hatta kara ticareti kaidelerinden müstesna mahiye
ti haiz olan deniz ticareti işlerindeki süratin icap ettirdiği tedabirden olan müru
ru zaman dahi mahsus bir fasılda ayrıca tespit edilmiştir.
Gayri menkul hükmünde olan gemiler için rehin muamelesi hakkında bu la
yihanın ayrı bir faslında hükümler vazedilmiş olup şimdiye kadar mevzuatımız
da bu bapta sarih bir hüküm olmamasından dolayı gemi rehni için mevcut mü
tereddit vaziyet ve ahkâm ile bertaraf edilmiş olacaktır.
Sicil ve bayrak hakkındaki fasılda Türk bayrağını çekmek salahiyetinin an
cak sahibi veya müşterek sahihleri Türk olanlara münhasır hit hak olduğu tas
rih kılındığı gibi gemi sicillerinin muntazam surette vücuda getirilmesi ve gemi-
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nln bütün evsafını ve sairesinl gösteririr halde kayıtlarının tutulması ve bunu
mübeyyin tasdiknameler verilmesi layihada tayin kılınmış ve bu baptaki mecbu
riyetleri teyit eden cezaî hükümler de mevzu bulunmuştur.
İhtiyacımızı temamile kâfil ve müstakbel iktisadî inkişafımıza hadim hüküm
leri mutazammın bulunan bu layıihanın tercihan ve müstacelen kül halinde mü
zakere ve kabulünün heyeti umumiyeye arzına encümenimizce ittifakla karar ve
rilmiştir.
Aza

Âza

Aza

Aza

Balıkesir

Balıkesir

İzmir

Antalya

O. Niyazi

Sadık

A. Enver

A. Sakı

Kâ.

M. M.

Ad. E. R.

Âza

Yozgat

Kocaeli

Manisa

Bayazıt

A. H a m d i

Selâhattin

M. Fevzi

Şefik

Âza

Âza

Âza

Âza

Kocaeli

Konya

Konya

Çorum

Ragıp

Refik

M. Kâzım

Münür

Âza

Âza

Âza

Âza

Ankara

Edirne

Zonguldak

Manisa

İhsan

H. Hayri

Nazif

Kemal

Âza

Âza

Âza

Âza

Muğla

Sinop

Mardin

Kayseri

R. İsmail

İ. Ferit

Reşit

Ali Nazmi

Teknik b ü t ü n l ü ğ ü dikkate a l ı n a n t a s a r ı n ı n öncelik ve ivedilikle görü
şülerek b ü t ü n olarak oylanma yöntemi k a b u l edildi. Tasarı üzerinde ko
misyon S ö z c ü s ü Kocaeli Milletvekili Selâhattin (Yargı) ve Konya Milletve
kili Refik (Koraltan) aşağıya a l ı n a n k o n u ş m a l a r ı n d a t a s a r ı n ı n içeriği ve
devrimci niteliğini belirttiler (6).
SELÂHATTİN B. (Kocaeli) - Efendim, maruzata başlamazdan evvel 6 ncı say
fadaki bir kelime tashihini arz edeceğim. Altıncı sayfada 61 inci maddenin 4 ün
cü fıkrasındaki (Tulumbalardaki) kelimesi yerine (Sintinelerdeki) yazılacaktır.
Efendim; tastiki âlilerine arz edilen layiha 1926 senesi teşrini evvelinde mev
kii meriyete giren ticaret kanununun deniz ticaretine müteallik olan ikinci kita
bıdır.
(6) Tutanak Dergisi, C. 11, S. 46-48
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Binaenaleyh bu layiha ile ticaret kanunumuzun, kara, deniz ticaretine ait
olan bütün hükümleri muhtevi olmak üzere ikmal ve itmam edilmiş oluyor. Ad
liye Vekâletinin ve Encümeninin mazbatalarında da arz edildiği veçhile bu layi
ha, Alman kanunundan aynen iktibas edilmiştir. Zaten ticaret kanununun kara
kısmına ait olan maddelerinin pek çokları da Alman kanunundan alınmış oldu
ğu cihetle her iki kanun arasında insicam ve ahenk mevcuttur.
Kanun layihası 13 fasıl üzerine 470 maddeden mürekkeptir. Tertip ve tasnif
itibarile pek büyük ilmî kıymeti haizdir. Umumî hükümlerden sonra donatan ve
donatmağa iştirak edenlerden bahis fasıl, badema bu kanunda İstılah olarak ka
bul ettiğimiz bir esas vardır ki (donatan) tabiri gemi sahiplerine matuftur. Bina
enaleyh eski ticareti bahriye yani eldeki ticareti bahriye kanununda olduğu gibi
gemi sahibinden başka mücehhiz namı verdiğimiz ve armatör diye tavsif edilen
yani gemi isticar edenler maksut değildir.
Geminin de tabiî icarı caizdir. Fakat kiracının tasarrufu kanunun faslı mahsusundaki hükümlere tabi oluyor.
Layiha kaptanlara ait pek mufassal hükümleri muhtevidir.
Malûmu devletleri kaptanların bir çok hususi salahiyetleri mevcuttur.
Bu salahiyetler tamamile tafsil edildiği gibi buna karşı mesuliyetlerini, vazi
felerini de en küçük teferruatına kadar kanun tespit etmiştir. Deniz ticaretine
hasredilen gemilerde en mühim hükümlerden biri de gerek mal taşıma ve gerek
yolcu taşıma hakkındaki navlun mukaveleleridir. Bu fasıllarda da kanun en ufak
ihtimalâtı nazarı dikkate alarak hükümler vaz etmiş ve binaenaleyh alâkadarla
rın muamelesinin dürüstisini teshil etmekte bulunmuştur.
Deniz ticareti kanunlarında mühim bir mevki tutan alelade tarzı istikrazlar
dan ayrı mahiyeti haiz olan deniz ödüncü muamelesi vardır ki eski kanunda (is
tikrazı bahri) namile söylenirdi. Bu kanun da (deniz ödüncü) itlak edilmiştir. Bu
deniz ödüncünün hususiyetlerini ve imtiyazlarım tespit eder şeklinde hükümler
mevcuttur. Deniz tehlikelerinin ihdas ettiği haşarat bu deniz ticaret kanunların
da (Avarye) itlak olunan mühim ve ihtilatlara sebebiyet veren bir takım ahkâm
mevcuttur ki bu layiha ile gerek büyük ve gerek küçük Avaryeler tamamile bir bi
rinden ayrılmış ve haşaratın kime raci olacağı ve gurema defterlerinin sureti tan
zimi ve tevzii esasları tespit edilmiştir. Yine layihanın emsali kanunlar da olduğu
gibi mühim bir kısmı da sigortalara dair olan ahkâmdır. Deniz sigortalarının
ehemmiyeti malûmdur. Binaenaleyh akitlerin mütekabil hakları tespit edilmiş ve
sigortaların nevileri, muhtelif şekilleri bu layihada gözetilmiş tir. Ticaret mesailin
de hukuku adliyeden daha istisnaî olarak müruru zaman müddetinin kısa olma
sı kabul edilmiş fakat deniz ticareti işleri bu hususiyeti daha fazla nazarı itinaya
almıştır. Bir faslı mahsusta müruru zaman mesaili gösterilmiş ve bununla dâ is
tihdaf edilen sür'at mes'elesi tamamile temin edilmiştir. Geçenlerde kabul olunan
icra kanunu ile de bir hüküm vazedilmişdi ki gemilerin gayri menkul bir mal ola
rak add olunması esası kabul edilmiş fakat bunların rahne dair vazıh fikir olma
dığından bu itibarla gemi rehni meselesinde, ipotek edilmesinde bazı tereddütler
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muamelatta göze çarpmakta idi. Gemi rehnine ait bir fasih mahsus vardır. Kanu
nu medeni ile olan münasebetleri ve kanunu medeninin ne suretle tatbik edile
ceği vazıh surette layihada gösteriliyor. Layihanın son faslı; sicil ve bayrağa dair
dir. Deniz ticareti işlerine dair sicillerin ne suretle tutulacağı ve sicile kayıt olun
mak lazım gelen şeylerin neden ibaret olacağı kanunda gösterilmiş ve yine Türk
bayrağı taşımak salahiyeti kimlere ait olacağı da tamamen tespit edilmiştir.
Hey'eti umumiyesine ait şu kısa maruzatımdan sonra ihtiyacımızı temamile
temin eder mahiyette olduğu kanaatinde bulunduğumuzdan bu kanunun aynen
ve teklif veçhile kül halinde kabulünü rica ederiz.
REİS - Efendim, tayini esamile dört layiha reye arzedilmişti, Rey vermeyen
ler varsa lütfen rey versinler.
REFİK B. (Konya) - Muhterem arkadaşlar, büyük Meclisiniz başladığı büyük
işlerden birini daha bitirmiş oluyor. İkinci intihap devresi içinde başlayan adlî İs
lâhat ve onun netayici zaruriyesinden olan kanunların milletin ihtiyacatına uy
gun olarak vaz ve tedvini deniz ticareti kanununu müzakere ve kabulünden son
ra nihayete ermiş bulunuyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Büyük Mürşidin gösterdiği
kurtuluş yollarından biri de milletin medenî ihtiyaçlarım temamile tatmin edecek
kanunların bir an evvel vücuda getirilmesi olmuştur.
Garp milletleri arasında şerefli bir mevki ihraz etmiş olan necip milletimiz hayaün her şubesinde sür'atle ilerlerken adlî hayatını da hiç şüphesiz her şeye tercihan daha mütekâmil bir hale getirmeği ihmal edemezdi. Genç, çalışkan ve kud
retli Adliye Vekilimiz uzun senelere sığmayacak kadar devamlı bir çalışma ile mil
letin muhtaç olduğu işte bu kanun külliyaünı ihzar ederek Heyeti Celilenize arzetmiş ve kabulünüze iktiran ederek kanuniyet şeklini iktisap ettirmiştir. Ben
cidden yüksek ve çalışkan olan kıymetli Adliye Vekilimizi millet kürsüsünde bü
yük bir takdir ve hörmetle selâmlamakla büyük bir zevk duymaktayım.
Arkadaşlar! Büyük meclise meçhul değildir ki bir heyeti içtimaiyenin kurulu
şunda en büyük rol ifa eden en mühim amillerden biri hiç şüphesiz hakikî ihti
yaçlarına uyan, medenî ihtiyaçlarını tatmin eden kanunlardır. Türk vatandaşla
rı vücude getirdikleri ve elyevm mevkii meriyette bulundurdukları kanunları ile
hiç şüphesiz medenî hayat içinde pek yüksek pek şerefi bir mevki daha ihraz et
miş oluyorlar. Kanun külliyatımız arasında Türk kanunu medenisi, Türk ceza
kanunu, borçlar kanunu, kara ve deniz ticaret kanunları, icra ve iflas kanunu,
ceza ve hukuk muhakemeleri usulü kanunları gibi kanunlarımızla ebediyen ifti
har etsek yeridir.
Arkadaşlar; hepiniz biliyorsunuz Türkün yüksek kabiliyetli hâkimleri bu
mevzuatı kanuniyemizi hüsnü tatbik etmeleri sayesinde bu gün faydalı neticele
rini almış bulunuyoruz. Bir milletin emniyeti, huzuru ve selametini büyük bir
kıskançlıkla her şeyin fevkinde tutan ve onu her an takip vazifesile mükellef bu
lunan Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve onun Büyük Meclisi bu mevzuat ile en bü
yük gayesi olan Milletin refahını, emniyetini, kemali huzur ile bekliyebilir.
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Kanunun heyeti umumiyesi hakkında muhterem Mazbata muharriri Selahattin Beyefendi lazım gelen izahatı verdiler, fazla tasdi ile Heyeti Celilenizi rahat
sız etmekten içtinap eder kanunun heyeti umumiyesinin kabulünü rica ederim
efendim.
REİS - Başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Kanun layihasını kül ha
linde reye arz ediyorum. Kanunun hey'eti umumiyesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Bu konuşmalar sonunda bütünü işaret oyuna sunulan tasarı metni
kesinleşti. Ticaret Kanununun devamı olarak 1015 inci maddeden baş
layarak devam eden ve 371 maddeden oluşan metin 1440 sayılı yasa ola
rak 15.11.1929 tarihinde yürürlüğe girdi (7).

(7) Resmî Gazete : 205 J 929 -1197 Kavanin Mecmuası C. S.
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10. - Gazete Primleri Hakkında Kanun
Kamuoyunu hazırlayan yazılı basın siyasetçinin ilgi odağıdır. Basının
sempatisini kazanma çabası hiç bitmemiştir.
Büyük Türk devriminin önde gelen ana bölümlerinden biri olan Harf
Devrinıinin yazılı basına getirdiği ek yükümlülüklerin devletçe karşılan
ması konusu böylesi bir çabanın sonucudur.
Önce Giresun Milletvekili Hakkı Tarık (Us) tarafından Türk Harfleri
nin Kabulü ve Tatbiki Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ya
yında bulunan Türkçe gazetelere prim verilmesine dair kanun teklifi (1)
2.6.1929'da Genel Kurulda görüşülmüş, gümrük tarifelerinde gazete kâ
ğıdına yapılan zamları, gazetelerin yeni harfleri satın almak için yaptık
ları giderleri ve satışların düşmesi ile uğradıkları zararları olabildiğince
karşılamak üzere prim verilmesinin kaçınılmazlığı ifade edilmiştir.
Teklifin tümü kabul edilip, primin yalnız harf devrimi tarihinde ya
yımda bulunan günlük gazetelere verilmesi ve günlük gazetelerin rotatif
ve düz makinede basımına göre ayrımı üzerindeki tartışmadan sonra 1
inci madde reddedilerek teklif Komisyona iade edildi.
Aradan geçen 8 aya yaklaşan süre içinde bu konuda Hükümetçe ye
ni bir tasarı hazırlanarak Meclise gönderildi. Bütçe Komisyonunda teklif
le tasarı birleştirilerek rapora bağlandı.
Yeni düzenlemede, gümrük tarifesindeki yükseltmeleri karşılamak ve
yeni harflerin kabulü ve tatbiki dolayısıyla doğan güçlükleri gidermek
için, o tarihte yayımlanan günlük Türkçe gazetelere üç yıl süre ile prim
verilmesi öngörülüyordu.
20.3.1930 tarihinde yeniden Genel Kurulda görüşülmesine başlanan
teklif/tasarı (2) üzerinde günlük gazete deyimi ile günlük olmayanların
da prim kapsamına alınması tartışılıp eleştirildi. Bu arada basının yarar
ları ve fonksiyonu vurgulandı.
Sonuçta : Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanu
nun meriyete girdiği tarihten beri fiilen çıkmakta bulunan siyasî günlük
gazetelerin sahiplerine rotatif ve düz makinede basımına ve sayfa boyu
tuna göre değişen miktarda, yayına devam etmesi koşulu ve üç yıl süre
ile prim verilmesi kabul edildi. Kesinleşen metin 1575 sayılı Kanun ola
rak yayımlandı (3).

(1) Tutanak D. C. 12, S. 271 • 272 ve bu tutanağa bağlı 245 numaralı basmayan.
(2) Tutanak D. C. 17, S. 18 - 21, 71 - 72, 87 - 88 ve bu tutanağa bağlı 86 sıra sayılı basmayazı.
(3) Resmî G. 293.1930 -1457 Kavanin Mecmuası, Sayı: 8, S. 90.
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IV
UÇUNCÜ DÖNEM
YÜRÜTME ETKİNLİĞİ
••

••

••

••

1. - UÇUNCU DONEM
HÜKÜMETLERİ

ÜÇÜNCÜ DÖNEM HÜKÜMETLERİ

ÜÇÜNCÜ DÖNEM HÜKÜMETLERİ
1.11.1927-26.3.1931
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ (*) (**)
1.11.1927-27.9.1930
BAŞVEKİL
ADLİYE VEKİLİ

: İsmet Paşa Hazretleri (Malatya)
: Mahmut Esat Bey (İzmir)

MÜDAFAAİ MİLLİYE
VEKİLİ VE BAHRİYE
VEKÂLETİ VEKİLİ

Mustafa Abdulhalik Bey (Çankırı)

DAHİLİYE VEKİLİ

Şükrü Kaya (Muğla)

HARİCİYE VEKİLİ

Dr. Tevfık Rüştü Bey (İzmir)

MALİYE VEKİLİ

Saraçoğlu Şükrü Bey (İzmir)

MAARİF VEKİLİ

Mustafa Necati Bey (İzmir)
İsmet Paşa (Başvekil) 7.1.1929 (1)
Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane) 13.4.1929

NAFIA VEKİLİ

Behiç Bey (İstanbul)
Recep Bey (Kütahya) 15.10.1928

ZİRAAT VEKİLİ VE
TİCARET VEKÂLETİ
VEKİLİ
Rahmi Bey (İzmir)
SIHHİYE VE MUA
VENETİ İÇTİMAİYE
VEKİLİ
Dr. Refik Bey (İstanbul)
İKTİSAT VEKİLİ (2) : Rahmi Bey (İzmir) 21.1.1928
Şakir Bey (Edirne) 29.5.1929
(*) Tutanak D.C.1, S. 12-13, Ta : 2.11.1927
(**) Hükümetin gerçekleştireceği işler hakkındaki beyanatı MM. (Tutanak Dergisi D. III, C.1, Sa. 28)
— 8 Kasım 1928 tarihinde hükümet yeni bir beyanatta bulunarak güven aldı. (Tutanak Dergisi, D. III, C5, Sa. 36)
— 3 Haziran 1929 tarihinde hükümet yeni bir beyanatta bulunarak 3. kez güven yeniledi. (Tutanak Dergisi, DIII, C.12, Sa. 314)
— 9 Kasım 1929 tarihinde hükümet yeni bir beyanatta bulunarak 4. kez güven yeniledi. (Tutanak Dergisi, DJII, C.13, Sa. 15)
— 12 Aralık 1929 tarihinde hükümet yeni bir beyanatta bulunarak 5. kez güven yeniledi. (Tutanak Dergisi, DJII, C.14, Sa. 30)
— Hükümetin beyanatları ve programı için Bkz- Kâzım Öztürk Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları AkYayınları
İstanbul 1968
2. Kabine kurulduktan sonra boşalan Bakanlığa yapılan tâyinin tarihini gösterir..
1. Bu bakanlık Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin birleştirilmesi ite ilk defa teşkil olunmuştur. (Tutanak dergisi DJII, C2, Sa. 55)
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II. -• İCRA VEKİLLERİ HEYETİ (*)
27.9.1930-4.5.1931
BAŞVEKİL

İsmet P a ş a Hazretleri (Malatya)

ADLİYE VEKİLİ

Yusuf Kemal Bey (Sinob)

MİLLÎ MÜDAFAA
VEKİÜİ

M. Abdülhalik Bey (Çankırı)
Zekâi Bey (Nafıa Vekili) 29.12.1930(1)

DAHİLİYE VEKİLİ

Ş ü k r ü Kaya Bey (Muğla)

HARİCİYE VEKİLİ

Dr. Tevfik R ü ş t ü Bey (İzmir)

MALİYE VEKİLİ

Saraçoğlu Ş ü k r ü Bey (İzmir)
Mustafa Abdülhalik Bey (Millî Müdafaa Vekili)
25.12.1930

MAARİF VEKİLİ

: E s a t Bey (Bursa)

NAFIA VEKİLİ

: Zekâi Bey (Diyarbekir)
Hilmi Bey (Adana) 2 9 . 1 2 . 1 9 3 0

İKTİSAT VEKİLİ

: Mustafa Şeref Bey (Burdur)

SIHHAT VE İÇTİMAÎ
MUAVENET VEKİLİ : Dr. Refik Bey (İstanbul)

(*) Kabine 279J930'da Genel Kurula sunuldu. Hükümet programı 2.10.1930 tarihinde okunarak görüşüldü ve güven oyla
ması yapıldı. (D. III, C : 21, Sa : 30, 34-71)
1 Kabine kurulduktan sonra boşalan Bakanlığa yapılan tayinin tarihini gösterir.
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2 . - DENETİM ETKİNLİĞİ
A-SORULAR
a) Meclisin Üstünlüğü
b) Adaletin Savunulması
c) Dış Seyahatler
d) Emlâk v e Arazinin Değerlenmesi
e) Dönemin Diğer Soruları

MECLİSİN ÜSTÜNLÜĞÜ (SORU)
a) Meclisin Üstünlüğü
(Soru)
TBM Meclisinin kutsallığını ve saygınlığını gölgeleyen milletvekillerini
k ü ç ü k d ü ş ü r ü c ü yayın dolayısıyla Yozgat Milletvekili A. H a m d i (DİVANLIOGLU) Beyin verdiği aşağıdaki s o r u önergesi (1) ile;
YÜKSEK REİSLİĞE
Yarın Gazetesinin 10 mart tarihli ve 85 numaralı nüshasında (Emil Sepirer)
isminde bir adamın vermesi lâzım gelen yedi yüz bin lira miras vergisini yüz elli
bin liraya tenzil ettirmek için bir meb'usa müracaat etmişse de reddedilmiş, son
ra diğer bir meb'usa yüz bin lira takip hakkı vermek suretile işlerini yapurdıklarını ötede beride söyledikleri, her iki meb'usun da malûm olduğu yazümıştir.
Millet Vekillerinin haysiyeti teşriiyelerini muhil olan şu neşrü ilânın iftira ol
duğu muhakkak olmak icap eder ise de efkârı umumiyede bir sui zan hâsıl etmiş
olacağı melhuz idüğünden (Emil Sepirer isminde birisinden yedi yüz bin lira mi
ras vergisi istendikten sonra yüz elli bin liraya tenzil edilip edilmediğini) Maliye
Vekili Muhteremi Beyefendinin şifahen izah buyurmasını arzı teklif eylerim efen
dim.
Yozgat Meb'usu
A. Hamdi
Konu g ü n d e m e geldi.
B u s o r u y a İzmir Milletvekili Maliye B a k a n ı Ş ü k r ü SARAÇOĞLU ver
diği cevapta:
"Evvelâ, bazı gazetelerde intişar eden Herman Spirer mirası için bidayeten
700 000 lira vergi istenildiği halde sonradan bunun bir sui istimal neticesi ola
rak 100 000 liraya tenzil edilmiş olup olmadığı,
Saniyen, vaki olmadığı takdirde ve isim tasrih etmeksizin Millet Meclisi Aza
larından iki kişiye iftira olunduğunu muhakkak görerek alâkadar göstermek su
retile Millet Vekillerinin haysiyetlerini ihlâl ettiğinden gazete hakkında takibatta
bulunulması."
dedikten s o n r a vergi k o n u s u n u n teknik o l u ş u m u n u açıklayarak ya
zılan h a b e r i n doğru olmadığını belirterek sözlerine şöylece devam etti:
"Sualin ikinci kısmına gelince:!
Yani, mebusların haysiyetlerini rencide ve ihlâl maddesinden gazeteci hak
kında talep edilen takibata gelince, bunu yapmak Maliye Vekâletine değil, kanu
nen Büyük Millet Meclisi Riyasetine aittir."
dedi.
'
(1) Tutanak Dergisi, C. 17, S. 118-120, Ta : 313.1930
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B u görüşmeler aşağıdaki biçimde sonuçlanır.
"AHMET HAMDİ B. (Yozgat) - Efendim; Vekil Beyefendinin izahaü meseleyi
tenvire kâfidir. Bendeniz esasen bu meselenin kanun dairesinde cereyan etmedi
ğini anladığımdan dolayı sual sormuş değilim. 10 tarihli Yarın Gazetesinde birin
ci sayfasının başlığının altında kalın harflerle şu ibare vardı: (bir meb'us yüz bin
lira mı almış?) beşinci sayfasında bu meseleyi mevzubahs ederek (700 000) lira
vermesi lazım gelen bu adamlar borçlarını (150 000) liraya tenzil ettirmek için bir
meb'usa müracaat etmişler, o muhterem meb'us da reddetmiş; diğer bir meb'usa
daha müracaat ederek yüz bin lira vermişler. Ve maksatlarına nail olmuşlar di
yor. Bu iki meb'usun kim olduğunu da biliyoruz diyor. Bendeniz takririmde de
arz ettiğim gibi Büyük Millet Meclisi Azalarını bu gibi şaibelerden tenzih ederim.
Fakat bir gazetede bunun böylece ve alenen (bir mebusa müracaat edilmiş ka
bul edilmemiş fakat diğer bir meb'usa yüz bin lira verilince o kabul eylemiş) şek
linde işae ve neşir ve ilân edilmesi bir cürümdür. Bu gazete hakkında takibat ya
pılması lâzımdır. Divanı Riyasetin nazarı dikkatini celbederim.
MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) - Efendim; bunun bütün safahaünı arkadaşlarıma arz etmiştim ve arz ederken de ilâve etmiştim ki herhan
gi bir sebeple bir ihtimali varit gösterecek hiçbir şey mevcut değildir. Kezalik ilâ
ve etmiştim ki muhterem azaya bir defa daha söyleyeceğim. Büyük Millet Mecli
si Azalarından bazılarını şu veya bu şekilde şaibedar göstermiş olan gazete hak
kında takibatta bulunmak Maliye Vekâletine değil doğrudan doğruya Divanı Ri
yasete aittir. Söyleyeceğim bundan ibarettir.
REİS - Meclisi Âlinin şahsiyeti ile alâkadar olan bir mesele hakkında herhan
gi bir kararı Divanı Riyasetiniz ittihaz eder. Başka sual mevzuu yoktur efendim.
Ruznameye geçiyorum.
RAGIP B. (Kütahya) - Bunu Meclisi alâkadar ettiğinden ve müşterek bir nok
ta olduğundan dolayı tavzihi lâzım gelir. Bu sui istimalde Maliye Vekâletinin me
murlarının da dahil bulunması iktiza eder. Onun için Maliye Vekâletinin de alâ
kadar olması icap etmektedir.
REİS - Sual mevzuuna ait müzakere açamam. Çünkü Maliye Vekili Beyefen
di ortada hiçbir sui istimal olmadığını ve bütün muamelâün kanun dairesinde
cereyan ettiğini izah buyurdular. Binaenaleyh Meclisi Âlinin şahsiyetine ait olan
meselelerde hepimizin hukukunu arayacak Divanı Riyasetinizdir."
B u s o r u ve cevabı, önem ve önceliği g ü n ü m ü z e değin süregelen s o r u 
n a 1 9 3 0 l a r d a Meclisin bakış açısını belgelemektedir.

b) Adaletin Savunulması
(Soru)
Gazeteciler h a k k ı n d a açılan bir d a v a n ı n yasal nedenlerle ve y a s a l a r a
u y g u n t a r z d a İ s t a n b u l ' d a n B u r s a ' y a alınmasını sert biçimde eleştirip h â -
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kimleri ve adalet cihazını yaralayıcı ifadeleri içeren ve Y u n u s Nadi tara
fından yazılan bir makaleyi k o n u a l a n soru önergesi 5.6.1930 tarihinde
Genel Kurulda g ö r ü ş ü l d ü . (1).
Mardin Milletvekili İrfan Ferit (ALPAYA) tarafından verilen s o r u y u
Adalet B a k a m M a h m u t E s a t (BOZKURT) yanıtladı.
Devrimlerin gerçekleşmesine b ü y ü k k a t k ı sağlayan özellikle Adli Re
formların mimarlığını ü s t l e n e n Adalet B a k a m M a h m u t E s a t (BOZKURTJ'un T ü r k adalet cihazı ve hakimlerin ü s t ü n nitelikleri üzerindeki
değerli d ü ş ü n c e l e r i n i k a p s a y a n yanıtı ve s o r u önergesi olduğu gibi t u t a 
n a k t a n alındı.
B u s o r u d a iki b ü y ü k devrimci E s a t M a h m u t ile Y u n u s Nadi ç a t ı ş m a k 
t a ve kişisel çıkarın ideali gölgelediği izlenimi doğmaktadır.
1. — Mardin Meb'usu İrfan Ferid Beyin 3 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet
Gazetesindeki yazı hakkında Adliye Vekâletinden şifahî suali ve Vekil Mahmut
Esat Beyin şifahî cevabı
REİS - Mardin Meb'usu İrfan Ferit Beyin Adliye Vekili Beyden sual takriri
vardır, okunacak:
YÜKSEK REİSLİĞE
3 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ..kimden kime şekva ede
yim.. başlığı ve Yunus Nadi Bey imzası ile neşredilen makalede gazeteciler dava
sının Bursa'ya nakli Adliyemizin şeref ve nüfuzunu rencide ve kendisine olan iti
madı tereddüde sevk edecek mahiyette teşrih edilmektedir. Böyle bir şey var mı
dır yok mudur? Meseleyi Adliye Vekili Beyefendiden şifahî soruyorum.
Mardin
İrfan Ferit
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT B. (İzmir) - Efendilerim. Muhterem Mardin
Meb'usu İrfan Ferit Beyefendiye beni sorguya çekmek suretiyle, Türki Adliyesinin
büyük şerefi etrafında gösterdiği yüksek hassasiyetinden dolayı hararetle teşek
kürü borç bilirim. Cumhuriyet Gazetesinin üç haziran tarihli nüshasında çıkan
yazıları ben de okudum; hem de teessürle ve teessüfle okudum. Yunus Nadi Bey
açıkça diyor ki: "Kanunlarımız mahkemelerimizi şüphe altında bırakıyor, adaleti
rencide ediyor. Temyiz mahkememiz gazeteciler davasının Bursa'ya nakli kararı
nı dalgınlıkla, gafletle vermiştir" Davanın nakli yolsuz kanunsuz imiş, teşkilâtı
esasiye muhalif imiş, vatandaşların gazetelerde her yerde, hakaret davası açma
ları doğru değil imiş, sakatmış. İstanbul müeddiumumiliği perde arkasında iş gö(1) tutanak Dergisi, C. 20, Sa. 53 -58
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rüyormuş. (Kimden kime şekva edeyim) başlıklı yazılardan bendenizin açıkça an
ladığım şeyler işte bunlardır.
Muhterem Beyefendiler; Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun on dördün
cü maddesinde ceza davalarının nakli talebi salâhiyetini, Millet Adliye Vekiline,
Cumhuriyet müddeiumumilerine tanımıştır; bu makamlar davanın naklini tem
yiz mahkemesinden isteyebilirler.
Bu talebi takdir ile kararını vermek, mutlak surette temyiz mahkemesine ait
tir. Kanun nakil için iki esas kabul ediyor. Birincisi nizamı âmme, ikincisi daii
şüphe ahvaldir.
Bu her iki esasın neler olduğu kanunda birer birer gösterilmemiştir, mutlak
zikredilmiştir. Bu yalnız bizde değil, dünyanın her yerinde böyledir. Esasen baş
ka türlü de olamazdı. Çünkü nizamı âmme ve daii şüphe ahvali mucip hadisele
ri birer birer sayıp tüketmek mümkün değildir. Nizamı âmme ve daii şüphe ah
val neler olabilir dersek bunları, hâdise ve vaziyetlere göre davarım naklini tale
be salâhiyettar olan makamlar, hükmü verecek olan temyiz mahkemesi takdir
eder. Bu takdir hakkı mutlak bir surette yani hâkimiyetin mutlak manası ile bu
nu talep edenlere ve hükmü verenlere bırakılmıştır. Bu dünyanın her yerinde
böyledir. Meselâ Fransa temyiz mahkemesi bir davanın görülmekte olduğu ma
hallin hissiyat ve temayülleri fakat nazarı dikkati Âlinizi celbederim - Sadece his
siyat ve temayülleri maznunun lehinde ise davanın nakli kararını vermektedir.
Yine herhangi bir mahallin sadece hissiyat ve temayülleri maznunun aleyhinde
ise bunu da nakli dava sebebi telâkki etmekte ve kararını öylece vermektedir.
Bundan başka yine Fransa Temyiz Mahkemesi maznunun lehinde veya aley
hinde ufak tefek müracaat varsa - Yani bizdeki tabiri mahsusiyle şurada burada
fiskoslar oluyorsa - davanın o mahalde görülmesinden sarfı nazarla başka yere
nakli için bunun kâfi bir sebep telâkki etmek ve davayı kaldırıp başka mahalde
gördürmek lâzımdır, diyor. Bakınız Muhterem Beyefendiler; dünyanın adalet ma
kineleri tam bir bitarafı içinde işleyebilmek için ne kadar hassas olmak mecburi
yetindedirler. Bu verdiğim misâlleri 1929 senesinde neşredilen meşhur bir eser
den iktibas ettim ki bu eser Garo'nun eseridir.
Beynelmilel şöhretli bir âlimdir. Yabancı memleketler temyiz mahkemelerinin
verdiği bu kararla dahi nakli davayı mucip daii şüphe ahval ne kadar vazıh ve
bunu takdir hakkının ne kadar seyyal olduğu ayan beyan görülüyor. Garo gibi
beynelmilel şöhreti haiz ceza âlimleri dahi bu takdir hakkının hâkimiyetin mut
lak manasiyle Temyiz Mahkemesine ait olduğunda iştibah etmemektedirler. Bi
zim gazeteciler davası İstanbul Cumhuriyet Müddei Umumiliğinin kanunî talebi
ve Temyiz Mahkememizin mutlak karariyle Bursa'ya nakledilmiştir. Nakil hak
kında İstanbul'un muhtelif Devlet makamları ile müddei umuminin bizzat şahsî
dava açması esbabı mucibe olarak gösterildi.
Bunlardan dolayı nakli dava talebinde bulunulabilir mi, denilir. Fakat daha
umumî sebepler altında bile nakli davada bulunulabileceğini medenî memleket
ler adliyelerinin kararları ile arz ettim.
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Düşünelim Muhterem Beyefendiler; davaları Bursa mahkemesine nakledilen
gazeteciler hakkında hemen hemen İstanbul'daki bütün Devlet makamları ile be
raber buna inzimam etmek üzere müddei umumilik de şahsî dava açmış bulu
nuyor, kulaktan kulağa bir çok fiskoslar, şuna buna bir çok müracaaatlar olu
yordu. Bütün bu temayüller karşısında, bu hususta kendisinin şahsen dava aç
tığı bir vaziyet karşısında, İstanbul Cumhuriyet Müddei Umumisi bu davanın
naklini, kanunun kendisine mutlak surette tanıdığı takdirine istinat ile Temiyz
Mahkemesinden nasıl istemezdi?.
Biraz evvel gördük ki, değil yalnız bunlardan dolayı, hatta maznunun lehin
de ufak bir temayül veya aleyhinde ufak bir hassasiyet müşahadesi bile müddei
umumiye bu talep hakkını ve Temyiz mahkemesine de nakil salâhiyetini tanı
maktadır.
Muhterem arkadaşlarım, her halde nakil sebeplerinin takdiri Yunus Nadi Be
yin gazetesinin değil, Türk Cumhuriyetinin Temyiz Mahkemesinindir. (Bravo sesle
ri)
İşte, mevzubahs gazete sahibi Temyiz Mahkememiz böyle bir karar verdiğin
den dolayı onu dalgınlık töhmeti altında bırakacak kadar insafsızlık etmiştir. (Bra
vo sesleri)

Fakat bütün bu hakikatlardan sonra kanunun verdiği böyle mutlak salâhi
yet ve bir takdir hakkı gazeteciler hakkında bir ve nihayet iki defa verilirse bu
memleketin en büyük mahkemesini dalgınlık töhmeti altına almak hakkını Yu
nus Nadi Beye kim vermiştir ve bu hakkı kimden almıştır? (Bravo sesleri)
Hattı hareketini bu kadar kanunî esaslara dayayan Cumhuriyet Temyiz Mah
kememize, bizimle beraber bütün milletin güvenmek hakkı vardır.
Arkadaşlar, bu vatanın daha dünkü düşmanları bile onun dalgınlığına değil,
onun keskin görüşlerine inanıyorlar, dalgınlığına inanmıyorlar. Irzımız, canımız,
malımız etrafında son kararını ve hükmünü vermek salâhiyetini haiz olan bu
adalet müessesesi dalgınlık töhmeti altında kalırsa yabancılar şöyle dursun, fa
kat vatandaşların bu Devlete ve bu rejime itimatları kalır mı? Demek ki herkesin
hayatı, ırzı, canı, malı gaflet kurbanı olacak öyle mi? Başka yerlerde bilmem, fa
kat Türkiye Cumhuriyetinde asla! (Alkışlar)
Dava nakli hâkimden şüphe imiş, böyle kanun olmazmış. Fakat arkadaşla
rım temyiz mahkemesine kadar hâkime tecavüz eden, şüpheden de ileri giderek
en büyük hâkimlerin kararlarını dalgınlık ve gafletle lekelemekten korkmayacak
kadar ileri varan Yunus Nadi Bey, davası Bursa'ya nakledilince diyor ki, nakli da
va talebi hâkimlere bir hakaret imiş. Çünkü bu ondan şüpheyi mucip imiş. Bu
nu söyleyen, temyiz mahkemesinin kararından yalnız şüphe değil, gafletle bah
seden Yunus Nadi Beydir. Binaenaleyh bu nazariyeye göre kanunlarımızdan
nakli dava maddelerini lâğvetmeli imiş. Nakli dava memnudur demeli imiş. Bü
tün medeni dünya kanunları nakli dava talebi maddelerini bu maksatla mı yaz
mışlardır? Yani hâkimleri tahkir için mi? Fakat arkadaşlarım Adliyemizde lâakal
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senede elli vatandaşın davası nakledilmektedir. O kadar ki, Rize'den İzmir'e; yi
ne Rize'den Denizli'ye nakledilen davaları hatırlıyorum. Bunlar nakledilirken hiç
bir şey söylemeyen Yunus Nadi Bey, o da bir kere esbabı mucibeye istinat ile ken
di davasının Bursa'ya nakledildiği zaman bütün Cumhuriyete ve Temyiz Mahke
mesine hücum edecek kadar kuvveti kendi şahsiyetinde bulmaktadır ve bar bar
bağırmaktadır. Yunus Nadi Beyin kendi vaziyeti herhangi bir vatandaşın - hiç gö
zünün tutmadığı bir vatandaşın - fevkinde midir zannediyor? Kendisini bu vazi
yette görmeye kimden ve nereden salâhiyet alıyor. Senede elli vatandaşın davası
nakledilirken o vatandaşlar kanuna hürmetle, itaatle boyun eğerek tayin edilen
mahkemelere koşmakta iken Yunus Nadi Bey davasının nakli ile bu memleketin
en hassas noktalarına kadar el uzatmak cür'etini göstermiştir. Nadi Bey "kimden
kime şikâyet edelim" diyor. Ben onu vaziyetinden size şikâyet ediyorum. (Bravo, al
kışlar)

Dava nakli hâkimin namusundan dürüstlüğünden şüphe demek değildir.
Bu, Yunus Nadi Beyin bir icadı, bir tefsiridir. Davanın nakli hâkimin büyük şe
refli, el değmez istiklâli, adalet cihazlarının hassasiyeti etrafında şunun bunun
gizli tezvir ve tasnilerini, şunun bunun hatırına gelebilmek ihtimali olan en ufak
tereddütleri silmek için, silip süpürmek için kullanılan bir vasıtadır. Hâkimler
den asla şüphe manasına değildir. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda (vatandaşı
hâkimi tabiisi muhakeme eder) denir. Bunun manası dava nakli mülgadır mı olu
yor? O halde ve şimdiye kadar bize nakli dava suretiyle verilmiş olan kararlar ve
hükümler hepsi batıldır öyle mi? Teşkilâtı Esasiyeden benim anladığım bir sivi
lin ceraimi âdiyeden dolayı fevkalâde mahkemelerde muhakeme edilmeyeceğidir.
Yani bir sivil Adliye kapısından alınarak divanı harbe sevk edilmez. İstiklâl mah
kemesine gönderilmez, fakat bu da zaman ve mekân ile mukayyettir.
Bir idarei örfiye ilân olunur. Siviller de divanı harbe gönderilir. İstiklâl mah
kemesi açılır, siviller de oraya gider. Teşkilâtı Esasiye Kanununun muradı tabiî
zamanlarda bir sivilin, sivil mahkemesinden alınıp fevkalâde mahkemeye verilmemesidir. Bunu aksini mülâhaza eder ve hâkimi tabiiyi Yunus Nadi Beyin tef
siri gibi kabul edersek o zaman Cumhuriyetin kurulduğu günden bu güne kadar
nakli dava suretiyle verilmiş olan kararların ve hükümlerin batıl olması iktiza
eder. Kendisi Teşkilâtı Esasiye Encümeni reisidir. Eğer bu kanun böyle idiyse bu
güne kadar bu vaziyeti niçin izah etmedi. Ve niçin bu millet kendisini bir vekilin
yolsuzluklarına karşı namütenahi salâhiyetlerle teçhiz ettiği halde bunları sor
madı. Her gün buraya gelir ve her gün izahat isteyebilirdi. (Bravo sesleri)
Görüyoruz ki Cumhuriyet Gazetesinin bu görüşü de sakattır. Bunu tabiî bu
lurum. Çünkü; dünyada yalnız samimî duygular, samimî mütalealardır ki; bizle
re hakikati keşfettirir ve gösterebilirler. Bu bahis etrafındaki sözlerime nihayet
verirken şunu da B. M. Meclisine arz etmek isterim ki Adliye Vekiliniz itimadını
za mazhar oldukça herhangi bir hüküm etrafında gazeteler vasıtasiyle veya efkâ
rı umumiyeyi tağlit veya fiskos suretiyle adalet mekanizmamız etrafında yapıla234
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cak en ufak tesirlerden şüphe ettiğim gün derhal kanunun bana tanıdığı salâhi
yet mucibince davaların naklinde tereddüt etmeyeceğim.
Kanunlarımız adaleti rencide ediyormuş. Niçin biliyor musunuz. Çünkü; Nadi Beyin, yazılarıyla tahkir ettiği bir vatandaş, Nadi Beyi ayağına getirir ve bulun
duğu yerde dava açabilirmiş. Bizim gazeteci bunu istemiyor o her gün herkesi ak
lına estiği gibi tahkir edebilecek ve tahkir edilen adam işini gücünü bırakıp Nadi
Beyi yerinde aramaya gidecek ve orada dava açabilecek! Şimdi Erzurum'da ika
met eden bir vatandaş tasavvur edelim. Nadi Beyin gazetesi bunu tahkir ediyor.
Erzurum'dan kalkıp İstanbul'a gelecek. Cumhuriyet Gazetesinin tezine göre ora
da dava açacak, işini gücünü yüz üstü bırakacak, dünya kadar para sarf edecek.
Hele vatandaş fakir ise veya bir memur ise izin de alamaz. Fakir ise parası yok.
Bütün bu hareketleri yutacak ve Cumhuriyet Gazetesinin yaptığı da yanına kâr
kalacaktır. Kendimizi bir an bu ağır hareketlere maruz kalmış vatandaş yerine
koyarsak acıyı daha canlılığı ile ve daha kolaylıkla kavramış oluruz. Muhterem
arkadaşlar! Gazete ile tahkir edilen, gazete ile bütün haysiyet ve şerefi, ırzı ve na
musu gazete sütununa serilen bir adam niçin tahkir eden gazetecinin ayağına
kadar gidecektir. Niçin, neden maznun gazeteci masumun ayağına kadar gelme
sin. Erzurum'daki adam ta Karaköseden kalksın da niçin Yunus Nadi Beyi İstan
bul'da aramaya gitsin. Bu adamı bu işe icbar etmek bu hareketi kabul ettirmek
demektir. Denebilir ki; gazete böyle bir sui kaste, böyle bir iftiraya maruz kalabi
lir. Hayatta herkes sui kaste, iftiraya maruz kalabilir. Hakkım almak için Devle
tin mahkeme kapıları kapanmamıştır. Mahkemeye müracaat ederek gazeteci va
tandaştan hakkım isteyebilir. Bundan başka bütün dünya kanunlarının istinat
ettiği ilmî bir nazariye vardır, bir ceza nazariyesi vardır. Müsaadenizle onu da arz
etmek isterim: Yazı cürmünün takip mahalli ya yazıldığı yerdir veya yazının, ha
karet ettiği kimsenin eline vasıl olduğu mahaldir. Bu, medenî dünyanın her ye
rinde böyledir. Bizim usulü muhakematı cezaiyemiz de bu nazariyeye istinat et
mektedir ve ona göre işlemektedir. Binaenaleyh görüyoruz ki; adaleti rencide
eden usulü muhakematı cezaiye değil, Yunus Nadi Beyin aksi dileğidir. Yani her
kes tahkir edilecek, meselâ ben hakareti Adana'da okuyacağım. Hakareti bütün
dünya işitmiş, bütün dünya okumuş. İşimi gücümü bırakacağım, onun ayağına
kadar gideceğim! Çünkü Aksi adaleti rencide edermiş. Adalet bütün dünya için
medenî âlem için kabul edilmiş usuldür. Yoksa Yunus Nadi Beyin indî mütalaası
değildir. Şunu da kaydedeyim ki; kanunumuzu bu cepheden yarü ağyara karşı
adaleti rencide ediyor diye haykıracağına biraz evvel de arz ettiğim gibi Cumhu
riyet Gazetesi sahibi şuna, buna biraz az söğmeyi düşünseydi adalete daha ziya
de hizmet etmiş olurdu. (Bravo sesleri, alkışlar)
Muhterem efendiler; matbuat hürriyeti çok kudsî bir şeydir. Şüphe yok ki; in
kılâpların en aziz armağanlarından biridir. Fakat bu hürriyet Cumhuriyet Gaze
tesinin sütunlarında görüldüğü gibi her gün yıkılan bir namus harabesi, yığını
demek değildir ve bu gün bu gazete sütunlarında görüldüğü gibi her gün saldırı
lan Devlet otoritesine (kompilo) demek değildir. İnkılâpların kan pahasına kurdu-
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ğu matbuatın hürriyeti nihayet bir vatandaşın hürriyetinden asla üstün değildir.
İkisi de aynı çerçeve içindedir. Bunlar birbirinden ne fazla ne de eksiktir.
Aziz arkadaşlarım, zaman oldu ki; bana vatandaşlar hatta içimizden bazı ar
kadaşlarım müracaat ettiler. Muhakemelerin gizli olmasını yana yakıla rica etti
ler. Niçin dedim, sebebini sordum, bazı gazetelerden korkuyoruz cevabım verdi
ler.
Arkadaşlarım, b u gün bütün mes'uliyetini, omuzlarınız üstünde taşıdığınız
bu vatanın genç kızlarının, delikanlılarının kurulmuş ocaklarını şereflerini arar
sanız bulamazsınız, gidiniz bakınız, bazı gazete sütunlarında serilmiş göreceksi
niz. SİZ buna raZl misiniz? (Alkışlar ve bravo sesleri),
İtimadınız baki kaldıkça bu teşebbüslerim herhangisi olursa olsun, yalnız si
zin itimadınız baki kalmak şartıyle, bunları darmadağın edecek kadar inkılâpçı
kuvvetini nefsimde buluyorum. (Bravo sesleri)
Perde arkasında çalışan İstanbul Cumhuriyet müddei umumisi değil, maka
le sahibinin kendisidir. (Bravo sesleri) İstanbul Müddei umumisi kanuni vazifesini
yapmıştır ve Cumhuriyet Müddei Umuminizin bütün bir hayatı Büyük Heyetini
zi temin ederim ki, dürüstlük içinde geçmiştir. Fakat makale sahibi bir Meb'us
Cumhuriyet Halk Fırkasına mensup bir Meb'us olduğu halde iki aydır mütema
diyen yazdı şurada burada, Devletin en hassas bir makinesi olan adalet cihazı et
rafında dedikodular yaptı ve mütemadiyen söylendi. Takdir buyurursunuz ki,
ben bunlara kendisini sokak sokak arıyarak cevap veremezdim. Her gün kendi
sini millet kürsüsü önünde bekledim, bulamadım, dinliyemedim bekledim, ciğe
rimden kan sızarak bekledim. Fakat kendisini bulamadım. Şu vardır, bu vardır
diye mütemadiyen söylendi. Kendisi gibi ben de Cumhuriyet Halk Fırkasının âza
sından olmakla müftehir bir meb'usum. Hem de Fırka Hükümetinin Adliye Veki
liyim. Belki fırka da olsun dedim, birbirimizi görür, meseleyi hallederiz. Bunları
umdum. Fakat ben aradım, o kaçtı ve uzaktan bağırdi. Cumhuriyet Adliyesinin
en yüksek otoritesine kadar, temyiz mahkemesine kadar, mücrim, davasının
naklinden dolayı, taarruz etti ve onu gafletle ittiham etti. Taarruz etti, tecavüz et
ti ve Türk Adliyesini gafletle ittiham etti. İşte kendisini yalnız bu gün burada gö
rüyorum. Kendisinde samimî vazife duygusu varsa işte ben karşısındayım. Mil
letin kendisine tanıdığı meb'usluk salâhiyetlerini hepsini benim hakkımda kulla
nabilir. Türk Milletinin muvacehesinde, kendisini benden hesap sormaya tekrar
davet ediyorum. Bunu gözüne kestiriyorsa minnettarlıklarımı kendisine candan
arz ederim. Hesaplaşalım. Türk Milleti de hakikatin nerede olduğunu görsün. Bu
fırsatı bana bahşetmesini kendisinden rica ederim, tekrar rica ederim.
Muhterem Efendiler! İki aydan beri şahsıma vaki tecavüzlerden kalbim delik
deşik oldu. Fakat bunlar bana koymaz. İdeal yolunda çekilen ızdırap, hele Türk
Milletinin ideal yolunda olursa, bu ızdıraplar olsa olsa benim başıma çelenk olur.
(Bravo sesleri)

Yeter ki; Türk Milleti sağ olsun. Lâkin bu günkü tecavüz bana değil, adliye
mizin kazandığı şerefedir. Buna nihayetsiz Mahmut Esatlar feda edilebilir. Fakat
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istiklâli Türk Milletine çok pahalıya mal olan, kan pahasına mal olan ve kurtar
mak için bir sıra Büyük Millet Meclisinin çalıştığı bu adliyenin manevî şahsiye
tinden hatta bir küının hakarete uğramasına asla muvafakat etmeyiz. Muaheze
yi mucip en ufak bir hareket varsa Türk adliyesini bir tarafa bıraksın. Nadi Bey
Mahmut Esadın şahsına saldırsın.
Muhterem Beyefendiler! Milletin iradesi yalnız sizin reylerinizde tecelli eder.
O kadar ki, sizin zaman zaman kalkan ellerinizin bir işaretiyle bu milletin bah
tında bir belâ seli gibi akıp giden asırların mütefessih zihniyet cereyanlarım ku
ruttunuz. Türk Milletine yeni talile gülen yeni devirler açtınız. Yeni kararlarınızın
tecelliyatından olan yeni kanunlara büyük küçük herkes, hürmet ve itimat ede
cek. Bunları tatbik eden mahkemelerin hükmüne mutlaka ram olacaktır. Şu ve
ya bu benim istisnaî vaziyetim vardır. Ben hâkime akü öğretirim demek hakkını
haiz değildir. Kanunları yalnız Büyük Millet Meclisi tadil eder. Mes'uliyetleri yal
nız bu Meclis tespit eder. Şunun veya bunun keyfiyle asla olamaz. Cumhuriyet
Gazetesinin sahibi aylardan beri devam eden b u yazılarla gazetesi hakkında hü
küm verilmek üzere bulunduğu bu günlerde hâkimler üzerinde tesir yapacağım,
adliye otoritesini susturacağını zannediyorsa çok aklanıyor. Hiç bir gazetede hâ
kimlerin kararları aleyhinde yazı görmüyorum. Yalnız Yunus Nadi Beyin gazete
sinde görüyorum.
Son makale doğrudan doğruya Adliyenin şerefine taarruzdur. Bu memleket
te kanun varsa ki, varlığında asla şüphe yoktur, yarın kanunun bu makaleyi ya
zanın yakasına yapışacağından Nadi Bey asla şüphe etmesin. (Alkışlar)
REİS - İrfan Ferit Bey!.. Bir şey söyleyecek misiniz?
İRFAN FERİT B. (Mardin) - Hayır efendim.
YUNUS NADİ B. (Muğla) - Cumhuriyet Gazetesinde gazeteciler davasının
Bursa'ya nakli hakkındaki makalede Mahmut Esat Beyin telakkisine göre, ben
kanunlarımızı ve mahkemelerimizi hakir görmek istemişim, zannediyorum ki o
makale, bilâkis kanunlarımızı ve mahkemelerimizi daha muhterem göstermek
için yazılmış bir makaledir, okuyanlarınız varsa vicdanlarının sadasma müraca
at ederim, okumayanlar varsa okusunlar. Eğer bu dediğimden gayri bir şey var
sa, bana verilecek her cezaya razıyım.
Mahmut Esat Beyefendi, Cumhuriyet Gazetesinin makalesini; kanunlarımızı,
mahkemelerimizi şüphe altında bırakıyor, demişim diye Temyiz Mahkemesi dal
gınlıkla, gafletle hareket etmiştir, demişim diye, teşkilâtı esasiyeye muhalif oldu
ğunu söylemişim diye hulâsa ederek beni ittiham etmek istiyor. Arkadaşlar, bir
Devletin bütün teşkilâtı içinde Adliyenin ne kadar mukaddes olduğunu cümlemiz
biliriz. Adliyenin istiklâlini temin etmek bahasınadır, ki Devletin istiklâli arasın
da, büyük istiklâl cidali yapılmış ve kanlar dökülmüştür. Lozan'da kazandığımız
en büyük şey, mahakimin istiklâlinden ibarettir. Mahakimin istiklâline, son na
kil meselesinde, benim nazarımda değil, belki efkârı âmme nazarında, belki dün
ya nazarında ufak bir şüphe gelebilir endişesiyledir ki o makale yazılmıştır. Mü
saade buyurursanız Mahkeme-i Temyizin kararma esas olan İstanbul Müddei
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Umumisinin tezkeresindeki nakil esbabı mucibesini size söyleyeyim. (Gazeteler
aleyhindeki davalarda Cumhuriyet Müddei Umumisiyle Şehremaneti, Polis Mü
düriyeti, Kolordu Kumandanlığı davacı mevkiinde olup İstanbul'daki bu yüksek
makamatın davacı bulunduğu davalarda mahkeme heyetinin esasa muhalif ola
rak bitaraflıktan inhirafları ihtimali mütalea kılınmakta ve bu hal şüpheyi dai
bulunmaktadır.) esbabı mucibe budur. İstanbul'da bazı yüksek makamat gaze
teciler aleyhinde dava ikame etmiştir. Mahkemenin bunların tesiri altında kalma
sı ihtimali vardır, binaenaleyh davayı naklediniz, diyor. Ben Türkiye'de, istiklâli
temin olunan Türk Adliyesinin her hangi bir makamın tesiri altında kalması ih
timalini kabul edenlerden değilim. İstanbul Müddei Umumisinin bu ifadesi, her
kimin nazarında olursa olsun, bir Türk mahkemesini, tesir altında kalması ihti
maliyle şaibedar göstermekten hali değildir. Sarihtir efendiler. Türk mahkemele
ri hiç bir tesir altında kalamaz ve bunu söyleyecek adam yoktur. Makalede hür
metle yadolunan Mahkemei Temyiz bu talebi, sureti iş'ara göre karar vermekle
kabul etmiştir. İşin usulünde, hata olmadığına şüphe yoktur. Makale davanın
naklolunamayacağını söylemiyor, fakat bu nevi esbabı mucibe ile talep olunan
nakli davada hata vardır, diyor. Bu hatayı izhar etmek benim vazifemdir ve bu
kürsüden dünyaya bağırmak en mukaddes vazifemdir. Bağırıyorum... Keza nak
li dava için ceza usulü muhakemesinde münderiç 14 üncü madde aynen budur.
(Davaya bakmaya salahiyetli mahkeme hukukî veya fiilî sebepler dolayısıyla ka
za vazifesini ifa edemeyecek halde bulunur, yahut muhakemenin o mahkemede
icrası âmmenin emniyeti için tehlikeli olur veya şüpheyi dai bulunursa yüksek
vazifeli mahkeme 0 tahkikatın ve davanın başka yerde bulunan aynı derecedeki bir
mahkemeye nakline karar verir. Ancak davanın nakli talebi, âmmenin emniyeti
ni muhafazaya müstenit ise Adliye Vekiline aittir. Şüpheyi dai hallerden dolayı
ise alâkadarlar talep edebilirler.) Şüpheyi dai hallerde dahi, Mahmut Esat Beye
fendinin bizzat buyurduğu gibi mahkemeden şüphe edildiği için değildir. Verile
cek hükümde, ya alâkadarlardan veya efkârı umumiyeden her hangi birinin şa
ibedar kalması mülâhazasiyle nakil esası kabul edilmiştir. Yoksa İstanbul Müd
dei Umumisinin dediği gibi yüksek makamatın tesirine tabi kalacak diye mahke
menin korkacağını tasrih etmek suretiyle nakli dava talebi yapılamaz. İstanbul
Müddei Umumisinin bizzat açtığı bir davadan bahsolunuyor. Bizzat bir gazete
aleyhinde bir dava açmışür, açabilir. Müddei Umumî başka mahkeme başkadır.
Muhakimin istiklâlini daima tanıyoruz. Müddei Umumi kendisinin tesiriyle mah
kemenin hilafı kanun, hilafı adalet karar vereceğine neden zahip olsun haydi di
yelim, bizzat kendisi alâkadardır. Olsa olsa bizzat açtığı davarım naklini talep
edebilirdi.
Diğerlerini b u esbabı mucibe ile talep etmiş olması doğru bir şey değildir. Te
min ederim ki diğer hususatta kendisiyle tamamen müşterekim. Zaten başka
türlü olmasının ihtimali de yoktur. Bu istiklâli temin etmek için, naçizane çalı
şanlardan birisi de bendenizim. O başka türlü ben başka türlü düşünemezdik.
Temenni ederim ki, muhterem arkadaşım da hiç olmazsa Müddei umuminin ta
lebindeki bu yüksek makamatın tesiri şaibesini bir zühul olarak kabul etsin. Ba
zı davalar nakledilmiş te ses çıkarmamışım, kendi davam nakledildiği zaman yaz
mışım ve şahsî hareket etmişim, buyuruyorlar. Başka naklolunan davalardan ha238
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berim yoktur. Kendime taalluk eden bir davanın naklinde yakından alâkadar bu
lunduğum için bahsettim. Bunu, tabu görmek lâzımdır.
Kanunlarımızın adaleti rencide ettiğinden bahsetmedim. Adaleti rencide eden
kanun olamaz dedim. Mahkemeyi şüphe altında göstererek, amma, İstanbul
Müddei Umumisinin ifade ettiği şekilde şüphe altında göstererek nakli davayı
herhangi bir maddei kanuniyeye uydurmak imkânı kolay bulunamaz.
Matbuat hürriyetini kendileri de takdis etmekle beraber gazetelerin bir na
mus harabesi, Devlet otoritesine karşı bir komplo vaziyetinde oldukları üzerinde
çok İsrar ettiler. Afiarına mağruren, Türkiye Cumhuriyetinde kanun mevcut ol
duğunu ve eğer herhangi bir gazete namus harabesi veya Devlet otoritesine kar
şı komplo cephesi vaziyetinde bulunursa onun cezası verileceğini hatırlatırım.
Matbuat ancak vazifesini yapar. Hâkimler üzerinde tesir yapmak fikri benden
ebediyen uzakür. Cürüm ika etmiş olduğuma kani değilim ki verilecek hüküm
den korkum olsun. Ben müddei umumî perde arkasında çalışıyor demedim. İs
tanbul mahkemesi tesir altında kalacak diye müddei umumî nakil talep etmiştir.
Bu bizim lehimize bir harekettir, bizim lehimize gibi görünen bir perde altında ol
sa dahi bunu kabul etmiyoruz dedim. İstanbul mahkemesi yüksek makamatın
tesiri altında kalarak benim aleyhimde hüküm verecekse ben o hükmü tercih
ediyorum. İstanbul mahkemesinin, herhangi bir mahkemenin bu nevi bir şaibe
ile adaletten inhiraf edeceğine müddei umuminin dediği gibi, kanî değilim ve ola
mam. Türk hâkimlerine hürmetim berkemaldir ve bu hürmetimin muhafazası
içindir ki bu neşriyat yapılmıştır ve ebediyyen yapılacaktır.
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT B. (İzmir) - Müsaadenizle yalnız İstanbul
Müddei umumisi etrafında söylenen bir iki söze ilişmek isterim. Başka ilişecek
bir noktam kalmamıştır. Gazetelerde şöyle yazılmadı, böyle yazılmadı dediler.
Herkes okudu. Bendeniz öyle telâkki ediyorum ve öyledir.
İstanbul Müddei Umumisine gelince, biraz evvel de arz ettiğim veçhile, nakli
dava talebi hakkı bütün dünya kanunlarınca ve beynelmilel şöhret kazanmış ce
za âlimlerince muayyen bir iki makama tanınmıştır: Hem de mutlak hâkimiyet
hakkiyle, takdir hakkiyle... O da Adliye Vekili ve Müddei umumidir: Bunlar talep
eder ve temyiz mahkemesi mutlak hâkimiyetle takdir eder, hükmeder. İstanbul
Müddei Umumisi şu veya bu surette esbabı mucibe göstermiştir diyorlar. Zaten
nakli davanın asıl sebebi bîtaraflık hakkında bir fikir hâsıl olmasıdır. Yoksa bita
raf kalamayacağı kanaati kafiyesi değildir. Hâkim bitaraf kalabilir, fakat şu veya
bu fikir hâsıl olabilir, adaleti böyle bir tereddütten kurtarmak için dava nakledi
lir. İstanbul Cumhuriyet Müddei Umumimiz dahi ayni salâhiyeti kullanmışür.
Sonra nakli davanın sebebi mutlak surette zikredilmiştir.
Daîi şüphe ne olabilir. Şu olabilir, b u olabilir. İstanbul Müddei Umumisi se
bep olarak otoritelerin dava açmış olduğunu görmüştür. Bahusus en büyük mer
cii adlî onu tasdik etmiştir. Bir kere bu hakkın mutlak ve kafi olduğunu Temyiz
Mahkemesi tanıdıktan sonra ve o bu hakkı sui istimal etmiş olmadıkça gaflet
içindedir demeye hakkımız yoktur. Başka maruzatım yoktur efendim.
REİS - Mesele hitam bulmuştur.
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C) Dış Seyahatlar (Soru)
Dış seyahatlerin düzeni, gideri ve b u heyetlerde yer a l a n kişilerin ni
teliği p a r l a m e n t o tarihi b o y u n c a tartışılagelmiştir.
G ü m ü ş h a n e Milletvekili Ali Fethi (OKYAR) Beyin Dışişleri B a k a n ı n 
d a n s o r d u ğ u s o r u ve cevabı tarihi değere s a h i p olduğu k a d a r her d ö n e m
aktüalitesini k o r u y a n bir k o n u d u r .
T u t a n a k l a r d a n olduğu gibi alındı (1).
1. - Gümüşhane Meb'usu Ali Fethi Beyin, ihzari konferansta Türkiye Cumhu
riyetini temsil etmek üzere Cenevre'ye giden heyetin kaç kişiden mürekkep olduğu
na ve saireye dair şifahî sualine Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin cevabı.
REİS - Efendim; Hariciye vekili Beyefendi Gümüşhane Meb'usu Ali Fethi Be
yin sual takrirlerine cevap vereceklerdir.
Takrir okunacak:
Büyük Millet Meclisi Reisliğine
1. Cenevre'de Akvam Cemiyetinde bir kaç seneden beri toplanmakta olan
teslihatı indirmek ihzari konferansında Türkiye Cumhuriyetini temsil için Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey riyasetinde giden heyet kaç kişiden mürekkeptir ve
kimlerdir? Bu heyetin yevmiyesi ve yol parası için edilen masraf ne miktara ba
liğ olmuştur?
2. Bu konferansa iştirak eden devletler arasında Hariciye Nazırlarının riya
seti altında heyetler gönderen başka devlet var mıdır?
Bu suallere Hariciye Vekili tarafından şifahen cevap verilmesini rica ederim.
Gümüşhane
Ali Fethi
HARİCİYE VEKİLİ DR. TEVFİK RÜŞTÜ B. (İzmir) - Sualleri dinlediniz; müsa
adeleriyle bu sualleri şöyle basit bir tahlile tabi tutalım; Daha doğrusu herkesin
bu suallerden ne anlayacağım anlamaya ve tahmine çalışarak cevaplarım ona gö
re vermiş olayım.
Suallerin tertibine bakılarak hüküm yürütülünce derhal göze çarpıyor ki
maksat olan şey memleketimizin harici siyasetine taallûk eden esaslı bir mevzu
üzerinde Hariciye Vekiline sual sormak değil, başka bir hedef var.
Şimdi bir de ben sual çerçevesi dahilinde kalmak kaygısıyla sadece evet efen
dim bu konferansa şu arkadaşlarımla gittim, şu kadar yevmiyeler aldık ve orada
başka hariciye nazırı da vardı demekle iktifa etsem mesele Büyük Meclisçe daha
sualin tarz ve tertibinden anlaşılmış olduğu cihetle kâfi gelse bile burada konuş
malarımızı yakından ve şüphesiz ehemmiyeüe ve alâka ile takip eden halk kütie(1) Tutanak D. C. 23, S. 25-27
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lerince nasıl anlaşılacak. Bunu düşünmekliğimiz lâzımdır ve tabiidir. Bu sualle
ri ve söylediğim gibi böyle basit bir cevabı okuyan orta malûmatlı bir vatandaş
tasavvur edelim. Eğer siyasî hadiseleri takip edememiş ise zannedebilir ki ötedenberi Cemiyeti Akvam merkezinde toplanması mutat olan basit bir konferans
var, oraya Hariciye Vekili gitmiş, bir çok arkadaşım da birlikte götürmüş ve bir
çok masraf da etmiş. Hem başka devletlerin Hariciye Nazırı olsa bile suale baka
rak bizzat iştirak etmesi de o kadar lâzım mı imiş? Şüphesi de baki kalır.
Dahası var; Hariciye Vekili bu gibi fırsatları ganimet bilerek hem geziyor, hem
de biraz dünyalığım düzeltiyor gibi bir şey hatırına gelebilir. (Handeler)
Vakıa böyle bir zanni sual soran arkadaşımızdan beklemem. Ancak, suallerdeki ifade ve tertip tarzı bu bahtsız tefehhüme müsaittir.
Şu halde yine sual çerçevesi dahilinde kalmaya ve mümkün mertebe kısa
söylemeye riayet etmekle beraber efkârı umumiyemizin tağlitine meydan verme
mek için cevaplarımı ihtimal dahilinde bulunan anlayışları da derpiş ederek arz
etmeliyim ki bu sualler mevzuundaki hakikatta Büyük Meclisin ve efkârı umu
miyemizin huzurunda ap açık tezahür etmiş olsun.
Evvelâ samimi arz etmeliyim ki terk ve tahdidi teslihat hareketi büyük har
bin felâketlerinden sonra bu afetin tekerrürüne mani olabilmek için derpiş edi
len hususatın ilk safında gelen ve medeniyet tarihinin ancak bu günkü safhasın
da ilk defa olarak resmî sahada konuşulan büyük bir fikir ve tedbirdir.
Cemiyeti Akvam mukavelesinin sekizinci maddesini teşkil eden bu teahhüdün yerine gelmesi için müteaddit ve muhtelif sebep ve saiklerle iptidai bir ihza
ri konferansın toplanması muvafık görülmüş ve Cemiyeti Akvam haricindeki iki
büyük Devletle Cemiyeti Akvam Meclisi âzasından terekküp etmek üzere davet ve
teşkil edilmiştir.
Demokrat ve Cumhuriyetçi Gazi Türkiyesinin milletler arasında bir sulh ve
intizam âmili olarak artan ehemmiyeti tabiatiyle bu ihzarî konferansa davetimizi
intaç etmiş ve ilk defa olarak mezkûr konferansın üçüncü içtimama tarafımızdan
iştirak edilmiştir. Bu arz ettiğim içtimaa yine bizzat gittim ve orada Türkiye noktai nazarını teşrih ettim. İşte bu içtimada idi ki günün şeraiti içinde istihsali ame
lî ve kabil olan emniyet muahedesinin bizim tatbikına başladığımız ve taraftar ol
duğumuz bîtaraflık sistemi olduğunu izah etmiştik. Tatbikatta en çok teveccüh
gören sistem şimdi budur. İcabında bir kimseye karşı cephe almaksızın mıntakavî mütekabil emniyet misakı daha ileri bir safha olmak üzere bîtaraflık ve hakem
muahedeleri sistemi bizim siyasetimizin ana hattını teşkil etmektedir. Onun
esaslarını iptida bu konferansta ifade etmiştik. Siyasî velev dolayısıyla olsun dü
şünce bu ciheti memnuniyetle kaydetmeksizin geçemedim. Sual çerçevesinden
çıkmamak için ehemmiyeti mahsusası hakkında bu kadarla dikkat nazarını isticlâp ettiğim bu konferansın bu defaki içtimai sonuncusu olacaktı. Nasıl ki öyle
oldu. İşte bu ihzarî konferansta hazırlanan proje yakın bir atide içtimai beklenen
büyük terki teslihat konferansı müzakerelerine ilk zemini teşkil edecktir. Bu iti241
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barla mezkûr projede bizi yalandan alâkadar eden mühim bahislerde memleke
timizin vaziyeti mahsusasmm istilzam ettiği hususatı temin etmek ve icap eden
ihtirazî kayıtları dermeyan etmek ve bu çok mühim ve mudil meselede Türkiye
noktai nazarını tebarüz ettirmek beynelmilel sahadaki vaziyetimizin esaslarındandı. İşte bu vazife ve endişe ile ve kuvvetli bir heyetle oraya gidildi. Arkadaşla
rım Riyaseti Cumhur Kâtibi Umumisi Tevfik Bey ve Paris Büyük Elçisi Münir Bey
ve Cevat Paşa ve Büyük Millet Meclisi âzasından Mahmut, Necmettin ve Asım
Beylerdi. Kalemi Mahsus Müdürü ile hariciyede bu konferansın mevzuu ile ve Ce
miyeti Akvam işleriyle iştigal eden dairenin Müdürü Umumisi Bey de bize refakat
etti. Derhal şurasını arz eylemeliyim ki bu işte ihtisas sahibi olmuş olan arkadaş
larımdan olduğu gibi Büyük Meclisin mükerrem azasının vücut ve huzurlarından
pek çok istifade edilmiş olduğunu memnuniyetle ve bilhassa kaydederim. Vesile
olunca bilhassa şurasmı da işaret etmeliyim ki bu gibi büyük işlerde milletimizin
kabiliyeti mahsusasmm ve Türkiye'nin ehemmiyeti hususiyesinin icap ettiği rolü
hakkiyle ifa edebilmek için ve memleketimizin emniyet ve inkişafı hukuk ve şera
itini tamamiyle temin eylemek için memleketin bütün kuvvet ve zekâlarından sı
rasıyla ve azamî istifade hususunda asla ihmal etmemelidir. Bu noktai nazarı bu
gün bu vesile ile değil birinci Büyük Millet Meclisinde sırası düştükçe yine bu
kürsüden müdafaa etmiştim. (Bravo sesleri). Tecrübeler bu husustaki isabeti da
h a kuvvetle teyit etti.
Hariciye faaliyeti sahasının mahdut arkadaşların inhisarı sahasına düşmek
ten korunmasının yegâne yolu da budur.
Suya girmeden iyi yüzme öğrenmek kimsenin kârı değildir.
Bu gibi işlerde her memleket kendi usul ve ihtiyacına göre hareket eder. Ma
mafih ihzarî konferansta diğer memleketlere ait delegasyonlar heyetlerinin liste
si işte elimdedir. Onların pek çoğunun Cemiyeti Akvam merkezinde ayrı ayrı hu
susî ve daimî heyetleri bulunmasiyle beraber bu konferansa gönderdikleri heyet
leri terkip edenlerin adetleri beş ile on iki arasında tehalüf etmektedir.
Biz memleketimizin halini düşünerek hem masraf ve zamandan azamî tasar
rufun ve hem de maksadın temini hususlarını telif için bu gibi seyahatlerde bir
kaç işi birden görmek itiyadını her vakit hüsnü tatbik ettik.
Bilmem bu hususta misale lüzum var mı? Bu defa dahi iki dost ve komşu
Devletin Hükümet merkezlerini ziyaretimiz Türk Milletine Onun büyük Reisine ve
İsmet Paşa Hükümetine karşı beslenilen mütekabil saygı ve muhabbetlerin bü
yük tezahürlerine vesile bahşolmuştur.
Bununla şunu kaydetmek isterim ki bu defa ehemmiyeti mahsusiyle uzun
süren ihzarî konferansta bizim için hayatî ehemmiyeti haiz olan mevzuların mü
zakeresine iştiraki müteakip heyetimiz ikiye ayrılmış bir kısmı arz ettiğim ziyaret
lerde bana refakat etmiş ve diğer yarısı da konferans müzakerelerine devam ey
lemiştir. O halde ki ihzari konferansı içtimainin kısmı ahirinde heyetimiz dört ve
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nihayet üç arkadaştan ibaret kalmıştı. Masarifin neye baliğ olduğuna gelince; he
yetin bakiyesi ve bilhassa hesap ile iştigal eden arkadaşımız daha henüz Anka
ra'ya avdet etmemiş olduğu için kafi bir şey diyemeyeeeksem de aldığımız yevmi
yeleri söylemekle sarih bir fikir vermiş olacağıma kailim. İptida kendimin yevmi
yesini arz edeyim. Yevmiye on İngiliz lirasıdır. Bu heyetimiz içinde alman en bü
yük miktardır ve bu miktar bu içtimaa giderken hesap edilmiş olmayıp da Büyük
Millet Meclisi hükümetinden beri uzun tecrübelerden sonra tekarrür eden vasa
ti bir miktar olup taamül halini almış ve bu suretle müteamil usule tevfikan tak
dir edilmiştir. Diğer delegasyon azalarına ve sekizer ve müşavir beye altı ve kale
mi mahsus müdürüne yevmiye beş İngiliz lirası verilmiştir.
Bu gibi konferanslara gitmiş olan arkadaşlar ve müteaddit devletler bizzat
nefsinde tecrübe etmiş olan Ali Fethi Beyefendi bu müteamil usule pek yakından
vakıftırlar. Hulâsa yedinci senesine girmek üzere bulunan Hariciye Vekâletinin
en uzun seyahati b u defaki olmuştur ki, bu da bir ay sürmüştür; demek bana
yevmiyelerimin mecmuu olarak üç bin Türk lirası verilmiştir. Şimdi ikinci sualle
rine cevap vereceğim. Evet ihzarî konferansta başka hariciye nazırları vardı. An
cak beni gönderirken Hükümetin evvel emirde mevzuun bizim için ehemmiyeti ile
ve memleketimizin menfaatinin icabiyle mukayyet olmuştur. Filhakika biz mera
sim ve eşkâlden evvel esas ve ahval ile müteveggil oluyoruz. Nasıl ki sırası dü
şünce rütbesinin elçi payesinde olup olmadığı dahi meçhulünüz kalmış olan bir
delege ile canlı bir meseleyi müzakereye Büyük Meclisinizin Reisi refakatinde bir
vekil bulunduğu halde memur edilmişti. Bu tarzın isabetsiz olduğunu kimse id
dia edemez. Ancak olsa olsa bu hususatta şahsın intihabmdaki isabet mevzubahs olabilir. Binaenaleyh sulh ve emniyet siyasetimizin mühim bir cihetine te
mas eden tahdidi teslihat işini biz ilk gününden beri çok samimiyetle telâkki et
tik ve çok ehemmiyetli gördük. Ve her defasında bizzat bulundum. Türkiye'nin
bu mevzudaki noktai nazarlarını ve Türkiye emniyet ve menafimin icabatını mu
vaffakiyetle müdafaa ettiğimize kail bulunuyoruz. Sözlerime nihayet verirken Ali
Fethi Bey tarafından düşünüldüğüne asla ihtimal vermemekle beraber ikinci su
alin yazılış tarzından hatıra gelmesi melhuz kalan yanlış bir tefehhüme karşı bir
kelime ile işaret etmeden geçemeyeceğim. Uzaktan ve yakından tanıyan arkadaş
larımız ve bittabi Ali Fethi Beyin de yakından malûmudur ki biz yevmiye almak
gibi hasis emellerle, şahsî servet endişesiyle hayatımızda bir an endişenâk olmuş
değiliz (Alkışlar) Saadet ve ikbalimizi Büyük Türk Milletinin saadet ve ikbalinde ara
yan ve bulanlardanız. İşte bu kadar (Alkışlar, bravo seslen).
ALİ FETHİ B. (Gümüşhane) - Muhterem arkadaşlar; içinde yaşadığımız bu
tasarruf haftasında halkı tasarrufa ve para biriktirmeye sevk etmek için bir çok
nutuklar söylenmiş ve her tarafta bu tezahürat devam etmekte bulunmuştur.
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Ben bu tezahürata iştirak etmek için nutuk söylemektense Muhterem Hari
ciye Vekili Beyefendiye şimdi okunan sual varakasını takdim ettim. Teslihatı in
dirmek için Cenevrede hemen beş seneden beri in'ikat etmekte olan bir ihzari
konferans vardır. Bu ihzari konferansa muktedir, pek muhterem bir orta elçi ri
yaset etmektedir. Bu konferansa Hükümetimiz, şimdi Hariciye Vekili Beyefendi
nin pek şümullü olan cevaplarından anlaşılacağı veçhile, atfettiği ehemmiyeti
göstermek için Hariciye Vekili Beyin riyaseti altında bir kaç seneden beri heyeti
murahhaslar göndermekte idi. Bu sene gönderilen heyeti murahhasanın şa'şaasını yükseltmek için hiç bir şey esirgenmemiş olduğunu görüyorum. Bir büyük
elçi, hattâ iki büyük elçi, bir orta elçi ve üç de gazete baş muharriri ve sahibi im
tiyazı meb'us arkadaşlar bu heyeti murahhasaya iltihak etmiştir. Anlaşılıyor ki
muhterem vekil bey bu heyet-i murahhasayı tertip ederken avdetlerinde memle
kette bir tasarruf haftası yaşanılacağım hatırlayamamış ve gayet resmî ağızlar
dan bütçenin masraflarında Hükümetin son derece tasarrufa riayet edeceğine
dair sözler söyleneceğini düşünememiştir. Bu sözler, yani bütçenin bu günkü
takrir mevzuu ile alâkadar olan, bilfarz harcırah masraflarında ne dereceye ka
dar tasarruf gösterdiğimizi, tasarruf yaptığımızı iddia eden bu sözlerde ne dere
ceye kadar samimî olduğumuzu bu gibi heyeti murahhasaları tertip ve teşkil et
mek; pek güzel ispat edeceği için zannederim ki bu nokta üzerinde fazla tevakkuf
edecek olursak yaşadığımız bu tasarruf haftasında Hükümetin sözleriyle efali
arasında pek de mutabakat olmadığını halka bildirmiş olacak ve bu suretle bel
ki de bir sui misal vermiş olacağız. Bu itibarla bu mevzu üzerinde fazla tevakkuf
e t m e k İ s t e m i y o r u m . (Gürültüler, ne oldu, bunun tasarrufla ne alâkası var sesleri).

REİS - Cumartesi günü saat 14'te toplanmak üzere celseyi kapatıyo
rum.
HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ B. (İzmir) - Reis Beyefendi; bendeniz cevap
verecektim, söz istiyordum.
R E İ S - B u y u r u n u z . (Nasıl olur, celse kapandı sesleri).

Efendim, celseye devam ediyoruz. Söz Hariciye Vekili Beyefendinindir.
HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ B. (İzmir) - Merak buyurmayınız efendim,
çok kısa söyleyeceğim.
Söylemek istediğim şudur ki; tasarruf fikirlerine çok ehemmiyetle iştirak ede
rim ve zannediyorum ki tasarruf, parayı yerinde kullanmak ve israf etmemektir.
Bir devletin emniyeti dahiliyesinin, asayiş ve sulhunu en ucuz vesaitle ve en emin
surette temin etmek, o memleketin tasarrufuna yol açmanın en kolay şeklidir.
Bendeniz bu zandayım.
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d) Emlâk ve Arazi Değerindeki Artış (Soru)

Sivas Milletvekili İbrahim Alâettin Beyin (GÖVSA), Bütçe Kanununun
45 inci maddesinin uygulama biçimine dair Maliye Bakanından soru
su (1)
Bütçe Kanununun 45 inci maddesi "Emlâki Mazbute, yurtluk ve
ocaklık mukabili olarak Mukaddema verilen maaşat ashabının alâkaları
kat edilmek üzere kendilerine maaşlarının on senelik meblağına tekabül
edecek miktarda emlâk ve arazi verileceği" hükme bağlanmış ve hak sa
hiplerinin büyük bölümü bu hükme ve yönetmeliğe göre ev ve arazi al
mışlardır.
Bir bölümünün işlemleri tamamlandıktan sonra, Maliye Bakanlığı ge
ri kalan hak sahiplerinin işlemlerinin yapılmasına izin vermeyerek ve
kendilerine yüksek Meclise kanun teklifi verildiği b u kanunun çıkması
nın beklenmesi yanıtı verilerek, işlemleri durdurmuştur.
Bu tutum yürürlükteki kanunun, kanun teklifi ile durdurulması, er
telenmesi veya iptali anlamına gelmez mi? Biçimindeki soruya:
Maliye Bakam Şükrü SARAÇOĞLU, 1925 yılı Bütçe Kanununa göre
Emlâki Mazbute, yurtluk ve ocaklık adı altında ve on senelik maaş tuta
rı üzerinden ve 1915 yılı kıymetleri esas alınarak emlâk verilir diyen el
deki kanun uygulanmış, ancak, 1915'te 30 lira olan bir tapunun bu
gün 300 000 liraya yükseldiği bu değer artışım dikkate almadan dağı
tımda bulunmanın kimilerini zenginleştirme anlamına geleceği düşünce
siyle, bu önlemin alındığı yanıtını verdi.

(1) Tutanak Dergisi, C.4, S. 35-37
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e) D ö n e m İ ç i n d e Sorulan v e Açıklama Gereği Olmayan Sorular

— Avrupa'ya tetkike giden Ziraat Vekâleti
Ziraat Müdiri Umumisi Naki Beyin Hâkimiyeti
Milliye Gazetesindeki beyanatı hakkında Antal C. 1, S. 220-224, Ta : 31.12.1927
ya Mebusu Rasih Beyin Ziraat Vekâletinden şi
fahî suali ve Ziraat Vekâleti Vekili Rahmi Beyin
cevabı.
— Bazı evrakı resmiyeye ilsak edilen Himayeietfal pulları hakkında Bolu Mebusu Şükrü
Beyin Maliye Vekâletinden şifahî sual takriri.
(Cevap verilmemiştir)
— Antalya Mebusu Rasih Beyin, Kibrit Şir
ketinin bazı muamelâtına dair Maliye Vekâle
tinden suali ve Vekil Şükrü Beyin cevabı.
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin tıp
âlemimizde mütehassıs adedinin artırılması
hususunda takip edilen gaye vesaireye dair
Sıhhiye Vekâletinden şifahi sual takriri ve Vekil
Refik Beyin cevabı.
— Gümüşhane Meb'usu Ali Fethi Beyin,
Adana sabık ve lâhik belediye reis ve âzalarının
irtikâp ve irtişa maddesinden suçlu oldukları
halde mahkemeye sevk edilmemeleri esasına
dair şifahî sualine Başvekil İsmet Paşanın ceva
bı

C.3,S.62,Ta: 29.3.1928

C. 3, S. 142-145, Ta : 19.4.1928

Tutanak D., C. 7, S. 45-56
(Maarif Vekili Mustafa Necati'nin
ölümü Bkz.)

C.23,S.5-8,Ta: 4.12.1930

— Gümüşhane Meb'usu Ali Fethi Beyin, aç
lık ve sefalet içinde kalan İzmir ve civarındaki
köylüler hakkında bazı gazetelerin neşriyatına C. 23, S. 31, Ta: 20.12.1930
dair şifahî suali ve Başvekil İsmet Paşanın ce
vabı
— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin son
zamanlarda Ankara'da görülen kara humma
(Tifo) hastalığı hakkında ne gibi tedabir ittihaz Tutanak D. C. 26, S. 12-14
edildiğine dair sualine Sıhhat ve İ. M. V. Dr.
Refik Beyin şifahi cevabı.
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B - MECLİS SORUŞTURMALARI
VE SONUÇLARI

CUMHURİYET TARİHÎNDE İLK YÜCE DİVAN YARGILAMASI

a) Cumhuriyet Tarihinde İlk Y ü c e Divan Yargılaması
(Havuz-Yavuz)
Tarihin her d ö n e m i n d e r a s t l a n a n görevi kötüye k u l l a n m a n ı n C u m h u 
riyet tarihinde ve b a k a n düzeyinde ilk örneğini Havuz-Yavuz Dâvası oluş
turdu.
B u olayda, y u r t s a v u n m a s ı n a bin bir güçlükle ayrılan Hazine p a r a 
s ı n d a n p a y ç ı k a r m a y a çalışan u l u s l a r a r a s ı şirketlerin aralarındaki sava
şım, a m a ç l a r ı n a u l a ş m a k için T ü r k i n s a n ı m k u l l a n m a tarzı sergileniyor.
S a v a ş t a n y e n i çıkmış, i n s a n kaynaklarını yitirmiş, m a d d î g ü c ü n ü t ü 
ketmiş, ortaçağ k u r u m l a r ı n ı n temizliği ile u ğ r a ş a n C u m h u r i y e t yönetimi
n i n karşılaştığı talihsiz bir olaydır Havuz - Yavuz s o r u n u .
Genel s a v a ş t a y a r a alıp h a s a r gören Yavuz Zırhlısının süratle, z a m a n
kaybetmeden o n a r ı m ı gerekmektedir. B u tamirin y u r t içinde gerçekleş
m e s i güvenlik y ö n ü n d e n kaçınılmazdır.
Yavuzun onarımı için önce bir yüzer h a v u z gereklidir. Z a m a n çok de
ğerlidir. Yeniden yapım z a m a n alır, b u d u r u m d a h a v u z hazır alınacaktır.
21 8 0 0 t o n l u k koca kravazörün çekileceği h a v u z u s a ğ l a m a girişimleri
1929 b ü t ç e s i n e k o n a n 2 0 0 0 0 0 0 lira ödenekle başlatıldı.
Havuz - Yavuz s o r u n u n u n gelişimi özet olarak aşağıdaki biçimdedir.
1. - Genel K u r u l u n 24.. 12 1927 tarihli 2 2 . Birleşiminde B a ş b a k a n l ı 
ğın aşağıdaki önerisi o k u n a r a k k o n u Meclise geldi (1).
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Sabık Bahriye Vekili ve Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin Vekâletinin son
günlerinde, Yavuz'un tamiri mukavelesinin tadili meselesinde muhilli emniyet bir
tarzda, İcra Vekilleri Heyetinin kararı hilafına ve bu kanunî salahiyetinin haricin
de hareket ettiği ve Hazinenin menafime ademi takayyüt gösterdiği anlaşılmıştır.
Vekâleti esnasında ve vekâlet vazifesinden mütehaddis bu harekât kendisinin
mesuliyetinin ve Divanı Âliye şevkini müstelzimdir.
Dahilî nizamnamenin 169 uncu maddesi mucibince hakkında tahkikat icra
sını talep ve teklif ederim.
Malatya Mebusu
Başvekil
İsmet
(1) Tutanak D. C. 1, S. 157-171, Ta : 24.12.1927
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O k u n a n önerge üzerinde Malatya M e b u s u Başvekil İsmet P a ş a (İNÖ
NÜ) olayı b ü t ü n yönleriyle açıklayacağını, B ü y ü k Meclisin a r a ş t ı r m a ve
s o r u ş t u r m a s ı n a sunacağını, Yavuz'un bir yılda onarılması ve giderinin
iki yılda ö d e n m e s i tamir s ü r e s i n c e sigortalı olması k o ş u l u ile E k i m
1926'da sözleşme yapıldığını belirterek b u n d a n s o n r a a ş a m a a ş a m a ola
y a k a r ı ş a n Alman, Fransız ve İngiliz şirketlerinin t u t u m u n u , birbirleri ile
olan savaşımlarım, b u n l a r a rehberlik y a p a n nüfuz sahibi serbest ve sivil
b ü r o k r a t kişilerin k u ş k u y a r a t a n t u t u m ve davranışlarını, b u d u r u m d a
k o n u y u p a r l a m e n t o y a y a n s ı t m a n ı n kaçınılmazlığını detaylı biçimde açık
ladıktan s o n r a b u n d a n sonrasının "aziz adalet ve e m a n e t taşıyan elleri
nize tevdi etmiş oluyorum" diyerek k ü r s ü d e n indi (2).
B u a ç ı k l a m a d a n s o n r a ilk sözü a l a n eski b a k a n Cebelibereket Millet
vekili İKsan Bey (ERYAVUZ), s a v u n m a niteliğindeki k o n u ş m a s ı n ı Denizli
Milletvekili Mazhar Müfit Bey (KANSU) k o n u y u aydınlatan k o n u ş m a s ı iz
ledi.
Bundan sonra Başkan "Takririn nazarı dikkate alınmasını kabul ederseniz
bu takrir ya teşkil edilecek 15 kişilik bir Encümene gider veyahut ki Adliye ve
Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep Büyük Encümene gider Hususî
Encümen teşkili için bir teklif olmadığı için Adliye ve Teşkilâü Esasiye Encümen
lerinden mürekkep olan bu iki Encümen her türlü tahkikat ve isticvabatı icraya
selâhiyettar olacaklardır. Tahkikatlarını yapacaklar, yapacakları mazbatayı Mec
lise getireceklerdir.
Bu mazbatada cezaî ve malî mesuliyet var mıdır, yok mudur? Bunu yazacak
lardır. Ondan sonra Divanı Ali teşkil edilip edilmeyeceğini yine tekrar müzakere
edeceğiz.
Mesele bu safahata varmadan evvel takrir nazarı dikkate alınırsa diğer bir
meseleyi reyinize arz edeceğim. Adliye ve Teşkilâü Esasiye Encümenlerinden mü
rekkep encümenin ne kadar müddet zarfında vazifesini ifa edeceğini, berayı tah
kikat başka mahale gidip gitmeyeceğini yine Meclis takdir edecektir. Bunları son
ra reyinize koyacağım. Şimdi takririn nazarı dikkate alınmasını kabul edenler el
kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın... takririn nazarı dikkate alınması ittifak
la kabul olunmuştur.
sözleri ile bağladı (3).
B u g ö r ü ş m e l e r d e n s o n r a 3 8 7 n u m a r a ile aşağıdaki k a r a r alınır: (4)
(2) Tutanak D. C. 1, S. 164, Ta : 2412.1927
(3) Tutanak D. C. 1, S. 170 Ta: 24.12.1927
(4) Resmî Gazete : 17 Ocak 1928 - 790
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"Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu İhsan Bey Hakkında
Tahkikat İcrasına Dair
No :
387
Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, vekâletinin
son günlerinde Yavuzun tamiri mukavelesinin tadili meselesinde muhil
li emniyet bir tarzda, İcra Vekilleri Heyetinin kararı hilâfında ve kanunî
salâhiyetinin haricinde hareket ettiği ve hazinenin menafline ademi ta
kayyüt gösterdiği anlaşıldığından, müşarünileyh hakkında tahkikat icra
sına Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep muhtelit bir
encümene tevdi ve Encümenin 15 gün zarfında vazifesini ikmal etmesi ve
icabında tahkikatını tevsi için harice de gidebilmesi. Heyeti Umumiyenin
24 Kânunuevvel 1927 tarihli yirmi ikinci inikatının birinci celsesinde ta
karrür etmiştir."
2. Muhtelit (Karma) Komisyon çalışmalarını bir ay içinde bitirip ko
nu 26.1.1928 tarihli 36 ncı Birleşimde Genel Kurul gündemine alınarak
5 saati aşan sürede uzun ve kapsamlı görüşmeler yapıldı (5).
İlk sözü, eski Bahriye Vekili ve Cebelibereket Milletvekili İhsan Bey
(ERYAVUZ) alarak raporda anlatılan olayları kendi açısından değerlendi
rip gerekli açıklama ve savunmadan sonra, Komisyon Sözcüsü Hakkı Ta
rık Bey (US), eski bakanın açıklamalarını karşılayarak raporu tamamla
yıcı konuşma üzerine eski bakan yeniden söz aldı.
Sırasıyla Urfa Milletvekili Ali Saib Bey (URSAVAŞ), Kastamonu Millet
vekili Ali Rıza Bey (DİREKOĞLU) söz alıp konuştular.
Başbakan İsmet Paşa (İNÖNÜ) eski vekilin savunmasındaki isabetsiz
likleri vurgulayarak:
"Efendilerim; Büyük Millet Meclisi Encümeninin tevcih ettiği irtikâp zanni;
kanaati vicdaniyemizle söylüyoruz, bihakkın hedefine matuftur, zararlar büyük
tür. Devletin büyük zararlarından maada şahsen şereflerimiz, taarruza duçar ol
muştur. Kendilerini bu vaziyete düşürenlerin, haleti ruhiyelerini, mesnetlerini
aramak için ben çok çalıştım. İstidatlarını bir dereceye kadar zabıtlardaki harbi
umumî hikâyelerinden öğrendim. Fakat cüretlerinin sebebini anlayamadım. Ni
hayet vardığım netice; bu adamlar, böyle Meclis huzurunda hesap sorulacağına,
Divanı Âli teşkil olunacağma, onun karşısında muhakeme edileceğine itikat et(5) Tutanak D. C. 2, Sa : 61-97, Ta : 26.1.1928
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memişlerdir. Teşkilatı Esasiyeye, Cumhuriyete inanmamışlardır. Vaktiyle, bizim
çocukluğumuzda bulunan mürtekipler, nasıl sayei şahaneye iltica ederler idi ise,
zamanın mürtekipleri de, inkılâp bitmedi teranesini siper yapmış... Vah vah. (Al
kışlar) (Bravo sesleri)

Tiynet aynı, hareket aynıdır. Her iki halde gördüğümüz vicdanı sızlamayan
mürtekiplerin başlarını yem torbasma sokup, kaba tezahüratta bulunmalarıdır.
Divanı Âlinin karşısına gideceğiz. Vatanın müdafaası, Cumhuriyetin kanun
ları, şereflerimiz suikasta maruz kalmıştır. Büyük mahkemeden, siyanet, müda
faa isteyeceğiz. Hükümetlerinden adalet, ibret bekleriz. (Sürekli alkışlar) (6)
sözleri Üe k o n u ş m a s ı n ı t a m a m l a d ı .
B a ş b a k a n d a n s o n r a k ü r s ü y e gelen Adliye Vekili İzmir Milletvekili
M a h m u t E s a t Bey (BOZKURT) düşüncelerini;
Muhterem efendilerim, Bahriye Vekili Sabıkı İhsan Bey; müdafaanamesinin
başında Türk Cumhuriyeti adliyesinin bu hadise münasebetiyle geçireceği imti
handa muzaffer çıkacağını ümit ettiğini söyledi. Bu mütalaanın; hale, ensali atiyeye intikal edecek olan zabıtlarda cevapsız kalmasına gönlüm razı olmadı. Bu
na, birkaç cümlecikle mukabeleme müsaadenizi rica ederim.
Aziz arkadaşlarım, bir vekil, Divanı Âliye sevk edildiği gün, muvacehei millet
te Büyük Meclise, hükümet namına temin ederim ki, Türk hâkimleri; kendileri
ni imtihan karşısında bulmazlar. Türk hâkiminin nazarında, bir vekili muhake
me etmekle, dağlar başında kimsesiz kalmış bir Türk çobanını muhakeme etmek
arasında asla fark yoktur ve olamaz. (Bravo sesiert, sürekli alkışlar) Hüküm vermek,
Türk hâkiminin mukadderatıdır. Vatandaşlar arasında hiçbir fark yoktur. İşte
bütün hakikat bundan ibarettir.
Muhterem efendilerim; gerek bu hadise münasebetiyle ve gerek herhangi bir
mesele dolayısıyla Türk hâkimi İhsan Beyin dediği gibi veya zannettiği gibi; ne
imtihan karşısındadır ve ne de zafer arkasındadır. Yalnız ve yalnız Türk Milleti
namına adalet peşindedir. (Bravo sesleri) İnkılâbın prensipleri peşindedir. Aziz arka
daşlarım; her şeyden ve her mukaddesattan evvel, inkılâbın prensipleri vardır.
Daima ve her vakit Cumhuriyetin prensipleri vardır. Türk hâkiminin gayesi, yal
nız Ondan İbarettir. (Bravo sesleri, alkışlar)" (7)

biçiminde belirtti.
Böylece rapor üzerindeki görüşmeler t a m a m l a n d ı k t a n s o n r a İ s t a n b u l
Milletvekili Doktor Nurettin Ali Beyin (BERKOL) önergesi o k u n d u .
(6) Tutanak D.C.2, Sa : 96, Ta : 26.1.1928
(7) Tutanak D.C.2,Sa:96 ,Ta : 26.1.1928
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"Riyaseti Celileye
Yavuz ve havuz meseleleri hakkında Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encüme
ninin Teşkilatı Esasiye Kanunu ile dahilî nizamname ve kavanini saireye muva
fık olarak yaptığı muamelat ve tahkikat neticesini havi matbu mazbatasma ıttıla
hâsıl oldu. Gerek sabık Bahriye Vekili İhsan Beyin, gerekse diğer hatiplerin be
yanatı dikkatle istima edildi. Sabıkı Bahriye Vekili İhsan beyin vekâleti esnasın
daki ef al ve harekâtı kendisinin malî ve cezaî mesuliyetini mucip olduğu görül
mektedir. Binaenaleyh Ankara'da Divanı Âli teşkiline karar verilmesini ve Cebe
libereket Mebusu İhsan beyin masuniyeti teşriiyesinin reflyle Divanı Âliye şevki
ni ve Tahkikat Encümeni mazbatasıyla Encümeni mezkûr zabıtnamelerinin ve
bilcümle evrakı tahkikiyenin dahi Divanı Âliye tevdi ve teslimini teklif ederim. En
cümen mazbatasında alâkadarlıkları zahire çıkarılanlardan mevkuf ve gayri mev
kuf olanlar hakkında da Divanı Âlice muamelei kanuniye ifası tabiidir. İşbu tak
ririmin reye vazını arz ederim.
İstanbul
Doktor Nurettin Ali
B u önerge o n a y l a n a r a k k a b u l edildi.
B u g ö r ü ş m e l e r d e n s o n r a k a b u l edilen önergeye u y g u n olarak 3 9 4 n u 
maralı k a r a r çıkarıldı (8).
"Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin Masuniyeti Teşriiyesi
nin Refile Divanı Âliye Şevki Hakkında
No.
394
Sabık Bahriye vekili ve Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, vekâlet esnasın
daki ef al ve harekâtı kendisinin malî ve cezaî mesuliyetini mucip olduğu görül
düğünden, mumaileyhin masuniyeti teşriiyesinin refile Ankara'da teşkil edilecek
Divanı Âliye şevki ve tahkikat encümeni mazbatasiyle zabıtnamelerinin ve bil
cümle evrakı tahkikiyenin dahi Divanı Âliye tevdi ve teslimi, encümen mazbata
sında alâkadarlıkları zahire çıkarılanlardan mevkuf ve gayri mevkuf olanlar hak
kında da Divanı Âlice muamelei kanuniye ifası, Heyeti umumiyenin 26 Kânunu
sani 1928 tarihli otuz altıncı inikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir."
Havuz - Yavuz Davası olarak tarihe geçen olayı bütünü ile kapsayan ve ilgili
lerin Yüce Divana gönderilmesi gereğini belirleyen Anayasa ve Adalet Komisyon
larından oluşan karma komisyonun raporu tarihi belge niteliği ve önemi nedeniy
le aynen alınmıştır.

(8) Resmî Gazete, 30 Ocak 1928 - 801
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Teşkilatı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden Müteşekkil
TAHKİKAT ENCÜMENİ (*)
Tahkikat Safahatını ve Neticesini Mutazammın Olarak Heyeti Umumiyeye
Takdim Edilen Mazbata
Tahkikat Encümeninin Vazife Aldığı Tarih : Cumartesi, 23 Kânunuevvel 1927
Mazbatanın Tarihi : Pazartesi, 23 Kânunusani 1928
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden Müteşekkil Muhtelit Tahkikat
Encümeni Mazbatası
Pazartesi, 23 Kânunusani 1928
Riyaseti Celileye
Büyük Millet Meclisinin tarihi, geçen kânunuevvelin 24 üncü Cumartesi gü
nü her yüzden ehemmiyetle telakkiye şayan bir hadise kaydetti: Malatya Mebu
su ve Başvekil İsmet Paşa Hazretleri Heyeti Umumiyeye arz ettikleri bir takrir ile
sabık Bahriye Vekili ve Cebelibereket Mebusu İhsan Bey hakkında Dahilî nizam
namenin 169 uncu maddesine isnat ederek, tahkikat icrası talep ve teklifinde bu
lundu.
İsmet Paşa Hazretleri, İhsan Beyin vekâletinin son günlerinde Yavuz'un tami
ri meselesinde : 1) Muhilli emniyet bir tarzda İcra Vekilleri Heyetinin kararı hilâ
fına ve kanunî salâhiyetinin haricinde hareket ettiğini, 2) Hazinenin menafiine
ademi tekayyüt gösterdiğini ifade ediyorlar, "Vekâleti esnasında ve vekâlet vazife
sinden mütehaddis bu harekât kendisinin mesuliyetini ve Divanı Âliye şevkini
müstelzimdir" diyorlardı.
Bizzat İhsan Beyin iltihakı ve Heyeti Umumiyenin ittifakiyle kabul olunan bu
takrir, malûmu âlileridir, Kastamonu Mebusu Ali Rıza Beyin ikinci bir takriri ile
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden terekküp eden muhtelit Encümene
tevdi olundu; Ali Rıza Beyin bu takriri de Yavuz'un tamiri meselesine tekaddüm
eden kazazede havuz meselesine temas ederek havuzun ne suretle sipariş ve in
şa edildiğinin tahkikata dahil edilmesi teklifini ihtiva ediyordu.
Muhtelit Encümeninin mezun olan Hamdullah Suphi Beyle maznun olan İh
san Beyden maada otuz üç azası vazifedar oldukları müddetin her gününde Tah
kikatı yakından takip ve iştigallerini bu adalet meselesinin emrettiği alâkaya has
rettiklerini arz edebilirler. Encümen Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek
adalet hissine sadık bir makes olmak ve vaziyeti ihata ve tenvir ile Meclisin tet
kik ve tenkidine vaz edebilmek için muktedir olduğu kadar çalışmıştır. Müzake
relerin harfiyen zapt ve tabı olunan suretlerini arkadaşlarımıza yalnız vicdandan
gelen ve kanundan geçen bir saikanın sabit vesikaları olarak arz ve tevzi edebi
leceğimiz gibi bunları Meclisin hazinei evrakına da, her vakıayı en iyi muhakeme
ve en doğru mahkûm edebilecek olan tarihin takdirinden emin olarak, terk ve
tevdi edebiliriz.
(*) Tutanak Dergisi, C2, 9.1.1928 tarihli 29 uncu Birleşim, Tutanağa bağlı basma yazı S. 1-29.
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Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinin kendilerine böyle bir meşgale te
rettüp etmesini, ne kadar tabii de bulsalar hattı zatında vukuu arzu edilmeyecek
bir hal olduğu için teessürle karşılayacağı aşikârdı. Bir tarafta "hiç mahkûm ol
dunuz mu?" sualine "Sizin gibi mahkeme riyasetinde bulundum" cevabını veren
İhsan Bey, yani Cumhuriyetin ilk muhakemelerini yapmış, eski bir İstiklâl Mah
kemesi Reisi ve bu Encümenin azasından bir mebus ve -Ondan daha yüksek bir
vasıf olarak- bir vatandaşın belki kapalı kalacak bir hakikat yüzünden rencide
olacak şerefini korumak vazifesi vardı; o bir tarafta vatanın ve Cumhuriyetin
ehemmiyetli bir müdafaa silâhını kör bırakmaya, devlet hazinesini tufeylilerin ta
ayyüşüne medar ittihaz etmeye müntehi kanunsuzluklar, kanuna karşı mûbalâtsızlıklar ve kanunsuzlukları, mübalatsızhkları doğuran fikir ve his dalâleti gö
rülüyor, o dalâleti kökünden sökerek Cumhuriyette her hizmeti olana ikaz ve in
tibah vermeye, idarenin hal ve atisini şaibeden kurtarmaya matuf vazifenin ilk
zarurî ameliyesi bulunuyordu. Encümeniniz faaliyetini işte bu iki vazifenin teva
zün tesis ettiği noktadan bakarak ifadeye cehdetti.
Son güne kadar Encümence tespit edilen noktaların tersim ve teşkil ettiği
manzara ileride belki iştigali mucip olacak teferruat ile tagayyür etmeyecek dere
cede vuzuh ve katiyet almış, Heyeti Celilenin emrettiği tahkikat neticelenmiş bu
lunuyor. Encümeniniz bu neticeleri arza geçmeden vekilliği Bahriye Vekâletinin
teşekkülüyle başlayan İhsan Beyin zamanından evvel Yavuz'un tamirine alt te
şebbüsleri ve bu teşebbüslerde her iki devri bir birine bağlayan hareketleri hulâ
sa edecektir.
İlk Tamir Teşebbüsü :
Harbi umumiden yaralı çıkan Yavuz Kruvazörünün tamiri teşebbüsünün, gö
rüyoruz ki, dört senelik bir kıdemi vardır.
O zaman bahriye işleri Müdafaai Milliye Vekâletine merbut bir daireye mev
dudur; Büyük Millet Meclisi 25 Mart 1340'da. Bahriye Bütçesinin faslı mahsusu
na iki milyon lira tahsisat koymuştur. Yavuz'u tamir etmek isteyen müteaddit
şirketlerin teklifleri tetkik edilmiş. Bahriye Dairesi tamir fiyatlarım da bildiren iki
büyük müessesenin tekliflerinden bir tamirat fihristi ile bir iptidai şerait listesi
çıkararak, bunları İngilizce tercümeleri ve ayrı ayrı mektuplarla - Teklifleri ciddî
görülen - bütün şirketlere bildirmiştir : Müdafaai Milliye Vekili Kâzım imzasiyle
30 Mart 1340'da gönderilen bu mektuplar şirketlerden bilhassa şunu istiyordu :
Sarih bir mukayese yapabilmek için tamirat listesi sırasıyla, mümkünse müfre
datını gösterir sarih bir fiyat; mektupların yirmi gün içinde vusulünü vekâlete
bildirmek de matluptur.
Biz teşebbüsün bu safhasından hassaten bir teklifi hatırda tutuyoruz :
Ömer Nâzım Bey - Doktor Fikret Bey :
20 Teşrinisani 1339'da "29 000" ton kuvvei terfüyede kendi kendine havuzla
mak üzere inşa edilen bir havuz teklif edilmiştir. Havuz esasen Yavuz'u inşa ve
harbi umumide Bahriye Nezaretinin 15 milyon 100 000 mark mukabilinde 40 bin
tonluk bir sabih havuz siparişini kabul ile ilk taksiti olan 13 milyon 775 bin mar-
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ki istiyfa edip, hâlâ vermeyen Blum Ondfus Şirketinindir. Şark Eşya Pazarma
kalbedilen eşyayı askeriye ve hanımlara mahsus eşya pazarı şirketi gibi müesse
seler başında bulunmuş olan Ömer Nâzım Bey Yavuz'un tamiri gibi bir teşebbü
se muttali olunca bu şirketin Berkhavuz'dan münhal vekâletini alıp gelmiş, An
kara'ya gelince de ta Trablusgarp muharebesinde cephe, harbi umuminin sonla
rında tesis ettikleri refakat şirketlerinden beri de kazanç arkadaşı olan Doktor
Fikret Beyle o zaman Çankaya'daki evinde buluşup Blum Ondfus teklifini tahak
kuk ettirmek teşebbüsünde birleşmişti.
İhsan Beyin İştiraki:
Doktor Fikret Bey - Ömer Nâzım alâkası, hemen bir ay sonra yeni bir arka
daş daha kazanarak, bir şirket halini alıyordu : İstanbul'da Kemal Halil Bey, Yuşi Kohen Efendi ile müşterek büro namına çalıştığını ifade eden Ömer Nâzım Bey,
Blum Ondfus teklifinin muzaffer olmasını temin için Bahriye Dairesinin 30 Mart
1340 davetine koşarak icabet edenlerin başmda idi. Vaziyet ciddî mesai sarfım
icab ettiriyordu. Ankara'ya gelince Doktor Fikret Beyi bu defa taşındığı Keçi
ören'deki evinde ziyaret etti ve bu telakki kendilerine üçüncü bir zatın teşriki ka
rarıyla nihayet buldu:
Üçüncü şerik o sıralarda İstanbul İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden dönmüş
olan İhsan Bey olacaktı.
Vakit geçirilmedi, Fikret Bey İhsan Beyle görüştü. Ertesi gün ihsan Beyin
evinde ikinci bir mülakat oldu ve İhsan bey, Fikret beyin eski bir arkadaşı
sıfatıyla Nâzım Beye açıkça söyleyemediklerini söyledi. Derhal üç nüsha bir mu
kavele yazıldı. Pul yoktu, kâtibiadle gidilmedi. Mukavelelerin her nüshasma üç
şerikin üçü birden imza koydu ve İhsan - Doktor Fikret - Ömer Kâzım Şirketi
böylece teessüs etti.
Şirketin Mukavelesi :
Encümen, Nâzım Beyin yazısıyla yazılı ve Nâzım Beye ait olan nüshayı oku
du; Tarihi konulmamakla beraber akdi zamanını ifadede üç şirketin ifadesi bir
birini tasdik ediyordu.
Akdedilen hususî şirket, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilcümle iktisadî te
şebbüslerde bulunmak üzere ecnebi sermayedar vekâlet taharrisini, Türkiye
Cumhuriyetinden herhangi bir ruhsat ve imtiyaz talep edecek veya fabrika inşa
edebilecek ecnebi sermayedarlar ihzariyle vekâletini İhsan ve Fikret Beylerden bi
rine ihale ettirmeyi, ecnebi sermayedarlarla vekiller arasında irtibat vazifesini
görmeyi Nâzım Beye bırakmakta, İhsan ve Fikret Beyler de hükümet nezdinde ça
lışarak işi intaca uğratmak, her hususta, her işte zaman fevt etmeksizin Nâzım
Beye malumat vermek vazifesini almakta idi.
Şerikler yapacakları bütün işlerde müşterek olacaklar, münferiden kendi he
saplarına ayrıca teşebbüsatta bulunamayacaklardı. Yalnız Nâzım Beyin Şark eş
ya pazarı ile münasebeti ve kendisinin piyasaya ait işleri bu şirketten hariçti.
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Bir iş neticelendirildikçe zarurî masraflar çıkarıldıktan sonra bakiye kalacak
komisyon üçü arasında mütesaviyen taksim edilecekti; Masarif ihtiyarında şerik
lerin reylerinin istihsali şart olduğu gibi bu h u s u s için Nâzım Beyin İstanbul'da
açacağı yazıhane masrafı da yine her üç şerik arasında taksim olunacaktı.
İlk Tatbik : A. F. B.
Mukavele, imzasının ferdasında yeni bir tatbik zemini buldu ve bir A. F. B.
işi çıktı. İskoda Fabrikasının Vekili Cemil Rozental Efendi, Nafıaya ait bir ray
işinde Hügositines grubuyla karşı karşıya idi. Haddizatında Cemil Rozental'm
teklifi rakibinden müsait olmakla beraber o da "Himaye edecek bir adam" aramak
lüzumuna inandırılmıştı. Ömer Nâzım Bey bunları Fikret - İhsan Beylere getirdi
ve İhsan bey bu işi telefonla takip etti; fakat Nâzım Bey Dokla Yavuz'un tamiri
işine ait izahat vermek için Bahriye Dairesi Reisine gittiği sırada A.F.B. işini ta
kip eden İhsan ve Fikret Beyler evvelâ Skoda'nın vekâletini, sonra yüzde bir ko
misyon verilmesine mukabil mutlaka yüzde iki istemeleri neticelerinde işi elden
kaçırmış, Nâzım Beyin ifadesine göre, otuz bin lira ziyan edilmişti; mamafih Nâ
zım Bey İstanbul'a büyük ümitle döndü. Ancak Ankara'dan yeni bir şirket muka
velenamesi götüren Nâzım Bey, yine kendi ifadesine göre, şeriklerinden pek de
müsait telâkki görmüyor, Komisyon hissesinin taksim nispeti ve neticesi İstan
bul'daki büro masraflarını deruhde eden şeriklerin itirazına uğruyordu.
Şirketle Beraber 40 000 Liralık Mektup :
Ya bu, ya bir başka sebeple, Nâzım Bey tekrar Ankara'ya döndüğü zaman
(Blum Ondfus) işini tekrar mevzubahis etmek lâzım geldi ve Ali Saip Beyle Nâzım
Beyin ifadesine göre, İhsan Bey, o zaman Balık Pazarındaki Meserret Otelinde
merdiven başında teşyi edilirken rast geldikten Ali Saip Beye bir şey söylememe
sini de İhsan bey Nâzım Beye tenbih etti. Nâzım Beyin ifadesine nazaran, orada
İhsan Beyle hem kendi hem Fikret Bey namına (Blum Ondfus) işinin komisyonu
için konuştular: İhsan Bey elli bin lira istiyor, Nâzım Bey otuz bin lira veriyordu.
Nihayet kırk bin lirada itilâf edildi ve Nâzım Bey (Blum Ondfus) ihaleye muallâk
olarak maktuan kırk biri liralık bir taahhüt mektubu verdi.
Bu taahhüt şirket hükmünden ayrı bir taahhüt ve hakikaten, Nâzım ve Fik
ret Beylerin dedikleri gibi, (Blum Ondfus) namına hususî bir anlaşma da olabi
lirdi.
Ya Şirket, Ya Mektup :
İmzasını takip eden bir iki hafta içinde feshine hiç bir sebep zikretmeksizin
bu mukaveleyi bozduklarından bahseden İhsan, Fikret ve Nâzım Beyler şurasını
kabul ediyorlardı ki, üç nüsha olarak tanzim ve teati edilen bu mukavelede asıl
alâkadar olan Nâzım Beyin imzasını ne kendileri iade etmiş, ne de Nâzım Bey bu
güne kadar İhsan Beyle Fikret Beyden kendi imzasını geri istemişti. Bu vaziyet
şirketin, 21 Mayıs 1340'da vücuduna kanaat verici bir delil idi. Vesikasiyle ve ifa
desiyle sabit idi ki, Fikret Bey 11 Mayıs 1340'da Ömer Nâzım Beyden Blum Ondfus'un vekâletini devralıyor ve yirmi bir Mayısta da Bahriye Dairesine bu nama
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teklif dermeyan ediyordu. Bu teklif ve alâka ya şirket mukavelesine, ya İhsan Be
yin Nâzım Beyden aldığı mektuba müstenit olabilirdi. Encümen ise Fikret Beyin
bu mukaveleden sonra ve böyle bir mektuptan başka aralarında ayrı bir anlaş
ma olduğuna dair olan ifadesini teyit edecek bir şeyi Nâzım Beyden işitmedi.
(Blum Ondfus) Teklifi Reddolundu :
Mamafih bu umumî iştirak içinde hususî bir iştirak mevzu teşkil ettiği anla
şılan Blum Ondfus Teklifi Bahriye Dairesinin 21 Mayıs 1340 karariyle ret edili
yordu. Hükümetin kendisinden eski matlubuna yeni bir işte mahsup imkânı ara
makta olduğu Blum Ondfus şirketi, Yavuz'u Hamburg'a götürmek, orada tamir
etmekte İsrar etmişti. Kabul edilmedi.
Bahriye Dairesinin Prensipleri :
Bu arada Müdafaai Milliye Vekâletinin teklifleri tetkik için teşkil ettiği husu
sî komisyon 7 Mayıstan 21 Mayısa kadar çalışmış, bu tetkiklerden ortaya iki
prensip çıkmıştır.
1. Yavuz memleketimizde tamir edilmelidir.
2. Mutlaka bir havuz edinilmelidir.
Ancak, havuzu ayrıca satın almak veya yaptırmak, sonra bu havuzda Yavuz'u
tamir ettirmek suretinde muameleyi iki safhaya tefrik evvelce mevzubahis olma
dığı için gelen teklifler iki ameliyeye birden taallûk ediyordu.
(Filender) in Teklifi Kazandı :
Blum Ondfus'un tamir teklifi iki taraftan da bu iki prensibe uymadı.
Kırk bin ton hacminde otuz bin ton kuvvei refiyeyi haiz vaktiyle Almanlardan
alınmış eski sistem bir havuzun İstanbul'a nakliyle Yavuz'un burada tamirini ka
bul eden Vikers İngiliz Şirketinin istediği para, dermeyan ettiği şartlar da Filender'in teklifine nazaran ağırdı.
Hususiyle Filender teklifinin başka cazip cihetleri de vardı: Kuvvei Refiyesi 25
000 ton bir havuzu yeniden yapacaktır, vaktiyle Blum Ondfus'un Yavuz'u inşaada Başmühendis olarak kullandığı Mösyö (Yan) ile yine Blum Ondfus'un havuz
Mütehassısı Mösyö Müller'i bu tamir işinde Filender kendisine temin etmiştir.
300 000 İngiliz lirasından ibaret havuz bedelini ve tamir masrafım faizsiz üç se
nede mukasseten alacaktır.
21 Mayıs 1340'da Abdürrahim Beyin riyasetinde on altı kişilik bir komisyo
nun kararı şu neticeye vardı: Filender'in teklifi en müsait ve muvafık tekliftir.
Rakipler Mücadelede :
Filender'in bu teklifini imzalayan müdiri umumî Mösyö Hitseman, Doktor Ko
li ve onların vekili Jozef Rod Beydi. Komisyon Filender'in teklifini tercih etmekle
beraber, iş fiiliyata girmedi.
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Filender sağlam bir müessese mi idi?
Dedikodular kulak dolduruyordu: Galiba bunlara bu namda bir diğer şirke
te ait rivayetlerden husule gelen bir iltibas da karışıyordu.
Bu sebeple Filender şirketi Lübek'deki tesisatını görüp gösterecek kimseler,
teklifini infaz edecek çareler aramaya başladı. Rod Bey merhum Feridun Beyle
beraberdi. Canik Mebusu Sabıkı Talât Beyi tanıyordu. Talât Bey Bilecik Mebusu
İbrahim Beyi, İbrahim Bey de eniştesini alâkadar etmişti. Ve Talat Bey Denizli
Mebusu Mazhar Müfit Beyle birlikte Rod Beyin tertip ettiği bir Almanya seyahatına iştirak etti. Bahriye dairesinden hususî bir heyetin dolaştığı zamana tesadüf
eden bir seyahat 1340 senesinin Eylüliyle teşrinievvelinde cereyan ederken Blum
Ondfus'un vekili Filender'den de vekâlet alıyordu. Blum Ondfus'un hükümetle
bir ilişiği olduğunu anlayan ve Filender'in Blum Ondfus'dan eski mühendisini
alarak kuvvet peyda ettiğini gören Ömer Nâzım Bey ve bittabi şerikleri, Blum
Ondfus namına kaybettiklerini Filenderden kazanmalı idiler. Buna mukabil Fi
lender şirketi de Blum Ondfus namına nüfuz ve gayret sarf eden anasırı kazan
mak arzusunda idi. Blum Ondfus'un vekili Ömer Nâzım Bey ile Filender'in müdiri umumîsi Mösyö Hitseman anlaştılar İhsan Bey, Fikret Bey, Ömer Nazım Bey
le beraberdi. Türkiye Bahriyesini Filender hesabına 25 bin ton değil, 30 bin ton
luk bir havuz almaya imale etmek için makul sebepler vardı. Yalnız Şark Eşya
Pazarını canlandırmak vesilesiyle ve onların masrafiyle Almanya'ya giden Ömer
Nâzım Bey kendi bürosu namına temin ettiğini iddia ettiği bu münasebetin pek
mahrem kalmasını şart koşmakta idi. Her halde bu münasebetin ilk semeresi
bahrî inşaat üzerinde müstakbelin vaad ettiği inkişaf ümitleri içinde Şark Eşya
Pazarının hisselerini epeyce pahalıya satmak, pazarı Ankara'daki mağazasına
haciz konmak suretinde kendini gösteren iflas halinden kurtarmak olmuştu.
Bahriyede Bir Tereddüt :
Bu sırada Bahriye Dairesi bir başka tereddüde düşmüştü: Bütçenin faslı
mahsusunda bir milyon 600 bin lira var. Yavuz'un selametini temin için bir an
evvel havuz alınması lâzım, bunu havuzlayacak en münasip bir havuz da dokuz
ayda teslim edilmek üzere (180) bin İngiliz lirasına satın alınabilir. Halbuki bir de
tahtelbahir alınması mutasavverdir ki buna da en aşağı bir milyon yüz bin lira
lâzımdır. Havuz mu, tahtelbahir mi? Bu tereddüt İcra Vekillerinin 3 Eylül
1340'da verdiği karar ile zail oldu: Müstacelen bir sâbih havuz elde edilecek, ay
nı zamanda taksitle de tahtelbahir tedarikine çalışılacaktı.
Hazır mı Almalı, Yeni mi Yaptırmalı?
Artık bahriyenin tetkikatı da neticelenmiş. Yavuz'un tamiri için sâbih bir ha
vuzun mubayaasına karar vermek zamanı gelmişti. 23 Teşrinisani 1340'da bir
hususî komisyon daha toplandı.
Komisyonun tetkikatına iki noktai nazar hâkimdi:
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Hazır bir havuz sipariş edileceğine göre, yeni bir havuz alınacağına göre...
Yeni bir havuz inşaasım teklif eden (Blum Ondfus), (Filender), (Dokbav) şir
ketleri idi. Hazır bir havuz teklifinde bulunan da Armistrunk Şirketidir. Komis
yon Blum Ondfus'un teklifini pahalı buldu, filvaki Blum Ondfus'un vekillerinin
tavsiyesi üzerine tamirin Haliç'te veya İzmit'te olmasını kabul etmişse de Haliç'te
yapmak için teklif ettiği fiyat Hamburg'da yapmak istediğinin iki misli, İzmit'e ya
pacağı fiyat da Haliç'tekinin iki misli idi. Pahalılık Blum Ondfus'u saftan çıkardı
ğı gibi, şirket de Ömer Nâzım Beyin alâkasının kesildiğini 31 Teşrinievvel 1341'de
hükümete bildirdi.
Filender'in 25 000 tonluk havuz teklifine gelince: Bunu da bu defa Baş inşaiyelik kendi kendine havuzlar sistemde olmadığı için beğenmemişti ve bu defa da
Jozef Rod Beyin ve arkadaşlarının teklifi kaybetti. Şimdi en muvafık teklif (Dok
bav) ınki idi. Komisyon bunu fiyat noktasından da müsait buluyor, hatta müza
kere için mukabil teklifleri bile tespit etmiş bulunuyordu. Bunlar tamir şartna
mesi değilse de şartnamenin müsveddesi addolunabilirdi. Havuz altı parçadan
mürekkep, mecmuu 25 bin ton kuvvei fefiyede olacaktı. Her üç parça müstakil
bir havuz teşkil ederek bir birini havuzlayacak sihani 20 milimetre, 25 bin ton
için tahliye müddeti dokuz saat olacaktır. Ancak nazik bir nokta vardı : Yavuz
zırhlısı tehlikede idi. Türkiye sularına nihayet 1341 yazında yeni olsun eski ol
sun, sâbih bir havuz getirmek ehem ve elzemdi. Vakit geçirmek Yavuz'un batma
sını intaç edebilirdi.
Karar : Vikers'in teklif ettiği hazır havuzu almak :
Yeni bir havuz inşası arzu edilecek bir keyfiyetse de en aşağı müddet 8-10 ay,
şartnamelerinin tanzimi Türkiye'ye nakli de bir kaç aylık bir işti, kış gelince ha
vuz getirelemeyecek, 1342 yazına kalacaktı.
Armistronk Vikers Şirketinin teklif ettiği hazır havuz esas itibariyle matluba
muvafık ve fiyat ile tesellüm müddeti de müsait olduğundan komisyonun fikrince derhal bu havuzun mubayaası eşlem tarik ve hatta yegâne çare idi.
Fakat bu karar Müdafaai Milliye Vekâletinin havuz işine dair son kararı ol
du.
İhsan Bey Bahriye Vekili :
Karar tarihi olan 27 teşrinisani 1340'dan üç hafta sonra, Yavuz'un tamiri işi
22 kânunuevvel 1340 tarihli bir kanun ile teşekkül eden Bahriye Vekâletine in
tikal ediyordu. Kastamonu Mebusu Ali Rıza Beyin bir sene evvel tevdi ettiği bu
teklif o senenin Müdafaai Milliye Encümenince kabul edilmemiş, Müdafaai Milli
ye Vekâletinin müsteşarlığına - Bugünkü gibi - Bahriye işleriyle meşgul bir müs
teşarlık ilâvesi kâfi görülmüştü. 18 Teşrinisani 1340'da ise Encümen, Bahriye
Müsteşarlığı fikrinin vekâlet ihdası suretinde tervicine muvafakat ediyor, maztabatayı imzalayan beş azadan biri, Cebelibereket Mebusu İhsan Bey de 31 kânu
nuevvel 1340'da Cumhuriyetin ilk Bahriye Vekili oluyordu.
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Bahriye Vekâletinde ilk vaziyet :
Yavuz'un tamiri işinde yeni Bahriye Vekâleti hazırlıksız değildi. Bahriye Ve
kâletinde ilk vaziyet Bahriye Dairesinden aynen devraldığı idare anasırının elin
de, o tarihe kadar gelip geçen macerayı hıfz eden ve takrir eden dosyalar vardı.
Bahriye idaresi kendi tetkik ve tetebbuu mahsulü olmakta daha ziyade, biri biri
ne zıt olarak gelen tekliflerin içinden Yavuz'u tamir ettirmek için hükümetçe serdolunabilecek şartları ayırmış, kararlaştırmış görünüyordu. Yeni bir teklif de al
mamışlardı. Hazır bir havuz almak kararı yanında tercih olunmuş tek bir havuz
vardı : Bu da Armistronk Vikers İngiliz Şirketi tarafından arz olunmakta idi.
Hikmet Paşanın Müracaatı :
Vikers'in vekili olan ve bu teklifi hükümete dermeyan eden Hikmet Paşa bu
arada şirketle münasebetini kesmişti. Şirketin yeni vekili Mister Viyer 40 bin ton
luk mahut hazır havuzu, bir parçasının çıkarıldığından bahsetmeyerek, güya 32
bin tonluk bir başka havuz imiş gibi sürmeye çalışıyor ve bu suretle eski teklifte
beher tonilatoya düşen 5,25 siterlin fiyat, yeni teklifte (6,4)'e yükseliyordu. Hik
met Paşa, bundan haberdar oldu, 20 kânunusani 1341'de yani İhsan Beyin ve
kâletinin üçüncü haftasında, Vekâlete bir telgraf çekerek kendi gelmezden evvel
kati bir karar verilmemesini bildirdi. Derhal Ankara'ya davet edilen Hikmet Paşa,
Armistronk Vikers'in 239 bin İngiliz lirasına teklif ettiği havuzun esasen İngilte
re Bahriye Nezareti elinde olduğuna, bunu Londra'ya gidip, bir eksik parça ile 32
bin tonluk olarak değil, tamam 40 bin tonluğunu asıl mal sahibi elinden en az
otuz bin lira noksaniyle almaya katiyen ümitvar bulunduğunu ifade etti.
Hikmet Paşaya ister yol masrafı verilsin, ister verilmesin, o, komisyonunu
alacakü. Vekâlet muvafık buldu. Hikmet Paşa'nın İngiltere'ye gideceğinden ve bu
vesile ile bir havuz hakkında tetkikatta bulunacağından bahsiyle kolaylık göste
rilmesini Londra Büyükelçiliğinden rica eder yollu bir mektup ve havuzun vazi
yetini istiknah edici on sual verdi. Üç şubatta Londra'ya vasıl olan Hikmet Paşa
nın vekâletle muhaberesine Elçilik tavassut ediyordu. 12 Şubatta vekâlete gelen
ve Büyükelçi Zekâi Bey tarafından imzalanan bir şifre havuzun şubat nihayetine
kadar Vikers'e bağlı olduğunu, eğer beş bin siterlin teminat akçesi verilirse bir
marttan 28 marta kadar da kendilerine opsiyon verileceğini her ne sebeple mu
bayaadan fariğ olurlarsa teminat akçesinin geriye alınacağını bildiriyor, fiyatta
tenzil ümidinin elli bin İngiliz lirasından daha aşağıya düşecek surette arttığını
anlatıyordu.
Bahriye Vekâleti bu telgraf üzerine Maliye Vekâletine şunu yazdı :
"Memleketimize sâbih bir havuz getirilmesi tahtı vücuptadır. Almanya'dan iti
nam edilen ve altı parçadan ibaret olup, 40 bin ton cesametinde bulunan bir ha
vuzun İngiltere hükümeti yedinden mubayaası teklifini, vuku bulan teşebbüsata
Londra Büyükelçisi Zekâi Beyefendinin de inzimam eden muaveneti büyük bir
muvaffakiyete iktirana imkân tehiye etmekte ise de, sureti merbut telgraflardan
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müsteban olacağı veçhile Havuzun müşterisi olabilmek için şimdiden beş bin beş
yüz siterlinin Zekâi Bey namına bankaya tevdii."
Sene Sonu : Malî Müşkül :
Fakat malî sene sonu gelmiş, Maliye Vekâleti 1340 senesine konulan tahsi
sattan elli küsur bin Türk lirasının tediyesinde imkânsızlık gösteriyordu.
Mademki Şubat nihayetinden evvel de fiyat verilememekte olduğunu Büyü
kelçimiz bildiriyor, hizmet 1341 senesinde olacak, 1341 bütçesinde tahsisatınız
varsa şimdiden bankaya teminat verebiliriz diyordu.
Vekâlet çaresiz kaldı. 16 Şubatta beş bin liranın bütçe tasdikinden evvel gönderilemeyeceğini, maksadın teinini kiyaset ve kifayetinden beklendiğini bildirdi.
Lâkin arada gelen tacil telgrafları üzerine nihayet istenilen bu beş bin lira temi
nat akçasını '11 Mart 1341'de' Londra Elçisi Zekâi Bey namına Osmanlı Banka
sına yatırdığım haber vererek azamî yirmi gün yani bütçenin tasdikinden sonra
da elli bin sterlin yatırılacağım vadetti. Bu para yalnız havuz içindi. Ve Hikmet
Paşanın ifadesince on beş bin küsur ton sikletinde olan havuzun kırma çelik be
deli olacaktı. Bittabi tamir, telvin, cer masrafı ve hassaten havuzun makinelerini
tahrik edecek elektrik müvellidi ve tadilatı için 13 000 İngiliz lirası masraf zammolununca, Steypils ismindeki İngiliz mühendisinin tahminiyle, İzmit'te sabih
bir havuz 175 bin İngiliz lirasına demirlenmiş oluyordu.
İngiliz mühendisinin tahminini bildiren ve beş bin sterlin teminat akçasının
Osmanlı Bankasına tevdiinden on beş gün sonra vekâlete gelen bu raporu, ha
vuzun beş sene evvelki gibi, iyi bir halde bulunmadığını söylemekle başlıyor, ye
ni bir havuz resmi yapabileceğini ifadeyle beraber bu yeni havuzun yarı fiyatına
mal olacak hazır havuza yirmi, yirmi beş senelik bir ömür biçiyordu. Mütehassıs
yalnız havuzun kaârını iyi bilmiyordu. Martta alınırsa tamir edildikten ve elekt
rik müvellidi tesisatı vücuda getirildikten sonra 1341 son baharında Türkiye su
larında bulundurulabilirdi.
Hikmet Paşa İşten Çekildi :
Vekâletin 11 Martta sevk ettiği teminat akçası 26 Marta kadar Hikmet Paşa
nın eline girmedi.
Esasen Büyükelçi Zekâi Bey 24 Martta gelen bir telgrafiyle "Bizzat komisyon
cu olduğunu ifade eden Hikmet Paşanın havuz mübayaasmda vekâleti temsil
eder surette hareketi doğru değildir, bir mütehassıs heyet gönderilmelidir" nok
ta! nazarını vekâlete iblağ etmişti. Bu telgraf üzerine vekâlet 26 Martta elçiliğe ve
yine o vasıta ile Hikmet Paşaya : (Geçen muhabereden İngiltere Hükümetinin ne
gibi şeraitle havuz satacağı henüz katiyetle taayyün etmiş değildir. Taayyün etti
ği anda resmen muamele ifası için bir heyet gönderileceği tabiidir" tebliğini yap
tıktan sonra 31 Martta yine Hikmet Paşadan teşebbüsünü tesri talebinde bulun262
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du. Beş gün sonra da (Havuz işinde muvaffak olunamayacağı anlaşılmakla bade
ma bu işle meşgul olmamaklığmız muvafık görülmüştür) tebliğini yazarak yeni
vaziyete göre mütemadiyen telgraflarla talimat ve para talebinde bulunan paşa
nın elini işten çekti.
Elçiliğin Teşebbüsleri:
Aynı tebliği ihtiva eden Vekâlet süresiyle, hazır havuz alma teşebbüsü Büyü
kelçiliğe geçmişti. Büyükelçilik İngiltere Bahriye Nezaretine bu maksatla bazı su
aller tevcih etti ve (Türkiye Hükümetinin bu havuzu satın almaşım İngiltere Bah
riye Nezareti tavsiye eder mi?) sualine (Menfi) cevap aldı. Acaba İngiltere Bahriye
Nezaretinin cevabı, İngiliz mühendisinin raporunun aksine, havuzun tamirden
sonra da işe yaramayacağı hükmünü mü vermiş oluyordu. Yoksa İngiltere Bah
riye Nezareti, meçhul amillerin akıbetini nazarı dikkate alarak, alıcıya ait olması
lazım gelen tetkik ve tekayyüt mesuliyetini lüzumsuz yere İngiltere Bahriye Neza
reti namına deruhde etmiş olmaktan mı içtinap ediyordu? Burası vazıhan anla
şılmıyordu, mamafih bu cevap kendi itimadını haiz bir mütehassısa muayene et
tirmek lüzumundan Bahriye Vekâletini vareste kılmaya kâfi geldi ve bir yeni ha
vuz yaptırma teşebbüsünün tahakkukuna yol açmış oldu.
Şahitlerden birinin ifadesine göre, Yavuz'un daha bir sene olduğu gibi dura
bileceği hakkında donanmadan son bir rapor alınmıştı. Bu suretle de hazır bir
havuz istenilmekte gösterilen haklı isticalin sebebi yalnız Yavuz'u 1341, 1342'de
muhtemel bir felaketten kurtarmak değil, Yavuz gibi zırhlı bir müdafii bir gün ev
vel Türkiye sularına sağlam kavuşturmaktaki âli menfaat olduğu örtülmüş olu
yordu.
Usule Mugayir İki Hareket :
Encümen, tahkikatının bu noktasında bir biri içinde usule mugayir iki hare
ket kaydetti:
1. Mubayaa işini gayrı mesul bir komisyoncunun rey ve idaresine terk et
mek,
2. Evsaf ve kıymetine teşkilat içinde mesul bir dairenin vukufa lâhik olma
mak ve bizzat İhsan Beyin söylediği gibi alınmak kararı verilmeden bir maddeye,
velev bir elçimizin tavassutuna müracaat edilmiş olsun, müşteri sıfatiyle bağlan
mak.
Hikmet Paşanın mubayaaya memur edildiğinin anlaşılamadığı ve mubaya
anın tamam olmadığı mütalaasında bulunan Akçoraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet,
Ahmet Saki, İlyas Sami, Refik, İrfan, Ferit, Fuat, Kemal, Mehmet Emin, Mehmet
Asım, Musa Kâzım beylerden mürekkep ekalliyete karşı, 22 rey ile ekseriyet, Bah
riye Vekili İhsan beyin bu hareketini (Bu Kanunda musarrah olan ahvalden ma
ada her ne suretle olursa olsun vazifei memuriyetini suiistimal) suretindeki ifade
ile o tarihte mer'i Ceza Kanununun men ettiği bir fiil olarak tavsif etti.
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30 000 Tonluk Havuz :
Londra Büyükelçiliğinin bu hazır havuz hakkındaki teşebbüsüne nihayet ve
rilmemiş olmakla beraber 1341 Nisanında Vekâlete Filender'in iki teklifi geldi :
Bu tekliflerden biri 28 Martta Lübek'te yazılmış ve Ömer Nazım Bey almış,
Ankara'ya getirmişti. Nazım Beyin bu işten yüzde beş komisyon mektubu vardı.
İstanbul'a gelince tabiatiyle Fikret Beye müracaat etmiş: "Hal ve keyfiyet böyle,
bu adamlar böyle diyorlar, tecil et" demişti. Bu teklifte : "Yavuz'un sıkleti nazarı
teemmüle aldığımızdan daha fazla olacağı hakkında malumata pek müstenit ihtimalât vardır. Biz takriben 32 bin ton kaldıracak eb'at ihtiyar ettik" denildikten
sonra Almanya'dan İngiltere'ye teslim olunan büyük sabih havuzların kamilen
çürüdüğü lütfen haber veriliyor, yedi ay sonra teslim edilebilecek yeni havuza
299 bin İngiliz lirası isteniyordu. Bu teklif de Filender namına Mösyö Hitseman
tarafından imzalanmıştı. Gerçi Nazım Bey ve şerikleri bu noktai nazarlarını ka
bul ettirecekleri ümidinde idiler. Lâkin diğer vekâletin - Şüphesiz malî noktai na
zardan - 25 bin tonu geçecektir havuz yaptırmaya niyeti yoktu. "En büyük ge
mimiz Yavuz, o da 21 800 tondur, kifayet eder" diye hesap ediyordu. Halbuki ha
kikatte Yavuz'un bu sıkleti 23 500 tona kadar yükselebilecek, bunu 25 bin ton
luk bir havuzda havuzlamak çok müşkül olacaktı, bilhassa fevkalâde zamanların
icabiyle telif kabul etmeyecek derecede çok ihtimamlı olmayı zarurî kılacaktı.
25 000 Tonluk Kararım Müteakip :
25 bin tonluk bir havuz yaptırılmak tasavvuru artık fiiliyat sahasına geçmiş
ti. Londra Elçiliği teşebbüsünde devam ededursun, 1341 Nisanının son günlerin
de Filender mümessilleriyle Dokbav mümessilleri Ankara'ya geldiler :
27 Nisan'da Filender, bir mühendis getirilerek İzmit'te 12 ayda teslim şartiyle yapılacak 25 bin tonluk bir havuzu 239 bin İngiliz lirasına teklif ediyor, aynı
günde Donanma Dairesi Reisi Ethem Bey, "Havuz tekliflerinin, ezcümle Filender'le Dokbav tekliflerinin süratle tetkikiyle evsaf ve şeraiti esasiyesinin muvafık
olup olmadığı" hakkındaki mütalaasının bildirilmesini teçhizat dairesinden isti
yordu.
28 Nisan'da Yeni Bir mesele : Mayın :
Vekâlete 28 Nisanda Filender namına üç mektup daha verdiler. Birinde sala
hiyeti olmayan kimselerin Filender namına vekâleten teklifatta bulunduklarına
ıttıla hâsıl edildiğinden bahsedilerek bir gün evvel 12 ayda teslim şartiyle 239 bin
liraya gösterilen böyle bir havuzu, on beş ayda teslim şartiyle son ve kati olarak
240 bin liraya deruhde ediyorlar, ikincisinde havuzun inşası Filender'e ihale edil
diği takdirde, hiç bir bedel aramaksızın mukaveleden altı ay sonra mayın imali
ne başlayacak ve ilk ayda yirmi, müteakip aylarda mütenasiben tezayüt suretiy
le yüz mayın imalini deruhde edecek bir fabrika yaparız, mayının imal ücreti için
teklifimiz ne olacağını da iki hafta içinde bildiririz diyorlardı. Üçüncüsünde de
Halil Kâmil Beyden, yani Blum Ondfus'un vekili ve Filender'in diğer teklifinde
alâkadar Ömer Nazım Beyin damadı olan Halil Kâmil Beyden başka vekilleri ol264
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madiği sureti mahsusada ifade olunuyordu. Acaba bu mektuplar, böyle bir biri
ni müteakiben vaziyetin icabma göre istimal edilmek için mi verilmiş idi ki, aynı
imza bir gün evvel 239 bin lira, ertesi gün 240 binden bahsetmişti.
Nazım, 25 000 Tonluk Tarafında :
Ne olursa olsun vaziyet yalnız Ömer Nazım Bey tarafına gülmüyordu.
Filender'den yirmi beş bin tonluk havuzun da alınamayacağını anlayan grup
telaşa düşmüştü. Fikret Bey Ömer Nazım Beye gelip de "30 bin tonluk havuz su
ya düştü. Filender'in öteden beri uğraştığı, 25 bin tonluk havuz mevzubahistir"
diye haber verdiği zaman Nazım Bey "aman, diye haykırdı, eğer bu otuz bin ton
giderse sonra biz mahvolacağız."
Ömer Nazım - Doktor Fikret tarafı buna karşı tedbir almalı idiler. Mademki
yürüyecek tekliflerden biri Filender'in 25 bin tonluk havuzudur. Bunu teklif
edenlerle derhal temas tesisine girişildi.
Bu taraf da Jozef Rod Beyle beraber Mahmut Celalettin Paşazade Feridun
Bey, İbrahim Beyin eniştesi Ali Bey menfaattar idiler. Ömer Nazım Bey bunların
başı ve Filender'in vekili Hitseman'a anlattı ki, kendi cephelerinin iltihakı temin
edilmedikçe 25 bin tonluk havuz işini müspet neticelendirilmeleri ihtimali yok
tur.
Nüfuzlu Adam : Fikret Bey :
Onlara bir başka nüfuzlu adam lazımdır. Bu nüfuzlu adam da Fikret Bey.
Nazım Beyin bulduğu işlerde vekâleti kendi namlarına vermeyi mukavele ile
kabul etüği iki zattan biri, Fikret Bey olabilirdi. Damadı Halil Kâmil, Şark Eşya
Pazarından verilen müdürlükten çekilmişti. Almanca bilir, işe yarar bir gençti,
kendi namlarına hareket salahiyetini alabilirdi. Hitseman işin nüktesini idrâk et
ti. Yine anlaşmalı idiler, bu suretle muvaffak olacaklarına emin olabilirlerdi. An
laştılar ve galiba bu sayededir ki, kendilerine yegâne rakip görülen Dokbav gezelşaftınm teklifinden haberdar oldular.
5 Mayısta Yegâne Rakip :
Dokbav firması namına, Maksbahman Şirketi, o şirketi temsilen Hugoherman isminde Edirne'de doğmuş bir Alman küçük zabiti, onunla birlikte de Ba
ban Zade Fuat Bey çalışıyordu. (Dokbav), (Filender)'e yegâne kuvvetli bir rakip
idi. Bahriye Vekâletinin yeni havuz tekliflerini tetkik eden Fen Heyeti 5 Mayıs
1341'de Filenderle Dokbav'ın mukayesesinden şu neticeyi çıkarmıştı: Dokbav
müessesesinin altı parçalı, civata raptiyeli kendi kendini havuzlar havuzu eb'at
cihetiyle de muvafıktı. Yalnız tahliye müddeti - Vekâletin eski teklifine uygun ola
rak - 0 saatti. Saç sıhanini de normal addolunan 15 milimetreye indirmeleri, fi
yata tesiri olacağı için faydalı olurdu.
Filender'in havuzu altı parçalı değildir, birbirini havuzlayamaz. İki küçük du
ba üzerinde bu kadar uzun, enli, yüksek bir cismin muvazenette tutulması, na-
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zari olarak kabul edilse bile, müşkül ve muhataralıdır. Bu sistem matluba mu
vafık değildir. Ancak Filender de rekabet sahasından atılsa Dokbav rakipsiz ka
lacak, fiyat hususunda anlaşmak hazine aleyhine olacaktı. Bu mülahaza ile ko
misyon dedi k i : Dokbav, havuzun saç sihani 15 milimetre olacaktır, tahliye müd
deti dokuz saatten üç saata indirilecektir diye hesabını yapmalıdır, Filender'e
Dokbav'ın teklifi dairesinde bir havuz yapıp yapamayacağı sorulmalıdır, kabul
ederse iki şirketle müzakere ve aralarında münakaşa yapılmalıdır. Hangisi müd
det, fiyat, tertibat itibariyle muvafık şart dermeyan ederse havuz İzmit'te ona yap
tırılır.
6 Mayısta :
Sonuna havuzun esas şartlarını gösterir bir de cetvel ilave edilen bu raporu
beş Mayısta alan Vekil - birbirine atfetmelerinden anlaşıldığına göre bu işi bizzat
Vekil İhsan Bey, Müsteşar Hüsamettin Beyle başbaşa idare ediyordu - 5 veya 6
Mayısta, Dokbav mümessillerini çağırtarak, onu takip edecek 7 Mayıs Perşembe
günü için son tekliflerini getirmeleri talebinde bulundu.
7 Mayıs'ta Dokbav :
7 Mayıs Perşembe günü Fuat Beyin ifadesine göre, Dokbav'ın, vekili Mösyö
Hugo Herman'la birlikte Vekâlete gittiler, yine vekili gördüler ve suale cevap ola
rak tekliflerini getirdiklerini söylediler. Lâkin Fuat Beyin tecrübeleri öğretmişti ki,
sondur dedikleri gün son olmuyor, bürodan büroya dolaşarak verilen teklifin ma
hiyeti meydana çıkıyor, bundan rakipler istifade ediyordu. Tekliflerini son diye
vermek istemiyorlardı. Nihayet Vekil Bey bunlara itminan gelsin diye Müsteşar
Hüsamettin Beyi çağırttı. "İşte size şimdi emir veriyorum, bugün akşam üzeri devair kapanıncaya kadar kim bu dok meselesi için teklif getirirse alırsınız, paydos
tan itibaren kimsenin teklifini almazsınız, bu son gündür, artık bu işin fazla bek
lemeye tahammülü yoktur, bu bir silah meselesidir, kimsenin hatırı için bekleni
lemez" dedi. Fuat Beyle yanında oturan Mösyö Herman'a da : "Hesap ediniz, kâ
ğıdınızı veriniz" emrini verdi.
Dokbav mümessilleri paydosa üç dakika kalıncaya kadar vekâlette uzun so
fanın bir köşesinde oturdular ve buradan daireye gelip gidenleri tarassut ettiler.
Tam paydos zili çalmak üzere iken, Müsteşar Hüsamettin Beyin odasına girerek
- ve ihtimal Hügo Herman kapının dışarısında bekleyerek - içinde teklif mektubu
olan zarfı - Hüsamettin Beyin ifadesince kapalı olarak - eline verdiler. Bir kaç da
kika daha oturduktan, herkesin gittiğini gözleriyle gördükten sonra çıktılar, o kanaatla çıkmışlardı ki, kendilerinden başka kimse teklif vermemiştir, tayin olunan
müddet de geçmiştir, kendi fiyatları da iyi bir fiyattır.
(Dokbav) m Faikiyeti Devam Ediyor :
Filvaki Dokbav, altı ay evvel altı parçalı havuza 234 bin, eğer saçlar kendi
teklif ettikleri sihanda olursa 218 bin İngiliz lirası istiyor, dünkü (7 Mayıs) teklif-
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leri ise bundan sekiz bin lira daha eksik yani - Hüseyin Sakıp Beyin işaret ettiği
veçhile - 26 bin lira idi ki, kendilerinden dokuz gün evvel son bir teklif mektubu
vermiş olan Filender'e yalnız kendi evsaf noktasından fiyatta ucuzluk itibariyle de
mütefevvik idiler. Biz Filender'in havuz kendisine ihale edildiği takdirde bilâbedel
yapacağını ve mayın imali için ücret tekliflerini ayrıca bildireceğini 28 Nisanda
vekâlete yazdığı mayın montaj fabrikasını da hesaba dahil edelim. Filender'in bu
fabrikaya dair ifadesi iki şıkkı muhtevi idi. Havuzun Filender'e ihalesini Lübek'de
inşa şartiyle kabul edersek fabrika mukabilinde 7 500 İngiliz lirası alacaklar,
parçalarını hariçten getirirler de İzmit'te yaparlarsa fabrika için bedel aramaya
caklar, yalnız mayın imali ücreti için ayrıca bir mukavele aktedeceklerdi.
Şu halde bize hediye edilecek mayın montaj fabrikası için gerek bu mektup
ta zikredilen rakama bakar, gerek bilâhare yapılan mukavelenamenin otuzuncu
maddesinde yazılı "işbu fabrikanın bedeli olan 7 500 İngiliz lirası ikinci maddede
muharrer 225 bin İngiliz lirâsma dahildir." ibaresini okursak, hükmedilir ki, mu
kavelenin akdinden, yani mayın montaj fabrikası mayın fabrikası haline sokul
madan evvel bu hediyeye 7 500 İngiliz lirası kıymet biçilebilirdi. Esasen İhsan
Bey de ifadesinde bunun için 60 - 70 bin Türk liralık bir şey denildiğini söylüyor
du.
Şimdi Filender'in alti parçalı havuzuna 240 bin lira istendiğini kabul edersek,
7 500'ü ondan tenzil, yahut 239 bin liralık teklifleri sahih ise bu kıymeti o yekûn
dan çıkaralım, Filender'in havuzu ya 231 500 yahut 232 500 İngiliz lirasma ge
lirdi ki, bu da (Dokbav) m istediği 226 bin liradan 5 500 - 6 500 lira kadar ağır
bir teklif olurdu.
Tahkikatın Tarihi, Günü :
7 Mayıs 1341 Perşembe : Bu, tahkikatımızın tarihi bir günüdür ve Dokbav
mümessillerinin "o gün bizden başka teklif veren olmadı" hükmünü vermeleri
dosyalara nazaran yanlış değildir: Evvela 28 Nisan ile 9 Mayıs arasında Filen
der'in hiç bir mektubuna tesadüf edemiyoruz, Saniyen Filender'in vekili Mösyö
Hitseman'ın 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında bir İstanbul seyahaü yaparak Perşem
be günü Ankara'da bulunmadığı hakkında bir rivayetten haberdar oluyoruz, bu
nunla beraber "Son teklifinizi söyleyiniz" ihtarı üzerine Perşembe günü son daki
kada Dokbav namına verilen bu mektup da mahirane yazılmış bir cümle ile biti
yordu : Dokbav mümessilleri her ihtimale karşı söyleyecek sözleri olabileceğini
anlatmak ister gibi mektubun sonunda "Hususatı fenniyeye müteallik bilcümle
izahat ve tafsilatın, inşaat tezgâhlarının Türkiye'ye müteveccihen yolda bulunup
bir kaç güne kadar Ankara'ya muvasalat edecek olan müdiri umumileriyle, ve
kâletçe maruf mayın mühendisi arafından ita olunabileceği"ni bildiriyorlar
dı.
Müphem bir işaret:
Mayın fabrikası tertibi acaba Dokbav mümessillerinin de kulağma gitmiş mi
idi ki, Dok teklifinde bir mayın mühendisi gelmekte olduğundan, ondan izahat
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alınabileceğinden bahsediliyordu? İhtimal ki bu zan ve keşfin ifadesi idi. Zira
Dokbav'm vekili Mösyö Hugo Herman'a refakat eden ve bu teklif mektubunu ya
zan Fuat Bey ifadesinde "Gerçi mayın yapan fabrikam vardır demek bendenizin
hatırıma ayrıca gelmişti" diyordu. Her halde, Vekil İhsan Bey ve Müsteşarı Hüsa
mettin Bey inşaata bir de mayın veya mayın montaj fabrikası ilavesi arzusundan,
bilhassa o güne kadar hiç bahsetmemişlerdi; bununla beraber yukarıki mukaye
se gösterir ki, Dokbav Vekili mayın işinden haberdar olsaydı bile arz edilen hesa
ba göre, yedi Mayıs Perşembeyi takip eden Cumayı kendi ifadeleri veçhile, haki
katen müsterih bir halde geçirebilirlerdi.
7 Mayıs 8 Mayıs Arasında Ne Olmuştu? :
Hatta biz bunların Cumartesiyi de müsterih geçirdiklerini yine Fuat Beyin
ifadesinden anlıyoruz: O gün Vekil İhsan Bey dairenin sofasında karşılaştığı Dok
bav Vekilinin refiki Fuat Beyi mültefitane sözlerle odasına alıyor, "Dok işini hal
lettim, Başvekil Paşaya gidiyorum. Neticeyi kendilerine arz edeceğim. Orada la
zım gelen ihale tezkeresini yazdırıp göndereceğim" diyordu. Yalnız kime göndere
ceklerdi? İhsan Bey b u n u izah etmemişti. Fuat Bey ise bunu pek mülayim bul
du, kendi üzerine alındı ve daha büyük bir memnuniyetle çıkararak Herman'a
geldi, müjdeledi. Bir de akşama doğru haber aldılar ki, filhakika öyle bir ihale tez
keresi yazılmış; fakat Dokbav'a değil, rakipleri Filender'e tebliğ olunmuştur.
Herhalde Perşembe son teklif günü olmamış, ağlebi ihtimal, Dokbav'm yedi
Mayıs tarihinde 2 839 numara ile teçhizat dairesine 4 üncü ve 5 inci şubelere ha
vale edildiğini bugün zarfı üzerindeki muameleden anladığımız teklifi derecesin
den Filender muhalifi haberdar olmuştu ve bunun üzerinedir ki, Hitseman sekiz
Mayıs tarihiyle hazırladığı mektubun - Bahriye evrakı arasında bulunan - alman
ca metninde vekâletin emir ve ita ettiği kroki mucibince ve onun talimatı daire
sinde (25) bin tonluk havuzu 12 ayda teslim şartiyle, 225 bin İngiliz lirasına in
şa etmeyi kabul ediyordu. Bir ifadeye göre Hitseman'ın Ankara'ya avdetiyle o gün
Genç Bahriyeliler şerefine dairede, bir çay ziyafeti verilmiş ve bu vesile ile daire
nin tatiline istisnai bir halel gelmiş olması havuz işine bir de Cuma faaliyeti ka
rıştırmış idi.
Filender (Dokbav) m Teklifini Kırdı :
Filender'in 225 bin İngiliz lirası, Dokbav'm 226 bin lirasından bin lira daha
az olduğu gibi, Filender, havuz kendisine ihale edildiği halde ayrıca 7 500 kıyme
tinde bir mayın fabrikası yapmayı ve bunu bedelsiz olarak Hükümete terk etme
yi kabul ediyordu. Mademki son gün dedikleri yedi Mayısta Dokbav teklifini son
diye vermişti, o gün vekâlet ihalesini yapmadığı ve vaziyet hazine lehine olduğu
için İhsan Beye göre muameleyi bunun üzerine tekemmül ettirmek de icabederdi.
Dokuz Mayıs, öğleden evvel, elimizdeki dosyalar bize müteakip muameleyi
şöyle izah ediyor:
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Filender Vekili, 225 bin liralık teklifini dokuz mayıs tarihi konulmuş Türkçesiyle teyit ettikten sonra aynı tarihte yazılı diğer bir mektupta havuz teklifini ta
ahhüde kalp etmiş ve bu taahhüde mayın montaj imalatını icraya kafi tesisatın
bilâbedel Hükümete takdim edileceği hakkında - 28 Nisan tarihli bir mektuplariyle - tasavvurundan haberdar olduğumuz vaadi zam ve ilave etmiştir.
Dokbav vekilinin refiki Fuat Bey öyle anlaşılıyor ki, Cumartesi günü Vekâlet
dairesi sofasmda İhsan Beye tesadüf ettiği zaman muamelenin işte bu safhası hi
tam bulmuş, İhsan Bey havuz işini Filender'e vermiş bulunuyordu.
Başvekilden Bahis :
Belki bir gün evvelki hazırlıkların tevlit ettiği kolaylıkladır. Dokuz Mayıs gü
nünden evvel, bu iş böyle bitmiş olunca İhsan Beyin, Dokbav Vekilinin refiki Fu
at Beye, "Dok işini hallettim" demesi pek tabii olur ve kendisini sofadan alıp, oda
sına oturtması dostane olduğu kadar bir iş kaybetmiş adama tesliyet verecek bir
tatyip addolunurdu. Fakat iki rakipten birinin - Kendi ifadelerince - Son sözünü
ikincisinden de taahhüt imzasını aldıktan sonra ihale tezkeresini yazdırmak için
Başvekile gitmeye neden lüzum görülüyor, Başvekil ismi neden ileriye sürülüyor.
Salahiyeti dairesindeki icraatını Başvekile arz etmek mutadı olmadığını isticva
bında da söyleyen ve öyle olması da lazım gelen İhsan Bey gibi bir vekil salahiye
ti dahilinde ise kendisi bitirmiş olmak, değil ise İcra Vekilleri Heyeti Reisinin ka
rarını almaksızın pazarlık veya ihale kararı vermemek lazım gelmez miydi?
Acaba "Başvekil" ismi Dokbav vekiline işittirilmesi mültezim bir söz mü idi?
Rakip firmanın kulağında yarın patlaması muhakkak haberle kendisine haklı
haksız teveccüh etmesi muhtemel bir itabı, bu söz, bertaraf etmese de taksim ve
tahfif edecek bir tedbir olur mu zannolunuyordu? Yoksa o zaman da sonradan
Yavuz tadilatında cereyan ettiğini kendisinin söylediği gibi itimadı haiz bir arka
daş sıfatiyle, Başvekili çıkıp da : "Devlet lehine bir iş yaptım" demek, Başvekilin
ağzından da gayet tabii olarak "iyi etmişsin" cevabını alıp bununla iyi, fena yapı
lan bütün işleri muvaffakiyet diye peşinden sigortalamak arzu ve ihtiyaü mı his
sediliyordu?
Herhalde dokuz mayısta Hüsamettin Beyin mükerrer iddiasına rağmen Baş
vekilin şifahî veya tahrirî bir emri olduğunu öğrenemedik. İhsan Bey de böyle bir
emirden bahsetmedi. Lâkin Bahriye Vekâleti o gün malum beş mayıs raporuna
istinaden (Dokbav) ve (Filender) şirketleriyle müzakere için Vekâlet makamından
istizanda bulunuyor, galiba öğleden evvel takarrür eden şekli öğleden sonra Ve
kâlet resmen ve tahriren teyit ediyordu.
Dokuz Mayısta Taahhüt :
Filvaki Müsteşar Hüsamettin Beyin müsveddesini yapıp altına "Fahri Bey bir
de şöyle mektup yazınız" emrini ilâve ettiği, Alâattin Beyin daire kâğıdına nakle-
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derek altını Reis Fahri, azadan Hüseyin Sakıp ve Alâettin Beylerin imzaladığı, be
yazını bizzat Hüsamettin Beyin elden alıp yine bizzat İhsan Beye imzalattığı bir
mektupta, Vekâlet, Filender şirketine : "Komisyonun tetkik edip teklif edeceği şe
raiti fenniyesi dahilinde İzmit'te inşa ve 12 ayda teslim edilmek üzere 25 bin ton
cesametindeki havuz ile bilâhare yüz mayın teklifinize esas itibariyle muvafakat
edilmiştir, malî ve fennî şartlarını tespit etmek üzere salâhiyet sahibi bir memur
veya mühendis gönderiniz" diye cevap veriyor, Müsteşar Hüsamettin Beyin aza
dan Mehmet Kemal Beye tebyiz ve Daire Reisi Fahri Beye bermutat (F) rumuzuy
la imza ettirdiği ve Vekil İhsan Beyin bizzat imzaladığı bu mektubun evrakı umu
miye kalemince kaydma da "Mübeyyizi müsteşar Bey tarafından alınmıştır" işa
reti konuluyordu.
Vekâletin bu kabulüne Filender Vekili derhal mukabele etti, dedi ki :
Tarafımızdan zatı Vekâletpenahilerine takdim ettiğimiz teklifhamede münderiç şeraitimiz ve bilmukabele teklif buyurulan şerait dairesinde sâbih havuz in
şasının müessesemize ihale buyurulduğunu müsbit dokuz mayıs tarihli mektu
bunuzu kemali şükranla aldım : Mukavelenamei esasiyi tanzim ve imza için üç
hafta zarfında sahibi salahiyet bir zatı izam edeceğiz. Taahhüdümüzden feragat
ettiğimiz takdirde iki yüz bin İngiliz lirası tazminat olarak itayı taahhüt ederiz. Bu
taahhüdümüz şeraiti tediye hususunda müşkülâta tesadüf ettiğimiz halde cari
olmayacaktır."
Bu mektuplarla havuz ihalesinin 9 mayısda emri vaki olduğunda şüphe kal
mamıştı.
10 Mayısta İcra Vekilleri Heyetine Miiracaat :
Bir gün sonra yani on mayıs pazar, günü bu emri vakiin İcra Vekilleri Heye
tine sevk edildiğini yine dosyadan öğreniyoruz ve 10 mayıstaki bu sevk muame
lesini sebep ve mahiyetinden evvel şekli noktasından dikkati calip buluyoruz. Yukarıki tafsilat ile anlaşılmışta - ki, dokuz mayısta Filender teklifini kabulünü tazammun eden Vekil İhsan Beyin tezkeresi teçhizat Dairesi Reisinin de mukabil
imsaını havi ve daire (Dokbav) (Filender) şirketlerinden ikincisinin kabulüne res
men vakıf idi.
Fakat Daire Hâlâ Dokbav, Filender'den Biri Diyor :
10 mayısda Vekil veya Müsteşar, keyfiyeti İcra Vekilleri Heyetine sevk etme
ye lüzum göstermediği zaman, teçhizat dairesinden yine Reis Fahri, Azadan Hü
seyin Sakıp, Alâettin, Süleyman Zühtü, Mehmet Kemal imzalariyle bir müzekke
re hazırlandı. Müzekkerenin müsveddesini Hüseyin Sakıp bey yapmış, bir ifade
ye nazaran Hüsamettin Beyin emir ve işaretiyle Süleyman Zühtü Bey tashih, da
ireye yeni memur edilen Nuri Bey de tebyiz etmişti. O gün pazar olmak münase
betiyle İcra Vekilleri Heyetinin içtima günü idi, Vekil Bey tezkereyi elden götüre
cekti. Hüsamettin Bey istical ediyordu. Nuri Beyin ifadesine göre Müsteşar Bey
tebyiz edilirken gelmiş, bakmış: "Bu böyle olmayacaktı" demişti. Müsveddedeki
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tashihlerde müsteşara atıf olunduğuna nazaran şahidin ifadesinde bir galat yok
sa, acaba Hüsamettin Bey tezkeresinin nesini beğenmemişti? Müsteşar Bey müs
veddeyi görmüşse neden iki şıklı haliyle bırakmıştı? İcra Vekilleri Heyetine giden
ve muamele gören bu tezkerenin Encümence de görülen tebyizinde zahiren hiç
bir kusur yoktu, yalnız 10 mayıs tarihli olan müsvedde ile tebyizi, 9 mayıs da, ya
ni bir gün evvel, Vekâletçe tespit edilen ve tespiti Hüsamettin Beyin de, Fahri Be
yin de malumu olan muamele noktasından nefsülemre asla mutabık değildi.
Sebep Ne Olabilir?
Bu tezkere, teklif veren (Dokbav) ve (Filender) şirketlerinden birinin göstere
ceği en müsait şeraite göre pazarlık suretiyle havuzun sipariş ve mubayaası me
selesinin Heyeti Vekilece müzakeresine lüzum gösteriyordu.
Bu bir sehiv, bir zühul mü idi?
Yoksa Hüsamettin Bey müsveddeyi evvelce görmemişti de vaziyet bu değil,
biz Filender'e muvafakat cevabı vermedik mi demek istiyordu? Sonra niçin bu
tezkere değiştirilmeden olduğu gibi Başvekâlete gitti? Yoksa dünkü muamele da
ire reisi Fahri Beyin dediği gibi yalnız Vekil İhsan Beyle Müsteşar Hüsamettin Bey
arasında hallolundu ve kendisi malum tercih ve muvafakat tezkeresini nasılsa
imza etti de şimdi hakikati ortaya koymak veya Dokbav ismini yeni bir âmil se
bebiyle canlandırmak lüzumunu mu hissediyorlardı? Yahut Hüsamettin Bey
şüphe uyandırmaktan çekinerek iş için daha mülayim bir tesviye sureti bulunur
ümidiyle mi itirazını ileri götürmüyor, tezkereyi aynen Başvekâlete sevketmiş olu
yordu? Yoksa iki şirketten birini ihtiyar mesuliyetini İcra Vekilleri Heyetine mi
terk etmek maksadı güdülmekte idi?
Başvekâlete Bir Tashih :
Hulâsa, tezkere olduğu gibi İhsan Beyin imzasiyle Başvekâlete gitti: Tekrar
edelim, 10 mayıs pazardı, o gün de İcra Vekillerinin içtimai vardı. Bahriye Vekili
Bey, - Mahmut Esat ve Hamdullah Suphi Beylerin ifadeleri de böyledir - izahat
verdiler ve kendi ifadesine göre Müsteşar Hüsamettin Bey de bu izahatta bera
berdi. Ancak Hüsamettin Bey onun Başvekâlete gittiği günleri sayarak katiyen ve
mükerrer en reddetti. Vekilin izahatı, havuz işi için ortada iki değil, bir tek talip
olduğunu göstermiş ve ihtimal ki bir saat evvel daireden yazılan bu tezkere ile
Başvekil nezdindeki izahat birbirini tutmamış olacak ki İhsan Beyin imzaladığı
tezkere, (Dokbav) ismi İsmet Paşanın kalemiyle çizilerek ve şirketlerinden kelime
si müfret bırakılarak çıktı ve İhsan Bey tezkeresini orada bir şıklı teklif haline ir
ca ettikten sonra İcra Vekillerinin kararı Bahriye Vekâletinin bir tek şirket ismi
bildirmiş ve bu şirketin en müsait şerait teklif ve taahhüt etmiş olması esasma
bina ve öyle ifade edildi. "Vekâleti müşarünileyhanın iş'aratı mucibince ve Müna
kaşa Kanununun 18 inci maddesinin (Z) fıkrasına tevfikan havuzun İzmit'te müceddeden inşasını taahhüt eden Filender şirketiyle en müsait şeraite göre pazar
lık suretiyle sipariş ve mubayaası karargir olduğu" bildirildi.
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Bir Mülâhaza :
Hadisenin üç sene sonra bir muhakeme mevzuu teşkil ettiğini gördüğümüz
zaman Başvekâletteki bu küçük dikkat eserini bir basiret nişanesi olarak kayde
debiliriz ve ait olduğu dairece imzalanmış bir tezkerenin esasım yine o dairenin bittabi o anda itimadını haiz olması lâzım gelen - bir memuruna ait imzasını al
madan, velev bir lüzum üzerine ve hatta yapan bir vekil olsun, hotbehot değiştir
menin de şüphe ve zan emreden bir hareket olacağına ve bir gün tesadüfler şev
kiyle istenilmeksizin bir mesuliyet ukdesi halini alabileceğine işaret etmeyi bir
vazife biliriz.
10 Mayıs Müracaatının Sebep ve Mahiyeti :
Bahriye Vekâletinin İcra Vekillerine müracaatının bu şekle istihalesinden
sonra müracaatın sebep ve mahiyetini ve neticesini tahlil ve tetkik etmelidir.
9 Mayıs 1341'de Filander Şirketi vekiline muvafakat mektubu yazan ve iha
lenin şükranım alan bir Vekâlet, gerek alenî yahut kapalı zarf ile münakaşa ne
ticesinde olsun, gerek pazarlık usulüyle olsun, havuz işini ihale etmiş, bitirmiş
oluyordu.
Tediye hususlarını maliyeye bildirmek bir lâzime olabilirdi. Fakat İcra Vekil
lerinden ihaleye mezuniyet istihsali ne umumî, ne hususî bir kanun ve usul
muktezası değildi. Şayet pazarlık müsaadesi alınacaksa 9 Mayısa kadar geçen
muameleye nazaran bu müsaade ondan evvel istihsal edilmiş bulunmalı idi.
Münakaşalara dair 1340 Muvazene! Umumiye Kanununda ve ona matuf olup
11 Eylül 1340'da Bahriye Dairesine ve Muhasebe Müdüriyetine tebliğ edilen 27
Ağustos 1340 tarihli talimatta bir çok hükümler mevcut ve o kanun hükmüne
göre hafi tutulması icabeden bir maddenin bile pazarlıkla ihalesi yine hüküme
tin yani İcra Vekilleri Heyetinin kararına muallâk iken, 9 Mayısa kadar böyle bir
karar alınmamıştı.
11 Mayısta pazarlık müsaadesi alınıyorsa evvelâ teklif verenlerin isimlerini
zikre, tadada lüzum yoktu. Zikrolunmuşsa, lağvolundu ve pazarlık o tarihten
sonra cereyan eder, o tarihten evvel hakikaten istinkâf imzaları alınmış ise, bun
ları 11 Mayıstan sonra tekrar etmek lâzım gelirdi.
İcra Vekilleri Heyetinin şahsiyeti maneviyesi, elbette bir vekâletin emri vakilerini tescil edecek makam olamaz.
10 Mayıs - 15 Temmuz :
Halbuki Bahriye Vekili İhsan Bey, haddi zatında iki şirketten birini tercih ka
rarı kendi ifadesiyle de kendisinde ve on mayısta iptidaî bir mukavelenin esasla
rını tespit etmekte iken, diğer tarafta Filander namına İcra Vekilleri Heyetinden
pazarlıkla mubayaa kararı alıyor ve bu kararı imzaya bile vakit bulamadan, 13
Mayıs çarşamba günü müsteşarını yanına alarak İstanbul, İzmir, Amasra seya
hatine çıkıyordu : Zaten 11 Mayıs kararında "En müsait şeraite göre pazarlık" Filander'e tahsis edilmekle geriye kalan 9 Mayıs ihalesinin belki pazarlık namı al272
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tında tatbikatına geçmekten ibaret bir muamele idi. Bizzat Müsteşar Bey ifade
siyle de bunun ihale olduğunu kabul ediyordu.
28 Haziranda seyahatten avdet eden vekil şartname ihzarında Filander'in şe
raiti fenniyeye mutabakatsızlık iddialarında bulunduğunu (7 Temmuz 1341) gör
dü, nihayet Bahriye Vekâleti namına İhsan Bey, Filander Şirketi namına Mösyö
Holds Müller'le 15 Temmuz 1341'de mukaveleyi imzaladı ve vekâlet, 8 Ağustosta
Başvekâlete (ol bapta sudur eden kararnameye tevfikan Filander'e 25 bin tonluk
bir havuz ve yüz mayın imal edecek kudrette bir mayın fabrikası sipariş edilerek
mukavelenin imzalandığı) m bildirdi.
Kanunda Alelıtlak Münakaşa Usulü :
Bu hadise kanun muvacehesinde de hüküm ifade eder? Bunu tayin edebil
mek için münakaşa işlerinin elifbesi addolunacak kadar umumî ve bedihî hü
kümler vardır.
Hükümet namına vukubulacak her nevi mubayaa, inşaat, tamirat, imalât ve
mümasili işlerin, bedeli beş bin lirayı geçenlerinde, asıl olan kapalı zarf usulüyle
münakaşadır.
Yalnız muamelâtı hafi tutulması lüzumuyla yahut emniyeti umumiye noktai
nazarından münakaşaya vaz'ı caiz olmaması ve hatıra gelmeyen sebeplerle müs
taceliyet kesbedip münakaşa icrasına mütehammil bulunmaması gibi sebeplerle
İcra Vekilleri Heyeti bazı muameleleri kapalı zarf usulü veya alenî münakaşadan
istisna edebilir, pazarlıkla muameleye karar verebilir.
Münakaşadan evvel, münaasası yapılacak madde veya hizmetin her türlü te
ferruatı cami şartnamesi tespit edilmiş, keşif bedellerinin tahkik ve tespitini gös
teren zabıt varakası esas evrak arasına konulmuş olmak lâzımdır.
Münakaşadan pazarlığa geçilmiş olduğu zaman dahi bu şartname değiştiri
lemez ve münakaşaya iştirak edenlerden muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu
muvakkat teminat olarak alınır.
Kapalı Zarf Usulü :
Kapalı zarf ile münakaşanın usulü de şudur :
Teklifname, mühürlü ve üstünde talibinin ismi yazılı bir zarfa ve bu zarf da
teminat evrakiyle birlikte yine mühürlü bir başka zarf içine konulur, onun da üs
tüne hangi işe ait olduğu yazılır. Zarflar alâkadarları tarafından münakaşa zama
nından evvel makbuz mukabilinde münakaşaya memur heyetin reisine verilir.
Fakat isim yazılmadığından kime aittir, başında belli olmaz. Muayyen saatta iki
zabıt varakası yapılır ve ondan sonra hiçbir teklif kabul olunamaz. Zarflar aynı
celsede alâkadarlardan mevcut olanların huzuriyle açılır, açıkça okunur, münderecatı yine bir zabıt varakasına yazılır. Alâkadarlardan isteyenler tekliflerin her
birini okuyabilirler ve okuduklarını da arkalarına yazıp imza edebilirler. Teklifler
den biri muvafık görülürse ihale icra, hiçbiri muvafık görülmezse münakaşanın
hükümsüz addolunduğu alâkadarlara tebliğ edilir. En nafi teklif müteaddit kim273
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selerden varit olmuşsa aynı celsede ve yalnız bunların arasında açık bir müna
kaşa yapılır, kimde kalırsa ona ihale olunur.
Pazarlık suretiyle yapılsın, kapalı, açık münakaşalarla olsun vukubulacak
ihale taahhütleri, müteakip on günde musaddak bir mukaveleye bağlanmak
şarttır.
Bu Kanuna Göre Ne Yapılacaktır?
Bahriye Vekâletinde münakaşa cereyan ettiği ilk ve son zamanlarda müna
kaşa ve İhale Kanununun hükmü bu idi. Yalnız bu kanun hükmüne göre 22 Ni
sanda tanzim edilen talimatname 1 Temmuz 1341'den muteber olacağı için, Bah
riye Vekâletinde münakaşa ve ihale vazifesiyle, taalluk ettiği daire reisinin riya
seti altında muhasebe müdüründe ve kendi şubesinden alınacak iki azadan mü
rekkep heyeti, o gün belki resmen vazifedar tanımaya imkân yoktu. Bu hususta
27 Ağustos 1340 tarihli talimatname hükmü cari ve onun sekizinci maddesine
göre de münakaşa vazifeleri ya komisyonu mahsuslara yahut da ait olduğu da
ireye mevdu bulunuyordu.
Bahriye Vekâletinde yeni bir havuz yaptırmak müreccah ve mukarrer oldu
ğuna göre ilk yapılacak iş nasıl bir havuz istediğimizi anlatabilmek için şartna
mesini tespit, sonra b u n u n bedelini tahmin etmek, eğer pazarlıkla alınmak lâzım
geliyorsa bir isim tayin ve tahsis etmeksizin İcra Vekilleri Heyetinden müsaade
sini almaktı.
Bu kadar sarih, bu kadar basit olan kanun hükümleri, yalnız kanun hüküm
leri değil, selim bir aklın ve gillü gışsız idare tecrübelerinin muvaffak edici hü
kümleri idi. Bu kadar sarih, bu kadar basit olan hükümleri İhsan beyin Bahriye
Vekâletinde havuz işi takip edilirken ihmale uğratan âmil ne idi? Kanundan, ta
limatnameden haberdar değil mi idiler? Haberdar olmamak bir mazeret olabilir
mi idi?
Kanunlar, Talimatnameler Karşısında :
Yavuz'un tamirinden ibaret mühim bir meşgule ile Bahriye Dairesi yepyeni
bir vekâlet halinde teşekkül ederken, muvaffakiyetin ve selametin düşman olarak
kovduğu lâubaliliklere, ihmal ve teseyyüplere, usulsüzlüklere kapısını açık bırak
mamalı, vekâletin vekilden başka bir şahsiyet olduğunu unutmamalı ve unuttur
mamak idi.
O aynı şahsiyetin istilzam ettiği hesap ve kitaba yer vermedikçe, onu intizam
ile yürütmedikçe muassır bir devlet idaresi ve o idarenin bahriyesini korumak id
diası bir vehim ve hayal olur.
Cumhuriyette idare başında bulunanlar ve idare mevzuubahis olduğu zaman
ben diyemez, vekâlet demek, vilâyet demek mecburiyetindedir ve bu mecburiyet
tir ki fanilerin birbirini takip ve ikmal eden memuriyetlerine millete ait, millete
raci bir hizmet vasfını verdirir. Onun değişmez ve fena bulmaz şahsiyetine vücut
verir.
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Şartnamesini, fennî şeraitini hazırlayacak olan veya hazırlayan, malî şartla
rını tetkik, mukayese, kabul veya ret mevkiinde bulunan bir daire reisi, vekâlete
ait bütün evrakın muhafazasiyle mükellef bir memur kendi itimadını haiz olarak
vazife başında bulunurken müteahhit teklifatını fennî ve malî diye kısımlara ayı
rarak, münakaşa ve mubayaa işlerini dairesinden gizlemek, bütün devlet daire
lerine zıt bir yol tutarak kendi kalemi mahsusundan geçirmek yahut, kendi veya
- Bugünkü mevkileri teşkilât dahilinde vekilleri temsil etmekten ibaret olan müsteşarların kasasında kilitlemek, müteahhitlerin zam veya tenzil taahhütleri
ni şifahî ve hatta tahrirî olarak şahsen telâkki ve bu telâkkiyi şahıslara hasret
mek, İhsan Beyin müdafaa sadedinde çok söylediği gibi, bir siyasî memur olan
vekilin iltizam etmesi arzu olunacak hareketler değildir.
Kanunun Mazarratı Kanun ile izale Olunur :
Büyük Millet Meclisinin teşrii salâhiyetini bizzat istimal Teşkilâtı Esasiyenin
esaslı bir hükmü olduğuna göre kanunun muzır olmaya başladığı zannolunduğu
zamanlarda kanunun o mazarratını yine kanun ile tebdil ve ıslah etmekten baş
ka çıkar yol olmadığı gibi, Teşkilâtı Esasiyenin nizamnameler, talimatnamelere
raptettiği hususlarda o nizamnameler, talimatnameler de usulü dairesinde değiş
tirilmedikçe aynen mer'i kalmak ve kanunu, usulü bir tarafa bırakarak indî hü
küm ve hareketlerle temin olunacağı zannolunan menfaatlar bizatihi mazarrat
addolunmak zaruridir. Hükümet muamelâtının selameti, halkın emniyeti ve halk
ile hükümetin menfaati ve hüsnüniyetlerin suiniyet halinde tecelli etmesinden te
vakki imkânı ancak bu hükümlere harfiyen riayette mündemiçtir.
Bir vekilin mer'iyetini temin ve ona riayetsizlikleri tecrim etmekle muvazzaf
olduğu kanun ve nizam ve talimata kendi emri altındaki teşkilatın uzuvlarından
evvel veya onlardan ziyade müraat göstermesi beklenmez mi? Deneyi hedefine
vusulden men eden inhiraf derecesi küçük veya büyük olsun, neticesi bir değil
midir?
Vekâlet Bu Usulden Haberdar İdi :
Dokuz Mayıs 1341'de Filander'in taahhüdünü kabul ettiği zaman Bahriye Ve
kâletinin bütün b u kanun ve talimat hükümlerine - Burasını memnuniyetle kay
dedelim - muttali olduğunda Encümen iştibah etmedi ve bunun başlıca delilini
10 Mayısta İcra Vekilleri Heyetine müracaatın yine Bahriye Vekâletinden ve Ve
kil İhsan beyin imzasiyle aynı kanun hükmüne ittiba edilerek vukua gelmiş ol
duğunda buldu.
Şu halde dokuz Mayısa kadar müteahhitlerden teklif mektubu alan bir vekâ
lete, bu muamele Müsteşar Hüsamettin Beyin ifadesine göre, kapalı zarf usulüy
le olsun, pazarlık suretiyle olsun, usulen alınacak tekliflerin son saata ait bir
zaptı, yahut söylenecek son sözü istinkâfın bir imzası olması icabetmez miydi?
Ne Vekâletin bunu ifade edecek bir kaydı vardır, ne de Vekâlet erkânının böyle
bir muameleden malumatı bulunuyor.
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Tahkikatın bu noktasında göze çarpan yolsuzluğu verecekleri bazı malumat
ile sui telâkki dairesinden çıkarmak Vekil İhsan Beyle İhsan Beyin (O bilecektir)
diye musırren kendisinin istimaım istediği Müsteşar Hüsamettin Bey olabilirdi.
Dokbav, Tenzilden İstinkâf Etmiş midir?
Encümen İhsan Beyle Müsteşar Beyin bu noktaya taalluk eden ifadelerini
dikkatle tahlil etü :
Vekil İhsan Beye göre gerek Dokbav, gerek Filander mektuplarını münakaşa
nın son günü getirmişler, Müsteşara vermişlerdi. Acaba son gün hangi gündür?
Dosyadaki teklif mektuplarından Filander'inki 9 Mayıs tarihlidir. O gün taahhüt
ler teati olunmuştur. İhsan beyin son gün dediği ya bu dokuz Mayıs Cumartesi
günü yahut Almanların dokuz mayıs mektubunun Almancasma koydukları ta
rih, 8 Mayıs cuma günü olacaktır.
Cuma günü Dokbav'ın alâkasını tespit etmek mümkün olmuyordu. Buna
mukabil Dokbav'ın mektubu 7 Mayıs perşembe tarihli idi. Mösyö Herman ile re
fiki Fuat Bey, tarih tayin etmeksizin, mektubun bir perşembe günü verildiğini
müttefikan söyledikleri gibi, havuzun kazaya uğramasından bir müddet sonra ve
tahkikattan bir çok zaman evvel Şakir Cemal Beyle hasbehal eden Herman'ın ay
nı hikâyeyi nakletmiş olması da bunu teyit etmekte idi. Esasen 7 Mayıs tarihli
olan bu mektubun zarfı üzerinde (Teçhizat Dairesine) havalesi, b u n u n altında da
mektuba mutabık olarak 7 Mayıs tarihi yazılı idi. Artık Müsteşar Beyin 7 Mayıs
ta yazmışlardır da 9 Mayısta vermişlerdir suretindeki tevcih ve telif gayretine ma
hal kalmıyordu. Çünkü bu havale bizzat kendisinin kaleminden çıktı ve Müste
şarın ifadesine göre Vekil, Vekilin ifadesine göre de Müsteşar nezdinde kalan bu
mektup, yine Hüsamettin Beyin ve (Havuza rakip firma tarafından verilen mek
tup, dosyasında hıfzı) havalesiyle tâ 2 Ağustosta dairesine tevdi edilmişti.
Dokbav teklifi 7 Mayıs perşembe günü verilmiş olunca işin selametle cereya
nına vicdanen kanaat getirmek, Dokbav Vekilinin 9 Mayısta da Vekâlette müna
kaşaya iştirak ve daha ziyade tenzilden istinkâf ettiğinin sabit olmasına bağlı ka
lıyordu. Elde yazılı ve usulüne muvafık bir zabıt şöyle dursun, Vekil İhsan Beyle
Müsteşarı Hüsamettin Beyin ifadeleri de ne birbirini tuttu, ne de bunlardan biri
bir başka delil ile kuvvet buldu.
(Dokbav) Namına İki Temas İddiası:
İhsan Bey Dokbav namına iki temas hikâye etmiştir. Bu iki temas evvelâ (Firesko necidir?) diye vaziyetini hatırlamadığı, sonra Dokbav'ın mümessilidir dedi
ği Leon Firesko Efendi ile vukubuluyordu. Birincisinde, Leon Firesko Efendi, en
son fiyatlarını imzaları altında bildirmek için yaptığı tebliğ üzerine ve mektup ver
mek üzere gelmiş, fiyat teklifini havi mektubu getirdim dediği halde mektubu ver
mekte taallül göstermiş ve demiştir ki, "Fabrika, Dokbav, on bin İngiliz lirası da
ha fedakârlık ve tenzilât yapacaktır." mektup yanında idi. Fakat mektupta bu
tenzilât yapılmıyordu, İhsan Bey bunu garip buldu. Müsteşarını çağırdı : Firesko'nun dediğini onun yanında Müsteşara nakletti, Hüsamettin Bey sordu : "O
halde niçin tenzilât yapıp da mektubu öyle getirmedi?" Firesko Efendi: "Mektup276
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ta bu on bin İngiliz lirayı şunun içinttenzil etmedik ki, komisyona biz bu mektup
ta gösterilen miktar üzerinden alacağız, on bin lira eksik göstersek komisyonu
muz eksilecek" cevabını verdi. Vekil, Firesko'nun yüzüne baktı : "Buyurunuz de
di, on bin lira yapacağınız tenzilâtı yapınız ve mektubu Müsteşar Beye veriniz."
İhsan Bey tarihini ve gününü hatırlamıyor, fakat diyor ki "Ertesi gün olacak,
mektubu Müsteşar Beye verdiler."
(Mektubu ertesi gün Müsteşar Beye verdiler) denilmesine bakılırsa bu temas
ve muhaverenin 7 Mayıstan bir gün evvel altı Mayısta yapılmış olması icabediyor.
İhsan Beyin Dokbav namına vukuundan bahsettiği ikinci temas da Filander'in teklifi alındıktan sonra, 9 Mayısta olmak lazımdır. O gün Müsteşar Bey Filander'e bir de mayın fabrikası yapar mısınız teklifinde bulunmuş, Filander "Ma
yın fabrikasının kaça çıkacağı meçhulümdür, bu hususta tetkikat yapmadım."
demiş. Kendisine pahalı bir şey değildir denilmiş. Mukaveleye konmak, eğer yap
maktan vazgeçerlerse tazminat alınmak esası üzerinde anlaşmışlar. İşte bundan
sonradır ki, Vekil İhsan Bey - Kendi ifadesine göre - Firesko Efendiye, - Yani Dok
bav mümessili unvanım verdiği zatı - çağırıyor. "Rakibiniz şu kadar tenzilât yap
mıştır. Fazla olarak bir de mayın fabrikası yapacak. Siz on bin lira tenzilât yapa
cak değil mi idiniz, bunu yapıveriniz" Firesko Efendi : "benim verdiğim mektup
tenzilât yapıldıktan sonra verilmiş mektuptur, bundan fazla tenzilât yapamayız"
mukabelesinde bulunuyor. Tekrar bunların - yani Dokbav'ın - adamlarına tenzi
lât için söyleyiniz yolunda Hüsamettin Beye verdiği emirde ifa eylediği halde ten
zilât yapmak imkânsızlığından bahsediliyor.
Müsteşar Beyin ifadesinden de buna mukabil şu satırları okuyoruz : "Bu tek
lifler aynı zamanda Vekil Beye verilmiştir. Birinci teklif yani Filander'in teklifi şa
yanı kabul görülüp de ihale edileceği zaman Vekil Bey beni çağırttı. Akşam vak
ti idi. Baban zade Fuat Bey de yanında oturuyordu. Dedi ki : "Hüsamettin Bey,
Baban zade Fuat Bey on bin Türk lirası tenzilât yapıyor. Siz bundan ne mana çı
karırsınız?" Vekil Beyden bunu sorarsınız.
Vekil Beyin ne dediğini biliyoruz. Müsteşar ile ifadesi arasında ancak birbiri
ni tutan taraf (Vekilin odasmda teklif mektubuna yazmaksızın fabrikanın on bin
İngiliz lirası tenzil edebileceği) hakkında bir söz söylendiğidir. Bu sözü Vekil, Leon Fresko söyledi diyor. Müsteşarı Baban zade Fuat Beye atfediyor. İhsan bey
Baban zadenin Dokbav mümessilliğini hatırlamamakta ise de biz hatırlıyoruz ki
Şevket Neidim Bey Baban zade ile beraber Fireskolardan birinin havuz işine te
masım ifade etmiştir.
Muvaceheler :
Encümen bu safhada muvaceheler yaptı :
Baban zade Fuat Bey son zamanlarda Dokbav'ın vekili Mösyö Herman'a refa
kate başlamıştır. Vakıa Leon Fresko Efendi de havuz işinden bir menfaat istihsa
line azmetmemiş değildir. Esasen Freskolar Bahriye Dairesinde sık sık tesadüf
olunan kimselerdir. Vaktiyle harbiyeye müteahhitlik eden Leon Fresko, İhsan Be277
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yi İstanbul'da on beş yirmi sene evvel zabitliğinden tanır. Baban, zade Fuat Bey
le de iş yaptığı vakidir. Leon Fresko bir gün : "İşte ben sabahtan akşama kadar
buradayım" diyor. Fuat Beye bu işte de hizmet arz ediyordu. Fuat Bey "Elinizden
bir iş gelirse geliniz, söyleyiniz, o vakit görüşürüz" şeklinde onu idare etmiş, nevmit etmeyecek bir tarzda cevap vermiş olabileceğini ifade, kendisine dok işinde
hiçbir vazife vermediğini iddia etti. Ortak çalıştıkları kardeşi Jul De Leon'un ha
vuz işinde alâkadar olduğunu bilmiyor, havuz işini Hermanla Fuat Bey takip et
tiler diyordu.
Leon Fresko Efendiye gelince : İlk istimaında "Dokbav şirketinin vekili olarak
Bahriye Vekâletine gittiniz, teklif verdiniz mi?" Sualine evvelâ "Ben gitmedim"
sonra, "Hatırıma gelmiyor, belki gittim, ama şimdi bilemiyorum" cevabım verdi.
İhsan Beyin : "Yahu efendi, son dok meselesi için bir defa bana kendiliğinden gelmedin mi? Son teklif mektubu yanımdadır. Fabrika on bin İngiliz lirası daha ten
zilât yapabilir demedin mi? Ben Müsteşarı çağırmadım mı?" yolundaki ifadesini
işitince "Evet doğrudur, dedim" diye kabul etti.
İhsan Beyin gıyabında da ifadesini şöyle ikmal etti : "Soğuk bir gündür. Ba
ban zade Fuat Beyin evine gitmiştir. Fuat Bey siz Bahriye Vekilini iyi tanıyorsu
nuz diye bir mektup vermiştir. Bu işte pek açık konuşmamışlarsa da Fresko'nun
yüzde bir gibi bir komisyonu olacaktır. Teklifnamenin fiyatı 990 bin raddesindedir. Galiba Fuat Beyle beraber Vekâlete gitmiş, mektubu evvelâ Müsteşara ver
miştir. Oradan Vekile verilen mektup üzerine de, İhsan Bey on bin lira daha aşa
ğı veren var, siz de on bin lira tenzilât yapınız diye teklif etmiştir. Fresko cevaben
(yapamam emir yok) demiştir. Zira buradaki vazifesi mektubu vermekten ibaret
tir, tenzilât için evet diyecek salâhiyeti haiz değildir."
Leon Fresko Efendinin ifadesinde bir noktaya dikkat ettik :
Teklifnamenin fiyatı 990 bin liradır.
Muvacehemiz devam ediyordu :
Leon Fresko Efendi tekrar davete intizaren tecrit olunduğu mahalde kendili
ğinden riyasete bir müracaatta bulundu. Hata ettiğini, dok işine karışmadığını
bildiriyordu; tekrar çağırıldı, istima ve muvacehe edildi. Leon Fresko Efendinin
götürdüğü teklif yine Fuat Beyin Şinayder namına takip ettiği bir tahtelbahir işi
ne aitti. 9 milyon 800 bin frank teklif ediliyordu ki, 850 - 900 bin lira raddesin
de bir şeydi. İki şahit bu esasta mutabık kaldılar. Yalnız İhsan Bey de şunda mu
sir kaldı. Leon Fresko Efendi - bunu pek kafi ifade etmedi - Baban zadenin işini
yapmak üzere gelmişti, yukarıda söylenen şerait altında nevama on bin İngiliz li
ralık bir rüşvet teklif etmişti.
O halde rüşvet teklif eden ve Leon Fresko Efendi böyle bir tekliften bir iki gün
sonra nasıl olup da yine Vekil tarafından çağrıltılmak, huzuruna kabul olunma
yı sağlıyordu?
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Encümen düşündü, Leon Fresko Efendinin Dokbav teklifiyle alâkasını tespit
edemedikten başka vücudu sabit olacak alâkasına da hukukî bir kıymet vereme
di.
Dokbav namına teklif dermeyan veya teklifi tenzil ve tadil edecek yahut ten
zil ve tadilden içtinap ile istinkâf edebilecek bir tek zat vardı, o da şirketin vekâ
letini haiz olan Mösyö Hugo Herman'dır, Herman'm imzası olmadan bir vekâlet
hiçbir sözü Dokbav'a izafe edemezdi.
Filander Mağlup Edilecekti :
Leon Fresko Efendinin 7 Mayıs perşembeden evvel İhsan Beyi on bin İngiliz
lirasını rüşvet olarak teklif etmesini, 9 Mayıs cumartesi günü de : (Verdiğimiz
mektup bu on bin liranın tenzilinden sonradır, sondur) demesini Dokbav işine de
ait bir vakıadır diye tahlil ve telif etmeye aklî imkân da yoktur. Zira daha evvelki
tafsilattan anlaşılmıştır ki Dokbav'm son teklifi, Teşrinisani 1340 tekliflerinden
sekiz bin İngiliz eksikti. Fresko Efendiye atfen söylendiği gibi Dokbav'ın gözden
çıkardığı para, bu yekûndan tenzil edilmiş olsaydı Dokbav'ın teklifi 224 bine dü
şecek, neticede Filander yine mağlup olacaktı ve zaten galebeye azmedilmişti.
Dokbav'ın 7 Mayısta verdiği fiyat son fiyat olmakla beraber umumî müdürlerinin
Herman'la yaptığı mülakattan Fuat Beyin hâsıl ettiği intiba, her iki rakibin verdi
ği fiyatlar kendi zararlarına, fakat "bu işi behemahal Dokbav almalıdır" merke
zinde idi. Dokbav havuz işini alırsa haleti nezide bildiği Filander'i piyasadan at
mış olacak, Filander de havuzda kaybettiğini mutlaka Yavuz'da bulacaktı. Dok
bav, muhakkak ki, Filander'in son fiyatından - İhsan Bey aksini iddia ediyorsa
da - Haberdar olamamıştır. Filander'i bu ümide düşürmekte İhsan Beyin Vekâ
lette bulunuşu elbette müessir oluyordu.
Filander'i Teşci Eden Amil :
Fabrika Vekilinin daha 28 Nisanda bir mayın montaj fabrikası yapacağına
dair evrak arasında bir mektubu bulunmasına rağmen Vekilin ve Müsteşarın
müşterek ifadeleri gösteriyordu ki şirket bu işin mahiyetini bilmiyordu. Evvelâ
mayın tamirhanesi demişlerdi. Salâhiyet sahibi müdür gelip de mayın fabrikası
istenildiğini anlayınca itiraz etti. Ben mayın tamir fabrikası biliyorum dedi. Bu
defa mayın fabrikasıdır dediler. Ona istikbalin büyük kazançlarına ait vaadlerde
bulunuldu. Yavuz'u siz tamir edeceksiniz, elde on beş milyonluk iş var, bunların
hepsini size vereceğiz, hakkı rüçhamnızı kabul ediyoruz denildi.
Kârından Çok Zararlı Gayretkeşlik :
Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinden bir zatın veya onun müsteşa
rının resmî makamında bu kabil sözlerini işitenlerin buna itimat etmesini Türk
olsun, ecnebi olsun, herkesten istemek hakkımızdır. Fakat onların Türk olsun,
ecnebi olsun, bir kimseye vekâletin icrasına mezun ve muktedir olmadığı vaad ve
vaitlerde bulunmasını, hele rıza ve muvafakata istinat etmesi icabeden alış veri-
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şin iğfal ile bulandırılmasını da, bu vaad ve vaidin mahsulü milyon da olsa, Tür
kiye Cumhuriyetine, Türk şiarının, Türk fazilet ve dürüstisinin herhalde hoş gör
meyeceği ve daima zararını kârından üstün bileceği bir gayretkeşlik telâkki ede
riz. Filander'e bu yolda havuz ihalesinin bugünkü şu tahkikat üzüntüleri dahi
dahil olarak maddî, manevî her cephede mucip olduğu zararlar itikadımızca Filander şirketinin iflası pahasına, yoktan bir mayın fabrikası ve ucuz bir havuz
suretinde, Cumhuriyet Bahriyesine temin edildiği söylenen faziletin bin kere fevkindedir.
Müdafaai Milliye Vekâletinin Bahriye Vekâletine 1340 senesi nihayetinde
devrettiği bir tek meşgale Yavuz'un tamiri için İngiltere'den bir hazır havuz al
maktı. Bununla 1341 sonbaharında Yavuz'u havuzlamak mümkün olacaktı.
Biz Yavuz'u havuzlamak için müstakil Bahriye Vekâletinin üç sene çalıştığı
nı görüyoruz. Yavuz'un işleyen kuvvet ve kudret haline girmesini bu kadar gecik
tirip uzaklaştırmanın manevî mesuliyetini hangi vekil veya müsteşarın hüsnüni
yeti ne zaman tazmin ve telâfi edebilir?
İhsan beyin Müdafaası :
Bu safhalara dair suale muhatap olan ve bugün vekâletten çekilmiş olmakla
siyasî mesuliyetten bittabi vareste kalan mebus arkadaşlarımızın cezaî bir mesu
liyet terettübünün vehim ve endişesi altında en bariz hakikatlere bile temas et
mekten muhteriz davrandığını gördük. İhsan Bey evvelâ bütün kapalı noktaları
nı eski müsteşarı gelince açılacağı fikrini vermişti. "Roterdam"dan celbettiğimiz
Hüsamettin Bey Encümenin hiçbir suretle tenevvürüne hizmet edemedi. İfadesi
ni hulâsa etmek isteyenler, İhsan Beyin cevaplarındaki (Müsteşarlar) yerine (Ve
kil) kelimesini ikame etmekle zahmetten kurtulabilecekleri gibi İhsan Beyin ha
vuz mukavelesinin akdinde mevcut olan ve kendisinde de bunun aksini iddia me
cali kalmadığı "beni usulden dolayı mesul ediniz, fakat..." mealindeki ifadeleriyle
anlaşılan yolsuzluk veya usulsüzlüklerin müdafaasına hasredilmiş sözlerini iki
cümlede hulâsa edebiliriz
Topçu muallimliğinden Vekâlete gelmişler,
Hüsamettin Beyi Reisicumhur Hazretlerinin tavsiyesiyle Müsteşar yaparak
onun fikir ve kanaatiyle amil olmuşlardır.
Her ne makam ve maksatta söylenirse söylensin, topçu muallimliği, irfan ale
minde istihfaf olunacak bir derece olmadığını bilmekle beraber, idarenin en yük
sek mesuliyetlerinden birini omzuna almak cesaretini gösteren bir Teşkilâtı Esa
siye Encümeni azası, vekillerden her birinin kendi salâhiyeti dahilindeki icraatın
dan ve maiyetinin ef al ve muamelâtından ve siyasetinin umumî istikametinden
münferiden mesul olduğunu ve bu mesuliyetin yalnız Vekâleti kaybetmek demek
olan siyasî mesuliyet olmadığını elbette düşünecek ve kendisini isticvap eden ar
kadaşlarımızı muhik ve mazur görecektir.
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Gayrı Mesul Bir Makamdan Bahis :
Lâkin biz İhsan Beyin, Müsteşarını Reisicumhur Hazretlerinin tavsiyesiyle al
mış ve onun rey ve kanaatiyle hareket etmiş olmasını söylemesinde maalesef
kendisini pek de mazur göremeyeceğiz. Bir vakıanın söz gelişiyle hikâyesinden
başka bir maksada hamli pek mümkün olan bu nakille bir hakikat ifade olunu
yorsa bunu evvelâ söyleyene derunî bir itabın cevap vermiş olacağını zannediyo
ruz.
Reisicumhur Hazretlerinin resmen tasdikine iktiran eden hususlarda bile
mesul olanların bizzat vekiller olacağını herkes gibi İhsan Beyin bildiğinde şüp
hemiz yoktur. Fakat Türkiye Reisicumhuru gibi bütün bir milletin kendisine bağ
landığı mümtaz bir hilkat, Bahriye Vekiline iltifat ederek ona müsteşar olabilecek
bir zat tanıtmışsa, b u yüksek ve samimî alâkadan birbirini tanıyan iki tarafın uh
desine düşecek vicdanî vecibe yalnız minnet ve iftihar hisleri taşımak değil, eri
şilen bu teveccühe liyakat, ispat edecek eserleri artırmak, hususiyle böyle bir tav
siye ve alâkanın maksudu, hâşâ (Keyfinizce gidin, Yavuz gibi bir memleket mü
dafaası mevzuunu vazife suiistimallerinin doğup büyüdüğü bir zemin haline ge
tirin, memlekette hiç bir sâyü amel mukabili olmadan para kazanacak tufeylile
re kuvvet verin) demek olmadığını derpiş etmek olurdu.
Komisyonculuk İşleri :
Bu münasabetle arz etmek isteriz ki, Encümeninizce havuz ve Yavuz mesele
sinin meydana koyduğu acı hakikatlerden biri de, Devletle iş yapacaklar araşma
bir takım fuzulî ve tufeyli mutavassıt unsurların girmesidir. O mutavassıtlar ki,
kendilerinin idare erkâniyle muarefe ve alâkalarından başka bir sây ve sermaye
si yoktur, binnetice devlet hazinesine zimmet kaydedilen yüksek komisyonlar
alırlar, çalışmadan kazanma suretiyle içtimaî hayatta ifsatkâr bir tesir icra eder
ler, Encümeniniz bu hadiselere bakarak, mebusların müteahhitlik yapmaktan
memnu olduklarına dair ilk devrede verilen kararı teyit ve ikmal için yeni Meclis
ve hükümetine de vazifeler terettüp ettiği kanaatındadır.
Havuz Mukavelesinin Tatbikatında :
Bahriye Vekâletindeki vazife suiistimalleri havuz mukavelesinin akdinde kal
mamış, tabiî bir sirayetle mukavelenin tatbikatına geçmiştir. Mukavelenin imza
sı üstünden daha iki ay henüz geçmişti ki esbabı mücbire beyaniyle müddet ve
teminat gibi mühim maddelerin tadili icabetti. Şirket, mukavelenin en esaslı
maddesi olmak lâzım gelen üçüncü maddesini ihmal ediyor, gönderilmesi lâzım
gelen plan bir ay değil, dört ay geçmiş iken yine şekli katîsini almış, ikmal edil
miş bulunmuyordu. Dosyalarda mukavele tarihinden on bir ay sonra yazılmış
olarak bulunan bir tezkerede "Ahiren ikmal edilen tertibatı umumiye resminin
gönderildiği" bildiriliyor, fakat tezkerenin altında resmin birlikte gelmediği şerhi
okunuyordu.
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İlk havuzlama zamanı geldiği halde Yavuz'un havuzun sigortası hakkındaki
mecburiyet şirkete ifa ettirilememişti. Havuz Yavuz için aldığımız ve tecrübenin
Yavuz'la tamam olacağını yazdığımız halde de mukavelede (25 000) tonluk bir ha
vuz demekle iktifa etmiş, Yavuz'un şeklindeki hususiyeti havuzun inşasında na
zarı dikkate almamıştık. Bütün bunlardan ve 75 günlük tazminatsız bir temdit
müsaadesi bahşedildikten sonra 1926 Kânunuevvelinde inşaat bitip de Yavuz'u
havuzlarken bir de baktık ki, havuz kırılmıştır.
Filander'in Mesuliyetleri :
Tahminler mütehalifti :
Havuzlayan Filander mühendisinin meharetine güvenip havuzlamayı itina ve
ihtimam ile idare etmesine, amelî bir havuzcu olup, Yavuz'un vaziyeti mahsusasiyle havuza intibakının fennî tesirini hesap edemediğine, Yavuz'un tamiri Filander'e verilmediği için bir intikam hareketi yaptığına, yahut bir düşman suikastı
na alet olduğuna atfedilen sebepler yanında havuzu Yavuz'un şekline ve sikletine göre yapmadıkları, iskemle tertibatının ve teferruatının nakıs ve kudretsiz ol
duğu ve havuzu Yavuz'un her hal ve vaziyetinde ağır külfetlere katlanmadan ko
laylıkla istimali mümkün olmadığı hükmüne varılıyordu.
Bu münakaşalar hemen havuzun - otuz haftada - tekrar tamiri müddetince
devam etti ve havuz bu haliyle ancak geçen ağustos sonunda teslim edilebildi.
Tesellüm komisyonu, Yavuz'u muvaffakiyetle havuzlamış olduğunu zikrederek
havuzun tesellümüne müsaade istiyor, yalnız havuzun bazı aksamı teferruatın
da mevcut işçilik ve şekil farkı fiyatının tesviyesi derpiş edilerek Filander mües
sesesine (3 000) İngiliz lirasının tediyesi kabul ettirildiğini bildiriyordu.
Tesellüm Komisyonunun işçilik ve şekil farkı dediği şeyler, şirketin ıslah ve
mükellef olduğu şeylerdi. Komisyon bunların aynen ıslahını istese, teslime teahhur edecek, şirket o eksikleri tamamlamakla beraber geçecek her hafta için (2
250) İngiliz lirası tediyesine mecbur olacaktı. Muhakkak ki havuzun tesellümü
nü tesri etmek matlup idi. Fakat tesellüm vaziyeti, tesellüm protokolünün muka
veleye muhalif olarak kaydetmemesi icabeden ahval İcra Vekilleri Heyetine mu
kavele ve şartname hilâfında olduğu zikir ve tasrih edilerek, arz edilmeli idi. Bu
da böyle yapılmadı. O suretle tesellüme dair İcra Vekillerinden karar alındı.
Havuz Meselesinde Suiistimal :
Encümeniniz tahkikatının evvelâ sâbih havuz mubayaası teşebbüsünden
başlayarak Filander'le mukavele aktedildiğine kadar gelen, sonra mukavele ak
ünden başlayarak havuzun inşa ve tesellümünde nihayet bulan ilk safhasını
eman ile tetkik ve mütalaa ve bu safhada mütevali ve muhtelif vazife suiistimal
leri kaydmda ittifak etti.
Vazife suiistimalleri, Münakaşa ve İhale Kanununun sarih hükümlerine mu
gayir hareket, mayın fabrikası maddesini Filander'den maadasından ketm, İcra
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Vekilleri Heyetini karar ittihazında iğfal, İcra Vekilleri Heyeti kararı havuzun pa
zarlıkla mubayaasını mutazammın bulunur ve pazarlık muamelesinin bu kararı
takip etmesi lâzım gelirken, aksini iltizam, inşa safhasında ifası lâzım vazifeleri
ihmal suretinde tebarüz ediyordu.
Suiistimal Amilini Taharri :
Encümen; bu mütevali vazife suiistimallerinde başka müessir ve amil olup ol
madığını, Filander şirketinin bir ümidi istikbali içinde menfaat temin edenler bu
lunup bulunmadığı taharri lüzumu ile karşılaştı : Hakikatte hadiseyi bir de Ko
zan Mebusu Ali Saip Beyin Nâzım Beyden İhsan Beye verilen mektup meselesi
halinde açtığı rüyet ufkundan tetkik etmeli idik. Ömer Nâzım Beyin daha Alman
ya'da iken İhsan Beyi ve arkadaşlarını mevzubahis ettiği, şifre ile muhabere te
lâkki edilen münasebetler gösterdiği, Ankara'ya gönderebilmek için yirmi bin li
ra aldığı, nihayet Şark Eşya Pazarında Nâzım Beyi dinlerlerken bilmünasebe İh
san, Fikret ismini ileriye sürdüğü ve bunlara on bin lira para verdiğinin söylen
diği ve yazıldığı, vaktiyle Almanya'dan Hariciye Vekâleti vasıtasiyle vürut etmiş
şikâyet evrakının ve Şark Eşya Pazarı Şirketinden getirilen karar defteri ve müteferriatının tetkikinden ve Sinop Mebusu Refik İsmail Beyler Bursa Mebusu
Esat Beylerin ve bundan malumattar olduğu zannolunan sair zatların istimaından anlaşılıyordu. Encümen bütün bu küçük malumlardan meçhulü bulmaya
çalışarak tahkikatım bu noktai nazardan da tamik etti.
Hakikati Ketim Maddesinden Tevkif :
Bu safhaya taalluk eden bir tedbir olarak Ömer Nâzım Beyin yemin ile şaha
dete başladığı Heyet huzurunda hakikati ketmetmekte olduğu kanaati hâsıl ol
duğundan kendisi Dahilî Nizamnamemizin 172 nci maddesinde muharrer ve Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 22 nci maddesiyle müeyyet olan mutlak salâhiyete bi
naen ketini hakikat maddesinden zan altına alındı ve maznunen isticvap edildi.
Hakkında muvakkaten tevkif müzekkeresi ısdar edilerek on gün ihtilaftan
men karariyle ve müddeiumumilik vasıtasiyle Ankara tevkifhanesine sevk ve İs
tanbul'daki evrakı celp olundu.
Tedbirin isabeti görüldü : Kendi ifadesine göre tevkifhanedeki mücerret saatlarmda hafızasını toplamaya muvaffak olan Ömer Nâzım Beyin müteakip ifadele
ri vaziyete vuzuh getirmiş ve tahkikat neticesi şu manzarayı almıştı :
Şirket bakidir, taksim devam ediyor :
Filender şirketinin vekili olup, bilâhare şeriki sıfatında gördüğümüz damadı
Halil Kâmil Bey ortada müstear bir nam gibi duruyordu. İhsan - Doktor Fikret Ömer Nâzım Şirketi baki idi ve İhsan beyin tahsisen (A.F.B.) ray işi için demesi
ne karşı sabit olmuştu ki şirketle mukavelesi mahiyeten mutlak ve umumî idi.
Bahriye Vekâleti tabii mecrasında gidiyor, Hikmet Paşanın Londra'daki te
şebbüsleriyle iştigal ediliyordu. Ömer Nâzım Blum Ondfus işinin zayıfladığını gö-
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rünce Filender'den bir mektup almış, fakat bu da 30 bin tonluk olduğu için su
ya düşmüştü. Nisan içinde idik. Ömer Nâzım, Doktor Fikret Beyler Filender'in 25
bin tonluk havuzuna malum suretle malum olan alâkayı temin etmişlerdi. Edin
ce de havuz işi birden kızışmıştı. İş zaten de fevkalâde bir sürat iltizamını emre
den vatan ve müdafaa meselesi idi. 27 nisanla 9 mayıs arasında geçen on iki gün
senelerdir sürüklenip gelen bu davayı birden kesti attı. Filender'in vekili, havuz
ihalesi üzerine daha taksitini almadan mutat hilafında Fikret Beyin hissesini pe
şin vermek mecburiyetinde kalmıştı. Doktor Fikret Bey kendisinin % 2'den sekiz
bin lira aldığını ve daha bir o kadar matlubu olduğunu söylemesine rağmen Nâ
zım Beyin ifadesine göre Fikret Bey Doyçebank'dan bu hesap için elli beş bin li
ra tahsil etmiş, Nâzım Beye de yedi sekiz bini masraf olarak ayrıca 35 bin lira ve
rilmişti.
Taksim mevcut mukaveleye mutabıktı: Yüzde beş almıyor, üçte ikisi Doktor
Fikret Beye veriliyordu.
Ömer Nâzım - Halil Kâmil'in bir mayın işini takibine iştirak neticesinde de ay
nı taksimi görüyorduk. Burada da Bahriyenin aldığı 300 torpil bedeli olan yüz bin
elli İngiliz lirasından yüzde beş komisyon hesap edilmiş, bunun üçte ikisi Doktor
Fikret Beye ayrılmış, mütebakisi bir ikinci yüzde beşle beraber Ömer Nâzım - Ha
lil Kâmil Şirketine alınmıştı. Hassaten Ömer Nâzım Beyin bu taksim hakkındaki
ifadeleri kendisinden beklenebildiği kadar vazıhtı :
İşte bir arkadaş soruyor - gerek havuz meselesinde, gerek mayın meselesin
deki komisyonun taksiminde vaziyet gösteriyor ki Fikret Bey komisyonun üçte
ikisini alıyor. Bu taksim ilk mukavele mucibince mi oluyor?
Nâzım Bey cevap veriyor : - Aramızdaki mukavele üçte iki midir bilmiyorum.
Öyle ise doğrudur. Zaten elli beş bin yerine altmış bin diye idi ne diyecektik?
Diğer bir arkadaşın suali : - Fikret beyin aldığı paranın hepsi acaba kendisi
ne mi kalmıştır, yoksa bir başkası da bundan müşterek midir?
Nâzım Bey suallere cevap veriyor : - Beyefendi bendeniz onu çok düşündüm,
açıkça söyleyeyim : Bu elli beş bin lirayı kamilen Fikret mi aldı, yoksa İhsan Bey
le beraber mi aldı diye çok düşündüm. Oraya gitmeye, buraya gitmeye, bilmem
neye lüzum yok, bendenize evvelâ bir şüphe girdi : Fikret bu parayı aldı. Yalnız
kendisine değil ya, elbette paylaşacak, dedim.
Sonra bu iki kişi beyninde bir mesele : İhsan Beye de verdi desem ispat et di
yeceksiniz.
Sizin elinizde daha ziyade kuvvet vardır, tetkik ediyorsunuz, tahkik ediyorsu
nuz, bakıyorsunuz, artık bendenizi üzmekte ne mana var.
Nihayet, bizzat İhsan Beyin Halil Kâmil ve Nâzım Beylerden alıp, kendi evra
kı arasında sakladığı ve getirip Encümene tevdi ettiği mektuplar, ancak kendisi
ni şerik addeden birinin verebileceği mahiyette izahat ile dolmuş taşmıştı. Niha-
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yet Nâzım Beyle Gölcük'teki telakide tahkikat safahatında ayrı bir zan noktası
olarak kalmıştı.
Maznuniyet kararı :
Filhakika bütün bu tetkik ve tahkikler,bütün bu ifadeler ve Ömer Nâzım Ha
lil Kâmil Şirketinin defterleri karşısında Encümen, İhsan - Doktor Fikret - Ömer
Nâzım Şirketinin havuz mukavelesinin akdinde mevcut, hatta son güne kadar
aslını gördüğümüz mukavelename dairesinde berhayat olduğuna kani oldu ve bu
kanaatladır ki Encümenin ekseriyeti, Havuz mübayaasmda tebarüz eden mütevali vazife suiistimallerinin mahiyeti, (Bir kimsenin devlet hesabma memur oldu
ğu her nevi eşyanın alımına fesat karıştırarak irtikâp etmek) olduğunu kabul et
tiği gibi hakikati ketm maddesinden maznun ve mevkuf olup, bilâhare b u mad
deden dolayı tahliyesi icra edilen Ömer Nâzım Bey ve Doktor Fikret Beyi, (Bir ci
nayet veya cünhayı teshil veya ikmale sebep olan ef aide bilerek faili asliye mu
avenette bulunmak) noktasından irtikâpta fer'an zimethal ve havuzun tamirine
kadar kayıt ve işaret olunan vazife suiistimallerinde, Müsteşar Hüsamettin Bey
le teçhizat Dairesi Sabık Reisi Fahri Beyi faili aslî olarak zan altına almaya karar
verdi.
Yavuz mukavelesinin akü :
Bahriye Vekili, senevî tediye miktarları 1927 ve 1928 seneleri bütçelerine ko
nulacak tahsisata tabi olmak üzere Yavuz'un tamiri için İcra Vekilleri Heyeti karariyle üç milyon liraya kadar taahhüdatta bulunmaya 1926 Muvazenei Umumi
ye Kanunu ile mezuniyet almıştı. 13 Temmuz 1926'da İcra Vekilleri Heyetinden
de mahremiyeti ve müstaceliyeti sebebiyle, Münakaşa Kanununun (Z) fıkrası
hükmünce pazarlık için ihale kararı aldı ve Yavuz'un tamirini 4 Kânunuevvel
1926'da Sennazer şirketine ihale, şirket namına Mösyö Feliks Godar ile 5 Kânu
nuevvel 1926'da mukavelesini imza etti.
Muamele usulüne, mukavele ufak tefek şekil hatalarından sarfınazar, mak
sada muvafıkür. Encümen bu noktada yalnız tahkikat ve taayyün eden şu cihe
ti işaret arzusundadır.
Yavuz'un tamiri teklifinde Sennazer'e mağlup olan Filender'in % 160 umumî
masraf hissesi kaydetmesine mukabil Sennazer yüzde elli üç ile ve sonunda yüz
de elli ile iktifa ediyordu. Alâkadarlar bu nispet farkının yüksekliğini, Filender'in
havuzdaki zayiatı ile iki işte verdiği ve vereceği komisyonların azim ve cesim ye
kûnunu b u tamirden çıkarmak istemesine hami ettiler. Bu yekûn bu hadise, bu
nevi komisyonlar hakkında evvelce arz ettiğimiz mütalaanın müeyyet bir misali
olmak üzere mülahaza olunabilecektir.
Yavuz işinin komisyoncuları :
Şu hakikatin tespiti lâzımdır : Yavuz'un tamirine ilk talip çıkanları takiben
evvelâ Alman olan Filender şirketinin Fransız olan Sennazer'le birleştirmeye te-
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şebbüs edildiğini, sonra Blum Ondfüs'le Filender'in birleştirildiğini görüyoruz.
Ömer Nazım - Halil Kâmil Firmasının Filender cephesindeki mevkilerine muka
bil, Sennazer'in beş şantiyesinden birisine taalluku dolayısıyla ve Çanakkale'den
gemiler çıkarttığından bahisle kendisinin tamir işine alâkasını temin eden Halil
Hüna Efendi isminde bir Kudüslüyü, onun yanında Nurettin Konice Beyi bulu
yoruz.
Nurettin Konice Bey bu işi şark teşebbüsat nafıa şirketi namına Paris'e gitti
ği zaman bulmuştu. Nurettin Bey Doktor Rıza Servet Beyin hemşerisi ve akraba
sı, Bahriye Vekili İhsan Beyin yirmi senelik arkadaşı olan Sapanca'lı Hakkı Bey
de Rıza Servet Beyin damadı idi. Yavuz'un tamir işinde Hakkı Beyi alâkalandır
mak, dostluk rabıtasiyle de işin müspet neticeye isali hususunda müessir bir
yardım ifa edebilirdi. Bu suretle Sennazer'in vekili üçe baliğ oldu : Sapanca'lı
Hakkı, Nurettin Konice Beylerle ismini yalnız komisyon mektubunda yazılı gör
düğümüz Halil Hüna Efendi.. Evvelkiler üçü arasında taksim edilmek üzere yüz
de beş komisyon mektuplarını aldılar. Hüsrev Sami Beyin, dediklerine göre mev
kii muayyen değildi.
Daha evvel Sapanca'lı Hakkı Beyin ortağı idi, o sırada Hakkı Beyden ayrılmış
Hamdi Ağa isminde biri ile çalışıyordu. Bir gün Hakkı Beyi ziyarete geldiği zaman
istihlâk vergisinden kesilmiş üç bin liralık cezadan tazallüm etti, Sapanca'lı Hak
kı Bey zaten hasta idi, tamir işini takipte Hüsrev Sami Bey bir vazife ifa edebilir
di.
(Sennazer'e karşı :
Alman yapısı olan Yavuz'un tamirini Alman grubuna yaptırmak arzusu ne
kadar köklü olursa olsun iki rakip şirketten Sennazer'in teklifi tasavvurun fev
kinde öyle noksan zuhur etti ki, bu noksan Sennazer'in fennî kabiliyetinden şüp
he uyandırmakla kalmadı, Sennazer de rakip devletlerin parmağı olduğu rivayet
lerini çıkararak endişeleri tahrik etti. O zaman bir tedbir, sigorta tedbiri ileriye
sürüldü. Vakıa sigorta kasta makrun olsun, olmasın Yavuz'un başına gelebilecek
bir tehlikenin hakiki bedeli olamaz ve bu kaydın neticesi, tehlike ikama sebebi
yet vermesinden korkulan müessesenin olsa olsa sigorta kumpanyalarının kasa
sından çıkacak bir tazminata hak kazandırmak için kendi alacağı ücretten bir
miktar prim fedakârlığı etmesinden ibaret kalırdı. Fakat hükümet noktai naza
rından derpiş ve ifa edilmiş belki ilk ve son tedbir de bu olabilirdi. Sennazer si
gortayı da kabul etti : Yavuz'un - Tamirden sonra - teslimi tarihine kadar geçe
cek müddette Yavuz'la havuzu 1 milyon 325 bin İngiliz lirasına sigorta ettirip, po
liçesini hükümete verecek, Vekâlet de sigorta için bir defaya mahsus olarak 20
bin lira tediye edecekti.
Yavuz'un Tamir Şartları :
Mukavelenin diğer esas hakları şu oluyordu: Yavuz şirkete havuz üzerinde
teslim ve havuz şirkete (irae) edilecektir. Yavuz havuzda bulunduğu müddetçe
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Havuzun makinelerine alt mahrukat yağ, ilh.. bütün malzeme ve mevad ve mü
teahhidin sun'u taksirinden mütevellit olarak havuzda ve tertibatı umumiyesinde zuhura gelebilecek her türlü hasarın tamiri müteahhide aittir. Malzemenin in
şa ve imal tarzlarında, tesellüm, tecrübe ve muayenelerinde mukaveleye ve fen ve
ameliyata mugayir bir hal görülür, malî hususatta bir de Yavuz'un tamir ile tes
liminden itibaren müteahhidin garanti ettiği dokuz aya ait bir ihtilaf çıkarsa ha
keme gidilecek, hakem usuliyle halledilemeyen meseleler, ihtilaflar ve mukavele
de musarrah olmayan, ahval, Türkiye Cumhuriyetinin umumî ve hususî kanun
larına bakılarak hal olunacaktır. On iki aylık tamir müddeti Yavuz'un Havuzda
tesliminden iki ay sonra başlayacaktır.
Hükümetin tediyatı ise şöyle olacaktır : 1927 Haziranı nihayetinden 1928
Mayısı nihayetine kadar devam eden malî sene içinde her ay 110 bin lira vermek,
mütebaki borç - ki, o tarihte tamir ikmal edilmiş olacaktır - yine 1928 senesinin
12 ayına taksim edilmek suretiyle...
Vekâlet tediyeyi geciktirirse yüzde dokuz faiz verir, bu teahhur iki ayı geçtiği
halde müteahhidin tamiratı tatil yahut mukaveleyi fesh etmeye salahiyeti vardır.
Şayet vekâlet, mukaveleyi sebepsiz feshederse mütebaki inşaatın tamirat bedeli
mecmuundan yüzde on tazminat vermeyi taahhüt eder. Aynı suretle Yavuz'un
tecrübede sürati (7-1/2) mili bulmazsa şirket yine derece üzerine tazminata borç
ludur. Sennazer'in asıl tercihine sebep de, aksi hali tazminata bağlanan bu sü
rat keyfiyetidir.
Bu esas şartlarla Sennazer Yavuz'u reji usulüyle tamiri deruhde ediyordu.
Yalnız tamirat listelerinin kazanlar kısmında işaret edilen tecdit ve tamir işlerine
vekâlet maktuan 157 bin 795 dolar borçlanıyor, bu maktu kısımlar için de boru
siparişinden sonra % 60'ma, boruların yarısı gemiye geldiği zaman yüzde on be
şine, ikinci nısıf gelince yüzde beşine, kazanların tecrübesinden sonra yüzde
onuna ait faturaların komisyonca tasdik ve kabulü şart koşuluyordu.
Şirket yüzde yedi buçuk teminat vermiş, alacağı paranın yüzde beşinin temi
natı katiye akçası olarak tevkifine muvafakat edilmiştir. Geminin tamiri bitti de
nilmeden evvel Yavuz son süratle giderken Salvo endaht tecrübesi yapılacak, tec
rübe hitamında son bir kere daha havuzlanacak ve karinesi muayene edilecektir.
Endaht masarifi vekâlete ait olacaktır. İki taraf Yavuz'un tamiri için muharrer
müddete riayet edecek, teahhür olursa haftasına 9,70 dolar tazminat verecektir.
Ancak, harp, grev, infilak, hastalık kaza gibi sebepler esbabı mücbireden idi. Bu
sebeplerle Hükümet tazminatsız temdidi kabul edebilse de, tazminata tabi teah
hür müddeti azamî iki aydır. Bundan sonra vekâlet protesto çekmeksizin muka
veleyi feshetmek hakkını haiz olur. Mukavele feshedildiği halde evvela taahhüt
edilen madde bedelinin yüzde onbeşi, sonra bir başkasına bu mukavele fiyatın
dan fazlası verilirse o fazlayı vekâlet Sennazer'in matlubatmdan tarh ve tenzil
edecektir.
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Tamirde Teahhur :
Tamir mukavelesinin akdinden pek az bir zaman sonra havuzu, Yavuz üze
rinde olduğu halde teslim mecburiyetinde olan Filender Şirketi bu havuzlama es
nasında havuzu sakatlamış tır, tamire başlamak mümkün değildi, vekâletle şir
ket anlaştılar. Mukavele hükmünün icrasını tamirin biteceği bir zamana talik et
tiler.
(Sennazer)'in Sigorta İhtilafı :
Nihayet 20 Ağustos 1927'de havuz bitti, Yavuz havuzlandı. Fakat 29 Ağus
tosta Yavuz'u tesellüme davet edildiği zaman şirket imtina etti.
Sennazer, sigorta şirketlerini, dok'un sonradan kazaya uğraması üzerine ev
velce kabul ettikleri yüzde bir yerine yüzde beşe varan bir prim aradıklarını bil
diriyor, aradaki farkların vekâletçe kabulünü istiyordu.
Tediye Meselesi:
Bundan evvel de bir başka noktai nazar farkı çıkmıştı. Henüz tamir de baş
lamamıştı. Mukavelenin ruh ve esası bir senede tamir, iki senede tediye idi. Ge
minin teslimi ile fiilen tamiri başladığı tarihten ilk taksitin tediyesi zamanı ara
sında takriben dört ay zaman konulması da bunu ifade ediyor. Ve hakikatte mu
kavelenin 15 inci maddesi 2 nci maddesiyle mütenazır ve mukayyet bulunuyor
du. Şirket böyle anlamak, istememişti, mukavelede ilk taksitin tediye zamanının,
mücerret Muvazenei Umumiye Kanununun hükmüyle mütenazır olması için
1927 Haziran sonu suretinde gösterilmesinden cüret alarak tatbikatta belki iki
sene hiç tamir yapılmaksızın Yavuz'un tamir bedelini mukasseten almak gibi gü
lünç bir neticeye varacak bir hükmün infazını istemişti. Vekâlet Maliye Hukuk
Müşavirinin de mütalaasını aldı, mukavelenin ruh ve esası bu telakkiye müsait
değildi. Şirketin istidasına ret cevabı verildi ve iki aya baliğ olabilecek bir teahhürle şirketin eline bir fesih hakkı vermek ihtimalinin önünü almak üzere de ilk
taksit depozito suretiyle bankaya yatırıldı.
Şirket Kimlere Başvuruyor?
Şirketin sigorta mecburiyeti mutlaktı. Hükümetin yirmi bin liradan fazla bir
para vermek mesuliyeti yoktu. Başvekil, vekil mukavelenin tadilinden ise feshine
kadar yürümek hususunda mutabık idiler. Şirketin vaziyeti zayıftı. Hükümet,
elindeki fesih hakkını kullanırsa hem şirket işi kaybedecek, hem de Hükümet bu
güne kadar teminat ve mal suretiyle biriken alacaklarından, tamir başka bir şir
kete verildiği halde, aleyhte hâsıl olacak fark ile ayrı bir tazminat alabilecekti.
Münhasıran sigorta işini matlupları veçhile halletmek için şirketin vekillerin
den Nurettin Bey İsmet Paşa Hazretlerinin biraderleri Hasan Rıza Beyle birlikte
ticaret eden yine Paşa Hazretlerinin akrabasından Resai Beye başvuruyor, ona
şirketin Sapanca'h Hakkı Beyden inhilal edecek umumî vekâletini, milyonluk iş
lerin kazancını vaad ediyordu. Mesele Resai Beyin ücret olarak {5 000) İngiliz 11288
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rası teklif etmesine hak verdirecek bir ehemmiyet idi. Hasan Rıza Bey bu işin ka
bulüne taraftar olmadı.
Şirketin Bulduğu Çare :
Nihayet şirket yeni bir hal çaresini teklif etti: Mademki sigortanın primine iş
tirak etmiyoruz, maksat prim yekûnunu eksiltmektir. Bu sigorta müddetinin
tenziliyle de olabilirdi. O halde sigortayı geminin en tehlikeli addolunan zaman
larına hasretmek de bir tesviye sureti idi.
Bahriyenin Reisler Encümeninde :
Vekil İhsan Bey, bu teklifi, imalat dairesi inşaiye şubesinden Celâlettin Bey
le Hukuk Müşavirini takviye için çalıştırdığı ifade olunan hukuktan mezun kâtip
yüzbaşı Mehmet Ziya Beyi de memur ederek Müsteşar Necati, Donanma Dairesi
Reisi Ethem, Muamelatı Zatiye Dairesi Reisi Emin, Levazım Dairesi Reisi Hulusi,
İmalat, İnşaat Dairesi Reis Vekili Mustafa Ziya, Hukuk Müşaviri Mustafa Lütfi,
Muhasebe Müdürü Nafi Beylerden mürekkep bir (Encümeni rüesa) ya tevdi ve
işin hallini onların kararma rapt etti.
Encümeni rüesanın kararı yalnız sigorta meselesini bu esas dahilinde halli
kabul etmekle iktifa etmiyordu. Eğer Heyeti Fenniye rahneler kapandıktan son
ra gemiyi denize tenzil etmeye lüzum görmeyerek mütebaki tamiratın da havuz
da icrasına karar verirse, şirket Yavuz'un bu suretle Havuza ik'adından sarfına
zar edilmesine mukabil vekâlete nakden 3 250 İngiliz lirası verecek, yine şirket
Yavuz'un tamirinden sonra vekâlete teslimine kadar geçecek müddette Yavuz'u
havuzdan çıkarmak ve havuza almak ameliyelerini idare için masarifi kendi ta
rafından verilecek, fakat Bahriye Vekâletinin itimadına şayan olacak bir müte
hassıs getirecekti. Şirketin de kabulüyle Encümeni rüesadan ilaveten çıkan bu
iki fıkranın birincisi, havuzlamadan sarfınazar mukabilinde şirketten vekâlete 3
250 lira tediyesini ifade etmekle şirketin tamirden sonra 36 ncı madde mucibin
ce havuzlamak mecburiyetini teyit ediyor, fakat aynı madde hükmünce Yavuz'un
tamirden sonra denize indirip, Salva endahtiyle tecrübesindeki katiyeti velev bi
zim heyeti fenniyemizin kararına talik suretinde olsun zaafa düşürüyordu. Bu
tecrübe kati ve zaruri idi. Bundan sarfınazar iki tarafın da hatırına gelmeli idi.
Mütehassısa dair ikinci fıkraya gelince : Bahriye erkânının geçenki havuzla
ma tecrübesinden yürekleri yanmış olduğunda şüphe yoktu. Yavuz'u mutlaka
sağlam ve seri bir harp gemisi haline getirmek başka, bir suretle hasara uğrama
sı halinde sigortadan hazineye tazminat almak başka bir şeydi. Erkânı harbiyenin isticaliyle sabitti ki, ikinci tedbir ile birincisi istihsal edilmiş olmuyordu. Ha
vuzlamada Türk bahriyesinin hiç değil ise nazari alakası hâkim olmalı idi.
Lâkin getirilecek bir mütehassısın Bahriye Vekâletinin itimadını haiz olması
nı şart koşmak da efalinden tevellüt edebilecek mesuliyeti şirketten Hüküme
te nakledebilirdi ve ilavede Hükümetin mesuliyetten bu takdirde de vareste
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olduğunu ifade eden ve her halükârda mesuliyet şirkete aittir diyen bir mana
yoktu.
Halbuki 36 ncı maddeye göre Yavuz'u indirip, tecrübeye arz ettikten sonra
havuzlamak şirketin uhdesinde sabit bir mükellefiyetti. Bu madde hükmü mün
hasıran endaht masrafının vekâlete aidiyeti tasrih edilmesiyle değil, esasen ha
vuzun kendisine irae edilmiş olduğunu, Yavuz'u havuz üzerinde tesellüm eden
şirketin yine havuz üzerinde ve bu defa son tecrübe ve muayene ile sağlam ve (27
1/2) mil sürate malik bir gemi halinde teslim mecburiyetinde bulunduğunu gös
teren diğer maddelerle bir kül teşkil ve havuzlamayı, bittabi mütehassısını da,
onun masrafını da tahammül etmek üzere, şirkete tahmil ediyordu. Nihayet bu
maddelerde ipham görülür ve tatbikte bir ihtilaf zuhur ederse yine mukavelenin
tayin ettiği usul dairesinde haledilirdi. Havuzun sun'u taksirden mütevellit ha
sarlarından Yavuz'u tamir eden Sennazer'e mesuliyet teveccühü, havuzun kendi
sine irae edilmiş bir malımız olmasındandı. Bu kaydı Yavuz'a teşmil etmek, İcra
Vekilleri Heyetinin pek muhik olarak işaret ettiği gibi, sun'u taksirinden mütevel
lit olsun, olmasın esasen Yavuz'u sağlam hale getirmekle mükellef olan şirketi
Yavuz'da vukuu muhtemel hasarların "sun'u taksirden mütevellit mi, değil mi?"
diye tefrik etmesine ve bundan bir ihtilaf ve zarar çıkmasına yol açabilebilirdi.
Fakat Bahriye Vekili İhsan Bey, bu ahkâmı ihtiva ve mukavelenin 17 ncı
maddesi yerine kaim olacak olan maddei müzeyyelenin merbuten takdim edildi
ğini, 17 Teşrinievvel 1927'de Başvekâlete bildirdi ve o suretle tadiline müsaade
istedi. Zira bu nevi tadiller vekilin kendi salahiyeti dahilinde değildi. Teklif İhsan
Beyin Heyeti Umumiyede söylediği gibi şirketin teklifi olmakla kalmamış, bunu
vekâlet evvela Müsteşar Necati Beyden sâdır olduğu anlaşılan mütehassıs tekli
fiyle meze ederek benimsemiş, öyle göndermişti.
İcra Vekilleri Heyetinin Reddi Muhakkaktır :
Bahriye Vekâletinin teklifi, evvela Vekiller Encümeninden, sonra Hükümetçe
havale olunan her nevi mesail hakkında beyanı mütalaa vazifesinden olan ve bu
vazifesinden her zaman istifade lüzumu aşikâr bulunan Şûrayı Devletten geçti ve
gerek vekiller içinde, gerek Şûrayı Devlette maddeyi Teçhizat Dairesi Reisi Meh
met Ali Beyle Bahriyenin avukatı Ziya bey müdafaa etti.
Şûrayı Devlet mütehassıs meselesine temas etmemiş, yalnız Bahriye Vekâle
ti namına tanzim edilecek sigortanın - şüphesiz kısmî hasarların tamiri mecbu
riyeti başka, o hasarlar sebebiyle sigortadan bir tazminat almak başka olduğu
mütalaası hâkim olacağından - kısmî ve nispî hasarlara da teşmilini, sigorta
mebde ve müntehasının heyeti fenniyece tayin edilmesini tavsiye ederek sigorta
için verilecek 20 bin liranın Yavuz'un havuzlanmasından vazgeçildiği halde alına
cak 3 200'den mahsup olunmasına lüzum göstermişti. Bir de yüzde yedi buçuk
teminat akçasının kanunen yüzde on beşe iblağı lazım geldiğini hatırlatıyordu.
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Keyfiyet İcra Vekilleri Heyetinin İsmet Paşa ve bizzat İhsan Beyle beraber
Mahmut Esat, Cemil, Tevfik Rüştü, Mustafa Abdülhalik, Mustafa Necati, Mehmet
Sabri, Mustafa Rahmi, Doktor Refik Beylerin hazır bulunduğu 24 Teşrinievvel
1927 içtimaında müzakere ve müzakerede mütehassıs maddesi reddedildi. İhsan
Bey bu mütehassıs maddesinin müzakeresi iddiasında bir zühul eseri olduğunu
söylemekte musir olmakla beraber, Encümeni İsmet Paşa Hazretlerinden sonra
sırasiyle Mustafa Abdülhalik, Mahmut Esat, Mustafa Necati, Cemil, Rahmi, Tev
fik Rüştü, Sabri, Behiç Beyleri Encümende dinledi ve hasta olarak Doktor Refik
Beyin de istinabe tarikiyle ifadesine müracaat etti. İkisi bugünkü İcra Vekilleri
Heyetinde dahil olmayan bu zatlardan 24 Teşrinievvelde Avrupa'dan henüz avdet
etmemiş olan Behiç Beyden maadası mütehassıs maddesinin o günkü müzake
rede görüşüldüğünü beyan, hatta Başvekil Paşanın sinirlendiğini, başlıca Tevfik
Rüştü Beyin münakaşaya iştirak ettiğini, madde şirketin mesuliyetini bertaraf
edeceği mülahazasiyle kabul edilmediğini ifade ettiler ve bir çoğu müzakere so
nunda İhsan Beyin Başvekile şimdi ben ne yapayım? diye sorduğunu, görüşü
nüz, yine görüşelim cevabını aldığını söylediler.
Karar ve Kanun Hilafına :
Bu tezkerenin kararını Müsteşar Kemal Beyin istinsah ettiği Şûrayı Devlet
tekliflerinin baş ve son taraflarına ilave suretiyle bizzat Başvekil Paşa Hazretleri
yazmış ve karar ertesi günü (25 Teşrinievvel, Sah Bahriye Vekâletine göndermiş
ti. Vakıa bir teamüle göre bu cevapta mütehassıs maddesinin reddedildiği yazıl
mıyor, fakat Şûrayı Devletin tekliflerini sayarak, şirket mukavelesinin İcra Vekil
lerince hangi noktalarda tadiline muvafakat edildiğini bilmiyordu. Bahriye Vekâ
leti bu tadilin salahiyeti haricinde olduğunu elbette bildiğindendir ki, Muhasebei
Umumiye Kanununun 136 ncı maddesi o gün de mer'i olduğu halde mütehassıs
meselesini mukaveleyi tadil istizaniyle ve diğer maddelerle birlikte İcra Vekilleri
Heyetine sevk etmişti.
İhsan Bey müdafaalarında mütehassıs fıkrasını da ihtiva eden maddei müzeyyeleyi okumadığını ve yalnız onun rapten gönderildiğini mutazammm tezkere
yi imzalamış olduğunu söyledi. Fakat teslim ederler ki, Teçhizat Dairesi Reisinin
kanunen imza ettiği bir şeyin mahiyetini anlamaya mecbur olduğunu söyleyen
bir vekilin kendisini bu tabii ve esaslı kaideden müstesna tutmak Encümenin ik
tidarından hariçtir. İstizana cevaben gelen tezkerede mütehassıs maddesine ait
bir hüküm görmeyen vekil - Celâlettin Beyin ifadesinde vekilin retten haber ver
diği naklen söylenmiş olmakla beraber, hakikaten retten haberdar edilmemişler se, bütün alâkadar daire reisleri vesaire hukuk müşavirleri avukat Ziya Beyin
son defa Encümen huzurunda söylediği gibi, bu sükût ve noksanın ret olmasa
bile kabule delalet etmeyeceğini anlayarak İcra Vekilleri Heyetinin bu husustaki
kararının tasrihini isteyeceklerdi.
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Daha Çok Aleyhimizde Bir Kabul:
Ne Encümen, ne vekil, bunu lüzum görmedi. Şirketle yeniden 26 ve 27 Teş
rinievvelde temasa geçildi. Şûrayı Devletin teklifleri kabul ettirildi. Lâkin bundan
mütehassıs maddesi hükmü bu defa daha şedit olarak giriyordu. İcra Vekilleri
Heyeti, şirketçe celp ve masrafı tediye edilecek mütehassısın Bahriye Vekâletin
ce itimada şayan olmasının şart koşulmasını Hükümet aleyhine buldukları hal
de, bu defa masrafı şirketçe verilecek mütehassısın vekâlet tarafından celp edile
ceği yazılıyordu ve bunlara bir de o güne kadar düşünülmemiş bir tediye mese
lesi ilave olunuyordu.
Tahkikat şunu tespit etti: 27 Teşrinievvel, Perşembe günü alâkadar Vekil İh
san Beyin nezdinden (O tediye meselesini hallediniz) emriyle çıkmışlar ve Avukat
Ziya Beyin yazdığı ve hazırladığı fıkraları (Bunlar devletin lehine tadillerdir. Usu
lü Muhasebei umumiye Kanununun - 136 ncı maddesi devlet lehine olan tadila
tın icrasını vekillerin salahiyetine terk etmiştir) mütalaasiyle kabule karar ver
mişlerdi.
Mütehassıs maddesinin evvelce İcra Vekilleri Heyetine şevki, onun devlet le
hine olmadığının vekâletçe kabul ve itirafı mesabesinde olduğu kadar arz edilen
şu mülahazalar haddi zatında maddenin mücerret halini devlet aleyhinde bul
mak için herkesi inandırmaya kâfi iken, bu son içtimada Usulü Muhasebe Kanu
n u n u n 136 ncı maddesinin hassaten müzakere mevzuu olmasının gizli bir sebe
bi var mıydı?
Tediye Maddesinin Tadili :
Tediye maddesi büsbütün yeni bir mesele idi : Hukuk Müşaviri Mustafa Lüt
fü Bey Maliye Hukuk Müşavirinden aldığı mütalaa üzerine, malum olan taksit te
diyesi talebini vekâletin reddetmiş olmasına rağmen, şirketin bir gün bu nokta
dan bir hak iddia edeceği zannında ve bu iddianın da âdeta şirket lehine halledi
leceği kanaatinde idi. Onun fırsattan istifade edilerek buna kati bir hal şekli bu
lunması talebi, - Hakikaten tamir başlamadığı halde Haziran 1927 sonunda te
diyeye başlanacaktır ve Yavuz'u tesellümden imtina eden şirketin imtinaından
sonraki zaman için de bu hüküm cari olacaktır denilse bile 440 000 liralık dört
taksit, taksit zamanı geçmiş iken - mütemadiyen ağızda 660 000 liralık tediyesilüzum ve ihtimallerinden bahsedilmekten hâsıl olmuş bir müsait hava içinde der
hal hüsnü telakki buldu ve bir fıkrası bizzat Muhasebe Müdiri Nafi Beyin ilave
ettiği öyle bir maddeye vücut verdi ki, evvela ceffelkalem hazine lehine addoluna
mazdı. Çünkü 1927 senesine ait aylık taksit tediye esası, götürü ve reji olarak ya
pılan işlere dair komisyonca tasdik olunacak faturalarının ibraziyle tediye esası
na inkılap ediyordu. Faturaların götürü aksama taalluk edenleri ise, boru ve ka
zan gibi şeylerin maktu fiyatlarına şamil olduğundan bunlardan siparişi tahak
kuk edenlere ait ve şirketin müddeasını teyit için ara sıra ibraz ettiği mevzuba
his faturaları tediye mecburiyeti hâsıl oluyordu. 660 bin liralık müterakim taksi-
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ti vekâletin resmen aksini ifade etmesine rağmen lazımüttediye addetmek belki
bu tadili hazine lehine gösterebilirdi ise de mukavelenin tatbik ve icrasiyle ikti
sap ettiği son vaziyetinden tecerrüt ederek maliyenin llO'ar bin liralık taksitlerin
tediyesini vaktiyle kabul etmiş olmasını esas tutmak caiz olamazdı.
30 Teşrinievvelde İmza :.
Halbuki ne mütehassıs maddesi İcra Vekilleri Heyetine sevk edilmiş ne bu te
diye maddesinde İcra Vekilleri Heyetinin ve hatta hiç değilse usulü Muhasebe Ka
n u n u n u n : (Merkezde avans itasını mutazammın olan mukavelat ile elli bin lira
yı mütecaviz taahhüdat ve mukavelatın icradan evvel Maliye Vekiline ibrazı la
zımdır. Bu evrak azami on beş gün zarfında Maliye Vekili tarafından tetkik ve bir
neticeye rapt olunur.) Suretindeki 64 üncü maddesine tabi olarak Maliye Vekâ
letinin rey ve mütalaası alınmıştı. Bilakis Yavuz'un tamiri bitmemiş ve kendisi
nin Heyeti Umumiyedeki ifadesinde kabul ettiği bir sene tamir, iki sene de tedi
ye esası haleldar olmuş bulunmasına rağmen tediyatı 1927 - 1928 senelerinden
sonraya bırakmamak isticaliyle yapılan bu tadilat - 28 Teşrinievvel Cuma tahriri
nüfus, 29 Teşrinievvel Cumartesi Cumhuriyet Bayramını takiben - 30 Teşriniev
vel Pazar günü akşama doğru İhsan Bey tarafindan imza edildi.
Vekil İhsan Bey bir gün sonra Hükümetin istifa edeceğini muhakkak biliyor.
Bahriye Vekâletinin ilgası tasavvurlarından elbette gazete neşriyatı suretinde ol
sa büe haberdar bulunuyordu. Böyle günlerde vekiller hukuken salahiyet sahibi
olsalar da manen çekilmiş vaziyette oldukları için esaslı bir iş görmemek mutad
ve müteamildi. Hatta Mahmut Esat Beyin ifadesine göre Başvekil Paşa bunu sa
rahaten de söylemiş bulunuyordu.
İsticalin Sebebi?
En hayatî ehemmiyeti haiz meseleler mutlaka bir hal tarzına vasıl olmuştur.
Mütehassıs meselesinin (Her şeyden evvel Yavuz) düsturuyla ifade olunacak te
miz kanaatların mahsulü olduğunu kabul etmek, bunun tekrar müzakeresi lü
zum ve imkânını inkâra hak vermez.
Madde eğer evvelce İcra Vekilleri Heyetine gitmeden kabul edilmiş olsaydı,
mahiyetini takdirde hata ihtimalinden bahsedilebilir, mesela tediye maddesinde
de böyle bir takdir ciheti ispata muhtaç olarak varit görülebilirdi. Hatta mütehas
sıs maddesinin İcra Vekillerine arz edildiği reisler Encümenince malum iken, ge
len cevabî tezkerenin bu noktada sakit olmasının kabul addolunması da bir an
için itiraz esası olmaktan çıkarılabilirdi. Fakat bir tarafta Encümeni rüesanın sa
lahiyet maddeleri aramak ve müzakere etmek ıztırarını duymasına bakılınca bu
n u n kasta mahmul olması lazım geldiğini kabul zarurî oldu. Ve Bahriye erkânın
dan çıkarak Bahriye Vekâletine mal olduğunu gördüğümüz mütehassıs madde
sinin, bilahara yapılan ıslah müzakeresinde, bir yeni ibare ile şirket tarafından
Hükümete teklif ve İhsan Beyin imzaladığı tadillerin de Hükümetten ziyade şir
ket lehine telakki edileceğinin bizzat şirket mümessili tarafından Encümende ifa
de edilmiş olması hâsıl olan vaziyetten kimlerin ne şekil ve surette müstefit ol-
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mak istediklerini göstererek cereyan eden hadisenin gizli müessirlerini aramak
ta Encümeni teşci etti.
İhsan Bey - Sapancalı Hakkı Alâkası :
Sapancalı Hakkı Bey, filvaki ihsan Beyin eski bir dostu idi. İhsan Bey Hakkı
Beyin biraderi ve eski şeriki Baki Beyin yazıhanesinde ticaret işleriyle de meşgul
olmuştu ve dostluğu yalnız eski olmaktan ibaret sayılamazdı. Encümen bu dost
luğun resmî gemilerde yalnız kendisine yer verilecek derecede samimiyet ve ha
raretle devam ettiğini de gördü. Hakkı Beyin Sennazerle alâka peyda etmekte bu
dostluğun semeresini almak ümidinin amil olması pek tabii telakki olunacağı gi
bi kendisine bizzat İhsan Beyin verdiği bir mektup da umduğu şiddetli iltizamın
görüldüğüne delalet eder kuvvetli bir vesika teşkil etmekte idi.
İhsan Bey Sennazar Şirketi mümessili Hakkı Beye vekâletten bir mektupla
ilk parti olarak inşası mutasavver tahtelbahirlerle destroyerlere ait olmak üzere
bir liste veriyor ve (Mümessili olduğunuz şirket nezdinde azamî faaliyet ibraz ede
rek suratla fiyatlarını bildiriniz) diyordu.
İhsan Bey bu mektubun fiyat yoklamaktan ibaret olduğunu ifade etti. Bu
mektuba merbut olan liste Erkânı Harbiyeden gelen listeye mutabık olmadığına
göre, hemen hemen Hakkı Beyin mümessili olduğu şirket nezdinde kendi kader
ve itibarını takviyeye hizmet etmek maksadiyle yazılmış bir mektup değilse, bu
mektubun münhasıran Hakkı Beye verildiği muhakkak olduğuna nazaran, En
cümen şunu tespit eder ki, mümasil şirketlerin hepsi bu sualde ihmal yahut
Hakkı Bey bu hitapta hepsine tercih olunuyordu.
Hakkı Beyle Nurettin Beyin alacakları komisyondan istifade etmeleri de, ev
vela bu işin bozulmamasına, sonra hazinenin tediyatta bulunmasına bağlı idi.
Mütehassıs maddesi tekrar ortaya çıkarsa belki uzun müzakerelere vesile ve
recek kabinenin Teşrinievvel sonunda istifası muhakkak olduğuna göre de belki
işi intaç imkânı elden gidecekti. Bunu herçibadâbat bitirmek lazımdı.
Kanunen Rüşvet :
Bu vaziyet muvacehesinde Encümenin ekseriyeti, aynen havuz maddesinde
olduğu veçhile, İhsan Beyin kanuna muhalif olarak bir mukavele tadilini imza et
mesini, Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesine temas eder bir fiil olarak ka
bul etti.
Kanunun bu maddesi kanunen ve nizamen yapmaya mecbur olduğu şeyi
yapmak veya yapmamak için, Hükümet işlerini görenlerin, başkalarına aldırdık
ları parayı ve her ne suretle olursa olsun temin ettikleri menfaati rüşvet sayıyor
ve müteakip madde bunun cezasını tayin ediyor.
Encümenin ekseriyeti yeni ve eski Ceza Kanunlarının rüşvet telakkisinde ba
riz bir fark olduğu kanaatında idi.
Eski Ceza Kanununca resmî bir vazife ile mükellef olanların bu dava vekille
rinin kanunen ve nizamen yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamak
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yapmaya mecbur olduğu bir şeyi yapmak veya yapmamak için akça ve hediye namiyle aldıkları eşya ve temin ettikleri sair menafi rüşvet addolunurken, yeni Türk
Ceza Kanununa göre, maaşlı veya maaşsız, daimî veya muvakkat, mansup veya
müntehap, yeminli veya yeminsiz olarak Hükümete veya nahiye ve köylere ve be
lediyelere ait bir işle tavzif ve tevkil edilen ve Hükümet ve nahiyelerin doğrudan
doğruya nezareti altındaki daire ve müesseselerin işlerini görmekle mükellef bu
lunanların ve efradı nastan olup da hakem, ehlihibre, mümeyyiz, tercüman, sen
dik, muhammin, tasfiye memuru gibi resmî bir vazife ile mükellef bulunan kim
selerin ve kâtibiadil, avukat ve davavekillerinin kanunen ve nizamen yapmaya
mecbur olduğu şeyi yapmak ve yapmamak için aldıkları ve başkalarına aldırdık
ları para ve hediye namiyle aldıkları eşya ve her ne suretle olursa olsun temin et
tikleri sair menfaatler rüşvet olduğu gibi, bu maksada mebni az veya çok paha
lıya alıp sattıkları ve ihale ettikleri mal ve mülklerin hakiki kıymetiyle verilip, alı
nan bedel arasındaki fahiş fark dahi rüşvet oluyordu.
Cürümde Şerikler: Vazife Suiistimalleri :
Encümenin ekseriyeti, Türk Ceza Kanununun bir kaç kişi bir cürüm veya ka
bahatin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiilî irtikâp her birinin o fiile mahsus ce
za ile cezalandırılacağını mutazammm 64 üncü maddesi delaletiyle yine 211 inci
maddeye istinaden de Sapancalı Hakkı ve Nurettin Konice Beylerin cürümde şe
rik olduklarına karar verdi.
Kezalik Encümen mukavelenin kanun hilafı tadiline ait safhada müsteşar ve
kili Necati, Donanma Dairesi Reisi Ethem, Levazım Dairesi Reisi Hulusi, Muame
latı Zatiye Dairesi Reisi Emin, Teçhizat Dairesi Reisi Mehmet Ali, İmalât ve İnşa
at Dairesi Reis Vekili Mustafa Ziya, İnşaiye Şubesi Müdürü Celalettin, Hukuk
Müşaviri Mustafa Lütfü, Muhasebe Müdürü Nafl, Avukat Ziya Beylerin hareketi
ni dahi vazifeyi suiistimal suretinde ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi
ne temas eder memnu bir fiil olarak telakki etti.
Bir Tekaüt Muamelesi :
Encümeniniz geçen mesai zamanlarında Bahriye Nezaretinin eski siparişlere
ait matluplarım takip, tahtelbahir siparişlerine ait kararları icra, mesela Golyat'ı
batıran geminin süvarisi olduğunu mütevazıane ifade eden ve Erkânı Harbiyei
Umumiye Reisinin takdirnamesini hamil olan Ahmet Saffet Bey gibi zatları, bir
muayeneye dahi tabi tutmaksızm, hizmetten ihraç etmek gibi vekâletin dahilî iş
lerini tedvir hususlarında esefengiz addolunacak maceralar dinlemiştir. Ancak
bunları havuz ve Yavuz sahasından hariçte bulan Encümen yalnız Yavuz muka
velesine ait faal bir rolü olduğunu gördüğü Avukat Ziya Beyin Bahriye Kâtip Yüz
başılığından 30 Teşrinievvel tadilinin imzası günü emredilmiş olan tekaütlüğünü
tamamiyle kanun hilafı olarak kaydetmiştir.
Ziya Bey 22 Kânunuevvel 1926'da İstanbul Bahriye Kumandanlığına verdiği
bir istidaname ile Baroya asker olduğunu ketmederek kaydolunmaya mecbur ol
duğunu hikâye ediyor ve yine Bahriyenin hukukî işlerinde ücretle mütekaiden is-
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tihdam edilmek üzere tekaüde sevk edilmesini istiyordu. Ziya Bey tekaüt müdde
tini bitirmemişti. Bu talebi kabul edilmediği için 27 Teşrinievvel 1927 günü hiz
metim on dokuz seneye baliğ olmuştur diye istifa etti. Encümen bu istifaname
nin altında (Müstedii mumaileyh vekil Beyefendinin emri şifahileri mucibince te
kaüde sevk edilmiştir) ibaresini okudu ve filvaki bu emir üzerine ve askerî Teka
üt ve İstifa Kanununun ikinci maddesi tatbikiyle tekaüt muamelesinin tekemmül
ettiğini anladı.
Bu madde tekaüt müddetini bitirmeyenlerin devletçe ademi liyakatları ve sui
ahlâk gibi, mütehakkik kabahatları halinde tatbik edilebilirdi. Bahriyede umuru
hukukiye müdürü olarak istihdam edilmekte olan bir zatın sui ahlâkından bah
se mahal olmadığı gibi, kendisine tevdi edilen vazifenin mahiyetine göre de liya
katsiz addine imkân olamaz. Olsa bile bunu bir vekil dairesinin arz edeceği vesi
kalara istinat etmedikçe tatbik edemezdi. İzhar edilen her arzu kabul olunmaz la
zım ise, Bahriyede bu istisnanın Ziya Bey olmayacağı da pek tabii idi.
Encümen hadiseyi kanun hilafında buldu ve istifa etmekte olan bir zatı teka
üde sevk etmeyi devlet idaresi aleyhinde ve hazine zararını mucip bir hareket te
lakki ve "Kanuna muhalif umurda amire itaat memurları mesuliyetten kurtara
mayacağı" için de tekaüt muamelesini kabul ve imza eden muamelatı Zatiye Da
iresi Reisi Emin Beyi bu noktadan vazifede suiistimal ile maznun addetti.
Maznunen İsticvap Edilenler :
Encümen ittihaz ettiği yeni karar üzerine İhsan Beyden maada sabık ve lahik
Bahriye Müsteşarları Hüsamettin ve Necati, teçhizat Dairesi sabık Reisi Fahri,
Donanma Dairesi Reisi Ethem, Muamelâtı Zatiye Dairesi Reisi Emin, Levazım
Dairesi Reisi Hulusi, Teçhizat Dairesi Reisi Mehmet Ali, İmalât Dairesi Vekili
Mustafa Ziya, İnşaiye Şubesi Müdiri Celâlettin, Muhasebe Müdiri Nafi, Hukuk
Müşaviri Mustafa Lütfi, Avukat Ziya Beylerle Ömer Nâzım, Sapanca'lı Hakkı, Nuretten Konice Beyleri de maznun sıfatiyle isticvap etti.
Doktor Fikret Bey :
Eski Ceza Kanununun 45 inci maddesi delaletiyle fiilin vukuu zamanında
mer'i ve bugünkü kanuna göre cezası hafif olan 83 üncü maddeye temas eder fi
ilinden dolayı maznun olarak isticvabına lüzum görülenlerden Doktor Fikret Bey
Bilecik Mebusu olduğundan kendisinin bu sıfatla isticvabı Heyeti Umumiyenin
kararına mütevakkıf görüldü ve Encümen, Teşkilatı Esasiyenin 17 nci maddesi
nin ikinci fıkrası hükmünce tayini muameleyi Heyeti Celilenin takdir ve kararına
terk etti.
Salâhiyet Meselesi:
Encümen mesaîsini intaç için tahkikatın devamı müddetince bazı kanunî
meseleler hakkında mukarrerat ittihaz etti: Vekillerin vazifelerinden münbais hususattan dolayı Divanı Âlide muhakemelerini emreden Teşkilâtı Esasiye madde
siyle vekâletlerin ifasına mecbur oldukları vazifelerden dolayı vekillerin Meclis
tahkikatına tabi olacağım gösteren Dahilî Nizamnamemizin 169 uncu maddesi
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bu tahkik ve muhakemeyi zaten vazifenin nev'i dolayısıyla hususî eşkâle tabi tut
tuğundan ihsan Beyin bugün vekâlet makamında olmaması encümenin vazife ifa
etmesine mani olmayacağı, gerek arz edilen kanun maddelerinin ıtlakı ile Mecli
si Âlinin tahsisen takrirlerin kabul ve havalesi, gerek emsali delaletleriyle kabul
olundu.
Vekil Memur :
Teşkilâtı Esasiyenin (vekillerin vazife ve mesuliyetleri kanunu mahsus ile ta
yin olunur) suretinde münderiç olan 47 nci maddesi mucibince tanzim ve tedvi
ni lâzım gelen kanun henüz neşredilmemiş ve tedvin ve neşri ve bittabi lâzımeden görülmüş olmakla beraber encümen bu maddede zikrolunan mesuliyeti
münhasıran vekâlet vazifesine mütenazır mesuliyet olacağını ve Ceza Kanunu
n u n umumî ve şâmil olarak ihtiva ettiği hükümlerden vekillerin bu maddeye is
tinaden istisnası varit olmadığını kabul ettiği gibi yine Teşkilâtı Esasiyemizde
"Mebuslukla hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima edemez" şeklinde ya
zılı olan madde hükmüne nazaran İcra Vekillerinin mebuslar arasında intihap
olunacağı hakkındaki madde hükmü ona bir istisna teşkil ettiğini ve maddenin
maksudu mebusların vekâletten başka bir memuriyet alamayacaklarını ifadeden
ibaret olup, Ceza Kanunu hükümlerinin cereyanına mani olmayacağım ve Ceza
Kanununda memurlara ve umuma taalluk hükümlerin aynen vekillere de şümu
lü zarurî olduğunu kabul etmiştir.
Madde Tayini:
Encümen, mesaisini tanzim maksadiyle diğer bir noktayı daha müzakere et
miş ve encümenin vazifesi malî ve cezaî mesuliyet terettüp edecek bir fiil olup ol
madığını tahkikinden ibaret ve bir tahkikat hâkiminin vazifesiyle mükellef oldu
ğuna ve bu fiilen cezayı müstelzim olup olmadığının tayini ise mevzu ceza hü
kümlerinin tetkik ve mütalaasına vabeste bulunduğunda Ağa oğlu Ahmet Beyin
"Heyetimizin vazife ve salâhiyeti masuniyeti teşriiyenin ref ini istilzam eden ve Di
vanı Âliye şevki mucip olan ef al ve harekâtı tespit ederek aynen Büyük Millet
Meclisine arz etmekten ibarettir. Şayet mazbatada mezkûr efal ve harekât tavsif
ve cezaî maddeler tayin edilerek Büyük Millet Meclisine arz ve mazbata reye vaz
olunup, Büyük Millet Meclisince de aynen kabul olunursa Büyük Millet Meclisi
en yüksek kazaî salâhiyeti haiz olduğundan ve kabul etmiş olduğu kararlar ka
nun mahiyetinde bulunduğundan Divanı Âlinin vaziyeti kanaatımca teşevvüşe
uğramış olur. Bunda tevakki için mazbatada masuniyeti teşriiyenin ref ini ve Di
vanı Âliye şevkini istilzam eden efal ve harekât bilâtavsif ve bilâtayini ceza Bü
yük Millet Meclisine arz olunmalıdır." suretindeki noktai nazarlarına karşı encü
menin ekseriyeti Meclisi Âliye takdim edeceği mazbatanın müspet, menfi, ceza
hükümlerini ifade eder yolda tanzimi icab edeceğini ve aksi halde Heyeti Umumiyede müzakere ve rey ita edilecek bir metin bulunamayacağından başka encüme
nin Meclis tahkikatı suretinde ifa ettiği vazifenin de teşriî masuniyetin kaldırıl
ması suretinde ifa edilecek vazifeden farklı mahiyette olduğunu kabul etmiş
tir.
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Tahkikat Bitü :
Encümeniniz her birine yemin ettirerek istima ettiği şahitlerin ve ekseriyetle
asıllarını elde ederek üzerlerinde tetkik icra ettiği vesikaların ifadelerinden hâsıl
ettiği vicdanî kanaatla nihayet tahkikatın daha ziyade tamikine lüzum kalmadı
ğını gördü ve maznunen isticvap ettikleri zatlar hakkında muhakemesi lâzım mı
dır, değil midir? Yolundaki kararlarını tespit etti.
Men'i Muhakeme :
Encümeniniz vazifeyi suiistimalden maznun olan inşaiye Dairesi Müdiri Celâlettin Beyin müttefikan, teçhizat Dairesi Reisi Mehmet Ali Beyin - Ankara Me
busu İhsan Beyin bir reyine karşı - ekseriyetle, Levazım Dairesi Reisi Hulusi Be
yin de - Mustafa Fevzi, Refik İsmail ve İhsan (Ankara) beylerin reylerine karşı yine ekseriyetle men'i muhakemelerine karar verdi.
Muhakemelerine Lüzum Görülenler :
Hakkında tahkikat icra edilen sabık Bahriye Vekili İhsan Beyin tespit olunan:
1. Londra'daki havuz mubayaası teşebbüsü, fiilin vukuu zamanında meri ce
za kanununun 102 nci maddesinin birinci zeyline,
2. Filender'e havuz ihalesi ve mukavelenin tatbikatı, kezalik fiilen vukuu za
manında meri ceza kanunun 83 üncü maddesi yoluyla 82 nci maddesine,
3. Yavuz'un tamiri hakkındaki mukavelelerin tadili hareketleri, Türk Ceza
Kanununun 211 inci maddesi medlulünce 212 nci maddesine,
4. Avukat Ziya Beyin kanun hilafı tekaüde şevki, Türk Ceza Kanununun 240
mcı maddesine,
Temas eder memnu fiillerden görüldüğünden,
Birincisinde, mazbata içinde muharrer azanın akalliyet reylerine karşı, ikin
cisinde, havuz mukavelesinin intacı dolayısıyla Hasan Hayri ve Hakkı Tarık Bey
lerin, mukavele tatbikinde Ağa oğlu Ahmet, Akçora oğlu Yusuf, Ahmet Hamdi, İh
san (Ankara), Tevfik Fikret, Hasan Hayri, Hakkı Tarık, İrfan Ferit, Musa Kâzım
Beylerin, irtikâp noktasında madde tayini taraftarı olmadığından Ağa oğlu Ah
met, zannı galip derecesinde bulunduğundan Mehmet Emin Beylerin, irtikâpta
mevcut delilleri Meclis Encümenince lüzumu muhakeme kararı ittihazına kâfi
bulmadığından ve gerek havuz mukavelesi akünde gerek tesellüm zamanındaki
tadilinde alınmış İcra Vekilleri Kararının ihdas ettiği vaziyetten dolayı Hakkı Ta
rık Beyin Ekalliyet reylerine karşı,
Üçüncüsünde, 211 inci maddedeki aldırdıkları tabiri başkalarına temin ettik
leri menfaat manasında olmayıp, bundan bir memurun yine kendisine verilmek
üzere bir başkasına aldırdığı para maksut olduğu da muhtemeldir mütalaasiyle
ve bir de tediye maddesi dolayısıyla Hakkı Tarık Beyin akalliyet reyine karşı,
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Dördüncüsünde, madde tayinine muhalif olduğundan Ağa oğlu Ahmet Beyin
ekalliyet reyine karşı ekseriyetle,
Ömer Nâzım Beyin de keza havuzun ihalesi maddesinden eski Ceza Kanunu
nun 45 inci maddesi delaletiyle 83 üncü madde hükmünce ve İhsan beyde görü
len ekseriyet reyi ile,
Kanunda musarrah olmayan bir suretle vazifei memuriyetini suiistimal et
mekten dolayı, fiilin vukuu zamanında mer'i ceza Kanununun 102 nci maddesi
birinci zeyli hükmünce zan altına alman sabık Bahriye Müsteşarı Hüsamettin
Beyin (Hakkı Tarık, Haydar Rüştü Beyler Akalliyette)
Sabık Teçhizat Dairesi Reisi Fahri Beyin (Tevfik Fikret, Hasan Hayri, Haydar
Rüştü, Nazif Beyler akalliyette).
Türk Ceza Kanununun (Kanunda yazılı hükümlerden başka her ne suretle
olursa olsun vazifesini suiistimal eden memur derecesine göre üç aydan üç sene
ye kadar hapsolunur. Cezayı taljfif edecek sebeplerin vücudu halinde bir aydan
az olmak üzere hapis, otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi ile cezalan
dırılır ve her halde müebbeden veya muvakkaten memuriyetten mahrum edilir.)
suretinde yazılı 240 inci maddesi hükmünce zan altına alman.
Lâhik Bahriye Müsteşarı Necati Beyin (Akçora oğlu Yusuf, Tevfik Fikret, Ha
san Hayri, Hakkı Tarık, Haydar Rüştü, Refik Beyler ekalliyette),
Donanma Dairesi Reisi Ethem Beyin (Akçora oğlu Yusuf, Tevfik Fikret, Celâl
Nuri, Hasan Hayri, Hakkı Tarık, Haydar Rüştü, Salâhattin, Münir, Nazif Beyler
ekalliyette),
İmalât Dairesi Reisi Vekili Mustafa Ziya Beyin (Akçora oğlu Yusuf, Tevfik Fik
ret, Hasan Hayri, Haydar Rüştü, Refik, Münir, Nazif Beyler ekalliyette),
Muamelâtı Zatiye Reisi Emin Beyin (İhsan Ankara, Haydar Rüştü, Ragıp, Re
fik, Kemal, Nazmi beyler ekalliyette; Hakkı Tarık, Münir, Nazif Beyler yalnız teka
üt muamelesinden lüzum).
Muhasebe Müdürü Nafi Beyin (Hasan Hayri, Haydar Rüştü, Tevfik Fikret
beyler ekalliyette)
Hukuk Müşaviri Mustafa Lütfü Beyin (Tevfik Fikret, Hasan Hayri, Refik, Ke
mal, Münir, Nazif Beyler ekalliyette).
Avukat Ziya Beyin, (Tevfik Fikret, Celâl Nuri, Hasan Hayri, Mehmet Emin,
Musa Kâzım, Münir, Nazif Beyler ekalliyette.)
Lüzumu muhakemelerine karar verilmiş ve bunlardan Ömer Nâzım, Sapancalı Hakkı ve Nurettin Konice Beylerin firarları ihtimaline mebni haklarında mu
vakkat tevkif müzekkeresi kesilmiştir.
Encümeniniz, İhsan Beyin ve ona tebaan diğerlerinin muhakemesi icra olun
mak üzere Divanı Âliye şevklerini Heyeti Celilenin tetkik ve tasvibine arz eder.
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Tahkikat Encümeni Reisi

Mazbata Muharriri

Muğla

Giresun

Yunus Nadi

Hakkı Tarık

Kâtip

Aza

Denizli

Artvin

Haydar Rüştü

Mehmet Asım

Aza

Aza

Adana

Antalya

Kemal

Ahmet Saki

Aza

Aza

Ankara

Edirne

İhsan

Hasan Hayri

Aza

Aza

İstanbul

Balıkesir

Akçora oğlu Yusuf

Sadık

Aza
Balıkesir

Aza

Osman Niyazi

Beyazıt
İhsan

Aza

Aza

Bitlis

Bursa

Üyas Sami

Asaf

Aza

Aza

Bursa
Semih

Tekirdağ
Celâl Nuri
Aza

Aza
Çorum

Zonguldak

Münir

Mehmet Nazif

Aza

Aza

Sinop
Refik İsmail

Şebinkarahisar

Aza

Aza

Manisa

Manisa
Mustafa Fevzi

Kemal

Mehmet Emin
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Aza
Kars
Ağaoğlu Ahmet

Aza
Kırklareli
Doktor Fuat

Aza

Aza

Konya

Konya

Tevfik Fikret

Refik

Aza

Aza

Kocaeli

Konya

Musa Kâzım

Ragıp

Aza

Aza

Kocaeli

Kayseri

Salâhattin

Hasan Ferit

Aza

Aza

Mardin

Muğla

İrfan Ferit

Ali Nazmi
Aza
Yozgat
Ahmet Hamdi

3. Bu sırada, vatanın korunması Üe görevli kara, deniz ve hava kuv
vetlerinin sevk ve idaresi Genel Kurmayda birleştirildiği gibi silahlanma
ve ikmâl ve seferberlik hazırlıklarının yine b u makamca yapılıp yöneltil
diği dikkate alınarak Bahriye Vekâletinin de kaldırılarak deniz işlerinin
Millî Savunma Bakanlığına devrinin yararlı olacağı gerekçesiyle verilen
kanun tasarısı, Genel Kurulun 9.1.1928 tarihli 29 uncu ve 16.1.1928
günlü 32 nci birleşimlerinde görüşülerek kesinleşti ve Bahriye Vekâleti
nin kaldırılmasına dair 1198 sayılı Kanun kabul edildi. (9)
Bahriye Vekâletinin kaldırılmasında açıkça söylenmemekle birlikte
Havuz - Yavuz sorununun etkili olduğu kuşkusuzdur.
4. 394 numaralı karar gereği dosya Ankara'da kurulacak Divanı Âli
ye (Yüce Divan) sevk edildi. Yargılama sonucu bir Başkanlık tezkeresiyle
TBMM Başkanlığına ve Genel Kurula aşağıdaki biçimde sunuldu (10).
(9) Resmî Gazete, 21 Ocak 1928-793
(10) Tutanak Dergisi, C. 3, Sa : 174 -175, Ta : 21.42928
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"Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Sabık Bahriye Vekili İhsan Beyle Sapanca'lı Hakkı, Doktor Fikret ve Nazım
beylerin derecatı muhtelifede mahkûmiyetlerine ve diğer maznunların beraet ve
ademi mesuliyetlerine dair Divanı Âlice ittihaz olunan karar hulâsasını müş'ir ve
Adliye Vekâletinden mevdu Başmüddeiumumiliğin 16.4.1928 tarihli tezkeresi
sureti leffen takdim olunmuştur efendim. 19.4.1928
Başvekil
İsmet
Adliye Vekâleti Celilesine
Bahriye Vekili sabıkı İhsan Bey ve rüfekası hakkında icra kuman muhakeme
neticesinde: İhsan Beyin Filander'in Havuz meselesinde vazifei memuriyetini su
iistimal etmiş olduğuna ve Yavuz meselesinde fesat karıştırmak suretiyle irtikâ
ba teşebbüs eylemekten esbabı müşeddede ile mücrimiyetine ve Ömer Nazım ve
Doktor Fikret beylerin dolandırıcılık fiilinin faili olduklarına ve Sapanca'lı Hakkı
Beyin Yavuz işine müteallik İhsan Beyin fiiline fer'an zimethal olmak suretiyle
mücrimiyetine ve İhsan Beyin Türk Ceza Kanununun 205, 61 ve 13 üncü mad
deleri mucibince ve esbabı müşeddedeye binaen takdir edilen altı seneden badettenzil iki sene ağır hapsine ve iki sene rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine ve
Sapanca'lı Hakkı Beyin 205, 61 ve 65 inci maddeler mucibince bir sene ağır hap
sine ve bir sene rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine, Ömer Nazım ve Doktor
Fikret beylerin kanunu mezkûrun 278 inci maddesine tevfikan dörder ay hapis
ve yüzer lira cezayı nakdî ile mahkûmiyetlerine ve İhsan Beyin hazır havuzu al
mak ve Ziya Beyin tekaüde şevki maddelerinden ademi mesuliyetine ve Filan
der'in havuz meselesinde irtikâptan beraetine, Nurettin Konice Beyin beraetine,
Hüsamettin ve Fahri beylerin beraetlerine ve diğer maznunların da ademi mesu
liyetlerine karar verilmiş olduğu berayı malumat arz olunur, efendim hazretleri.

16 Nisan 1928
Başmüddeiumumi
Yusuf Nihat
REİS - Efendim, Cebelibereket Mebusu İhsan Beyle, Ertuğrul Mebusu Fikret
Bey, haklarında Divanı Âlinin vermiş olduğu işbu karara nazaran Teşkilatı Esa
siye Kanunumuzun 12 nci ve 27 nci maddeleri mucibince mebuslukları zail ol
muştur. Yerlerine diğerlerinin intihabı için Divandan hükümete tebligat yapıla
caktır. (Muvafık sesleri)"
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İlgililer hakkındaki hükmün Meclise duyurulmasını izleyen başkanın
beyanatı esas alınarak aşağıdaki 514 numaralı Karar çıkarıldı (11).
"Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu İhsan ve Bilecik Mebusu
Doktor Fikret Beylerin mebusluk sıfatlarının zevaline binaen yerlerine di
ğerlerinin intihabına dair
No :
415
Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, Flânder'in
havuzu meselesinde vazifei memuriyetini suiistimal ve Yavuz meselesin
de fesat karıştırmak suretiyle irtikâba teşebbüs eylemesinden dolayı
Türk Ceza Kanununun 13, 61, 205 inci maddeleri mucibince iki sene
ağır hapse ve iki sene rütbe ve memuriyetten mahrumiyete; ve Bilecik
Mebusu Doktor Fikret Beyin dolandırıcılık fiilinin faili olmasına mebni
kanunu mezkûrun 278 inci maddesine tevfikan dört ay hapis ile yüz lira
cezayi naktiye mahkûm edilmelerine mebni, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 13 üncü maddesi delaletiyle 27 nci maddesi mucibince mebusluk sı
fatları zail olduğu cihetle yerlerine diğerlerinin intihabı, Heyeti Umumiyenin 21 Nisan 1928 tarihli 63 üncü inikadının birinci celsesinde takar
rür etmiştir"
Başlangıçta belirtildiği gibi Cumhuriyet döneminin ilk Yüce Divan da
vası ilgililerin ağır cezalara çarptırılması ve Bakanlığın kaldırılması ile so
nuçlandı.

(11) Resmî Gazete, 28 Nisan 1928 - 874
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b) Eski Ticaret Bakanı Gaziantep Milletvekili
Ali Cenani Hakkında Meclis Soruşturması ve
Yüce Divanda Yargılanması
1924 yılı Bütçesi uygunluk bildiriminin 8 inci fıkrasında saptanan
usulsüz harcamalar hakkında Sayıştay Komisyonunca 4 Mart 1928 ta
rihli ve 9 karar numaralı raporda : (1) Hububat ve u n ihtiyacını kolaylaş
tırmak ve ekmek fiyatlarının artmasına olabildiğince engel olmak üzere
özel kanunla (2) Ticaret Bakanlığının emrine 500 000 liranın ayrılması
öngörülmüştü. Bu paranın sarfında, bir sorumlu sayman atanmadan ve
kil tarafından doğrudan doğruya alınıp verilmesi, amaç dışı kullanılma
sı, belli sürede hazineye iade etme zorunluluğunun yerine getirilmemesi
ve paranın kimi şahıs ve kurumların zimmetine geçmesine neden olun
duğu, bu tutum ve davranışın malî sorumluluk doğurduğu saptanıyor
du.
Sayıştay Komisyonu Sözcüsü Kastamonu Milletvekili Refik (İLGAZ) in
bu raporun eki açıklamasında kişi ve kurum adları belirtilerek amaç dı
şı ödenen paralar belirtiliyordu.
Genel Kurulun 10.3.1928 günlü 52 nci Birleşiminde görüşülen rapor
(3) üzerinde ilk sözü eski Ticaret Bakanı Gaziantep Milletvekili Ali CENA
Nİ alarak savunma niteliğindeki konuşmasından sonra söz alan üyeler,
yapılan usulsüzlüklerin malî ve cezaî sorumluluğu gerektirdiğini belirtti
ler.
Sonuçta, Meclis soruşturması açılmasına dair olan komisyon raporu
oya konularak aşağıdaki 409 numaralı Karar alındı. (4)

(1) Tutanak D., C. 3,52. Birleşim tutanağına ekli 84 nolu basma yazı.
(2) 21 Ocak 1925 tarihli ve 546 numaralı Kanun, Resmî Gazete:
(3) Tutanak D., C. 3, S. 21-34
(4) 143.1928-839
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Ticaret Vekili Sabıkı Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey Hakkında Tahkikat
İcrası İçin Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden Mürekkep
Muhtelit Bir Encümen Teşkiline Dair
No.
409
Memleketin zahire ve u n ihtiyacım teshil eylemek ve ekmek fiyatının tereffüüne mehma emkân mani olmak üzere kanunu mahsus ile Ticaret vekâletinin em
rine tevdi edilen beş yüz bin liranın bir muhasibi mesul tayin edilmeksizin veki
li sabık Ali Cenani Beyefendi tarafından doğrudan doğruya kabz ve tedvir edilme
si ve muvazılehnin gayriye sarfedilmekle beraber muayyen bir müddet zarfında
hazineye iadesi meşrut bulunan mebaliğı mezkûrenin şimdiye kadar hesabı kat
ve tasfiye ve takip edilmeyerek kısmen muayyen eşhas ve müessesat zimmetine
geçmesine sebebiyet verildiği, kısmen de mahallî istifası taayyün edememekte ol
duğu anlaşılmış olması malî mesuliyeti müstelzim ahvalden görülmüş olmakla
bu bapta Meclisi Âlice tahkikat icrası ve tahkikatın Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep muhtelit bir encümen tarafından bir ay zarfında inta
cı ve encümenin icabında başka bir mahalle gidebilmesi Heyeti Umumiyenin 10
Mart 1928 tarihli elli ikinci inikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir.
K a r m a Komisyon verilen s ü r e içinde görevini t a m a m l a d ı .
D ü z e n l e n e n r a p o r d a olayın b ü t ü n yönleri anlatılıp yetki ve s o r u m l u 
l u k y ö n ü n d e n y a p ı l a n usulsüzlükler y a n ı n d a y u r t ekonomisinin d u r u 
m u , özellikle u l a ş ı m zorluklan, ülkede y a ş a n a n kıtlık geniş biçimde ser
gilenip anlatıldı.
K a p s a m ı ve tarihî önemi itibariyle r a p o r a y n e n alınmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Teşkilaü Esasiye ve Adliye Encümenlerinden
Müteşekkil Muhtelit Tahkikat Encümeni
10 Nisan 1928
Riyaseti Celileye
Sabit Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin, memleketin zahire ve un ihtiyacını tes
hil etmek ve ekmek fiyatının tereffüüne mehma imkân mani olmak üzere kanu
nu mahsus ile Ticaret Vekâletinin emrine tevdi edilen beşyüz bin liranın bir
mes'ul muhasip tayin edilmeksizin doğrudan doğruya kabz ve tedvir edilmesi ve
muvazüehinin gayrıya sarf edilmekle beraber muayyen bir müddet zarfında Ha
zineye iadesi meşrut bulunan bu paranın şimdiye kadar hesabı kati ve takip edil-
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meyerek kısmen bazı şahıslar ve müesseseler zimmetine geçmesine sebebiyet
vermesi ve kısmen de istifa mahalli taayyün edememekte olması malî mesuliyeti
müstelzim ahvalden görülerek hakkında muhtelit encümenince tahkikat icrası
Heyeti Celilenin 10 Mart 1928 tarihli inikadında takarrür etmiş ve bir ay müddet
tayin eden bu karar 11 Mart 1928'de Encümenimize tevdi edilmiş idi.
Muhtelit Tahkikat Encümeniniz 11 Mart 1928 ile 10 Nisan 1928 arasında on
dört celse akdetti ve bütün dosyalar ve defterler üzerinde tetkikat icra ve lüzum
görülen şahitler istima ile malumatına müracaat icabedenlerin ifadeleri zaptedilmek ve Ali Cenani Bey mükerreren isticvap olunmak suretiyle ve tafsilâtı tab ve
tevzi edilecek zabıt ceridelerinde ve onlara merbut tahkikat vesikalarında görüle
ceği üzere kendisine verilen vazifeyi müddeti içinde ifa edip bitirdi.
Tahkikatımızın mebdei şu oldu : Büyük Millet Meclisinin 21 Kânunisani
1341 tarihinde kabul ettiği bir kanun ile Ticaret Vekâleti memleketin zahire ve
un ihtiyacını teshil etmek ve ekmek fiyatının tereffüüne mümkün olduğu kadar
mani olmak maksadiyle mübayaatta bulunmak mezuniyetini alıyor ve bu mu
amelenin tedviri için sermaye olarak beş yüz bin lira tahsis ve bu miktar da Ti
caret Vekâletinin 1340 senesi bütçesinde zahire ve u n mübayaatı sermayesi namiyle açılan bu fasla vaz olunuyordu. Alınacak un ve zahirenin satışından hâsıl
olacak meblağ 1341 senesi Ağustos gayesine kadar diğer mubayaa muameleleri
nin tedvirine tahsis ve muamelenin hitamında da varidat kaydedilmek üzere ma
liye veznesine teslim olunacaktı. Kanunun bir maddesi bu dairede yapılacak mu
amelelerle sarfiyatı münakaşa usulüne müracaattan ve kablelsarf vize kaydından
istisna ediyordu.
Kanunun İcra Vekilleri Heyetinden gelen ve Meclisi Âli Ticaret Encümenince
tanzim edilen esbabı mucibe mazbataları, ilk iki maddede yazılı maksada ait taf
silat ve izahatı ihtiva eder. O günkü vaziyet karşısında Hükümet elinde stok mal
bulundurarak piyasaya hâkim olmak istiyordu; Hükümetin stok malı olduğuna
tüccar tarafından kanaat getirilirse hem ihtikâra mani olmak, hem lüzumunda
ihtiyacı tatmin etmek mümkün olacakü. Stok mal ya bedeli mukabilinde şehre
maneti ve belediyelere Verilerek fukara için ucuz ekmek tedarikine yardım etmek,
yahut umumî bir ihtikâr karşısında doğrudan doğruya piyasaya arz edilerek fi
yatları itidal haddinde tutmak gayelerinden birini elde etmeye vesile olabilirdi.
Kanunda bu cihetlerin zikredilmemesi Hükümeti bu gibi ahval karşısında icraat
ta serbest bırakmak gayesine matuftu.
Layihanın Ticaret Encümeninde tadile uğrayan noktalarından biri un ve za
hire satışından hâsıl olan meblağın 1341 senesinde dahi devren sarfı ciheti ol
muştu. Hükümetin tek mesele içinde sarfa selâhiyet isteyen maddesi Encümen
ce kabul edilmemiş, müddet 1341 Ağustosunun nihayeti kaydıyla tahdit ve ten
kis olunmuştu.
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Layihanın Heyeti Umumiyedeki müzakeresinde : İstanbul'da bir depo vücu
da getirileceği, bu depodan ihtiyaca ve ihtiyacı olan yere göre muamele yapılaca
ğı, yalnız verilen beş yüz bin lira tahsisatın beş altı ay bir yerde ve buğdayda bağ
lı durmasından ibaret bir vaziyet olduğu ifade ediliyordu. Müzakere esnasında la
yihayı müdafaa eden Ticaret Vekili Ali Cenani Bey Cenup ve Cenubi Şarki vila
yetlerimizde ihtiyaçtan fazla zahire olduğu halde vesaiti nakliyemizin muntazam
olmaması dahilde bir yerden diğer mahalle nakle imkân bırakmadığım, yaptığı
tetkikatta civar olan vilayetlerden İzmir'in ihtiyacını temin ümidinde olduğunu
söylüyordu.
Bu münasebetle Vekil Beyin Meclisi Âliyi maruzatı mübayaat için teşkilat
yapmak taraftarı olmadığını da teyit etmekte idi. Her zahire tüccarı her hangi bir
banka yahut ona delalet eden ticarethaneler vasıtasiyle zahire menbalarına nasıl
sipariş veriyor ve alıyorsa öylece onlar gibi almak imkânı vardır, mütalaasında
bulunuyor, "hususiyle bizim vekâletin İstanbul'da kendine mahsus teşkilatı, ti
caret reisi, borsa komiserimiz vardır; "günü gününe zahire piyasasından haber
dar oluyorum. Vekâlet bu suretle işi kolayca idare edebilecektir. Trabzon ihtiya
cım Trabzon Belediyesine göndererek halka tevzi ettirmek imânı vardır" diyordu.
Arz olunan kanun işbu esbabı mucibe ile vücut bulmuş, Ticaret Vekili Ali Ce
nani Bey de icrasına memur olduğu kanun hükmünce beş yüz bin liralık serma
yeyi maliyeden Ticaret Vekâletinin emir ve idaresine nakletmişti.
Bizzat Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin Vekâlet namına 31 Kânunusani
1341'de veznei umumiden makbuzu olduğunu imza ettiği bu meblağa ait olan
hesabı Encümeniniz esas hatlar itibariyle dahi hazır bulmadı.
Büyük Millet Meclisine merbut bir müessese olan Divanı Muhasebaü ita ami
ri sıfatiyle her zaman hesap vermeye mecbur bir vekilin - ita amirliğine nazaran
daha tali bir sıfat olarak - fiilî ve mes'ul muhasiplik mevkiine geldiği takdirde Di
vana vermesi veya verdirmesi evlevtyetle ve mutlak mecburiyeti altında buluna
cak olan ve bir mesuliyet uhdesi teşkil edecek noktaya gelinceye kadar kanunen
tanzim, tetkik ve tevsik edilmiş olması icabeden bu hesapları, Encümeniniz, ev
vel emirde tanzim ıztırarında kaldı ve verilen karar üzerine mazbata muharriri
miz Giresun Mebusu Hakkı Tarık, azamızdan Manisa Mebusu Mustafa Fevzi Bey
lerle iş'arımız üzerine Divanı Muhasebat Encümeni tarafından intihap ve tefrik
edilen Erzurum Mebusu Asım Beylerin nezareti altında, Divanı Muhasebat Aza
sından Hasan Zeki ve Refik Besim Beylere, stok muamele ve hesabına müteallik
olarak her yerden celp ve cemedilen evrak ve vesaika istinaden, yeni bir hesap
tanzim ettirildi. Refik Besim ve Hasan Zeki Beylerin dikkatli ve takdire şayan me
saisi ile kısa bir zamanda ve elde edilebilen vesikalarla evrakı müsbiteleri müsa
adesi nispetinde bir mesul muhasibin tevdiine memur ve mecbur olduğu şekil ve
mahiyeti alan bu hesabın teferruatına, Heyeti Celile, tabı ve takdim edilen mu
fassal raporu ile muttali olacaktır.
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Neticesi Divanı Muhasebat 1340 senesi mutabakat beyannamesinin Meclisi
Âliye tevdi olunan sekizinci fıkrası rakamlarından haylice büyük fark gösteren bu
hesabm esaslarına göre, zahire ve u n mubayaa sermayesi olarak Ali Cenan! Be
yin makbuzu olup 31 Ağustos 1341 tarihinden sonra maliyeye iadesi kanun
muktezası bulunan beş yüz bin liradan devlet veznesine bugüne kadar yalnız 14
437 lira 96 kuruş yatırılmış, mevcut nakit olarak da İş Bankasında beş, Sanayi
ve Meadin Bankasında 21 387 lira 72 kuruş bulunduğu tespit edilmiştir. Müte
baki paranın 132 088 lira 85 kuruşu muameleden mütevellit zarar olmak üzere
mukayyet bulunuyor.
Her ne kadar stok yapmaya karar verildiği anda bu muameleden devlet ma
liyesi aleyhine bir zarar terettüp edebileceği asla telaffuz edilmemiş, buna muka
bil stokun evvela ihtikâra karşı fiyatları yalnız itidal haddinde tutmak, saniyen
lüzumunda maliyet fiyatı ile belediyelere verilerek fakirlere yardımda bulunmak
vesilesi olacağı ifade olunmuşsa da ticarî bir metadan stok yapmak kararı o metaın haddi zatında piyasa fiyatım düşürmek tasmimini ve her halde evvelden tah
min edilemeyecek hadiseler neticesinde fiyatın düşmesi ihtimalini de hamil ol
mak pek tabii bulunduğu için, Encümen b u iki noktadan zarar tevellüt etmişse
birincilerini stok hesabının lehine bir muvaffakiyet, ikincilerini tevakki kabil ol
mayan bir zaruret olmak üzere kabul eder; ancak, hesap raporunun tasrih etti
ği gibi, bu zarar miktarına dahil olan kalemlerden bir takımı ihtiyar olunduğu ifa
de olunan ve maliyet fiyatlarına müessir bulunan bir takım muamele masrafları
nın devletçe müttehaz usule göre tevsiki muhtelif sebeplerle tamam olmadığı için
yeniden tetkike ve zararın hakiki menşei de ayrıca tamike muhtaç bulunmak
tadır.
Maliyeye iade, bankada mevcut ve vaziyetin ilk ifadesine nazaran zarar ola
rak mukayyet b u rakamların yekûnunu beş yüz bin liradan çıkardıktan sonra ar
tan kısım, ki 332 140 lira 47 kuruştur. Muhtelif hesapların zimmetindedir ve
bunların iki kısma tefriki ile mütalaası kabildir.
Matlupların birinci kısmının satılan un, mısır ve buğday bedellerinden kal
mış bakiyeler olarak görüyoruz; Müdafaai Milliye Vekâleti, Samsun İskân Müdü
riyeti, Giresun ve Rize vilayetleri ile İstanbul Şehremaneti bu hesabın borçluları
dır; bir de Adanalı Yusuf Lütfi Beyde mubayaa muamelesinden mütevellit nakde
ve ayne taalluk eder bir matlup yazılıdır. Bunlardan İstanbul Şehremanati tevdi
ettiği hesapları ile 92 781 lira 45 kuruşluk borçtan seksen sekiz bin lira kadar
bir miktarının Ticaret Vekâletine ait bir zarar olduğu iddiasında bulunduğuna
göre bu ihtilafı belki bir muhakeme halledecek ve yukarıda da arz edildiği gibi,
zarar yekûnunu teşkil eden kalemlerin her biri hakkında tevsik muamele
si ikmal edildikçe o yekûndan bu hesaplara veya tevsik esnasında ıttıla kesbedilecek diğer şahıslar hesabına nakil ve zammı icabeden rakamlar zuhur edebi
lecektir.
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Matlup hesaplarının ikinci kısmı Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme Anonim
Şirketinin hisse senetlerinden ve yine bu şirketle Doktor Fikret ve Mukbil beyle
re verilen ve vekâlet memurlarına avans tevzii kastıyla vekâlet mutemedi Musta
fa Beyin zimmetine intikal ettirilen bir paradan terekküp eder ki, Encümeniniz
hassaten bu ciheti tetkik ve bu cihetteki tahkikatım tamik etti.
Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme Şirketinde Hükümetin ekseriyet istihsal
etmesi lüzumunu takibeden Ali Cenani Bey şifahen verdiği ve tahkikatta ikrar ve
teyit ettiği emir ile 8 Temmuz 1341 tarihinden itibaren, Hacı Ahmet Zade Necip
ve Nafiz Biraderler namına Sanayi ve Meadin Bankasındaki stok parasından kre
diler açtırmış ve bu krediler 22 Ağustos 1341 tarihine kadar 7 500 lirası nakden,
mütebakisi ihraç fiyatı yirmi lira olan ve o sıralarda bir miktarı Hükümetçe yine
yirmişer lira bedelle tedarik edildiği anlaşılan hisse senetlerinden 2 509 adedi
otuzar liradan hesap edilip verilmekle kapanmıştır. 20 Kânunuevvel 1341 ve 9,
10 Kânunusani 1926 tarihlerinde de - yani matlup olan ekseriyetin temin ve hu
sulünden sonra da - yine vekilin emri ve yine otuzar lira bedelle muhtelif zatlar
dan 2 003 hisse senedi daha alınmış ve aynı stok hesabma kaydedilmiştir.
Tahkikat, yüzü müessese hissesi olarak hamiline ait ve mütebakisi nama
muharrer olan bu senetlerden nama muharrer olanlardan bir kısmının Necip Bey
tarafından otuzar liraya, bir kısmının da ondan aşağı fiyatlarla toplandığını gös
termiştir. Hisse senetlerinden sekseni şirketin meclisi İdaresinde bulunan bazı
azanın kanun mucibince teminaü olarak şirketin, 4 432 adedi de bankanın ka
sasında mahfuz bulunmaktadır. Evvela Ticaret Vekâleti namına devir ve ferağ et
tirildiği anlaşılan bu senetlerin bilahara Maliyeye devri hakkında Ticaret Vekâle
tince bir muamele geçmiş ve yapılan tebligat üzerine şirket bunların kaydını Ma
liye namına geçirmişse de, Maliye Vekâleti Ticaret Vekâletine yazdığı cevap ile
1341 Ağustos gayesine kadar u n ve zahire mubayaa muamelelerinin tedvirine
tahsis edilen beş yüz bin liranın muamele hitamında varidat kaydedilmek üzere
maliye veznesine teslimi kanun icabından olduğunu ve bütçede başkaca karşılı
ğı da bulunmadığını beyan ederek, hisse senetlerinin kabul ve stok sermayesi he
sabından mahsubuna imkân olmadığını bildirmiştir.
Bu arada stok sermayesinin Adapazarı Şirketi ile ikinci bir muamelesi daha
mevcuttur. Ticaret Vekâletinin 4 Teşrinisani 1341 tarihli iki tahriratı üzerine 23
Teşrinisani 1341'de 17 ve 21 Kânunusani 1926 vadeli iki senet mukabilinde Sa
nayi ve Meadin Bankası stok parasından 19 500 lira tediyatta bulunmuş, bunun
la şirketin İtibarı Milli ve İş Bankasındaki borç senetleri itfa ve istirdat olunmuş
tur. Bu paranın stok hesabından verilmesine dair Ticaret Vekâletinin emri görülmemişse de vekâletin Sanayi ve Meadin Bankasından verilmesi iş'arma mukabil
banka stok sermayesinden tediye için müsaade istemiş ve Ankara'daki Banka
Müdürünün 19 Teşrinisani 1341 tarihli bir telgrafında tediyatın stok hesabından
icrasma Ticaret Vekilinin muvafakat ettiği bildirildikten başka Vekâletin 5 Kânu
nusani 1926 tarihli telgrafına müsteniden yine Adapazarı Şirketine stok parasm309
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dan 15 000 lira daha verilmiştir. Ali Cenani Bey bu noktalara ait isticvaplarda
muamelenin bu tarzda cereyanını kabul ve tasdik etmiştir.
Matlup hesapladı içinde görülen Doktor Fikret ve Mukbil Bey muamelesinin
mahiyeti de şudur :
Öteden beri Ankara'da bir un fabrikası tesisinin menfaatli bir iş olacağını dü
şünen Mukbil Bey Ticaret Vekâletinin Teşvikatı Sınaiye namına vukubulan yar
dımlarından müstefid olmak emelindedir. Fakat vekâlet, tahsisatı müsait görme
mektedir. Bu sırada stok u n ve zahire kanunu çıkmış, Mukbil Bey de bu kanun
ile Ticaret Vekâletine verilen sermayeden istifade tasavvuru hâsıl olarak, 1 Mart
1341'de hazırladığı bir istidanameyi o günlerde Ticaret Müdürü Umumiliğinden
asaleten Müsteşarlığa getirilen ve kendisine karabet ve sıhriyeti olan Vahit Bey
eliyle Ali Cenani Beye tevdi etmiştir.
İstidaname, memleket dahilinde zahire fiyatının tereffüüne ve binnetice ek
mek fiyatının yükselmesine mani olmak üzere Büyük Millet Meclisinde verilen
beş yüz bin liralık tahsisat ile zahire stoku vücuda getirilmekte olduğunu hatır
latmakla başlıyor, "Meclisi Âlinin maksadı tabii yalnız İstanbul değildir; Anka
ra'nın vaziyeti hususiyesi icabı olarak bugünkü ekmek fiyatlarının tenzili için de
ğirmen meselesinin halledilmesi lazımdır; bu suretle bugünkü ekmek fiyatlarının
iki ve hatta dört kuruş tenzili imkânı hâsıl olacaktır" diyordu. Bunu temin için
kendisine onbeş bin liralık bir muavenette bulunmak kâfi idi. On beş bin liranın
da yalnız beş bin lirası vekâletçe doğrudan doğruya verilebilecek, makineler doğ
rudan doğruya vekâlet namına Ankara'ya gönderilebilecekti. Geriye kalan on beş
bin lira için bir senede ve iki taksitte ödenmek üzere bir banka kefaleti temin edi
lecekti.Makineler gelinceye kadar bina ihzar, borç ödeninceye ve kefalet iptal edi
linceye kadar değirmen vekâlet namına vefaen ferağ edilecekti. Mukbil Bey, bu
takdirde, 45 ve nihayet 61 gün hitamında fabrika işlemiş bulunacaktır, diyordu.
Ali Cenani Bey, Stok Kanununun tatbikatı fiilen başlamış olduğu bugünler
de, içinde u n fiyatını düşürecek sebepler dermeyan olunmasına rağmen, bidayet
te bu teklife muvafakat edememiş, bunu Teşvikatı Sınaiye faslında yapılabilir bir
iş gördüğü, o sırada zaten buna verecek tahsisat olmadığı gibi, olsa da bunu te
sisi mutasavver Sanayi ve Meadin Bankasına sermaye olarak tahsis ve bu kabil
işlerin o vasıta ile tedvir niyetinde bulunduğu için menfi cevap vermiştir.
Vesikalar bize şunu gösteriyor ki, 1 Mart 1341'de verildiği halde dosyada ka
lan bu istidaname, arada hiç bir dairenin hiç bir rey ve mütalaasına iktiran et
meden, Mukbil Beyin kendisine teşvik ettiği Doktor Fikret Beyle müracaatları ne
ticesinde birden bire, 12 Mayıs 1341'de, bir mukavelename şekline inkılâp etmiş
tir. Bir taraftan Ali Cenani Bey, diğer taraftan Mukbil Bey ve - evvelce istidana
mede imzası olmadığı halde - Doktor Fikret Bey tarafından imzalanan bu muka
velename, satın alman değirmen ve müteferriatı bedelinden on beş bin İsviçre
Frangının vekâletçe tediyesini, mütebaki 32 bin İsviçre Frangından yarısına da
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banka kefaleti Iraesini kabul ediyordu. Makineler vekâlet namına gelecek, bina
makineler gelinceye kadar itmam edilecek, inşaat hitamında da vekâlete vefaen
ferağ olunacaktı.
Bu mukavelenamenin imzası günü, yani 12 Mayıs 1341'de, Ticaret Vekili Ali
Cenani Bey İstanbul Ticaret Müdüriyetine, on beş bin İsviçre Frangının - ileride
Sanayi ve Meadin Bankasından verdirilmesi mülâhazasiyle - zahire stok parasın
dan tediye ve banka teminatmın da İş Bankasından vekâlet namına ita ettirilme
sini emretmiş, 17 Mayıs 1341 tarihi ile gelen cevap telgrafı ile de bu emrinin in
faz edildiğine muttali olmuştur.
Bu suretle on beş bin İsviçre Frangının mukabili olan 5 415 lira 22 kuruş
stok sermayesinin matlubu olarak kaldığı gibi on altı bin İsviçre Frangı kefalet
akçası da İş Bankasınca tediye edilmiş, ancak bu 16 bin Frank henüz stok hesa
bına nakledilmemiştir. Mukavele mucibince vekâlet namına gelmesi icabeden
makineler 1341 Temmuzunun 12'sinde Haydarpaşa İstasyonuna teslim edilirken
mürsilileyh olarak Doktor Fikret ve Mukbil Beyler gösterilmiş ve değirmenin re
hin ve teminat iraesi muamelesi yapılmadıktan başka bunlar, bu mukavelename
ile Ticaret Vekâletine bağlı olan Fikret ve Mukbil Beyler tarafından vekâletle iliş
kileri kesilmeksizin, 4 Nisan 1926'da İş Bankasına teminat gösterilerek istikraz
da bulunulmuştur; banka bugün kendi alacağı için bu teminatı nakde tahvil teşebbüsündedir.
Diğer matluplar : 10 Teşrinisani 1341 tarihinde yine stok parasından Eski
şehir'de Serhatlı Zade Abdullah Beye verdirilen üç bin lirayı Sanayi ve Meadin
Bankası tesviye etmiş, lakin 27 Eylül ve 11 Teşrinievvel 1341'de yine bu paradan
iki defada Ticaret Vekâleti Mutemedi Mustafa Kadri Beye aldırılan ve vekilin tas
vibi ile memurlara avans olarak tevzi edildiği anlaşılan 7 500 liradan bakiye, 2
480 liranın hesabı henüz kapanmamıştır.
Tetkikat ve tahkikatın tespit ettiği şu ahvali Encümen tahlil etti :
Kanunun zahire ve un mubayaa muamelesinde tedvirini tensip ettiği bir dev
re ile muamelenin tasfiyesinden hâsıl olan parayı maliyeye iade mecburiyetine ta
bi tuttuğu bir devre içinde bu sermaye, kanun ile tayin ve Ticaret Vekiline emre
dilen zamanın haricinde ve maksadın dahi gayrı yerde kullanılmış ve bu arada
Sanayi ve Meadin Bankasının tesisine saik olan ve bizzat kendi lisanı ile irad olu
nan sebepler unutularak artık fiilen vekâlete değil, o arada teessüs ve bütçeye
mevzu Teşvikatı Sanaiye faslına bir kanun ile tamamen tasarruf eden Sanayi ve
Meadin Bankasına teveccüh etmesi ve tevcih edilmesi icabeden bir iş, bütçede
karşılığı olmadığı halde, hatta tahsisatı Meclisçe sarahaten başka bir mahalle
nakledilmiş iken, fazla olarak devletçe mubayaada mukannen olan usullere mü
racaat edilmeksizin ve bilakis o usullerin tamamiyle hilafı olduğu bilinerek vekâ
letçe iltizam edilmiş, icrasma kendisinin memur olduğu bir kanunun sarih hük-
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müne ve mutlak hakimiyetine karşı hüsnüniyetle dahi olsa, cevaz verilmek müm
kün olmayan bir mübalâtsızlık gösterilmiş oluyordu.
Bu ahvalin mütehakkik ve mucibi teessür akıbeti karşısında Hazinenin muh
taç olduğu bir paranın zamanında avdetine mani olmak ve bu yüzden devleti malen zayiata maruz bırakmak suretinde Hazineye tazminatı müstelzim malî ve ce
zaî mesuliyetler, adlî bir nazar ve muhakeme için, hiç bir tereddüde mahal ver
meyecek kadar, vuzuh ve sarahat kesbetmiş ve Encümen, 17 Mayıs 1926 tari
hinde istifa ile infıkâk eden Ali Cenani Beyin Ticaret Vekâletinde bulunduğu sı
rada, kanunda musarrah irtikâp ve ihtilas suretinde olmayan bu ahval ile, - fiil
lerin vukuu tarihinde mer'i Ceza Kanununun, Türk Ceza Kanununa göre hükmü
hafif 102 nci maddesi birinci zeyline temas eden - bir sıra vazife suiistimalleri ika
ettiğine müttefikan kanaat husule getirmiştir.
Encümen bundan maada stbk muamelesi ve Ali Cenani Beyin vekâleti müddetince temadi etmiş mesuliyeti mucip diğer bir takım ahval daha kaydetmiştir.
Ezcümle :
1. Divanı muhasebatın Sureti Teşkil ve Vazaifine Dair Olan Kararnamenin
53 üncü maddesi, emvali kabz ve sarf eden mal memurları ile ita emri veren
lerin -bittabi müstehak vaziyetinde olmadıkça - başka başka kimseler olacağını
mutazammın bulunurken bilahara belki daha fazlası ile vekâlet namına imza
koymaya mezun kıldığı bir ticaret müdürü namına iptidaen hazırlanan ita emri
ni bizzat değiştirterek bir diğer mesul - muhasip göstermemek,
2. Muaddel Usulü Muhasebe! Umumiye Kanunu Muvakkatin 22 nci madde
si hükmünce her vekâletin muhasebe umurunu ifa ile o vekâlette bir memur bu
lunur ve verilen stok sermayesi sarahaten dahi Ticaret Vekâleti namına tahsis
olunup vekâletin muhasebe müdürü daha ilk tediye gününde on beş günde bir
muhasebeye hesap itasının alâkadarlara iş'arını vekâlete verdiği bir müzekkere
ile istiyorken, yapmamak,
Encümenin ittifakı ile memuriyet vazifesinde makul sebep olmadan ihmal ve
terahi sayıldı.
Ve yine :
1. Mahallerinde teslim şartı ile yarısı Samsun, yarısı Trabzon için satın alı
narak sevk edilen mısırları - Trabzon'un, Rize'nin şedit ihtiyacı baki olduğu dos
yalardan anlaşıldığı bir sırada - tamamen Samsun'a çıkartıp gerek orada bir çok
zayiata yol açacak, gerek stok hesabı aleyhine bir vaziyet ihdas edecek hareketle
mukavele hükmünü yerine getirtmemek,
2. 11 Martta maliyet fiyatı ile vilayete devri hakkında gelen mahallî bir isti
zan telgrafına Dahiliye Vekili Beyle görüşmek için taa 5 Nisana kadar cevap yaz
mayarak mısırların yanması, filizlenmesi, bozulması amillerinden birini daha
312

ALİ CENANİ YÜCE DİVANDA
kendisi ilave etmek ve bunun neticesinde hayvanlara bile yedirilmemesi Ziraat
Vekâletinin fen raporuna müstenit iş'arma atfen Dahiliye Vekâletince emredile
cek derecede bozulan mısırları para ile alıp yemekte muztar bırakacak kadar hal
imi ihtiyacım tazyik etmek ve yine b u yüzden Hazine aleyhine tereddüp eden bir
çok malî zayiata göz yummak.
3. Adana'da mübayaat için aküne lüzum gördüğü mukaveleyi devlet aleyhi
ne teminatsız bırakmak gibi noktalarda, Encümenin ekseriyeti ile, fiilin vukuu
tarihinde mer'i Ceza Kanununun - Yine Türk Ceza Kanununa göre hükmü hafif
olan - 102 nci maddesinin tazammun ettiği surette hiç bir makul sebep olmadan
memuriyet vazifesinde ihmal ve terahi cürmünün vücudu kabul edildi.
Yedi bin çuval u n mubayaasında suiistimal vukubulduğu şikâyetinin tahki
kine memur ettiği Müsteşarı Vahit Bey tarafindan tevdi edilen tahkikat evrakının
aşikâr olan noksanını görmemek, beş bin ton buğdayın kendi riyasetinde bulu
nan komisyon tarafından mubayaası esnasında evvelce aynı bayice kendisine arz
ve tarafindan kabul edilmiş olan daha ucuz bir teklif olduğundan bu komisyonu
haberdar etmemek, dahilden olduğu gibi hariçten de tedarik edilmiş buğdayları
kendi talepleri ile celbeden İzmir Belediyesi ve dört bin ton buğdayı devren mali
yet fiyatına alan İstanbul Şehremaneti ile olan muamelede hukukî vaziyetin takarruruna medar olacak bir sarahat ve vaziyet almamak gibi ihmalleri dahi kay
da şayan görülen Ali Cenani Beyin zikir ve tadat edilen ahvalini, arz edilen esba
bı mucibeye binaen, tahkikat encümeniniz, malî ve cezaî mesuliyeti müstelzim
mahiyette görmüş ve devlet maliyesi hukukunun takibine ve Muhasebe! Umumi
ye Kanununun 13 üncü maddesi hükmünün tatbikine Maliye Vekilinin selahiyettar olduğunu dahi tazammun etmek üzere, dahilî nizamnamenin 176 ncı
maddesi ve Teşkilatı Esasiye Kanununda matufu aleyhi bulunan 67 nci madde
mucibince muamele icrasının Heyeti Celileye arzına ittifak ile karar vermiştir.
10 Nisan 1928
Muhtelit Tahkikat Encümeni
Reisi
Muğla
Yunus Nadi

Mazbata Muharriri
Giresun
Hakkı Tarık

Kâtip
Denizli
Haydar Rüştü

Aza
Artvin
Mehmet Asım

Aza
Adana
Kemal

Aza
Antalya
Ahmet Saki
Aza
Ankara
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Adana'da yapılan mubayaa dahi muamele! ticariyeden ibaret olmasına ve
muamelatı ticariyede emniyet ve itimat ve sür'at esasma müstenit bulunmasına
mebni teminata raptedilmemesi müstelzimi mücazat olamayacağı reyindeyim.
İhsan
Aza

Aza

Edirne

İstanbul

Hasan Hayri

Akçoraoğlu Yusuf

Aza

Aza

Balıkesir

Balıkesir

Adana mubayaası, mahiyeten itibar ve emniyet ve sür'at esasatına müstenit
muamelei ticariyeden madut olduğundan teminata ademi rapt ciheti dahi müs
telzimi mesuliyet olmadığı reyindeyiz.
Osman Niyazi

Sadık

Aza

Aza

Bayazit

Bitlis

İhsan

Üyas Sami

Aza

Aza

Aza

Bursa

Çorum

Kayseri

Bulgaristan'dan mubayaa edilen mısırların Samsun ve Trabzon'a çıkarılması
mukavele mukteziyatından iken b u n u n tamamen Samsun'a çıkarılması vaziyeti
takip ve takdirle mükellef olan vekile ait bir emir takriri olmakla bunda ve Ada
na muamelesinin teminata rapdedilmesinde mucibi mesuliyet bir mahiyet olma
dığı reyindeyiz.
Asaf
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Aza
Bursa
Semih

Münir

Hasan Ferit
Aza
Tekirdağ
Celâl Nuri

Aza
Zonguldak
Mehmet Nazif

Aza
Sinop
Refik İsmail

Aza
Şebinkarahisarı
Mehmet Emin

Aza
Kars
Ağaoğlu Ahmet

Aza
Konya
Ahmet Musa Kâzım

Aza
Konya
Refik

ALİ CENANİ YÜCE DİVANDA
Aza
Konya
Tevfik Fikret
Aza
Kocaeli
Ragıp

Aza
Kocaeli
Selâhattin
Aza
Mardin
İrfan Ferit
Aza
Yozgat
Ahmet Hamdi

K a r m a Komisyon Raporu, 14.4.1928'de Genel Kurul g ü n d e m i n e alı
nıp, ü z e r i n d e g ö r ü ş m e açıldı (5).
İlk sözü e s k i B a k a n Gaziantep Milletvekili Ali CENANİ aldı. T u t u m ve
davranışının temelinde kişisel y a r a r değil, v a t a n ve millete hizmet e t m e
k a s d ı b u l u n d u ğ u n u ifade ile r a p o r d a ele a l m a n h u s u s l a r ı kendi inancı ve
mantığı içinde yanıtladı.
S a v u n m a niteliğindeki b u k o n u ş m a d a n s o n r a B a ş k a n ı n
"... Efendim encümen mazbatası meselenin Divanı Aliye tevdiinden ibarettir.
Teklifi reyinize koyuyorum. Yani meselenin Divanı Aliye tevdiini kabul edenler el
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Meselenin Divanı Aliye tevdii kabul
edilmiştir.
Esasen Meclisi Âli karariyle Divanı Alî müteşekkildir. Tabii bu meseleyi de Di
vanı Alîye tevdi edeceğiz. Bu Divanı Alî, bu meseleye de bakacaktır. Divanı Ali
Meclis karariyle müteşekkil olduğu ve halen de mevcut bulunduğu için yeniden
Divanı Alî teşkiline ait merasime ihtiyaç yoktur. Bunu arz etmek isterim. (Muvafık
seslertf

beyanıyla r a p o r üzerindeki görüşmeler t a m a m l a n a r a k 4 1 4 n u m a r a l ı ka
r a r o l u ş t u r u l d u (6).
Sabık Ticaret vekili Gazi Antep Mebusu Ali Cenani Beyin, masuniyeti teşriiyesinin refile Divani Âliye şevki hakkında
No.
414
Sabık Ticaret vekili Gazi Antep Mebusu Ali Cenani Beyin masuniyeti teşriiyesinin refile Ankara'da müteşekkil Divanı Âliye şevki ve tahkikat encümeni mazbâtasiyle zabıtnamelerinin mebhus divana tevdii. Heyeti Umumiyenin 14 Nisan
1928 tarihli 61 inci inikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir.
(5) Tutanak D., C. 3, S. 133-138
(6) Resmî Gazete : 17.4.1928 -866
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Yüce D i v a n d a yargılanan eski Ticaret B a k a n ı n a verilen ceza B a ş b a 
kanlığın bir tezkeresine bağlı Başsavcının aşağıdaki yazısıyla Genel Ku
r u l a iletildi (7).
Adliye Vekâleti Celileslne
Vazife! memuriyetini suiistimal ve ihmal ve terahi fiillerinden dolayı Divanı
Aliye şevkine Meclisi Âlice karar verilen Ticaret Vekili sabıkı ve Gaziantep Mebu
su Ali Cenani Bey hakkında icra kılman muhakeme neticesinde; ihmal ve terahi
maddelerinden beraetine ve sabit olan vazifei memuriyetini suiistimal fiillerinden
dolayı esbabı muhaffefenin vücudu ile beraber cürmün hini ikamda meri olan
Kanunu Cezanın 102 nci maddesi zeylinin son fıkrasına tevfikan bir mah müd
detle hapsine ve dört mah rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine ve cezalarının
teciline ve hukuki şahsiye olarak yüz yetmiş yedi bin yedi yüz elli beş lira yirmi
iki kuruşun tahsiline bugün Divanı Alîce karar verilmiş olduğu berayı malûmat
arz olunur efendim hazretleri.
Başmüddeiumumi
Yusuf Nihat
Böylece C u m h u r i y e t tarihinin ikinci Yüce Divan yargılaması m a h k û 
miyetle s o n u ç l a n d ı .

(7) Tutanak D., C. 4, S. 167
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C) Eski Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa
ve eski Maliye Nazırı (Bakanı) Nail Beyin
Yüce Divanda Yargılanması
Olay, İngiltere'de "Thames İron Works" Fabrikalarına 25 Nisan 1327'
(1911) de 60 000 İngiliz Lirasına sipariş edilen üç vapur için, yapılan söz
leşmeye aykırı biçimde teminat almadan 1 Haziran 1327' (1911) de peşin
olarak 20 000 İngiliz Lirasının ödenmesidir. Sözleşme yapılan şirket kısa
bir süre sonra iflas etmiş ve ödenen bu para batmıştır.
Bu zararın doğmasına sebebiyet veren Bahriye Nazırı Mahmut Muh
tar Paşa ile Maliye Nazırı Nail Bey hakkında yapılan soruşturma ve ka
vuşturma sonunda tazminata hükmedilmiştir.
Mecelle hükümlerinin geçerli olduğu İmparatorluk döneminde yapı
lan b u satmalına işlemi önce Meclisi Mebusanda soruşturma konusu
edilip adlî yargıya intikal ettirilmiş, Osmanlı Meclislerinde ve adalet ka
demelerinde çözüme bağlanamayan b u dava çeşitli evrelerden geçerek
24.4.1928'de TBMM'nin Adalet Komisyonuna havale edilmiştir (1).
Davaya bakacak merciin saptanması, zamanaşımı olup olmadığı gibi
konuları kapsayan tezkere ve ekleri, önce Adalet ve Teşkilâtı Esasiye
(Anayasa) Komsiyonlarında ayrı ayrı görüşülüp rapora bağlanmış, en son
bu iki Komisyondan kurulu karma komisyonca konu bir kez daha görü
şülüp davaya Yüce Divanda bakılmasının gerektiği h u s u s u n u da belirle
yen karma komisyon raporu (2) düzenlenmiştir.
Bu rapor Genel Kurulun 16.2.1929 tarihli 35 inci birleşiminde (3)
uzun ve kapsamlı bir görüşme sonunda, Giresun Milletvekili Hakkı Ta
rık (US) tarafından verilen aşağıdaki önerge, Genel Kurulca onaylanmış
tır.
Yüksek Reisliğe
Esbak Bahriye nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile esbak Maliye nazırı Nail Be
yin malî mesuliyetine mütedair olup geçen içtima senesi sonlarında büyük mec
lise arz edilen talebin muhtelit encümence tetkikında hadiseye müteallik muha
kemenin Divanı âliye ait olduğu tefsire mahal görülmemek suretiyle tespit edil
miştir. Binaenaleyh mes'elede tefsire mahal olmadığının Baş Vekâlete tebliğiyle
(1) Tutanak Dergisi, C. 3, S. 226
(2) 162.1929 tarihli 35 inci Tutanak Dergisine bağlı 88 sıra numaralı basına yazı.
(3) Tutanak dergisi, C.8, S. 33-40
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beraber hakikaten malî mes'ullyeti müstelzim bir hali olup olmadığının bu içtima
senesi nihayetine kadar tahkikiyle neticenin hey'eti celileye arzı zımnında keyfi
yetin muhtelit tahkikat encümenine tevdiini teklif ederim.
Giresun
Hakkı Tarık
Kabul edilen b u önerge s o n u c u aşağıdaki k a r a r düzenlenerek u y g u 
l a m a y a geçilmiştir (4).
Esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile Maliye Nazın Nail Bey
Hakkında Tahkikat İcrasına Dair
No.
481
İngiltere'de kâin (Taimis İron Vorks) fabrikalarına sipariş olunan üç tane uskurlu vapur esmanına mahsuben esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile
Maliye Nazırı Nail Bey tarafından kefaletsiz olarak tediye ettirilen yirmi bin İngi
liz lirası meselesinde hakikaten malî mesuliyeti müstelzim bir hal olup olmadığı
nın bu içtima nihayetine kadar tahkiki ile neticesinin Heyeti Celileye arzı, Hey'eti
Umumiyenin otuz beşinci in'ikadının birinci celsesinde tekarrür etmiştir.
16 . 11 . 1929
YÜCE DİVANA GÖNDERİLME
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye (Anayasa) Komisyonlarından o l u ş a n kar
m a k o m i s y o n u n c a d ü z e n l e n e n aşağıdaki r a p o r 3 0 . 5 . 1 9 2 9 tarihli 7 3 ü n 
cü bMeşirninde g ö r ü ş ü l d ü (5).
Yüksek Reisliğe
Seyri sefain idaresi namına mukavele hilafı kefalet almaksızın yirmi bin İngi
liz lirası vermek maddesinde esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile es
bak Maliye Nazırı Nail Beyin malî mesuliyeti olup olmadığı hakkında bu içtima
senesi sonuna kadar tahkikat yapılması için Büyük Meclisin 16 Şubat 1929 ta
rihli içtimaında verilen kararın 17 Şubat 1929'da tebliği üzerine çalışmaya baş
layan encümenimiz tetkikat ve tahkikatını bu gün tamamladı. Tafsilâtı bastırılıp
tevzi edilen zabıtlarda görülecek olan bu tahkikatın hulâsasiyle encümenimizin
mütalea ve kararını arz ediyoruz:
(4) Resmî Gazete : 232.1929 - 1126
Kavaran Mecmuası : C. 7, S. 1017
(5) Tutanak dergisi, C. 12, S. 170 - 185
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TAHKİKATIN SEBEP VE MEVZUU
Tahkikatın sebep ve mevzuu şu idi : Seyri sefain idaresi namına İngiltere'de
Taymis Ayron Vorks şirketine ısmarlanan üç vapur için bu şirkete 1 Haziran
1327'de peşin 20 000 İngiliz lirası verilmiştir. Şirket vapurların inşaasını bitirme
den iflâs etmiş, mevcudun imtiyazlı alacaklılara yetişmediği, Seyri sefainde bun
lar arasına girmediği ve şirketten mukavele mucibince alınacak banka kefaleti de
alınmamış olduğu için verilen para batmıştır. Bu sırada Seyri Sefain Bahriye ne
zaretine merbut, Mahmut Muhtar Paşa da bahriye nazırıdır.
Muamele Mahmut Muhtar Paşanın imzasiyle yapılmış, Maliye Nazırı Nail Bey
de bir cihetle alâkadar bulunmuştur.
Seyri Sefainih o vakitki vaziyeti 1326 senesinin son yarısı ile 1327 senesinin
ilk yarısında Osmanlı Seyri Sefain İdaresi adı altında çalışan bu idare 28 Ağus
tos 1326 tarihli bir irade ile ve eski idarei mahsusadan kalp suretiyle teşkil ve te
sis edilmiş bulunuyordu.
İdaresi bir müdürü umumiyle Harbiye, Bahriye, Maliye, Ticaret ve Nafia Nezaretlerince intihap olunmuş azadan mürekkep bir heyeti muvakkateye mevdu
ve doğrudan doğruya Bahriye Nazırma merbut idi. Bahriye Nazırlığı 1 Teşrinisa
ni 1326 tarihinden itibaren Mahmut Muhtar Paşa uhdesinde idi.
Müdürü Umumî Miralay Aziz Bey idi. Heyeti muvakkateyi Harbiyeden Kay
makam Nihat, Bahriyeden Binbaşı Hilmi, Maliyeden Varidat Müdürü Osman Ke
mal Bey, Ticaret ve Nafiadan Ohanis Efendi terkip ediyordu.
Bir nizamnamesi, 16 Haziran 1327 tarihine kadar da muayyen bir bütçesi
yoktu.
Usulü muhasebei umumiye kanunu eylül 1326'dan itibaren mer'i olmakla
beraber ya bütçesi olmamak veya kanunun tatbiki henüz başlamış olmaktan do
layı, Seyrisefain Divanı Muhasebat ile mukayyet görülmüyordu. Cari muamelele
rin malî noktalarında heyetteki maliye azasının reyi alınıyor, sarfiyatı müdürü
umumî imzasiyle yapılıyordu.
Yeni Vapurun Ismarlanması
Bu sırada Seyrisefain yeni vapurlar yaptırmaya karar vermiştir; bir taraftan
27 Kânunusani 1326'da Meclisi Mebusandan tahsisat istenildiği gibi, o bir taraf
tan da Bahriye nezaretinin fen heyetlerince hazırlanan tarifat dairesinde müna
kaşa açılmış, münakaşaya iştirak edenlerin mektupları Seyrisefainde toplanmış
tır.
Bu mektuplar müddet geçince Bahriye nezaretine, nazır Mahmut Muhtar Be
ye götürülmüş, başlıca teklif sahiplerinden Fransız Sennazar'ınki, İngiliz Taymis
Ayron Vorks'un teklifinden 700 İngiliz lirası ehven zuhur etmiştir. Nazırın bu iki
şirket mümessilleriyle teması neticesindedir ki altı vapurdan üçü Sen Nazar'a,
üçü de Taymis Ayron Vorks'a ihale edilmiş, Taymis Ayron Vorks şirketine ait mu319
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kavelename Sen Nazarınkinin aynı olmak üzere 24 Şubat 1326'da, bir taraftan
Osmanlı Seyrisefain İdaresi Meclisi İdaresi karariyle hareket eden müdür Mira
lay Aziz Bey, diğer taraftan şirketin musaddak vekâletnamesiyle hareket eden ver
kili umumisi Bahçekapusunda, Âşir Efendi Sokağında, Dilsiz zade Hanında Mös
yö Mialeden Edvars arasında imzalanmıştır.
Her vapurun bedeli 20 000 İngiliz lirasıdır. (2 nci madde)
İlk vapurların tesliminden itibaren her ay sonunda iki bin İngiliz lirası veril
mek suretiyle ödenecektir. (8 inci madde)
Şayet idare bir istikraz aktedecek olursa tediye şekli değişecek, bedelin üçte
biri mukaveleden bir ay sonra, üçte biri vapurların tesliminde, üçte biri de tes
limden bir ay sonra verilecek. (14 üncü madde)
Vapurlar 1 Mayıs 1327*den itibaren 7 ayda verilmezse şirketten günde 8 İn
giliz lirası tazminat alınacaktır. (9 uncu madde)
Hükümetin Seyrisefain namına tahsisat talebi 1 4 - 2 2 Şubat 1326 arasında
Meclisi Mebusanda, 2 Mart 1326'da Ayanda neticelendirilmiş, 16 Mart 1327'de
Bahriye ve Maliye Nazırları, o gün neşrolunan 80 numaralı ve 6 Mart 1326 tarih
li kanun ile idarece hâsılatı karşılık gösterilerek tesviye edilmek, Maliye nezaretince kefalet olunmak üzere 500 000 lira istikrazına ve bu paranın Seyrisefaine
tahsisine, böylece Seyrisefain vapurların kifayet hattine iblağiyle icap eden iske
lelerin inşa ve tamirine memur oluyorlardı. Kanun, mevcut Seyrisefain idaresinin
teşkilâtı bir nizamnamei mahsus ile icra edilerek dahilî idaresinin müstakil bir
hale ifrağ olunacağını ve Bahriye Nazırının teftiş ve nazareti altında bulunduru
lacağını kaydediyordu.
Ağlebi ihtimal olarak da; nazır Mahmut Muhtar Bey, bu istikrazı Haydar Pa
şa ile köprü arasında seyrüseferde alâkadar olan Anadolu demir yolu şirketinden
yapmak teşebbüsünde idi. Şirket 40 000 İngiliz lirası vermeye muvafakat etmiş
ti.
Bunun üzerine Taymis Ayron Vorksla imzalanan 24 Şubat 1326 mukavelesi
ne bir zeyil yapılmış ve bu zeyille 25 Nisan 1327'de imzalanmıştır.
Zeylin dördüncü maddesi istikraz olmuş bitmiş olduğundan asıl mukavele
nin taksitle tediyeyi tazammun eden sekizinci maddesinin keenlemyekûn adde
diyor, 9 uncu madde ile de asıl mukavelenin 14 üncü maddesine göre peşin ve
rilecek para ve faizin ve sair tazminat taahhüdüne karşı İstanbul'da Seyrisefain
idaresine tediye mükellefiyetiyle idarece kabul edilecek bir banka kefaletini şart
koşuyordu. Belki aylarla bekletildikten sonra vapurları vermemekte idarenin uğ
rayacağı zarar asıl mukavelede ivazsız ve teminatsız bırakan noktayı da bu kefa
let tamamlanmış olunuyordu. Bu zeyle göre mukavelenin imzasından bir ay son
ra verilecek ilk taksit olan yirmi bin İngiliz lirası bu tarihten bir ay geçince yani
26 Mayıs 1327'de ödenecekti.
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18 Mayıs 1327 tarihinde - ki 31 Mayıs 1 9 1 1 - 2 Cemaziyülahır 1329'a müsa
diftir. - Osmanlı Seyrisefain İdaresi namına Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar imzasiyle imzalanan iki Fransızca vesika, bu tediye muamelesinin 19 Mayıs 1327 (1
Haziran 1911 - 3 Cemaziyülahir 1329) tarihinde yapıldığım gösteriyor, bu iki ve
sikadan biri seyrisefain idaresinin üç ay sonra yani 17 Eylül 1327 (30 Eylül 1911
- şevval 1329) Anadolu Demiryolu Şirketine kırkdört bin sekizyüz yirmi iki lira üç
kuruş tediye edeceğini mutazarnmın bir senettir ve kefil sıfatiyle Maliye Nazareti
namına Nazır Nail Bey tarafından da imzalanmıştır.
İkinci vesika Anadolu Demiryolu Şirketinin Birinci senetle Seyrisefain İdare
sine vereceği paranın Sen nazarla Taymis Ayronevorks yarı yarı verilmesi emrini
ihtiva ediyor. Ve b u emirle, Taymis Ayronevorks'a 18 Mayıs 1927 (1 Haziran 1911
- 3 Cemaziyülahir 1329'da 20 000 İngiliz lirası almış oluyordu.
MUAMELEDEN RESMİ TEŞKİLÂTTAN MALUMATI YOKTUR
Mevcut iki vesikadan birinci senet beyaz parşumen kâğıdı üzerine yazı maki
nesinde yazılmış ve iki nazırın imzasından başka yalnız Maliye Nazaretinin res
mî mühür konulmuştur. Bir resmî dairede hazırlandığına delâlet edecek ne bir
başlık, ne bir kayıt numarası, ne de buna merbut bir nazırın imzasına mukabil
konulmuş müsteşar, müdür, kâtip, imzalı evrak yoktur.
İkinci vesikayı yine Maliye Vekâleti hazine! evrakında 7 833 dosya numaralı
ve Maliye Nezareti damgalı bir müsvette kâğıdına kalemi mahsus müdüriyetinin
7 Haziran 1327 tarih ve 81/780 numarada müzekkeresi suretidir) serlevhasiyle
yazılı buluyoruz; bu vesika (Osmanlı Seyrisefain idaresinin Anadolu şimendifer
kumpanyasına yazdığı 18/21 Mayıs 1911 tarihli Fransızca mektubun tercümesi
dir) Maliye kalemi mahsusundan yazıldığı anlaşılan bu vesikanın öbürü ile 1 ta
rihte ve bir birini tamamlayıcı şekilde olması ve birinde Bahriye Nazırının yalnız
imzasına mukabil ötekinde hem Maliye Nazırının imzası ve hem de nezaretin
mührü bulunması, ikisinin de Maliye nezaretinde ve Maliye Nazırı nezdinde ha
zırlandığına delâlet edebileceği gibi, senedin 17 Eylül 1327'de vadesi gelince tediyesiyle 46 000 lira 86 kuruş 10 paranın sarfiyatı muvakkate adı ile açılan safha
* ki o gün kabinede istifa etmiş her iki nazır nazarette vekil olarak bulunuyordu)
bu istikraz muamelesinin usulü dairesinde iki nezaretteki resmî teşkilattan geç
mediği kanaatini tevlit ve teyit edecek bir mahiyettedir. Maliye nezaretinin Duyu
nu Umumiye ve Muamelâtı Nakdiye Müdüriyeti muamelâtı nakdiye kaleminden
çıkmış damgalı kâğıt üzerine yazılı bir vesika, bu dairenin Anadolu demir yolu
şirketiyle böyle malî bir muamele olduğuna ancak o gün vakıf olduğu şeklinde
dir. Müzakere Maliye nezaretinin yukarıda bahsi geçen 6 Mart 1327 Kanuni ile
500 000 liralık bir istikraz kefalete caizse de bu istikrazın henüz aktolunmadığım, bununla beraber Anadolu demir yolu şirketinden alınan bu paranın bu istik
raza mahsuben tediyesiyle muvakkat sarfiyat kaydı muvafık olacağını bildirmek
tedir. Muamelenin bu tarzıdır ki Maliye Nazırı Nail Beyin mevcut bir kanunu tat-
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bik ederek seyrisefain namına kefalet ederken, bu kefalet imzasının nezaret teş
kilâtınca kayda geçmediğinin delili olabilir.
Aynı günde, Anadolu demir yolu şirketine seyrisefaine kefalet yüzünden tediyat yapıldığına ve bunun ödenmesi lâzım geldiğine dair Maliyeden yazılan bir tez
kerenin seyrisefainde gördüğü muamele seyrisefain muhasebesinde böyle bir is
tikraz ve tediyeden bihaber olduğunu ifade ediyor. O senenin 7 temmuzunda ya
ni tediyeden bir buçuk ay kadar sonra seyrisefain muhasebe işlerinin ıslahı maksadiyle bu vazifeye getirildiğini beyan eden muhasebeci Ahmet Hilmi Bey 10 Kâ
nunusani 1327'de meclis idaresine hitap ve yukarıki tezkereyi ima ederek yazdı
ğı bir derkenarda (Muhasebeye bu raporlar için idare veznesinden akça itasına
dair bir gûna karar ve emir tebliğ edilmediği ve binaenaleyh veznece bir gûna tediyat vuku bulmadığı cihetle evvelce nereden tediyat yapıldığı muhasebece elyevm meçhul olup yalnız geçenlerde Maliye nezareti celilesince Anadolu demir yo
lu şirketine idare namına 44 822 lira 3 kuruş verdiğinden bahsiyle idarece mali
ye veznesine itasını mutazammın vürut eden 17 Eylül 1327 tarihli müzekkere 20
Eylül 1327 tarihli ve 4280 numaralı derkenarla Meclisi idareye takdim edilmiş
tir) diyordu.
Ve yine bundan bir sene sonra Meclisi İdare 28 Kânunuevvel 1328'de 20 000
liranın tediyesinden bir gûna malumatı olmadığının gazeteler ilânına ait bir ka
rar ittihaz ediyordu.
Encümenin kanaati şu oldu ki Seyrisefain İdaresinin o zaman müdürü umu
misi olup vefat ettiği anlaşılan Aziz Bey ile Meclisi İdare azasından ve şirket me
murlarından bir veya bir kaç tediye vukuundan şahsen haberdar olsalar da or
tada resmî teşkilatın ittilafını temin ve ispat edecek bir kayıt, ne bahriyede ve ne
Seyrisefainde, hatta ne de Maliyede yoktur.
ŞİRKETİN İFLASI
60 000 İngiliz lirasına üç vapur imalini deruhte ederek bunun üçte biri plan
20 000 İngiliz lirasını yukarıda arz edildiği surette alan Taymis Ayron Vorks şir
ketinin, maalesef bu taahhüdünü yerine getiremeden iflas ettiği ilk olarak 24 Kâ
nunuevvel 1327 tarihinde Bahriye nezaretinden (ki bu tarihte nezarete Hurşit Pa
şa gelmiş bulunuyor) Hariciye nezaretine yazılan bir tezkereden anlaşılıyor. O ta
rihte gemilerin biri ikisi henüz kızakta bulunuyordu. Tediye 17 Mayısta vaki ol
duğuna, verilen paranın istirdadı için 24 Kânunuevvelde takibata girişildiğine
bakılırsa şirketin aciz ve iflâs halinin ilânını Mahmut Muhtar Paşanın arzuhalin
de kayıt ettiği gibi tediyeden iki üç ay sonra da aramak lâzım gelecektir.
ŞİRKETTEN KEFİL ALINMAMIŞTI
Takibat yeni kabinede mevki aldığı için 21 Eylül 1325'te nezaretten ayrılan
Mahmut Muhtar Beyin halefi zamanında başlamış bulunuyor ve Hariciye neza
retinin 29 Kânunuevvel 1327'de yazdığı ilk cevap ile şirketten kefil alınıp alınma
dığı araştırılıyordu.
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Filvaki mukavele zeylinin 9 uncu maddesine göre kefil alınmak lâzım gelirken
tediyeden evvel veya sonra böyle bir kefalet alınmamıştı. Mahmut Muhtar Paşa
nın ifadesi dahil olduğu halde tetkik ettiğimiz bütün dosyalar bunun vücudunu
değil, ademini ispat ediyor. Görüyoruz ki Bahriye nezaretinin ilk takip tezkeresi
nin seyri sırasmda Seyrisefain Meclisi İdaresinin nezarete "Bahriye nazırı esbakı
Mahmut Muhtar Paşa tarafından ita olunan bunun üzerine mezkûr vapurların
ilk taksiti olan mebaliğ Maliye nezaretinden tesviye edilmiştir. Bu bapta idarece
bir gûna muamele cereyan etmediği cihetle bittabi kefalet senedi alınamamış ce
vabî verilmiş, bütün takibat devresinde de böyle bir kefalet meydana çıkmamış
tır. Hatta, Mülga Meclisi Mebusanda 7 Temmuz 1330 içtimaında geçen müzake
rede muvazene! maliye encümeni mazbata muharriri Ali Cenani Beyin verdiği iza
hata göre, şirketin kefili olacağını söylediği bankanın müdürü merkezinin fikrini
yokladıktan sonra özür diledikten başka bu şirketle muamele yapılmaması tav
siyesinde de bulunmuştur.
TAKİBAT NETİCESİZ KALIYOR
20 000 İngiliz lirasının tahsili için başlayan bu takibata 9 Temmuz 1328'de
tekrar Bahriye Nezaretine gelmesiyle bizzat Mahmut Muhtar Paşa tarafından da
devam edildiği anlaşılıyor.
12 Eylül 1328'de 24 5911 hususî umumî numara ile Bahriye Nezaretinden
Maliye Nezaretine gönderilen bir tezkerede tediyenin bank kefaleti talep ve ahzedilmeksizin ifasından dolayı tetkikatta bulunmak üzere bir memurun tayini lü
zumu bildirilmiş ve bahriyeden harbiyeye yazılıp nazır Cemal Paşa tarafından im
zalanması eylül 1330 tarih ve 925 hususî numaralı cevaptan da yazılıp maliyeye
gönderildiği anlaşılan bu tezkerenin meali Bahriye Evrakı Umumiye Müdürü Ce
mal Hüsnü imzalı bir pusula ile teyit edilen 9 Teşrinisani 1320 tarih ve 21 /1580
numaralı maliye tezkeresine göre, (İrsalini müteakip nazır Mahmut Muhtar Paşa
emriyle geri aldırıldığı da) anlaşılmıştır. Yine Bahriye nezaretinin aynı cevabından
Seyrisefain Meclisi İdare riyasetinde 10 Eylül 1328'de Bankı Osmani ile bir zemi
ni itilaf bulunup bulunamayacağının sorulduğu görülmüştür. Burada Ticaret ne
zareti namına Seyrisefain Meclisi İdaresine memur edilen Ticaret Müdürü umu
misi Âli Bey kendisinin hususî bir ifadesine göre bizzat Mahmut Muhtar Paşa ta
rafından celbedilerek Londra'da takibat icrasına memur edilmiştir. Teşrinievvel Şubat 1328 arasında Ali B. tarafından Londra'da yapılan ve Meclisi Mebusan
Muvazene! Maliye Encümeninin 1327 mazbatasında yazılı olduğu üzere 124 966
kuruş masrafa mal olan bu takiplerde şirketin zimmeti tespit edilmekle beraber,
tasfiye neticesinde idarenin bir para alması mümkün olmamıştır.
MÜSEBBİPLERİNDEN TAHSİL KAYDI
Maliyenin Seyrisefain istikrazına kefalet suretiyle ödediği paranın mahsup
muamelesi muallâkta durmakta idi, idare 5 Kânunusani 1328'de bilâhare yapı-
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lacak istikrazdan mahsubu icra talebinde bulunmuşsa da kabul edilmemiştir.
Muhasebecinin 10 Kânunusani 1328'de yani Mahmut Muhtar Paşanın dahil ol
duğu kabinenin istifası günü, Taymis Ayron Vorks Şirketinin iflasını ilan etme
sinden ve para verilirken bu şirketten teminat senedi alınmamış olmasından do
layı bundaki mesuliyetin müsebbiplerine ait olacağı derkâr olduğundan bahisle
Meclisi idareye müracaat ediyor, muhtelif tarihli tekliflerinden sonra müsebbip
lerinden istifa edilmek üzere mahsup muamelesinin icrası 22 Haziran 1329'da
Divanı Muhasebat Reisliğinin imzasına iktiran ediyordu ve şirketin iflâsı ile mu
amelesinin tasfiyesi ve tasfiye sonunda idare namına kaydettirilmeyen alacağın
tahsil edilememesi üzerindedir ki yirmi bin İngiliz liralık matlup davası artık res
mî bir muamele geçmeden idare namına istikraz ve kefalet almadan da idare na
mına tediye edenlerin aleyhine tevcih etmiş oluyordu.
MECLİSİ MEBUSANDA
- Mülga Meclisi Mebusanda hazinenin bu alacağına Seyrisefain 1330 senesi
mülhak bütçesini tetkik sırasında muttali oldu. Muvazene! Maliye Encümeni,
mazbatasında "badi olanlar hakkında takibat icrası ve mesuliyetlerinin tayini için
Meclisi Âlinin icap eden tedabiri ittihaz etmesi muktazidir" diyordu.
Bu ifade, bütçenin 7 Temmuz 1330 (20 Temmuz 1914 : 26 Şaban 1332) ta
rihinde 39 uncu içtimain Halil Bey riyasetinde aktedilen celsesinde uzun bir mü
zakereye mevzu oldu ve o zaman Bahriye Nazırının Mahmut Muhtar Paşa oldu
ğu azanın suali üzerine beyan edildi.
Seyri sefain o vakit merbut olduğu Harbiye Nezareti namına Nazır Mirliva En
ver Paşa bulunuyor ve Reisin (malûmu Âliniz biz bir iki gün sonra tatil ediyoruz;
o vakıta kadar tahkik heyeti yaparsak onun burada ifayi vazife etmesi lâzım ge
lir; mamafih Meclisi Mebusan Hükümetçe takibatı kanuniye icrasına karar vere
bilir ve teşrinisanide Hükümetten yaptığı tahkikatın neticesini ister) ifadesine
karşı: (biz resmen takip edelim, neticesini bilâhara gelecek içtimada arz ederiz.)
diyordu.
Nihayet Karahisar Mebusu Salim, Tokat Mebusu Tahsin Beyle İzmit Mebusu
Ziya ve Lâzistan Mebusu Sudi, Konya Mebusu Kâzım Beylerin takrirleri okuna
rak müsebbipler hakkında takibatı kanuniye icrasının kabul edildiği tebliğ olun
du.
İMPARATORLUK HÜKÜMETİNİN TAKİBATI
Dosyası bize/9 Eylül 1330'dan itibaren takibatın hükümette başladığını gös
teriyor. O tarihte iş maliyece, (İlk taksit için Anadolu kumpanyasına hitaben tan
zim olunan bono ve mektup gerek idarei mezkûre, gerek nezareti müşarünileyha
muhasebesince hiç bir muamelei resmiye görmeyip hususî surette tanzim ve te
ati edilmiş olduğu anlaşılmış) mukaddemesi ile ve mevcut evrak ve saire ile tev
hit edilmek üzere Harbiye Nezaretine tevdi edildi. Seyri sefainin merbut olduğu
hukuk müşavirliği de lâzım gelen vesikaları cem için faaliyete geçti. 24 Teşrinisa
ni 1330'da Sadarete Harbiye hukuk müşavirliğinin mütalâası gönderildi. 4 Ni324
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san 1333'de müşavirlik dosyayı Seyri Sefaine verdi. 18 Mayıs 1334'de Babı Âliye
te'kit yazıldı ve 19 Mayıs 1336'da tam iki yıl sonra bu te'kit tekrar olundu. Vak
tin hükümetleri ya şahısların huzur ve menfaatini devlet hakkından üstün görü
yorlar ya Divanı Âli teşkilinden nedense ürkerek bunu Meclis içtima halinde ise
unutturularak, değil ise içtimaları bekler görünüp savsaklamak siyasetini görü
yorlardı.
CUMHURİYETE
16 Mart 1336 (25 Cemaziyelâhir 1338) ile teşrinievvel 1338 arasındaki fitret
devrinden sonra Cumhuriyet Hükümeti Babı Âliden müdevver işleri eline aldığı
zaman yirmi bin İngiliz liralık hakkın takibini bu halde buldu. Ve 1340-1924 se
nesi teşrinievvelinin 14 ünde (15 Rebiülevvel 1340) Seyri Sefain İdaresi Hukuk
Müşavirliğinin 114 hususî numaralı ve müruru zaman ihtimalinden bahseden,
tezkeresini o zaman, İstanbul'da bulunan Ticaret Vekili Trabzon Mebusu Hasan
Hüsnü Bey aynı günde (müruru zamana mani olmak için derhal ikamei dava
edilmesi) emriyle imzaladı.
Seyri sefainin yeni hukuk müşaviri vaziyette bir cürüm olmadığı ve cürüm
den ayrı şahsî haklar için mutat mahkemelerden başka fevkalâde bir mahkeme
nin bütün dünya hukukunca vazifedar olmayacağı kanaatıyla Mahmut Muhtar
Paşa ve Nail Bey aleyhine İstanbul Üçüncü Hukuk Mahkemesinde bir dava açı
yordu. (3 Şubat 1340 - 9 Recep 1343)
Üçüncü hukuk mahkemesi bu davayı vazife noktasından reddetti, mahkeme
her iki müddei aleyh nazır ve davaya dahil dairei vazifeleri olan ahvalden münbais olduğundan rüyeti Divanı Âliye ait olacağına karar vermiştir. İdare bû kara
rı temyiz, fakat temyiz de o hükmü tasdik etti.
Seyri Sefain İdaresinin hakkı takipte tutacağı iki yol kalmıştı; 1. Temyiz ka
rarını tashih, 2. Davayı Büyük Millet Meclisine sevk etmek,
İdare bunun ikisini birden yaptı ve temyiz mahkemesine tashihi karar arzı
verirken, hukuk müşavirliğinin tezkeresi üzerine idarenin bu defa merbut oldu
ğu İktisat Vekâleti de 4 Nisan 1928 tarihinde (her ne kadar ilam temyizi aleyhi
ne bermûcibi usul tashihi karar edilmişse de cereyanı halden mahkemeyi temyi
zin evvelki noktayi nazarında İsrar edeceği istidlal edilmekte bulunmuştur mütaleasiyle (nakabili tadil bir kaziyeyi muhakeme halini iktisap edecek olan vaziyet
ilcasiyle Meclisi Mebusanca 1330 senesinde müttehaz karar tenfiz ve seyri sefa
in idaresinin yirmi bin İngiliz lira raddesindeki zararı Mahmut Muhtar Paşa ve
saireden tahsil edilebilmek için nâzın mumaileyh ve müsebbipleri aleyhine Diva
nı Âlice tatbikat icrası zarurî bulunmakta olduğundan ifayi muktazası) ve Başve
kâlete büdirdi.
İşte Başvekâlet bu tezkereyi 22 Nisan 1928 tarihinde Meclise gönderiyordu.
Ve filvaki, temyiz tashihi karardaki iddiayı da 4 Haziran 1928'de reddederek ilâ
mı 21 Teşrinievvel 1928'de seyrisefaine tebliğ edildiği gibi, Büyük Millet Meclisi
de evvelce teşkilâtı esasiye encümeninin 20 Kânunuevvel 1928 tarihli mazbata-
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sini 24 Kânunuevvel, ikinci defa muhtelit encümenin 5 Şubat 1929 mazbatasını
16 Şubat 1929 tarihinde müzakere ederek malî mesuliyete de maksur olsa dahi
lî nizamname delaletiyle vekillerin muhakeme yeri Divanı Âli olduğunu tefsir, bu
tefsir karariyle birlikte de tahkikat icrasını encümenimize tevdi ediyordu.
MÜRURU ZAMAN YOKTUR
Encümenimizin hadisenin vuku ve cereyan tarzını icap eden evrakı tetkik ve
icap edenleri davet ve istima ederek arz edildiği surette tespit ettikten sonra me
suliyetle mesulların tayini noktasına gelmeden hadisenin takibinde bir müruru
zaman olup olmadığını da araştırmıştır. Her ne kadar hakkında tahkikat yapılan
Mahmut Muhtar Paşadan gerek Başvekâlete gelen arzuhal, gerek bu defa dave
tine cevap olarak encümenimize iblağı talebiyle Kahire Büyük Elçimize yazılmış
ve encümenimizde okunmuş olan mektubu bir müruru zamandan bahsetmiyor.
Bilakis esas iddialarla iştigal ediyorsa da bir müruru zaman olup olmadığının tet
kiki heyeti umumiye müzakeresinde kararlaştırılmış olduğundan encümenimiz
bunun da hallini lazım gördü.
Encümenimiz ilk takipten beri cürüm kastını isnat eden bir tavsiften ari ola
rak ne Mahmut Muhtar Paşanın, ne Nail Beyin bir sui istimal ile maznun mevki
de bulundurulmamasının son tahkikat ile mavakaa da mutabık bulunmuş ve
Mahmut Muhtar Paşanın kendi cevabında da kaydettiği gibi vaziyeti bir cürmün
tahkiki şeklinde değil, bir hakkın takibi suretinde telakki ve mütalea etmiştir.
Eğer hadise bir ceza iddiası olsaydı da bunun tahkikinden sarfınazar müruru za
man noktasından değil, belki umumî af sebebiyle kanunî bir zaruret olurdu. Zi
ra; Türk Ceza Kanununun tatbikatına ait kanunun (şu kadarki müruru zamanın
tevkif ve inkıtaı bahsinde yeni kanun ahkâmı mutlak surette caridir) fıkrasiyle bi
ten 22 nci maddesi Türk Ceza Kanununun (hukuku amme davasının ikamesi
mezuniyet veya karar alınmasına veyahut diğer bir mercide halli lâzım gelen bir
meselenin neticesine bağlı bulunduğu takdirde mezuniyet veya kararın alınma
sına yahut meselenin halline kadar müruru zaman durur) suretindeki 107 nci
maddesiyle birleştirilince millet meclislerinin Divanı Âli teşkiline karar verilmesi
ne bağlı duran bu hadisede o noktadan da müruru zaman hâsıl olmuş sayıla
mazdı. Mahmut Muhtar Paşanın b u mazbatanın tanzimi sırasında 27 Nisan
1929'da Montreo'dan çektiği telgraflarda ceza kanununun 481, 484 üncü mad
delerine istinat ederek müruru zaman iddia etmektedir. Vakıa mülga usulü muhakematı cezaiye kanununda olan bu maddeler on üç sene takipsiz kalan cina
yet ve cünha ve kabahat hakkında müruru zaman olacağını gösterirse de huku
ku umumiye ve şahsiyenin sukutunu mucip olacak olan bu müruru zaman mad
de metninden anlaşıldığı üzere (cinayet, cünha, kabahat hakkındaki müruru za
man) olup mülga ceza kanununun 1 inci ve 9 uncu maddeleriyle siyanet edilen
yine Mahmut Muhtar Paşanın her arzuhalinde, her mektubunda kendi kalemiy
le kayıt ve ikrar ettiği gibi bir cinayet, cünha, kabahat hakkında cereyan etmeyip
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iki taraftan da böyle bir ceza iddiasiyle de asla rabıtası görülmeyen bu hakkı adi
nin müruru zamanı noktasmda malca mes'ul olan Mahmut Muhtar Paşanın bi
rinci defasından 21 Eylül 1327, 10 Şevval 1329'a kadar ikinci defa, 9 Temmuz
1328, 7 Ramazan 1330'dan 10 Kânunusani 1328, 14 Safer 1331'e kadar 9 bu
çuk ay Bahriye nazırlığında bulunmuş, 16 Mart 1336, 25 Cemaziyelahir 1338 ile
Teşrinievvel 1335, Safer 1341 arasında da iki buçuk yıla yakın bir zamanda
müddeinin müddeti sefer ahar diyarda bulunmasına benzeyen haller geçmiş ol
ması gibi müruru zamanı kesecek sebepler olduğu nazarı dikkate alınmasa bile
ilkin 26 Şaban 1332'de Mebusan Meclisinde verilen takip kararı; ikinci 9 Recep
1343'de mahkemeye müracaat, Divanı Âlinin de Adliye Mahkemesini de mercii
olmasına göre müruru zaman mecellenin 1665 inci maddesine muvafık olarak iki
defa kestiği ve nihayet 4 Teşrinisani 1928, 27 Rebiül Ahir 1345'den mer'i ve mu
teber borçlar kanununun bit'tabi 125 inci maddesiyle birlikte mütaleası lâzım ge
len 41 inci maddesi son fıkrasiyle davacılara yeniden verilen iki sene müddet geç
meksizin hakkın Büyük Millet Meclisi huzurunda da ihkakma teşebbüs edildiği
emri vakidir.
Bundan maada alacaklının hakkını istemek için borçlar kanununun 137 nci
maddesiyle aldığı munzam altmış günlük müddeti tashihi karar hakkı istimal
edildiği halde b u kararın tefhim veya tebliği tarihinden cereyana başlamak tabii
olduğuna ve bu da 20 Kânunuevvel 1928'de bittiğine göre teşkilâtı esasiye encü
meninin ilk verdiği 20 Kânunuevvel 1928 tarihli mazbatadan yani altmış günlük
müddetin hitamından değil, hatta hululünden daha altı ay evvel keyfiyeti Büyük
Millet Meclisinin ıttılaına arz etmek, encümenimizce bir hakkı kanunî müddeti
içinde mercii huzurunda aramanın kendisi olmak üzere kabul edilmiştir. Ve 22
Nisan 1928 ile 20 Kânunuevvel 1928 arasında geçen intizar zamanı Meclisin ad
lî teşkilâtı içtihatlarında tamamiyle serbest bulundurmak için iltizam ettiği ihti
yatın en yüksek haddini göstermek itibariyle de kayda şayan görülmüştür,
MES'ULİYET VE MES'UL
Hadisenin takibine mani müruru zaman olmadığı da bu suretle taayyün et
tikten sonra encümenimiz Seyri Sefain namına Anadolu demir yolu şirketinden
istikrazda bulunup alınan paranın hasılı olan yirmi bin İngiliz lirasını mukavele
lerinde açıkça yazılı kefaleti almadan aciz halindeki bir şirkete vererek tahsili
mümteni bir borç haline getirmekle hazine hakkını ziyaa uğratmanın eski ve ye
ni kanunlarımızla malî mesuliyeti müstelzim olduğuna ve haiz olduğu sıfata ve
hadisedeki fiil ve hareketine göre mes'uliyetin Mahmut Muhtar Paşaya terettüp
ettiğine kani oldu.
Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa 17 Mayıs 1327 tarihinde Seyri Sefaini
teftiş ve nazareti altında bulundurmaya kanun ile memur olduğundan hem bu
dairenin Mebusan Meclisine karşı siyasî mesuliyetini deruhte hem o tarihte mer'i
olan usulü muhasebei umumiye kanuniyle birinci derecede ita amiri olmanın hu327
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kukî neticelerini bittabi kabul etmiş bulunuyordu. Evvelâ bu sıfatlariyle ve usu
lü muhasebe! umumiye kanununun 28 ve 47 nci maddeleri hükmünce, saniyen
kanunu medeninin neşrinden evvelki hadiselerin hukukî hükümleri bu hadise
ler hangi kanun meri iken vaki olmuşsa o kanuna tabi kalacağı meriyeti kanu
nunun ilk maddesi muktazası bulunduğuna göre de usulü dairesinde vazife sa
hipleriyle birlikte hareket etmemek ve mukavele ile mukayyet oldukları kefaleti
almamak taksiriyle mecelle! ahkâmı adliye maddeleri mucibince Seyrisefain na
mına alınıp verilen yirmi bin İngiliz lirasından Mahmut Muhtar Paşa nasıl mesul
ise, Maliye Nazırı merhum Nail Beyin imza ve alâkası, Maliyenin Seyrisefain na
mına beş yüz bin liraya ( kadar kefalet edebileceği hakkında 6 Mart 1927 tarihli
kanun hükmünü yerine getirmekten ibaret bir muameleye inhisar ettiğinden mi
rasçılarının da mütalebe mevkiinde bulundukları anlaşıldı.
MAHMUT MUHTAR PAŞANIN MÜDAFAASI
Tahkikat mevzuu olan maddede Nail Beyin vaziyetini böyle gören encümeni
miz yalnız Mahmut Muhtar Paşanın dinlenmesine lüzum görmüş ve 20 Nisan
1928 içtimaında hazır bulunarak encümeni tenvir etmesi Kahire elçiliğimiz vasıtasiyle kendisine tebliğ edilmişse de verdikleri cevapta sıhhî icap ile nisan sonun
da Münih'te bulunmak mecburiyetinde olmak ve esasen hakkında tabiki lâzım
gelen kanunu esasî maddesi kendisinden izahat alınması merkezinde olup bu
nun da tahriri şekilde yapılması mümkün bulunmak mütaleasiyle itiraz etmiş
lerdir.
Zaten Başvekâlete verilmiş 9 Kânunusani 1920 tarihli bir arzuhalini alan en
cümenimiz bununla b u tahkikat içinde lüzumu kadar tafsilât ile kendisinin mü
dafaa yollarını anlayarak tenevvür etmiş bulunuyordu.
Mahmut Muhtar Paşa bu arzuhalinde bononun yirmi bin İngiliz liralık değil
kırk dört bin Türk liralık olduğunu ve bu kendi tarafından tanzim edilmiş olma
yıp Maliye Nazırının imzasını labis ve tamamiyle Maliye Nezareti tarafından ihzar
ve tanzim edilmiş bulunduğunu söylemekte ve yine Seyrisefain İdaresinin tediye
den evvel muameleye vukuf ve müşareketi olunduğunu, Seyrisefain ve Maliye nezaretince mukavele mucibince her iki şirkete birden tediyesi takarrür eden meb
lağın ita muamelesini ikmal için imzasına müracaat etmek ve hazırlanan evraka
imzasını koymak kanun muktazası bulunduğunu ifade etmektedir.
Mahmut Muhtar Paşanın aynen söylediğine göre, tediye muamelesi usulen
Divanı Muhasebatın tasdikine iktiran ettikten sonra Maliye Nezareti mukavele
mucibince alınması lâzım gelen kefaleti iki şirketin yalnız birinden almakla ikti
fa etmiştir. Ve Nezarette bulunduğu esnada Seyrisefain İdaresi bu muamelenin
farkına varıp makamı haberdar etmemiş, idarenin zühulü ziya ihtimallerinin
önünü almaya imkân bırakmamıştır. Seyrisefain İdaresi Maliye Nezaretinin ken
di müşareketiyle icra ettiği muamele hatasından kamilen gafil bulunarak bütün
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mesuliyeti üzerine almıştır. Ve Seyrisefain idare heyetinin mesuliyeti yalnız bun
dan da ibaret değildir; zıyaı mucip olan keyfiyet hakikat halde paranın şirkete ke
faletsiz olarak tediye edilmesinden ileri gelmemiştir; zira konturatta bir madde
münderiçti ki bunda gemilerin tesellümden evvel de Seyrisefainin malı olduğu
kabul ve tasdik ediliyordu. Ancak bu madde İngiliz mahkemelerince muteber ad
dedilmek için mukavelenin Londra'da mukayyet bulunması muktazi iken Seyri
sefain bu ciheti de ihmal etmiştir. Seyrisefain İdaresinin uğradığı zıyaı yine ken
di adamlarından dava etmesi bir emri tabiidir.
Bu ifadeler nazırları kendilerine merbut olan dairelerin adamlarından hariç
te imiş gibi görmenin mahsulüdür. Mahmut Muhtar Paşa Seyrisefainin nazırı ve
birinci derecede ita amiri olduğuna ve Seyrisefain müdüriyle şirket mümessili
arasında imzalanan bu mukavelenin hükmünü yerine getirmek için yapılan bu
istikraz ile tediye muamelesi denildiği gibi yapılırken divanı muhasebatın hiç bir
tasdikini görmeyip mücerret Mahmut Muhtar Paşanın imzasiyle vukua geldiğine
göre zıyaı hatta mukaveleyi, mukavele mevcut olmayan bir maddeye tatbik ede
rek değil, belki umumî kaideye uyarak Londra'da tescil ettirmemekten de ileri
gelse, mesuliyetin Seyrisefain İdaresine terettüp edeceği yolunda Mahmut Muh
tar Paşanın müdafaaları, icabında rücu hakkı bittabi kendisinde olmak üzere ha
disedeki mesuliyeti ikrar ve kabulden başka bir mana tazammun edemez.
ENCÜMENİN KARARI
İşte bu noktai nazardandır ki Encümenimiz esbak Bahriye Nazırı Mahmut
Muhtar Paşanın Seyrisefain namına Anadolu demiryolu kumpanyasından istik
razda bulunup alınan paranın hâsılı olan ve yine kendi imzasiyle bu vasıf ve mik
tarda kayıt ve takip edilen yirmi bin İngiliz lirasını mukavelelerinde açıkça yazılı
kefaleti; Maliyeye değil, Seyrisefaine ait bir vazife iken yaptırıp almaksızın aciz
halinde bir şirkete vererek gerek bu parayı, gerek mukavele icabı faiz ve tazmi
natını tahsili mümteni bir borç haline getirmek ve bu suretle hazine hakkını zı
yaa uğratmak gibi malen mesuliyeti müstelzim bir hareketi olduğuna ve bu borç
ların yapılan ve yapılacak olan bütün masarifle birlikte kendisinden tahsili maksadiyle evrakının tevdii için teşkilâtı esasiye kanununun altmış yedinci maddesi
hükmünce Divanı Âlinin teşkili lâzım geldiğine ittifakla karar verdi. Keyfiyet He
yeti Umumiyeye arz olunur.
Âza

Âza

Âza

H. Fehmi

D. Sadreddin

İsmet

Âza

Kâtip

M. M.

Şefik

H. Tarık

Reis

Âza

Âza

Y. Nadi

Ragıp

M. Fevzi
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Âza
Kemal

Aza
Reşit

Aza
Mehmet Asım

Âza

Âza

Âza

Sadık

O. Niyazi

H. Fehmi

Âza

Âza

Âza

Mazhar

R. İsmail

Âza

Âza

Y. Akçora
Âza

A. Ahmet

M. Emin

A. Hamdi

Âza
Münür
Uzun ve k a p s a m l ı bir g ö r ü ş m e d e n s o n r a Komisyon r a p o r u Genel Ku
r u l c a onaylandı ve ilgililerin Yüce Divana şevkine dair aşağıdaki k a r a r
düzenlendi (6).
Esbak Bahriye Nazarı Mahmut Muhtar Paşanın Divanı Âliye Şevki Hakkında
No.
511
Esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşanın, Seyrisefain namına Anadolu
demiryolu kumpanyasından istikraz yolu ile alınan yirmi bin İngiliz lirasını, mu
kavelelerinde açıkça yazılı kefaleti yaptırıp almaksızın aciz halinde bir şirkete ve
rerek gerek bu parayı, gerek mukavele icabı faiz ve tazminatını tahsili mümteni
bir borç haline getirmek ve bu suretle Hazine hakkını zıyaa uğratmak gibi malen
mes'uliyeti müstelzim bir hareketi olduğuna binaen, bu borçların yapılan ve ya
pılacak olan bütün masarifle birlikte kendisinden tahsili maksadiyle, evrakının
tevdii için Teşkilâtı Esasiye Kanununun altmış yedinci maddesi hükmünce, Di
vanı Âlinin teşkili lazım geldiğine Heyeti Umumiyenin yetmiş üçüncü inikadının
birinci celsesinde karar verilmiştir.
30.5.1929
Yüce Divanın o l u ş u m u ve yargılama s o n u c u alınan k a r a r aşağıya
alınmıştır.

(6) Resmî Gazete : 2.6.1929 -1205
Kavanin Mecmuası: C. 7, S. 1032
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Temyizden

Şurayı Devletten
Tanzimat Da. R,. Reşat Beyefendi Hz.

Birinci Reis İhsan Beyefendi Hz.

Aza

Ali Rıza Beyefendi Hz.

1 . C . R . Semih Beyefendi Hz.

Aza

Âsim Beyefendi Hz.

3 . H . R . Sait Beyefendi Hz.

Aza

Cemal Beyefendi Hz.

2 . C . R . Mecdi Beyefendi Hz.

Aza

Ali Haydar Beyefendi Hz.

4 . C . R . Ali Fehmi Beyefendi Hz.

Aza

Ömer Lütfi Beyefendi Hz.

Aza

Tahir Beyefendi Hz.

Aza

Vasfi Beyefendi Hz.

Aza

Ali Himmet Beyefendi Hz.

Aza

Abdullah Beyefendi Hz.

CELSE 12
(3 Teşrinisani 1929)
Divan hey'eti sabıkı veçhile toplandı. Bilcümle evrakı davayı tetkik ve müta
laa etü.
Hulâsai Dava :
Seyrisefain idaresi mülga Bahriye nezaretine merbut bulunduğu sırada ida
renin İngiltere'de kâin Taymis Ayron Vorks Şirketine bamukavelename sipariş et
tiği vapurların bedeli inşasına mahsuben ilk taksit olarak verilmesi meşrut olan
yirmi bin İngiliz lirasını zeyli mukavelenamede yazılı Bank mektubunu almaksı
zın verdirmiş ve şirketin iflâsiyle meblağı mezkûrun zıyaına sebebiyet vermiş olan
Bahriye nazırı esbakı Mahmut Muhtar Paşadan - maa faiz ve masarifi muhake
me ve ücreti vekâlet tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.
Müddea Aleyh Vekillerinin Hulâsai Cevabı :
Müddei Seyri sefain idaresinin vücudunu iddia eylediği müzeyyel mukavele
namenin aslı ibraz edilmemiş olması hasebiyle vücudu sabit olmadığından ve
böyle bir mukavele mevcut olduğu takdirde müvekkilleri haberdar bulunmadı
ğından ve müvekkilleri tarafından yazılan mektup istifaya mütedair ve cevazı hu
kukiye mukarrin olup bu bapta mes'uliyeti lâzım gelmeyeceğinden ve şirket ka
bızda idarenin resulü olduğundan mes'uliyet, vazifesini yapmayan - İdareye ait
olacağından ve mamafih aynı bono ile Sennazar - ve Taymis Ayron Vorks şirket
lerine verilen para üzerine Sennazar Şirketinin teslim ettiği vapurlar idarece ka
bul edilmek ve Taymis Ayron Vorks şirketine verilmiş olan para bilâ itiraz tesvi
ye olunmak suretiyle ve/suveri saire ile muamelei vakıa - idarenin icazetine ikti
ran etmiş bulunduğundan ve zaman lâzımgeldiği halde zıyaa uğrayan meblâğ İn
giliz lirası değil, Türk lirası ve evrakı nakdiye Türk lirasının misli kâmil ve kanu
nîsi bulunduğundan ve lüzumu takdirinde faizin İktisat vekâletinin Baş vekâleti
celileye yazdığı tezkere tarihinden itibaren başlaması iktiza ettiğinden ibarettir.
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Tarafeynin teati ettikleri lâyihalar ve ibraz eyledikleri vesika ve defterler ve şi
fahen mesbuk izah ve ifadeleri nazarımütalâa ve itibara alınarak icabı görüşül
dü, düşünüldü - neticede aşağıdaki esasat tespit ve mukarrerat ittihaz olundu.
Seyri Sefain İdaresinin Mülga Bahriye Nazaretine Derecei İrtibatı :
1 . - 6 Mart 1327 tarihli kanuna nazaran Bahriye nazırı müstakil müdiriyet
halinde bulunan Seyri Sefain İdaresinin - murakıp ve müfettişi olup mümessil
değildir.
2. - Bu kanunla Bahriye Nazırı Seyri Sefain İdaresi için beşyüzbin liralık bir
istikraz akdine memur ve meblağı müstekrazun bihi kabza mezundur.
Mes'uliyet ve Sebebi :
Seyri Sefain İdaresince Taymis Ayron Vorks Şirketi ile 25 Nisan 1327 tarihin
de yapılan ve müddea aleyhin Ittılaına vasıl olan müzeyyel mukavelenamede bi
rinci taksitin banka kefaleti alındıktan sonra verilmesi şart kılınmıştır.
Bu zeylin vücudu hilafı sabit olamayan mübrez sureti musaddakası ve müddei müdiriyetin meclisi idaresine ait olup ibraz olunan ve medarı ihticaç bulunan
defterlerle ve Ittıla da müddea aleyhin Büyük Millet Meclisine takdim eylediği 15
Mayıs 1929 - tarihli lâyihanın altıncı sahifesinin üçüncü satırındaki ikrariyle sa
bittir.
Bu müzeyyel mukaveleye rağmen müddea aleyh tarafından Anadolu şimendüfer kumpanyasına yazılan 18/31 Mayıs 1327/1911 tarihli mektupta meblağı
müddea bihin Taymis Ayron Vorks şirketine teslimi bildirilmiş ve kumpanyaca da
para mezkûr şirkete verilmiştir. Cereyanı muameleye nazaran bu emir, istifa ve
ifa maksadım tezammün etmekte ve idarece ifa hususunda müddea aleyhe bir
beyan ve takrir vaki olmamasına göre ifa hotbehot olduğu anlaşılmaktadır. Fil
hakika salifüzzikir mektup Seyri Sefain İdaresi namına imza edilmiş, fakat ida
renin bundan malûmattar olduğu ısbat edilememiştir.
Bahriye nazırı mezkûr kanun ile istikraza memur ve istifa bu sıfatla vaki olup
idarenin tevkil ve tefviziyle olmamasına mebni şirket meblağı mezkûrun kabzın
da idarenin resulü olduğu hakkındaki iddia ile buna tefrian bastu temhit olunan
müdafaalar varit görülmemiştir.
Muamelei vakıaya muahharan icazet verilmiş olması iddiasına gelince : İnşa
kabilinden olan icazette şeraitinin vücut ve ademi vücudundan kat'annazar müçizin icazet verdiği hususu bizzat ifaya muktedir olması şart olup gerek Seyri Se
fain Müdiri, gerek hey'eti idaresi mukavele hükmüne, yani zeyli mukavelename
deki şartı müfide muhalefetle teminatsız meblağı mezkûru itaya kanunen muk
tedir olmadıklarından hadisede icazet mevzuu bahsolamaz. Binaenaleyh bu iddi
anın da tetkikine mahal görülmemiştir. Kaldı ki tesebbüpte illeti zaman, teammüt ve mübaşerette nefsi fiil olup, hadise ise mübaşeret suretiyle vaki olmakla
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mes'uliyet için teammüt ve teaddi teharrisine ve bunun vücut ve sübutuna lü
zum yoktur.
Binaenaleyh müddea aleyhin meblağı müddea bini hotbehot sarf ve istihlak
etmesinden dolayı - Azadan Mehmet Abdullah Beyefendinin muhalefetiyle - malen mes'uliyeti,
Mes'uliyetin Mahiyeti:
Bonoda avans olarak kırk dört bin Türk altunu alındığı ve mektupta bu meb
lâğın nısfının müflis şirkete verilmesi iş'ar olunduğu cihetle istihlak olunan İngi
liz lirası olmayıp Türk altım - olduğu - Azadan Ali Himmet, Ali Rıza, Âsim, Hay
dar, Ömer Lütfi beyefendilerin muhalefetleriyle.
Fiilin tarihi vukuunda mer'i mülga Mecelle ahkâmınca izalei tasarrufta gas
pa müsavi olan hal Ve keyfiyet gasıp hükmünde olmasına ve gasıpta ise vacibi as
lî, mevcut ise aynı mağsubun - müstehlek ise misliyattan olduğu takdirde misli
nin reddi ve - kiyematta kıymetinin itası olmasına ve 30 Mart 1331 tarihli Evra
kı nakdiye ihracı hakkındaki kanunun 2 nci maddesinde evrakı nakdiyenin ge
rek devletle efrat arasında gerek beynerefrat vuku bulacak tediyat ve ahzu itada
aynı nakit gibi tedavül ve kabulü mecburî olduğu muharrer ise de bu müşabehet
tedavül itibariyle olup gasıp ahkâmından bulunan ve misliyata tealluk eden zamanatm ifasında kabul mecburiyetini ifade etmemesine mebni meblâğı müddea
binin altun olarak mislen teslimi icap edeceği, azadan Sait, Ali Fehmi, Abdullah,
Cemal ve Vasfi beyefendilerin muhalefetleriyle,
Faiz :
Tediyesi icap eden akçanın zarar ve ziyan mukabili olup vacibüttediye olan
müddea bihin dava arzuhali tarihinde edasından imtina edilmesine binaen arzu
halin kaydı tarihi olan 3 Şubat 1341 tarihinden itibaren Borçlar Kanununun ta
rihi mer'iyetine kadar yüzde dokuz hesabiyle faiz lâzım geleceği - Reis Vekili Re
şat, Azadan Mecdi, Ali Fehmi, Ali Himmet, Mehmet Abdullah ve Vasfi beyefendi
lerin muhalefetleriyle ve Borçlar Kanununun mer'iyeti tarihinden itibaren 72 nci
maddesi mucibince yüzde beş itibariyle faiz icap edeceği esasta İTTİFAK, mikta
rında - azadan Sait Beyefendinin muhalefetleriyle - tekarrür etti.
Netice :
Müddea aleyh Mahmut Muhtar Paşadan yirmi ikibin dörtyüz onbir lira bir
buçuk kuruştan iskonto edilen yüzde beş bittenzil mütebakisinin altun olarak ve
dava arzuhalinin kaydı tarihi olan 3 Şubat 1341 tarihinden itibaren yukarıda
gösterilen hesaplar üzerinden baliğ olduğu faizin ve Avukatlık Kanununun 10
uncu maddesine tevfikan ücreti vekâlet olarak takdir olunun bin yüz oniki lira
nın evrakı nakdiye olarak tahsiline ve vesaiki resmiyeye müsteniden müddei ve
tavizan hazine tarafından tesviye olunan şuhut ve hey'eti naibe masarıfiyle aşağı
da müfredatiyle gösterilen ilâm ve saire harcının da müddea aleyhe aidiyetine 3
Teşrinisani 1929 tarihinde EKSERİYETLE hükmedilerek alel usul tarafeyn vekil
lerine tefhim kılındı.
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TEMYİZ MAHKEMESİNDEN

[1]

ŞÛRAYI DEVLETTEN

Birinci Reis

I.C.R.

Tanzimat Da. R. [6]

Aza [7]

3.H.R. [I]

2.C.R. [2]

Aza [7]

Aza [8]

4.C.R.İ3]

Aza

Aza [7]

Aza [7]

Aza [4]

Aza [5]

Aza [9]

1. - Şekil ve mahiyeti davaya ve tarihi hadiseye ve evrakı nakdiye ihracı
hakkındaki kanunun sarahatına nazaran evrakı nakdiye olarak tahtı hükme
alınması iktiza edeceği.
2. - Faiz ikamei dava tarihinden itibaren cereyana başlamış olmakla ta
rihi tahsile kadar faizin yüzde dokuz hesabiyle ve bir mislini tecavüz etme
mek üzere tahsili lâzım geleceği reyindeyim.
Gerek murabaha nizamnamesinden ve gerek mülga usulü muhakematı
*• ' hukukiye kanununun 112 nci maddesinden müstefad olan hükme göre faiz
mukavele ile olmadığı surette bu baptaki teahhüdün tehiri icrasından lâzım
gelip zamanatta lâzım gelmez. Binaenaleyh hadisede Borçlar Kanununun
mer'iyeti tarihine kadar faiz hükmedilmemesi reyindeyim.
1.- Şekil ve mahiyeti davaya ve tarihi hadiseye ve evrakı nakdiye ihracı
[3] hakkındaki kanunun sarahatına nazaran evrakı nakdiye olarak tahtı hükme
alınması iktiza edeceği.
2. - Gerek murabaha nizamnamesinin ve gerek mülga usulü muhake
matı hukukiye kanununun 112 nci maddesinden müstefad olan hükme gö
re faiz mukavele ile olmadığı surette bu baptaki teahhüdün tehiri icrasından
lâzım gelip zamanatta lâzım gelmez. Binaenaleyh hadisede Borçlar Kanunu
nun mer'iyeti tarihine kadar faiz hükmedilmemesi reyindeyim.
1. - Mahmut Muhtar Paşa istikraz edilen Türk altunlarını şifahî muka
vele ile İngiliz altununa tahvil ve bu altunların tediyesini emretmiş olduğu ci
hetle haksız fiil, İngiliz altunlarına müsadif olmuştur. Bu sebeple tazmini lâ
zım gelen İngiliz altunudur.
2. - Gerek murabaha nizamnamesinin ve gerek mülga usulü muhakenıatı hukukiye kanununun 112 nci maddesinden müstefad olan hükme gö
re faiz mukavele ile olmadığı surette bu baptaki teahhüdün tehiri icrasından
lâzım gelip zamanatta lâzım gelmez. Binaenaleyh hadisede Borçlar Kanunu
n u n mer'iyeti tarihine kadar faiz hükmedilmemesi reyindeyim.
[5]
Teminat alınması akit olan müddei Seyri Sefain İdaresine ait olup idare
nin bu işle uğraştığı ve mülga Bahriye nazaretini de bu hususta vasıta yap
tığı muamelâü cariyeden anlaşılmaktadır. Şu halde idare teminat almamış
ise kusur kendisinindir. Vazifesi nazareti şamileden ibaret bulunan nazırla
rın ve vekillerin herhangi bir işin teferruatına varıncaya kadar araştırması
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muhaldir. Böyle olunca müddea aleyh Mahmut Muhtar Paşanın b u işi kendi
liğinden değil, Seyri Sefain İdaresinin gösterdiği lüzum üzerine yapmış olma
sı asıldır ve dosyada mevcut bazı vesaikin yanması da b u n u n böyle olduğu
na karinedir. Hulâsa : Seyri Sefain İdaresinin taksirinden mütevellit mes'uliyeti maliyenin müddea aleyh Mahmut Muhtar Paşaya tahmili adalet mefhumiyle
ve hakkaniyet medlûliyle kabili telif olmadığından davanın reddi reyindeyim.
16]
Gerek murabaha nizamnamesinin ve gerek mülga usulü muhakematı hu
kukiye kanununun 112 nci maddesinden müstefad olan hükme göre faiz mu
kavele ile olmadığı surette bu baptaki teahhüdün tehiri icrasından lâzım ge
lip zamanatta lâzım gelmez. Binaenaleyh hadisede Borçlar Kanununun
mer'iyeti tarihine kadar faiz hükmedilmemesi reyindeyim.
[7]

Mahmut Muhtar Paşa istikraz edilen Türk altunlarını şifahî mukavele ile
İngiliz altunlarına tahvil ve bu altunların tediyesini emretmiş olduğu cihetle
haksız fiil, İngiliz altunlarına müsadif olmuştur. Bu sebeple tazmini lâzım ge
len İngiliz altunudur.
[8]
Şekil ve mahiyeti davaya ve tarihi hadiseye ve evrakı nakdiye ihracı hak
kındaki kanunun sarahatına nazaran evrakı nakdiye olarak tahtı hükme
alınması iktiza edeceği reyindeyim.
19]
1. - Şekil ve mahiyeti davaya ve tarihi hadiseye ve evrakı nakdiye ihracı
hakkındaki kanunun sarahatına nazaran evrakı nakdiye olarak tahtı hükme
alınması iktiza edeceği.
2. - Gerek murabaha nizamnamesinin ve gerek mülga usulü muhake
matı hukukiye kanununun 112 nci maddesinden müstefad olan hükme göre
faiz mukavele ile olmadığı surette b u baptaki teahhüdün tehiri icrasından lâ
zım gelip zamanatta lâzım gelmez. Binaenaleyh hadisede Borçlar Kanununun
mer'iyeti tarihine kadar faiz hükmedilmemesi reyindeyim.
Bu karar Başbakanlığın aşağıdaki tezkeresiyle Genel Kurula duyuruldu (7)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Hazineyi ızrar maddesinden dolayı esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Pa
şanın muhakemesini rü'yet etmek üzere B.M.M. karariyle teşekkül eden Divanı
Âlice rü'yet ve intaç edilen muhakemeye ait olup merbut liste mucibince Adliye
Vekâletinden 9 - XII - 1929 tarihli ve C. I. 736/625 numaralı tezkere ile gönderi
len muhakeme evrakı takımiyle leffen takdim kılınmış ve muhakeme neticesini
havi hüküm ve kararın birer sureti Maliye ve İktisat Vekâletlerine tevdi edilmiş
olduğunu arz ederim efendim.
Başvekil
İsmet
REİS - Efendim, zabıtlar tab ve tevzi edilmiştir. Berayi malûmat arz edildiği
için burada okunmasına lüzum yoktur.

(7) Tutanak dergisi, C. 14, S. 63
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Belediye Seçimlerinde Meydana Gelen Olaylar Nediniyle
İçişleri Bakanı Hakkında Gensoru (İstizah)
1930'da yapılan belediye seçimlerinin demokrasi tarihimizde önemli
bir yeri vardır. İlk kez tek dereceli ve kadınların da oy kullandığı bu se
çimlere iki parti katılmıştır.
14.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanuna göre yurt ölçüsünde, 502 be
lediye için yapılan seçimlerde 22 yerde Serbest Cumhuriyet Fıkrası ka
zandı.
Bu seçimlerde yolsuzluk yapıldığı, seçimlere hile karıştırıldığı savı ile
Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi) Başkam Gümüşhane Milletvekili Ali
Fethi (OKYAR), konuyu gensoru önergesine dönüştürerek Genel Kurulun
6.11.1930 tarihli 3 üncü birleşim gündemine getirdi (1).
Aşağıdaki önerge ile istemini dile getirdi.
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Son belediye intihabatında hemen her intihap dairesinde müntehiplerin ser
bestçe intihap haklarını kullanmalarına Hükümet kuvvetleri tarafından gösteri
len mümanaat ve müdahaleler ile umumiyetle intihap işlerine karıştırılan fesat
ve yolsuzluklar hakkında Dahiliye Vekilinden istizahta bulunmak üzere müzake
re açılmasını teklif ederim efendim.
Gümüşhane Meb'usu
Ali Fethi
İçtüzük gereği gensorunun görüşülmesi kabul edildikten sonra Baş
bakan İsmet Paşa (İNÖNÜ), söz alarak, İçişleri Bakanının görevli olarak
İzmir'de olduğundan, gensoru görüşmelerinin 15 Kasıma ertelenmesi
önerisinde bulundu. Genel Kurulca kabul edilen öneri sonucu gensoru
15 Kasıma ertelendi.
Bu gensoru görüşmeleri, demokratik gelişme sürecinde yer alan ve iki
partinin kıyasıya yarıştığı belediye seçimlerindeki yolsuzlukları, aynı za
manda yıkıcı ve yaralayıcı bir propaganda biçimini sergiler.
Bu görüşmelerde, demokrasi geleneği ve kültürü henüz oluşmamış
bir toplumda yapılan serbest seçimlerin devleti nasıl sarstığı, demokratik
yönetimin topluma benimsetilmesindeki güçlükler, bu gün ulaştığımız
yerin değeri ve alınan yolun boyutu görülecektir.
(1) Tutanak Dergisi, C22, S. 10-11
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Parlamento tarihimizde özgür bir satırbaşı olan ve demokratik geliş
meye ara vermeyi zorunlu hale getiren bu seçimlerin tartışıldığı gensoru
görüşmeleri en geniş biçimde yansıtılacaktır.
Bu görüşmeler; gerici ve devrimci hesaplaşması, devrimlerin eleştiri
si, ulusun tutsak edilmesi için millî değerlerin ve inançların sömürüsü
nü sergileyen tarihi bir belge niteliğindedir.
Başlıca yakınmalar; Serbest Cumhuriyet Fırkasına oy verenlerin
mürteci, komünist olduğunun söylenmesi, defterlerde isimleri olmadığı
söylenerek seçmenlerin oy vermelerinin engellendiği, sahte imza ile oyla
rın saptırıldığı, nüfus kâğıtlarının eski, yırtık olduğu söylenerek oy kullandırılmadığı, Serbest Cumhuriyet Fırkası taraftarlarının belediyelere
sokulmadığı, asayişi ihlâl suçu ile tutuklanmalar yapıldığı, oyların to
mar halinde oy sandıklarına atıldığı, oyların sayım ve dökümünün encü
men üyeleri yerine belediye memurlarına yaptırıldığı, isim yanlışlığı ileri
sürülerek oy kullandırılmadığı, seçim komisyonunun okuryazar olmayan
kimselerden oluştuğu, Antalya Valisi'nin açıkça "bu seçimi Halk Fırkası
kazanmalıdır" beyanında bulunduğu, askerlerin halkın üstüne silâh çe
virdikleri, Antalya'da seçmenlerin dövüldüğü, muhalif gazete okuma ya
sağı uygulandığı, sandık başında yazıcı bulundurulmadığı, Serbest Fırka
mensupları arasında tekkeciler, yeşil bayraklılar, komünistler, anarşist
ler, mürteciler ve şakiler bulunduğunun söylendiği, Serbest Cumhuriyet
Fırkası propagandasında, vergilerin kalkacağı, şekerin 5 kuruşa satılaca
ğı, yol vergisinin kaldırılacağı söylenerek devlet otoritesine, kanunlara,
polise tecavüz edildiği gibi hususları içermektedir.
Diğer yandan, seçimlerde Halk Fırkasına her türlü kolaylık gösteril
diği, göçebelere zorla oy attınldığı, defterler askıdan indirildikten sonra
Halk Fırkasına oy verdirildiği, gelmeyen seçmenin yerine sahte imza ile
Halk Fırkasına oy verildiği, halkın gözünü korkutucu davranışlara girişildiği, sandıklar idare odalarından kaldırıldıktan sonra Halk Fırkası
mensuplarrna oy verdirildiği yakınmaları yer aldı.
15 Kasım 1930 tarihli birinci birleşimde görüşülmesine başlanan
gensoru üzerinde ilk sözü öneri sahibi Serbest Cumhuriyet Fırkası Baş
kam Gümüşhane Milletvekili Ali Fethi (OKYAR) alarak, aşağıdaki konuş
mayı yaptı (2).
(2) Tutanak Dergisi, C22, S.16-76

340

GENSORU
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Muhterem arkadaşlar : son belediye intihabatı
memlekette şimdiye kadar görülmemiş bir alâka uyandırdı. Çünkü bu intihapta
iki fırka rekabet halinde karşı karşıya gelmiş bulunuyorlardı.
Bütün şehir ve kasabalarda bu ana değin hiç bir intihabata iştirak etmemiş
binlerce vatandaş bû defa rey vermek hakkını kullanmak için saatlerce, günler
ce sandık başına gelmek fırsatını beklediler. Vakıa bunların bir çokları defterde
ismin yok cevabım aldıkları için meyus ve münfail geri döndüler, maamafih bu
nu görenler asla fütur getirmediler, millî hâkimiyet ne olduğunu Cumhuriyet sa
yesinde anlamış olan halk bu hakimiyetin verdiği rey hakkını bütün mümanaat
lara, müşküllere göğüs gererek kullanmak istiyordu. Rey sandıklarına vatandaş
ların bu tehalükü herhangi fırkaya mensup olurlarsa olsunlar bütün cumhuri
yetçilerin kalplerini mefharetlerle doldurmak icap eder. Demokrasinin cari oldu
ğu memleketlerde bir vatandaşın sandık basma gidip rey vermesi onun için bir
vatan borcu, medenî bir vazifedir. Bir memlekette intihap zamanında bu vazifeye
karşı bigâne kalanların adedi ne kadar çok olursa orada demokrasinin halk tabakatı arasında o kadar az anlaşıldığına hükmetmek iktiza eder. Halk tabakala
rı umuma ait olan işleri kime tevdi etmek daha münasip olacağını düşünmezler
se umumî işlerde, umumî menfaatleri bir tarafa bırakarak hususî ve şahsî men
faatleri ileri götürmek istiyenleri rey almaktan mahrum etmezlerse memleket iş
lerinin doğru görülmediğinden şikâyete hakları kalmaz.
Siyasî rüştün yüksek olduğu memleketlerde reye iştirak edenlerin adedi de
yüksek olur. Bu mülâhazalara binaen son belediye intihabatında Türk müntehiplerinin rey vermek için saatlerce beklemelerini cumhuriyet namına, demokra
si namına memnuniyetle telâkki etmek icap ederken bazı hükümet memurları ve
bazı fırkacılar, bundan pek ziyade telâş gösterdiler. Reylerin arzu edilen tarafa
verilmediği görüldükçe asabiyet ziyadeleşti. İstediği tarafa rey vermek hakkını
kullanmak gibi en memduh ve en lüzumlu bir vazife ifa ettiği için en güzide şe
hir ve kasabalarımız halkına irtica, komünistlik ve anarşi lekeleri sürülmek iste
nildi. Eğer en ileri gelen şehir ve kasabalarımızda bu derece vâsi mikyasta irtica
hareketleri mevcut idise o yerlerin idare âmirleri belediye intihabatmdan evvel
böyle bir hareketi neden sezmediler ve Hükümet merkezini neden ikaz etmediler?
Serbest Cumhuriyet Fırkasının teşekkülünden evvel bütün memleket halkı
nın Hükümetten memnun olduğunu ve şurada burada işidilen şikâyetlerin men
faatleri tatmin edilmemiş kimselerin veya ecnebi propagandasına kapılmış olan
safdillerin kopardıkları yaygaralardan ibaret olduğunu işitiyorduk. O zamanlar
Hükümetten memnun olan bu halk belediye intihabında neden birdenbire mür
teci oluverdi? Hakikat bu kadar az bir zamanda bu kadar zıt iki çehre nasıl gös
terilebilir? Bu irtica denilen hareket nasıl tecessüm etti? Halk lâyik kanunları is
temiyoruz, Halifeyi istiyoruz mu dedi? (Gürültüler, bunu da mı söylesinler sesleri) Hayır Efen
diler. Bin kere hayır. İrtica o demektir, başka ne demektir, irtica diye tefsir olu
nan bu hareket halkın reyini serbestçe ve istediği taraf lehine kullanmak isteme
sinden başka hiç bir suretle tecelli etmemiştir. (Hayır sesleri)
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Ahalinin Serbest Cumhuriyet Fırkasının belediye namzetlerine rey vermek is
temesini irtica sur etile tefsir edenler, halkın reyini de inhisar altına almak istiyenlerdir. Bu inhisarcıların Cumhuriyet ve demokrasi mefkurelerine hiç bir alâ
kaları olamaz. Hakikî Cumhuriyetçiler Cumhuriyet mefkuresinin tanımadığı
emeller arkasında koşan menfaatperestlerden yüz çevirmelidirler.
Rasih B. (Antalya) - Belli, belli.
Ali Fethi B. (Devamla) - İşte efendiler, halk büyük bir terbiyei siyasiye sahi
bine yakışacak veçhile sükûnetle intihap sandıklarına geldiği zaman... (Gürültüler)
Efendim, hep birden söylerseniz tabiî hepinize birden cevap veremiyeceğim,
rica ederim birer birer söyleyiniz, belki cevap verilecek şeyler vardır.
Hükümet memurları halkın vatanî vazifesini ifaya var kuvvetlerile mani ol
mak istediler. Serbest Cumhuriyet Fırkası için rey vermek istiyen müntehiplerin
mühim bir kısmına, defterde ismin yok, cevabı verildi. (Gürültüler)
Reis - Dinleyiniz efendim.
Ali Fethi B. (Devamla) - Bu suretle Devlete karşı bütün mükellefiyetlerini ifa
edenler Cumhuriyetin, millî hâkimiyetin tecellisi için yegâne fırsat olan sandık
başmda en mukaddes haklarından mahrum bırakıldılar, evet her dairei intihabiyede bir kaç kişinin ismi sehven defterlere geçmiyebilir, bu hatayı kabul etmek
tabiidir. Fakat sehiv ve hata payını yüzlerce defa tecavüz eden bu unutmalar, her
dairei intihabiyede ve her şehir ve kasabada ayni fahiş nisbetleri bulursa bunda
ki maksadı mahsusu görmemek mümkün müdür? Sonra defterde ismi varken is
min yok diye geri çevrilenlerin bilâhare isimleri hizasına sahte imza veya parmak
izleri koyarak o isim sahibine müntehibin gıyabında rey attırılmıştır. Bu vak'alar
vesaik ile tesbit edilmiş ve vesikaları icap eden makamlara verilmiştir. Bazı yer
lerde müntehiplere ismin yok cevabı kâfi gelmemiştir. Çünkü müntehiplerin kıs
mı küllisine defterde ismin yok demek bir az müşküldür. Bu gibi yerlerde nüfus
tezkerelerine birer behane bulunmuş ve "tezkerenin şu veya bu köşesi yırtılmış
tır" diyerek müntehipler rey vermek hakkından ıskat edilmişlerdir.
Bazı yerlerde bu tedbir de kâfi gelmeyince nüfus tezkereleri muteber değildir,
yeniden nüfus dairelerinden hüviyet varakaları çıkartınız denilmiştir. Diğer cihet
ten de nüfus daireleri hüviyet varakalarını vermekten imtina eylemiştir.
Yine bazı yerlerde daha şiddetli tedbir olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası le
hine rey verecek müntehiplerin belediye dairelerine girmeleri, polis ve jandarma
ile menedilmiş. Müntehipler zabıta kuvvetleri marifetile dağıtılmışlardır.
Müntehiplerin serbest rey vermelerine mani olmak için ileri sürülen bir çok
müşküller kâfi gelmediği zamanda son tedbir olmak üzere bir çok vatandaşların
şahsî masuniyetlerine ve hürriyetlerine tecavüz edilmiş ve asayişi ihlâl ettikleri
bahanesile yüzlercesi tevkifhaneye atılmıştır.
Şayanı memnuniyet ve şükrandır ki Cumhuriyetin Adliye memurları, dahili
ye memurlarının bu kanunsuz harekâtına alet olmamış ve elinden geldiği kadar
şahsî masuniyetlere vaki olan bu tecavüzleri bertaraf etmek ve hürriyetleri ihlâl
edilen vatandaşları serbest bırakmak için çalışmışlardır.
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Efendiler; müddei umumiler ve hâkimlerimiz asayişi ihlâl edenlere karşı el
bette müsamaha etmezler. Bu bahane ile tevkifhaneye atılanların adliyece derhal
tahliye edilmeleri ve haklarında tevkif kararı verilmemesi, Dahiliye memurlarının
sırf fırka gayretile ve intihabatta halkı tethiş maksadile bir takım vatandaşları
tevkif etmek ve b u suretle Cumhuriyetin Türk milletine temin ettiği en aziz hak
ları keyfî surette ihlâl etmek için hareket eylemiş olduklarına en büyük delildir.
Bütün şehir ve kasabalardaki halkın gözü önünde cereyan eden bir sistemi
ve bir merkezden verilen talimata göre hareket edildiğini irae edecek veçhile bir
birine pek müşabih olan bu hadiseler, vatandaşlar arasında emniyeti tesis ile
muvazzaf olan memurların Dahiliye Vekili tarafından nasıl vazifelerine taban ta
bana zıt maksatlar için kullanıldığını göstermiştir. Eğer bu haksız tecavüzler kar
şısında daha acıklı vak'alar zuhur etmemiş ise, b u n u halkın terbiyei siyasiyesine
ve kanundan ayrılmamak hususundaki azmine medyunuz.
Efendiler; Serbest Cumhuriyet Fırkası lehine rey vermek istiyenlere karşı ni
hayetsiz müşküller ika edilmekte iken Halk Fırkasına rey vereceklere o nisbette
suhulet ve sahabet gösterilmiştir. Bunlardan nüfus kâğıdı ibraz etmiyenlere ma
hallelerinden aldıkları ilmühaberlerle veya nüfus dairelerinden verilen puslalarla
rey atmaları temin edilmiş ve hatta göçebe halinde sık sık yerlerini değiştiren bir
takım kimselerden nüfus tezkereleri aranılmaksızm ve cebren Halk Fırkası lehi
ne rey attırılmıştır.
Efendiler; umumî olarak saydığım yolsuzlukların bir kısmını mahal ve vak'a
zikrederek göstermek isterim.
Adana: Adana intihap encümeni valiye verdiği mazbatada sandıktan 4730 rey
puslası çıktığını ve defterlerde 4652 adedinin ismi hizasına imza, mühür veya
parmak işareti vazedildiğini söyliyor. Bu halde aradaki fark olan (78) rey açıktan
sandığa atılmış ve intihabata fesat karıştırıldığı resmen tesbit edilmiştir.
Sandıktan zuhur eden 4730 rey puslasından 2325 tanesi imzasız ve adressiz bulunduğu cihetle belediye kanununun 41 inci maddesine mugayir görülerek
gayri muteber addedildiği halde vali; bu reyleri hotbehot muteber addetmiş ve
akalliyette kalan âzayi iş başına geçirmiştir. Halbuki encümen mazbatasını hiçe
sayarak ve kendini Şurayi Devlet yerine koyarak indî surette karar vermek vali
nin salâhiyeti dahilinde değildir.
Valinin vazifesi; encümen tarafından ekseriyet kazandığı mazbata ile tesbit
edilen zevata intihap olunduklarını bildirmekten ibarettir. Müntehiplerin esami
sini havi defterler askıdan indirildikten bir kaç gün sonra tarifatı kanuniye hari
cinde memurini belediye ve müstahdemini ve amelenin isimlerini havi 1 800 ki
şilik bir defter yeniden tanzim ve encümene kabul ettirilmiştir. Halbuki bu def
terde isimleri geçen müntehipler ayrıca sakin bulundukları mahalle defterlerin
de dahi kaydolurımuşlardır.
Müntehipler serbest rey vermek istedikleri vakit zabıta memurları tarafından
tazyiklere maruz kalmışlardır.
Bu tazyik hâdiseleri karşısında zaman ve mekân tayini suretile müddei umu
miliğe ve sair makamlara şikâyetler edilmiştir. Bir kısım müntehipler rey verme343
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ğe geldikleri zaman isimlerinin hizalarında uydurma parmak izleri veya imzalar
görmüşlerdir. Bu suretle haklarından mahrum edilen müntehipler valiye şikâyet
etmişlerdir. Tasnif esnasmda sandıktan tomar halinde ve ekserisi ayni parmak
izini havi ve sandıkta zuhur ettiklerine nazaran cümlesinin bir anda atılmış ol
duğu kanaatini verecek rey puslaları çıkmıştır. Bu keyfiyet reylerin tasnif edilir
ken intihap encümeni tarafından bir zabıt varakası ile tesbit edilmiştir. Esasen
bu rey puslalarının üzerindeki parmak izleri tetkik edilirse hakikat kolaylıkla
meydana çıkacaktır.
Mersin Belediye intihabatı cidden eseflere şayan olacak müdahaleler, tehdit
ler, tevkifler yapılarak cereyan etmiştir. İntihabatın ilk günlerinde bir tecrübe
mahiyetinde olarak gösterilen serbesti neticesinde intihabatın tamamile fırkamız
lehine cereyan aldığı görülür görülmez bütün Hükümet kuvvetleri, belediye reis
ve memurları hatır ve hayale gelmez tedbirler almağa başlamışlardır. Meselâ Halk
Fırkası namzetlerine verilen 960 reye mukabil fırkamız namzetlerine 1734 rey ve
rilmiş olduğu görülünce intihabatın altıncı günü her ne bahasına olursa olsun
kazanmak talimatına tevfikı hareketle köşe başlarında polis komiserleri, polisler
ve bekçiler konulmuş ve bu suretle halkın belediye dairesine takarrüpleri menedilmiş ve uzak mahallerden gelecek müntehiplerimizin celbi için tutulan otomo
billerin hareketlerine müsaade olunmamış ve bunların sahip ve şoförleri tevkif
edilmiştir. Fırkamıza rey vermek istiyen halkı büsbütün tethiş maksadile irtica
ve bolşeviklik töhmetlerile fırkamız mensupları lekelenmeğe çalışılmış ve vilâyet
makamından fırkamız âzasından bazıları istifaya icbar edilmiştir. Halk Fırkası
mensuplarının reyleri hiç müşkülât gösterilmeksizin alınırken; sabahın saat do
kuzunda gelip te saat on altıya kadar sırf kanunî haklarını istimal için bekliyen
yüzlerce müntehip, polis ve jandarma kuvvetlerile dağıtılmışlardır.
Konya : Konya'da başta vali olduğu halde zabıta âmirleri pek açık surette hal
kı ve mahalle muhtarlarile intihap encümeni azalarım tehdit ve Halk Fırkası le
hine rey vermiye icbar eylemişler ve intihap mahallindeki Serbest Fırka yazıcıla
rını attırmak suretile Serbest Cumhuriyet Fırkasına rey vermek imkânını selbetmişlerdir.
Bundan başka intihap muamelesi üç güne sıkıştırılan 49 mahallede mevcut
sekiz bin rey sahibinden ancak bine yakın rey alınabilmiş ve geri kalan erkek ve
kadın binlerce rey sahibi vatandaş belediye önünde sabahtan akşama kadar bek
ledikleri halde haklarını kullanamamışlardır. Konya Valisi üç teşrinievvelde otu
za yakın mahalle muhtarını nezdine celbederek, Halk Fırkasına rey verdirmeğe
çalışacaksınız, aksi halde aldığım emir üzerine derhal icraata geçer kafanızı kıra
rım diye tehdit ettiği işbu mahalle muhtarları tarafından tutulmuş zabıt varaka
sı ile sabittir. (Handeler) Otuz mahalle muhtarının zabıt varakası ile sabittir.
Eskişehir : Eskişehir intihabatının başladığı günlerde Halk Fırkasma men
sup zevat tarafından çete reisi Acem Avni, Sepetçi köyünden Eskişehire celbedilmiş ve eczacı Kenan Beye eczahanesinde cinaî bir taarruz yaptırılmıştır. Bu taar
ruzun Halk Fırkasma mensup zevat tarafından tertip edildiği adliye tahkikatı ile
sabit olmuştur. Gerek bu taarruz ve gerekse serbest Fırka Ocak reisinin hanesi
ne yapılan ve filiyata geçemiyen ikinci bir taarruz üzerine Eskişehir müntehiple344
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ri intihaba devamdan sarfınazar etmişlerdir. Belediye kanununun 24 üncü mad
desi mucibince intihap olmamak hakkını haiz zevatın Türkçe okur, yazar olması
lâzım gelirken elyevm Eskişehir'de esas ve yedek âza meyanında 14 kişi Türkçe
okuyup yazmasını bilmezler.
Balıkesir : Balıkesir'de Serbest Cumhuriyet Fırkasına mensup olup gördük
leri müşkülât ve yolsuzluklardan dolayı intihaba iştirake imkân bulamıyan ve
Balıkesir halkının hakkı intihaba malik kısmının % 95 ini teşkil eden 9 560 kişi
nin yapılan intihabın gayri kanunî olduğuna dair musaddak imzalarile Dahiliye
Vekâletine gönderdikleri mazbata oradaki intihabın tarzı cereyanı ve istihsal edi
len neticenin ne derece gayri kanunî ve gayri tabiî olduğuna en mükemmel bir
vesika teşkil ettiği cihetle buna fazla bir şey ilâvesini zait görüyorum.
Çatalca ve Silivri : Çatalca ve Silivri'de intihabat Serbest Cumhuriyet Fırkası
lehine kahir bir ekseriyetle neticelendikten sonra neticeyi bozmak için bu iki ma
halle mahsus daha cür'etkârane bir hile icat olmuştur. O da intihap defterlerinin
çalınmasıdır. Bu vaka üzerine Çatalca'da sandığın açılmasına karar verilemiyor.
.Vilâyetle muhabere başlıyor. Günler geçtikten sonra sandık açılıp Cumhuriyet
Halk Fırkası namzetlerinin muvaffakiyetleri ilân olunuyor.
Silivri'de mesele daha aşikâr bir surette cereyan ediyor. Silivri'den Dahiliye
Vekâletine gönderilen musaddak mazbatadaki mühür, imza ve parmak izleri ade
dinden de pek bariz bir surette anlaşılacağı veçhile; Serbest Cumhuriyet Fırka
sına 800 kişi rey verdiği halde bilâ lüzum dört beş gün kaymakamlık emrinde bı
rakılan ve küşadı esnasında kilitlerinin kırıldığı ve üzerindeki belediye riyaset
mühürünün mevkiini tebdil ettiği encümen âzası tarafından bir zabıtla tevsik
edilen sandıktan füsunkâr bir tesirle olacak Halk Fırkası namzetleri lehine 715
ve Serbest Cumhuriyet Fırkası namzetleri lehine yazılan yalnız 270 rey çıkıyor.
Yapıldığı pek aşikâr olan bu fesadm failleri hakkında takibat icrası için yapı
lan şikâyetler nazarı dikkate alınmıyor.
Manisa : Manisa intihabatında da yolsuzluklar cereyan ettiğini isbate kâfi
olan ve intihap encümeninin ekseriyeti tarafından tanzim edilen ve Manisa Va
liliğine verilen bir mazbatayı aynen okuyacağım.
1. Esnayi intihapta müntehiplerin encümen huzurunda el ile yazdıkları rey
puslası adedi ancak yirmi beş ile, otuz arasında iken, esnayi tadatta (150) kadar
el ile yazılmış olan rey puslasına tesadüf edilmiştir (Yazılmıştır sesleri).
Reis - Dinleyiniz.
Ali Fethi B. (Devamla) - Efendim, bu puslalar en çok İmadüddin dilşeker
Hüsrev ağa, Alay Bey, Şehitler, Dere ve Ayni Ali ve sair mahallât müntdehiplerinin rey puslalarında görülmüştür.
2. Bir şahsın Alay bey ve Hüsrev ağa mahallelerinden iki defa rey istimal et
tiği görülmüştür.
3. Müntehiplerin reyleri ekseriyetle encümen huzurundaki daktilolara yazdırıldığı halde sandık içinden müstensih ile çıkmış ve el ile ve kopya kâğıdile yazıl
mış rey puslalarına tesadüf olunmuş, bu hal hayretlerle karşılanmıştır.
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4. Sandık açıldığında hiç bir tarafında şüphe edilmemiş, kırık ve bozuk gö
rülmemiş ve sandık derunundan çıkan ve tadat edilen cetveldeki isimlerle muva
fık çıkmış ise de encümen daktilolarının teksir ettikleri puslalardan başka rey
puslalan da görülmüştür. Bu puslaların mukaddema makamı aidine bildirdiği
miz sandıktaki yarıktan atılmak ihtimali de vardır ve bu noktai nazardan encü
men ekseriye tince şüphe hasıl olmuştur. İşbu mazbata tanzim ve Manisa Vilâye
ti Celilesine takdim kılındı :
Rasih B. (Antalya) - Encümen azaları reyleri vaktile neden kabul etmişler ve
bu yarığı neden kapatmamışlar?
Ali Fethi B. (Devamla) - Encümen azaları vaktile görmüş ve makamı aidine
bildirmişlerdir Rasih Efendi!.
İzmir : İzmir'de intihabatta diğer yerleri geride bırakacak veçhile bir çok mü
dahaleler ve kanunsuzluklar yapılmış ve müntehipler tarafından bunlar tesbit
edilerek icap eden makamlara şikâyet edilmiştir. Ezcümle intihabatta defterler
askıdan indirildikten sonra da Halk Fırkasma rey verecekleri anlaşılanlar defter
lere kaydolunmuşlardır. Okumak yazmak bilmiyenlerin puslalarımn fırkamıza
mensup mutemetlerine yazdırılmasına mümanaat edilmiştir. Bu sebeple Serbest
Fırka lehine verilen bin küsur parmak izli rey puslası encümen kâtipleri tarafın
dan adresleri yazılmamış olması yüzünden hükümsüz kalmıştır (Doğru yapmışlar sesle
ri). Halbuki Adana'da Halk Fırkası için ayni veçhile verilen adressiz rey puslaları
encümen kararına rağmen vali tarafından muteber addedilmiştir (İçtihat meselesi sesle
ri). Görülüyor ki kanunun ayni maddesi daima Halk Fırkası lehine olmak üzere
taban tabana zıt suretlerle tatbik olunmuştur. Bundaki tarafgirlik ve adaletsizlik
aşikârdır.
Serbest Cumhuriyet Fırkasına rey vermek istiyenlerden bir çokları, encümen
azaları, polis müdür ve komiserleri tarafından alenen geri çevrilmişlerdir.
Bir çok vatandaşlar propaganda yaptıkları bahanesile tevkif edilmişlerdir.
Şahsî masuniyetlere vuku bulan bu tecavüzler müddei umumilik tarafından der
hal bertaraf edilerek mevkuflar serbest bırakılmışlardır (Bravo sesleri). Tabiî bravo ya!
Dahiliye Vekiline de onları tevkif ettiği için bravo; belediye kanununun 33 üncü
maddesinde intihap encümenleri için tayin edilen nisap adedi nazarı itibare alın
mamış ve sandıklar hilafı kanun olarak açılıp kapanmışlardır. Esnayi tasnifte im
zası ve adresi ayni yazı ile yazılmış ve Halk Fırkasma mensup bir çok rey puslalarma tesadüf edilmiştir.
Defterlerdeki imza ve parmak izleri ile puslalardaki parmak izleri ve imzalar
karşılaştırılınca fesat yapıldığı kolaylıkla meydana çıkar. Her sandık mevcudu
nun ayrı ayrı tasnifi bilâhare mevzubahs olabilecek, sui istimal iddialarını teshil
ve tevsikine medar olacağı düşünülerek buna mani olmak üzere bütün sandıklar
muhteviyatı harman edilmiş ve badehu tasnif edilmiştir.
Rey puslalarının tadatı encümen azalarına değil, kanun hilâfına olarak bele
diye memurlarına yaptırılmıştır.
Tasnife başlanmazdan evvel defterlerdeki imza ve parmak izleri mecmuu 24
938 olduğu halde sandıklardan 25 702 rey puslası çıkmıştır. Binaenaleyh 764
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rey açıktan atılmıştır. On beş dairei intihabiyede, ilk devre İntihabına olarak ta
yin edilen 12 gün zarfında toplanan rey miktarı 19 371 dir ve bu devrede Serbest
Cumhuriyet Fırkasına rey verenlerin adedi 18 132 dir. Bu keyfiyet bütün encü
men azaları ve belediyece resmen malûmdur.
Temdit devresinde rey hakkım istimal edenlerin adedi çok azdır. Fakat bun
ların da mühim bir kısmının reylerini Serbest Cumhuriyet Fırkasına verdikleri
muhakkaktır. Bunların kâffesinin reylerini Halk Fırkasına verdikleri kabul olun
sa bile yine neticede serbest fırkaya verilen reylerin adedi Halk Fırkasına verilen
reylerden pek fazla olması icap ederdi. Bu rakamları tadat ettik. 19 bin reyden
18 bini Serbest Fırkaya verildiği resmen malûmdur. Belediyece de muhakkaktır
(Gürültüler). İzmir belediyesince, İzmir Encümen Âzalarmca hepsi tarafından tasdik
olunmuştur (Gürültüler). SöyledlMerimln hepsi vesikalar üzerinedir (Göreceğiz sesle
ri). Bu rakamlar rey sandıklarına fesat karışürıldığmı pek aşikâr bir surette ispat
eder. Mahallelerden belediyeye getirilen sandıklar günlerce belediyede kalmıştır.
Tasnifte sandığı mühürliyen encümen âzası tarafından mühürlerin tam olduğu
tetkik edilip açılmak lâzım gelirken bu ameliyede azadan hiç birisi belediyeye da
vet edilmemiş ve kendiliğinden gelenler de kabul olunmamıştır. Binaenaleyh san
dıklar, sandıkları kapayanların giyabında başka kimseler tarafından açılmıştır.
(Neden beiu sesleri). İşte bundan belli efendim söylüyorum. Bunlara mümasil daha bir
çok yolsuzlukları zikretmekten sarfınazar ederek size bir encümen kâtibi tarafın
dan verilmiş olan pek şayanı dikkat bir ihbarnameyi aynen okumak isterim.
Bunlar setrolunamaz. Bu ihbarname; yapılan intihabata ne büyük cür'etlerle fe
sat karıştırıldığını göstermeğe kâfidir.
I. Karantine intihap encümeninde teşrinievvelin 1 inci gününden itibaren ya
pılan rey atılma merasiminde 3 gün hiç bir suretle halk fırkası için fazla rey atıl
mamıştır (Gürültüler). Yani hile suretinde fazla rey atılmamıştır. Yalnız Serbest Fır
kaya rey atacaklara olanca kuvvetli güçlük gösterilmiş ve isimlerde bir yanlışlık
var diyerek müracaat eden rey sahipleri geri gönderilmiştir. Bu muameleye, yal
nız intihap encümeni reisi Dr. Mitat Beyin vicdanen razı olmadığı görülüyordu.
Bunu kendisi ihbar ediyor. Müteakip günlerde dahi Serbest Cumhuriyet Fırkası
nın çok fazla rey ile ekseriyeti alacağı anlaşıldığından sandığın bulunduğu ma
hal münasip görülmiyerek sandık heyeti ihtiyariye odasına kaldırıldı.
II. Sandık idare odasına kaldırıldıktan sonra intihap encümeninde vazifesi olmıyanlarm içeri girmeleri menedildi. Yalnız Halk Fırkasından olanlar istisna edil
di. İsmini öğrenemediğim ve sivil polis memuru olduğunu zannettiğim Sarı namile maruf bir zat olanca kuvvetile müracaat eden Musevilere ben Museviyim, ba
na itimat edin Serbest Fırkanın memuruyum diyerek Musevice bildiğinden istifa
de ederek okumak, yazmak bilmiyen vatandaşların cümlesine Serbest Fırka lis
tesi yerine Halk Fırkasının listesini vermekte idi. (Bravo sesleri) (Handeler) (Gürültüler). Ho
şunuza gitti değil mi efendim? Bu zatın kim olduğunu komiser Yaşar Beye su
alim üzerine, senin vazifen değil cevabını aldım. (Handeler). Anlaşılıyor ki pek tasvip
ediyorsunuz.
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III. Teşrinievvelin beşinden itibaren okumak yazmak bilmiyen müntehiplere
reyini Serbest Fırkanın namzet listesi denilerek Halk Fırkasının namzet listesi
sandığa atılıyordu.
IV. Teşrini evvelin onuncu gününden sonra asıl faaliyete başlanmıştı. Şöyle
ki, her saatte fırsat buldukça intihaba memur olan ben dahi birlikte olduğum
halde müracaat etmiyen müntehiplerin imza veya parmak izleri taklit edilerek ta
rafımızdan yüzlerce Halk Fırkası namzet listeleri sandığa atılmıştır. (Kendisi de doku ol
duğu halde sesleri). (Gürültüler).

Hakkı Tarık B. (Giresun) - Bu bir sahtekârlıktır. Öyle ise mahkemeye vere
lim.
Fethi B. (Devamla) - Tabii sahtekârlık meydandadır, arkadaşlarile beraber
mahkemeye verilmek lâzımdır.
V. Reyini istimal etmek üzere müracaat eden müntehiplerin defterdeki esa
misinde ufak bir sehiv varsa ve meselâ Sadiye yerine Şadiye yazılmışsa bunun bir
sehiv olduğu ve ayni hanede zevcinin ismi çocuklarının ve kardaşlarının isimleri
yazılı bulunduğu ve müntehibin kendisi olduğu encümen âzalarınca anlaşıldığı
halde reyi istimal ettirilmiyerek geri gönderildiği ve hemen ismi hizasına işaret
konularak müntehip gittikten sonra Sadiye namına Halk Fırkasının namzet lis
tesi bittanzim tarafımızdan sandığa atılıyordu.
VI. Müracaat etmiyen müntehiplerden İzmir'de bulunmadığı halde imzasını
taklit suretile Halk Fırkası lehine reyi istimal edilen tüccardan Nakipzade Ce
mal Cendeli Beyin kendisi, ailesi ve mahdumları ve hizmetçisi namlarına Halk
Fırkasının namzet listesi tarafımızdan tanzim edilerek sandığa atılmıştır. İşbu
ameliye Vahdettin, Mustafa, Muharrem, Hamam Sahibi Ali Rıza Beylerin tazyik
ve israrlarile yaptırılıyordu.
VH. Yeni Asır Gazetesinin (10-X-1930) tarihli nüshasının iri hurufatla (defter
ler karantine intihap kâtibi Kâzım Efendinin evine gitti). Serlevhasile yazılı benddeki hakikat şöyledir: İntihap encümeni azaları tarafından Halk Fırkası namzet
listelerinden doldurmaklığım bana İsrar edildi. 9.X.1930 Perşembe günü akşamı
mutat veçhile defterleri ve sandığı Göztepe belediye mıntakasına getirirken aza
ların vaki İsrarları mucibince beraberimde de (500) adet Halk Fırkası namzet lis
telerini de getirdim ve cuma günü sabahleyin defterlerde esamisi mevcut olup ta
müracaat etmiyen müntehipler namına yalnız benim tarafımdan yüz isim bir kart
üzerine çıkarılıp bunlar için imza ve parmak izi tarafımdan atılarak ve adresleri
de yazılarak ihzar olundu. Ertesi gün sandığa atıldı.
Bu ameliyeyi Reşadiye Halk Fırkası kulübünde Vahdettin Beyin emri ile yap
tım ve buna mümasil yüzlerce vatandaşın esamisi tarafımızdan taklit ve parmak
basmak suretile fesat karıştırılmış olduğu tarafımdan tasdik olunur.
Karantine İntihap Encümeni Kâtibi
Kâzım
(Handeler).
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İşbu rapor Kâzım Efendi tarafından, huzurumuzda beyan ve ihzar edilerek ziri tarafından imza olunduğuna şehadet ederiz.
Hakkı Tarık B. (Giresun) - Bu sizin fırkanızdan mıdır?
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Efendiler fesada reyelayn şahit olan bizzat inti
hap encümenindeki diğer rüfekası ile bu fesadı yapmış olan adam nihayet vicdan
azabı duyarak fesadı ilân ediyor. Mesele bundan ibarettir (Gürültüler).
Antalya : Antalyada intihap encümeni kanunî şekilde teşekkül etmemiş ve
encümen azalarından bir çokları da okuyup, yazmak bilmiyenlerden seçilmiştir.
Ekseri yerlerde olduğu gibi intihap sandıklarının oldukları yerlere girenlere han
gi fırkaya rey vereceksin? suali irat olunuyor ve Serbest Cumhuriyet Fırkasına,
diyenlerin ya isimleri bulunmıyor veyahut bir saat uğraştırdıktan sonra reyleri is
timal ettiriliyordu.
1 500 kişilik bir mmtakada yüzlerce halk beklediği halde bu müşkülât yü
zünden bir günde ancak yirmi rey atüabilmiştir. Rey vermek için halk sabahtan
akşama kadar beklemeğe mecbur kalıyordu. İntihabatın dördüncü günü vali;
Serbest Cumhuriyet Fırkası İdare Heyetinden iki zati ayrı ayrı evine davet ediyor
ve ne bahasına olursa olsun intihabın Halk Firkası lehine neticelenmesi için Hü
kümetin her vasıtaya baş vuracağını, Serbest Cumhuriyet Fırkasından çekilme
lerini ve kendilerinin Cumhuriyet Halk Fırkası namzetleri meyanına ithal oluna
caklarını ve hatta birinin belediye reisi yapılacağını, aksi takdirde bankalardaki
kredilerinin kesileceğini ve Hükümetle olan her işlerinde güçlükle karşılaşacak
larını söylüyor. Bütün bu takibata rağmen Halk Fırkasının intihabatı kazanma
sına imkân olmadığı anlaşılınca Meb'us Rasih Efendi encümen azalarım istifa et
tiriyor ve o gece saat ikide Ankaraya hareket ediyor. Encümenin istifası üzerine
intihap iki gün sekteye uğruyor. Rasih Efendinin Ankaraya muvasaletini müte
akip vaziyet kamilen değişiyor. Encümen azaları istifalarını geri^ahyorlar. Rey
vermek için halkın saatlerce ayakta intizarda kalmasına rağmen (6) intihap san
dığı lâğvedilerek yalnız bir sandığa rey atılacağı ilân olunuyor. Polisler, Jandar
malar halkın belediyeye girmesine değil, civarına bile gelmesine mani oluyorlar.
Vali tehdidatına devam ediyor ve her halde intihabaü kazanmak için alman emir
lerin kat'î olduğunu, icap ederse 52 nci alayla süngüleneceğini söylüyor ve Ser
best Cumhuriyet Fırkasının intihabata iştirakten feragatlerini-idare heyeti azalarına-tavsiye ediyor (Gürültüler).
Hayret ediyorsunuz. Ben de hayret ediyorum. Fakat bunlar şahitler huzu
runda olmuştur. İntihabatın temdidinden evvel ve sonuncu gün reylerini atmak
için mühim bir halk kütlesi belediye meydanına toplanmış ve sandığın açılması
na intizar ederken, polis müdürü; halkın dağılmasını, aksi takdirde jandarma ile
dağıtacağını ahaliye ilân ediyor. Bu esnada jandarma bölüğü süngü takarak hal
kı dağıtmak istiyor, rey vermeğe dellâl ile davet edilen halk ise; Hükümetin şim
di ne sebeple kendilerini dağıtmak istediğini soruyor. Vali de işe müdahale ede
rek halkı dağıtmakta ısrar ediyor. Ahaliden bazıları: Vali bey bizim ne kabahati
miz vardır ki bizi süngületeceksiniz? Biz ne yapük, eğer temdit edilmezse bu gün
intihabın son günüdür. Yedi günden beri ayak üstünde beklediğimiz halde rey-
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lerimizi veremedik, Allah aşkına merhamet edin, biz âsi değiliz, reylerimizi kul
lanmağa geldik, biz kanundan başka bir şey istemiyoruz diyorlar. Vali ise şimdi
hepinizi gebertirim diye mütemadiyen tehdit ediyor. Bu esnada esnaftan Akif is
minde biri valinin ayaklarına kapanıp ayaklarını öpüyor, yalvaran sesile ağlıyarak, vali beyefendi! bizi haklarımızdan mahrum etmeyin, biz kanuna muhalefet
etmiyoruz, yalnız serbestçe reyimizi atmak istiyoruz diyor, bağırıyor.
Fayık B. (Tekirdağ) - Valinin ayaklarına kapanacak kadar zillet gösteren bu
adam intihap hakkının kutsiyetine nasıl kani olur beyefendi? (Bravo sesleri, alkışlar).
Ali Fethi B. (Devamla) - Vali Hükümetin mümessili olmak üzere halkça şaya
nı hürmet bir adam olarak tanınmıştır. Elini de öper, ayağını da (Hayır sesleri). Hak
kını kullanmak için İsrar ediyor beyefendi hazretleri, bu arada cereyan eden vakayii anlatıyorum : Akif isminde bir adam böyle yapmıştır ve ayni zamanda vali
den hakkını kullanmak için şu suretle istirhamda bulunmuştur (Gürültüler).
Bu sahne cereyan etmekte iken geriden bir kıtai askeriyenin ayak sesleri işi
tiliyor, bir bölük asker süngü takarak halka teveccüh ediyor, halk, yaşasın or
du, yaşasın Gazi diye bağırıyor (kalkan sesleri) bir taraftan size mukabele etmiyeceğiz, biz asi değiliz, bizi buraya Hükümet çağırdı, reylerimizi verdikten sonra
dağılıp gideceğiz diyorlar. Beş dakika geçmeden önde alay kumandam olmak üze
re bir tabur asker belediye meydanına geliyor, asker halkı dipçikle dağıttığı es
nada yirmi kişi muhtelif surette yaralanıyor. Bunu müteakip havaya silahlar atı
lıyor, bu son ihtardan sonra ahalinin üzerine az kalsın ateş açılacaktı, bereket
versin Serbest Cumhuriyet Fırkası Ocak reisi doktor Burhanettin Bey facianın
önünü almak için halkı aldatmak suretile dağıtmağı düşünüyor...
Rasih B. (Antalya) - Mürettebi odur da ondan.
Ali Fethi B. - Maaşallah Meb'us Beyefendi; vatandaşınız hakkında, iyi hisler
besliyorsunuz!
Ve olanca sesile : Vatandaşlar! beni dinleyiniz; şimdi vali beyin yanından ge
liyorum, kendisile görüştüm, arzularınız yerine gelecektir, bugün reylerinizi ser
bestçe kullanacaksınız, fakat bir kerre dağılmanız şarttır, şimdi gidiniz, yarım sa
at sonra gelirsiniz diye rica ve niyaz ediyor ve halkı yavaş yavaş dağıtmağa mu
vaffak oluyor.
Haydar Rüştü B. (Denizli) - Bravo yalancıya.
Ali Fethi B. (Devamla - Nasıl yalancı efendim? Demek ki Antalya ahalisinden
yüzlerce adamın yere serilmesini bu adamın yalan söylemesine tercih ediyorsu
nuz. Bu adamın yüzlerce vatandaşın yere serilmesi ihtimalini bertaraf eden bu
arkadaşımızın insanî medenî hislerini ve millî muhabbetini takdir etmemek elden
gelmez, halk bu suretle dağıldıktan sonra facianın önünü almağa muvaffak olan
Doktor Burhanettin Bey başta olmak üzere, iki yüz kişi birer birer tevkif olunu
y o r . (Tabiî sesleri)

Vali, Dahiliye Vekilinden aldığı emre tevfikan bunların mevkufen muhakeme
lerini müddei umumilikten talep ediyor. Tahkikat neticesinde hiç bir cürümleri
taayyün etmiyen bu vatandaşların tahliyesine karar verebiliyorsa da bu karar yi-
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ne derhal icra olunmıyor. Bu masumlar yine saatlerce gayri kanunî olarak hür
riyetlerinden mahrum bırakılıyorlar. Rasih beyefendi bunu tabiî buluyor. Nihayet
adalet galebe ediyor ve mevkufların hürriyetleri iade ediliyor.
İşte efendiler; her ne bahasına olursa olsun belediye intihabını kazanmak
için verilen emirlerin feci neticeleri... Efendiler! bu son belediye intihabaünda İs
tanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Aydın, Bursa, Denizli,
Muğla, Kütahya, İsparta, Malatya, Trabzon, Bolu, Gaziantap, Kırşehir, Giresun,
Rize, Niğde, Çankırı, Amasya vilâyetlerinde (hepsinde var sesleri), ve bu vilâyetlere men
sup kaza ve nahiyelerde ve ayni mahiyetteki müdahaleler, kanunsuzlıklar, fesat
lar vukua gelmiştir. Ancak çok uzun süreceği cihetle bunları saymaktan içtinap
edeceğim, (ya Samsun sesleri) Samsunda da Hükümet tarafından gösterilen müşkülâta
rağmen fırka kazanmıştır.
Ragıp B. (Kütahya) - Kütahya'dan bir misal getiriniz.
Ali Fethi B. (Devamla) - Zaü Âliniz Kütahya'dan misal istiyorsunuz. Beyefen
di Amasyadan misal istiyor. Zatı Âlinizin arzularını yerine getirmek için çizdiğim
plândan harice çıkmayacağım.
Regıp B. - Sayamazsınız.
Ali Fethi B. (Devamla) - Pek mükemmel sayarım, dosyaları yammdadır. Esnayi intihabatta yapılan kanunsuzluklara karşı müntehipleri tarafından idare
âmirlerine verilen şikâyetnameler ve istidalar bir çok yerlerde kabul edilmemiş ve
kabul edilen yerlerde de nazarı itibare alınmamıştır. Binaenaleyh şikâyet kapı
ları da kapattırılmış ve tarafgirlik yapılmıştır.
Efendiler; hepimiz biliriz ki kanun bitaraftır ve kanun nazarında bütün va
tandaşların hukuku müsavidir (Yahudiler sesleri), Yahudiler hakkında İzmirde kanun
müsavi olarak tatbik edilmiştir ve Halk Fırkası için rey toplanmıştır ve kanun na
zarında bütün vatandaşların hukuku müsavidir.
Kanunu tatbik edenler devlet memurlarıdır. Binaenaleyh Devlet memurları
vazifeleri esnasında, yani kanunları tatbik ettikleri zamanda bitaraf olmak mec
buriyetindedirler. Aksi takdirde kanunun bîtaraflığı da izale edilmiş ve bir kısım
vatandaşlara diğerleri aleyhinde fazla imtiyaz ve hukuk verilmiş olur. Bir Cum
huriyette bunun asla kabul edilemiyeceği aşikârdır. Çünkü bunun devamı mem
lekette anarşi tevlit eder. Efendiler, memurlar yalnız rey verdikleri, yani vazifei
vataniye ve vicdaniyelerini bizzat ifa ettikleri zaman şahsî kanaatlerine göre bîta
raflıktan çıkarlar ve istedikleri fırkayı tercih edebilirler. Bir fırka Hükümeti Dev
let memurlarım ve inzibat kuvvetlerini kendi siyasî mevkiini tahkim ve muvaffa
kiyetini temin için cebir ve tazyik icrasını istimal ederse bütün kanun ve Cum
huriyet mefhumları alt üst olur ve o zaman Hükümetin istinat ettiği esas ahlâkı
ve maneviyatı sarsıldığı gibi millî hakimiyetin tezahürlerine mümaneat edilmek
sur etile siyasî esası dahi münhedim olur. Çünkü Cumhuriyette bütün otoritele
rin menşei intihap tarikile millet olduğundan intihap serbestisi; Cumhuriyetin
ruhu ve millî hakimiyetin esasıdır. İntihabın serbestisi ihlâl edilirse, Cumhuriye
tin temelleri sarsılmış olur. Maalesef bu son belediye İntihabında Dahiliye me
murları -bittabi hafi celi- aldıkları talimat dairesinde harekete mecbur oldukla-
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rından bu manzara hasıl olmuştur. Yani Hükümet kuvvetleri kanuna ve millî ha
kimiyete karşı kullanılmış ye halkın bir Cumhuriyette en mukaddes olan rey
hakkını iptal için cebir ve tazyik yapılmıştır. Böyle bir manzaranın husulü Türk
Cumhuriyeti tarihinde esefle karşılanacaktır. Cumhuriyet icabatına karşı haki
ki bir irtica manzarası veren bu hareketin bir daha tekerrür etmesine mani ol
mak için Cumhuriyeti samimî surette sevenlerin müttehit olacağını ümit etmek
isterim. (Handeler). Demek ki bu ümidim, pek kuvvetli değilmiş.
Efendiler; Serbest Cumhuriyet Fırkası; memleketimizde Cumhuriyetin bani
si olan Büyük Gazi'nin, teşvik ve tasvibi ile Millet Meclisinde murakabe hayatım
uyandırmak, neşir ve ilân ettiği prensip ve kanaatleri etrafında mücadele etmek
için meydana çıkmıştır.
Hakkı Tarık B. (Giresun) - Öyle değil Fethi Bey, öyle değil.
Fethi Bey (Gümüşhane) - Öyledir Ali Beyefendi.
Ali Bey (Afyon Karahisar) - Hayır öyle değildir. Milleti, memleketi karıştırmak
istiyorsunuz.
Fethi Bey (Gümüşhane) - Sözle olmaz, bunu isbat etmek lâzımdır.
Ali Bey (Afyon Karahisar) - Daha dün bizden olan bir kaç arkadaşımızın ba
sma geçerek ağzınıza gelen her şeyi söylüyorsunuz. Nereye gittiğinizin farkında
mısınız?
Fethi Bey (Gümüşhane) - Bildiğimi söylemek için sizin müsaadenize asla ih
tiyacım yoktur.
Ali Bey (Afyon Karahisar) - Sizi Başvekâlete getirmek için mi dinliyeceğiz,
hangi kerametinizle.
Fethi Bey (Gümüşhane) - Söz alırsınız.
Ali Bey (Afyon Karahisar) - Söz istiyorum Paşa Hazretleri.
Fethi Bey (Gümüşhane) - Bildiğimi söylemek için sizin müsaadenize asla is
tinat etmiyeceğim. Serbest Fırka; Mecliste murakabe hayatını uyandırmak ve
neşrü ilân ettiği prensip ve kanaatleri etrafında mücadele etmek için meydana
çıkmıştır.
Yoksa zabıta kuvvetlerile cebir ve tazyik müsabakası yapmak için ortaya atıl
mamıştır. Esasen bu şerait altında... (Gürültüler). Söz alın, hepinize mukni cevaplar
vereceğim.
Esasen bu şerait altında memlekette serbest bir siyasî hayat teessüs edemez.
İzzet Ulvi B. (Afyon Karahisar) - Ya anarşi mi olsun?
Fethi B. (Devamla) - Anarşi olmaz efendiler. Anarşi; vatandaşların bir kısmı
nın diğer kısmına faik surette imtiyaz ve hak sahibi olduğu vakit teessüs eder.
Karşı tarafa rey vermek istiyenler jandarma süngüsile mukabele görürse
memlekette siyasî fırkaların teşkiline cebren muhalefet ediliyor demektir. Bu ceb
rî muhalefetten çıkan manayı bittabi çok geçmeden herkes anlıyacaktır. Her hal
de cebir ve tazyik siyasetinden rücu ederek Cumhuriyetin beka ve inkişafım te
min için memlekette serbest bir siyasî hayatın teessüsüne yol açmak, Cumhuri
yetin müstakbel mukadderatı ile alâkadar olan bir meseledir.
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Ali Şuuri B. (Balıkesir) - Samimî olmak şartile.
Fethi B. (Devamla) - Tabiî samimî olmak lâzımdır. Ben de onu istiyorum.
Efendiler belediye intihabatında yapılan bu yolsuzluklar hakkında söyledik
lerimin kâffesi birer vak'adır. Şahit ve delillerle birer birer tesbit olunmuş ve icap
eden makamlara müdellel şikâyetler gönderilmiştir.
Bu vesikalar karşısında tevile ve hakikati tahrife imkân kalmamıştır.
Muhterem Başvekil geçenlerde verdiğim istizah takriri üzerine kürsüden
Halk Fırkasının da belediye intihabatmdan müşteki olduğunu söylemişlerdi.
Bundan Dahiliye Vekilinin Halk Fırkasını bile memnun edemediği anlaşılıyor (Han
deler).

O halde yapılacak tek bir şey kalmıştır. O da bütün belediye intihabatına fe
sat karıştırıldığını itiraf etmek ve ona göre yeniden kanunu dairesinde cumhuri
yet ve mefhumuna yakışacak veçhile serbestçe intihabat icrasına karar vermek
t i r (Memleketi alt üst etmek değildir sesleri).

Ancak bu suretle vatandaşların sarsılmış olan itimadı yerine getirilebilir.
Faik B. (Tekirdağ) - Muhakkak kazanmak istiyorsunuz.
Ali Fethi B. (Devamla) - Biz kazanmak, kaybetmek gayesinde değiliz efendim.
İntibahatın serbestisi gayesindeyiz.
Cumhuriyete ve millî hâkimiyete karşı kalplerimizde taşıdığımızı söylediğimiz
iman ve samimiyet namına ve Hükümet mefhumunda mündemiç olan fikri ada
let namına ümit ederim ki millî hâkimiyet esasile bu kadar bariz surette tearuz
eden bu kanunsuzlukları tasvip etmemekte ve bundan mes'ul olan dahiliye Ve
kilinin hareketini takbih etmekte bütün meclis müttefik kalacaktır (Asla sesleri).
B u k o n u ş m a y ı izleyen s ü r e d e İçişleri B a k a n ı dışında 18 milletvekili
söz aldı.
İlk k o n u ş m a y ı İzmir Milletvekili Vasıf Bey (ÇINAR) y a p a r a k kendi böl
gesindeki olayları açıkladıktan s o n r a , karşı parti m e n s u p l a r ı n ı n t u t u m
ve davranışım sergileyen örnekler vermiş, Sivrihisar Kaymakamının dö
v ü l ü p ağır biçimde yaralandığını, Dahiliye Memurlarına h ü c u m edildiği
ni, Bornova'da bir polis m e m u r u n u n v u r u l d u ğ u n u belirttikten s o n r a ola
bildiğince seçimlerin d ü r ü s t ve k a n u n l a r a u y g u n biçimde yapıldığı belir
tilmiştir.
' Çeşitli iddiaları cevaplandırmak üzere Gazi Mustafa Kemal'in Serbest
C u m h u r i y e t Fırkası çalışmaları k a r ş ı s ı n d a k i t u t u m u n a değinerek,
"Yalnız bütün memleket bilir ve elbette milletin vekilleri çok iyi bilirler ki Ga
zi Hazretleri bu fırkanın teşekkülüne mümanaat etmedikleri zaman, yazdıkları
mektupta, ben Cumhuriyet Halk Fırkasının reisiyim ve icap ederse fırkam akalliyette kalırsa Reisi Cumhurluktan çekilerek akalliyet fır kasırım basma geçece
ğim, buyurmuşlardır."
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İfadeleri ile k o n u y a ışık t u t t u (3)
Konuşmacı sözlerini s ü r d ü r e r e k m e n s u p olduğu Halk Fırkasının ya
pışım ve hizmetlerini;
"Efendiler, Cumhuriyet Halk Fırkası memleketi halâsa, zafere is'al eden mü
dafaa! Hukuk Cemiyetinin imtidadıdır. Askerî zafer tahakkuk ettikten sonra,
Memleket düşman istilâsından kurtulduktan sonra, Gazi, yüksek kafasında ha
zırladığı içtimaî ve idarî inkılâpları yapabilmek için siyasî bir teşekkülün, taazzuvun meydana gelmesini lüzumlu buldu ve Türkiyenin her tarafında seyahatlar
yaptı, halkla yakından temas etti, seyahatlarından sonra geldi, Halk Fırkasını
teşkil etti. Halk Fırkasının yapüğı eser onundur. Fırka onundur, fırkayı teşkil
eden âza nasıl sonuna kadar ondan, onun eserinden ve onun eserinin yaptığı ta
rihten ayrılmıyorsa bu yüksek ve şerefli tarihi yaratan Gazi Hazretlerinden nasıl
ayrılabilir (Bravo sesleri, alkışlar)? Bu kadar sarih bir hakikata rağmen yeni fır
kayı teşkil eden arkadaşlarımız mütemadiyen bu mevzu üzerinde efkârı umumiyede propagandalar yaptılar. Fethi Beyefendi bizzat bunu yapü demiyorum, bu
nu biliyorum, fakat teşkilâtları bunu yapmışür" (3)
biçiminde dile getirdi.
İkinci sözü Balıkesir Milletvekili Hayrettin Bey (KARAN) a l a r a k Balı
kesir ve dolaylarında m e y d a n a gelen seçim arızalarını ve a l ı n a n önlemle
ri açıkladı. B u a r a d a Serbest F ı r k a n ı n halkın o y u n u k u l l a n m a s ı n ı nasıl
engellediğini yer ve z a m a n göstererek belirtti. Bu parti m e n s u p l a r ı n ı n va
linin h u z u r u n d a "Kahrolsun H ü k ü m e t " diye bağırdıklarını, C u m h u r i y e t
Halk Fırkası adaylarını caydırmak için r ü ş v e t verdiklerini, kadınları ca
milere d o l d u r u p , tarikat şeyhine direktif verdirildiğini açıklayarak sözle
rine,
Mahallâtta hahz hanımlar tarafından mevlûdu şerif tilâvet olunuyordu. Bir
takım softalar bozuntuları kapu kapu dolaşarak Allah bizimle, din bizimle, Pey
gamber bizimle; iman bizimle Allah tarafına gelin, Peygamber tarafına geliniz gi
bi safsatalarla halkın akidesini tağşiş etmeğe çalışıyorlardı. Bu günkü tezahüra
ta Hazreti Şalinin devesi gibi süslü develer de iştirak ediyordu. Arkadaşlarımız
dan Antalya Meb'usu Cemal Beyefendi bu manzara karşısında şu lâtife mevzu
unu bulmuştu:
Bu alay, Serbest Fırka alayı değil, sürre alayı demişti de hepimiz gülüşmüştük. Vaziyet tamamen isyan ve anarşi halinde idi. Sokakta çarşı içinde, pazarda
dağa çıkacağız diye bar bar bağıranlardan birine sükût ihtar eden Keçeci Memet
Beyin göğsüne bu haydutlardan birisi tabancasını dayamışü. Bu genç çocuk hay
dudun bileğini büküp rovelverini elinden alıyor, diğer şakiler geliyorlar, tam silâh
patlamağa ramak kaldığı sırada zabıta müdahale ediyor "biçiminde devam etti (4)
(3) Tutanak dergisi, C. 22, S. 29
(4) Tutanak dergisi, C. 22, S. 32
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Yakınmalar bitmiyor,
"Bu işyarım hedefi nereye müteveccihti. Bunu anlamak lâzımdı. Hacıya Kâbeden, dervişe tekkeden; serhoşa meyhaneden softaya medreseden, cahil ve mu
taassıp insanlara şapkadan, festen, sarıktan, köylüye, esnaf ve tüccara vergiden
bahsetmek ve her nabza ayrı ayrı şerbet verilmek suretile halkı bir nokta etrafın
da toplamak istiyorlardı. Bu hiç bir zamanda siyasî bir fırka vaziyetinde değil, bir
anarşi teşkilâtı idi." diyerek açıklamaları sürüyor (4)
Ş a p k a kalkacak, fes giyilecek, sarık gelecek, yeni yazı k a l k a c a k diye
rek tarikat şeyhleri müritlerini eğiterek, Serbest Fırkaya oy vermeleri tenbihlenerek t a m bir a n a r ş i ortamı yaratıldığını açıkladı.
A d a n a Milletvekili Zamir Bey (ARIKOGLU) söz a l a r a k yöresindeki s e 
çim hileleri ve olaylarını açıkladı.
İbrahim P a ş a z a m a n ı n d a Mısır'dan Adana'ya yerleştirilen Arap k ö 
kenli v a t a n d a ş l a r a r a s ı n d a H ü k ü m e t aleyhine yıkıcı p r o p a g a n d a yapıldı
ğım, İsmet P a ş a ' n m hepsini keseceğini söyleyen a v u k a t ı n etkinliklerin
d e n yakındı.
Yörede çıkan bir gazete yayınından söz ederek,
"Ey muhterem halkımız; meb'uslar size baldırı çıplak diyorlar, ahlâksız diyor
lar, ikinci gün ayni bu sütunlarda, meb'uslar size çirkef diyorlar, çamur diyorlar,
üçüncü gün yazdığı yazıda diyor ki : Ey muhterem halk; meb'uslar beş yüz lira
maaş alıyorlar, karınlarını şişiriyorlar, bunlar midelerile merbut insanlardır.
Efendiler : Bu meb'uslardan, bu çirkef tabirini kullanan kimdir? İsim tasrih
etmek lâzımdır. Bütün heyeti umumiyenih muhterem ve yüksek olan şahsiyeti
maneviyesine hürmet etmiyerek itham altında koymak suretile lâkırdı söylemek
muvafıkı izah mıdır? Huzurunuzda tekrar ediyorum, ağızımdan böyle bir kelime
çıkmamışür ve çıkmıyacağı gibi Heyeti Celilenizi de bu sözden tenzih ederim, ne
olurdu; Fethi Beyefendi Serbest Fırkanın mürevvici efkârı olan bu gazeteyi oku
duğu vakit bir az nasihat verse zannederim ki daha büyük bir hizmet yapmış
olurdu." diyerek konuşmasını noktalar (5)
Antalya Milletvekili Rasih Bey (KAPLAN) söz olarak, Antalya ve yöresinde gör
düğü manzaraları anlattı.
Yapılan propagandanın memleketi anarşiye sürüklediği, emniyeti tehlikeye
soktuğundan yakınarak, Gazi'nin propagandaya alet edildiği, yıkıcı ve irtica pro
pagandalarını olaylara dayalı biçimde açıkladı. Halk Fırkasını tutan gazeteleri
okumamaları tavsiye edildiği, Serbest Fırkaya oy vermeyenlere 5 lira ceza verile
ceği söylenip polislerin dövülüp jandarmalara hücum edildiği, toplantıların silah
la dağıtılmak zorunluluğunun doğduğundan söz ederek konuşmasını,
"Şimdi bir defa çarşıyı k a p a t m a k , y a ğ m a etmek için tehdit etmek, p o 
lisi dağıtmak için h ü c u m etmek, dövmek, j a n d a r m a n ı n elinden silâhını
(4) Tutanak Dergisi, C. 22, S. 32
(5) Tutanak Dergisi, C. 22, S. 36
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almak, üzerini yırtmak, dağıtmak, o n d a n s o n r a d a gelen bölüğü dağıt
m a k , ikinci defa gelen bölüğe h ü c u m etmek vaziyeti c ü r ü m olmıyor, b u 
n u n için H ü k ü m e t gerek zabıta ve gerekse Adliye b u n u tertip ve teşvik
edenleri tevkif ettiğinden dolayı, Fethi Beyefendi tarafından tahtıe edili
yor, güzel!"
sözleri ile s ü r d ü r e r e k ,
" O n u n için bendeniz Fethi Bey ve fırkası ve b ü t ü n teşkilâtı h a k k ı n d a
takibat y a p m a s ı için H ü k ü m e t i n n a z a r ı dikkatini celp ederim"
diyerek bitirdi (6)
Afyon K. Milletvekili Ali Bey (ÇETİNKAYA) k ü r s ü y e gelerek, s e r b e s t
C u m h u r i y e t Fırkası B a ş k a n ı Ali Fethi (OKYAR) in, t u t u m ve davranışını
eleştiride ş a h s ı n ı hedef a l a n geçmişteki etkinliklerini, özellikle, Mondros
Mütarekesini imzalamasını, Mondros ile Mudanyayı karşılaştırarak İs
m e t P a ş a ile olan farklarını dile getirdi.
D a h a s o n r a Konya Milletvekili Refik Bey (KORALTAN), S a m s u n Mil
letvekili Etem Bey (TUNCELİ) ve A d a n a Milletvekili Hilmi Bey (URAN) söz
a l a r a k yörelerindeki Serbest C u m h u r i y e t Fırkasının o l u m s u z p r o p a g a n 
dalarını irticai söz ve eylemlerini yer ve z a m a n belirterek ifade ettikten
sonra;
İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ KAYA - Söz alarak :
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) - Muhterem efendiler, Serbest Cum
huriyet Fırkası Lideri Fethi Beyin istizah mevzuu yaptığı ve bu kadar uzun mü
nakaşalara sebebiyet veren belediye intihabı hakkında bilhassa Dahiliye Vekâle
tinin takip ettiği tarzı hareketi sahih ve idarî noktai nazardan tahlil edebilmek
için ben de arkadaşlarım gibi bu intihabata takaddüm eden bazı hadisatı ve in
tihabat esnasında cereyan eden vukuatı bir defa muhtasar bir surette gözden ge
çirmek mecburiyetindeyim. Türkiye'de .Cumhuriyet ve demokrasiyi tarsin için
serbest Fırka tesis edildiği sırada Fethi beyefendi bir seyahat yaptılar. İzmir, Ma
nisa, Balıkesir'e gittiler. İzmir'de, Manisa'da ve Balıkesir'de bir takım tezahürat
oldu ve bir takım vak'alar tahaddüs etti. Bu vak'aların içtimaî mahiyetini ve si
yasî seciyyesini tayin etmek lâzım gelirse bunları müşterek ve müttehit siyasî bir
abidenin tezahürü gibi telâkki etmek çok güç olur.
Vakıa bu tezahüratta bulunan vatandaşlar arasında siyasî akideleri itibarile
bizden uzaklaşan ve uzaklaştırılan vatandaşlar vardır. Fakat bunlar arasında si
yasî ve şahsî emellerini yeni fırkaya rapteden vatandaşlar da vardır. Serbest Fır-kanın ilk gününden itibaren dalga dalga memleketin bütün havasını istilâ eden
cazip, muğfll ve hakikatten uzak propagandalara raptı hayat etmiş vatandaşlar
da vardır. Serbest Fırkanın teşekkülünden itibaren memleketin havasında uya(6) Tutanak dergisi, C. 22, S. 39
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nan ve uyandırılan propagandanın başında bu fırkanın sebebi tesisini en iyi bi
lenler tarafından bu fırka Cumhuriyet Halk Fırkasını ve onun hükümetini en az
bir zamanda istihlâf etmek maksadına müstenit olduğu mürşidane ve dervişane
tavurlarla yeni bir tarikat telkin eder gibi kulaklara fısıldandı. Uzun harp ve feci
istilâların bıraktığı harabeler unutularak milletin ve devletin bu harabelerin
imarları için gösterdiği hamleler, boş gayretler ve emekler gibi gösterildi.
İmparatorluk zamanında liberalizm prensibinin ahtî liberalizmin zebunu olan
Türk çiftçisini, Türk san'atkârını korumak için alman en ilmî ve ameli iktisadî
esaslar millete tahammül edilmez bir boyunduruk gibi gösterildi. Hürriyetin hu
dudu dalgalı, gölgeli bırakıldı. İnkılâbın yaptığı eserlerin bir gün birer birer zail
olacağı ve bir gün birer birer ortadan kalkacağı, ihtimal zihinlerde yerleştirildi.
Serbest fırkanın gönüllülerinin şurada ve burada yaptıkları propaganda memle
kette herkesin emeline göre bir dava ve herkesin nabzına göre bir şerbet gibi sürülirken, belediye intihapları da başlamış bulunuyordu. Belediye intihabatını
geçmiş senelerin belediye intihabatından ayıran vasfı mümeyyizinin belediye intihabatının yeni evsaf ve esasatı muhtevi bulunması idi. Belediye intihabı ilk ola
rak Türkiyede bir dereceli reyiâmı kabul ediyor ve yine ilk defa olarak Türkiye'de
kadınlarımızın filhakika lâyık oldukları rey hakkım tanıyordu. Belediye intihabatmın esaslarının ve usullerinin yeniliği tatbikatta bir takım idarî müşkülâtı ihdas
edeceği tabiî idi.
Bu müşkülâta belediye intihabatında zuhur edebilmesi muhtemel olan ve ev
velden tahmin edilen vak'alar da inzimam etti. Ekilen tohum malûmunuz oldu
ğu için biçilecek mahsulün ne olduğunu bilmek tabiî idi. Binaenaleyh her şeyden
evvel memleketin emniyet ve asayişini ve vatandaşların haklarını ve hürriyetleri
ni mahfuz ve masum bulundurmakla mükellef olan Hükümet icap eden idarî ted
birleri evvelden aldı. İntihap başlar başlamaz tahmin edildiğini arz ettiğim
vak'alar birer birer zuhur etmeğe başladı. Devletin kanunlarına, otoritesine teca
vüz edildi. Polislere tecavüz olundu. Hatta bazı yerlerde zabıtaya kurşun atıldı.
Bunların hepsinin fevkinde ve daha feci olarak intihap mücadelesi bahanesile
halkın hakkına ve hürriyetine taarruz edildi. Çok mukaddes olan bu hakkın de
mokrasinin ve millî hakimiyetin esası olan intihap hakkının hürriyetine müma
naat edilmek istenildi. Fakat Hükümetin aldığı tedbirler her yerde zamanında
tatbik edildi. Şunu arz edeyim ki Hükümet bu maniî tedbirleri lüzum ve icabın
da haddi gayesinde istimal etti. Çünkü memleketin intihap mücadelesi ilk defa
olarak başlıyordu. Vatandaşları intihap mücadelesinde serbest bırakmak ve hal
kımızı bir derece intihaba alıştırmak lâzımdı.
Efendiler, bilirsiniz ki Hükümetlerin vazifesi her şeyden evvel memleketin
emniyet ve asayişini millî hakimiyetin ifadesi olan kanunlarını, Devletin otorite
sini, vatandaşların hak ve hürriyetlerini muhafaza etmektir.
Bu esaslar her kim tarafından olursa olsun küçük bir tecavüze hattâ bir is
tihfafa maruz kalırsa Hükümet derhal müdahaleye mecbur olur. Çünkü Devletin
otoritesi kalmıyan yerde kanunun hükmü de kalmaz, devlet otoritesine istinat etmiyen kanunlar müeyyidesiz darbı meseller ve formüller gibidir (Alkışlar). Hiç bir
kanun kendi kendine işlemez. Bir memleketin mukadderatını, istiklâlini, istikba-
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lini vatandaşların hak ve hürriyetini Devlet fevkinde muhayyel bir kuvvete istinat
ettirmek memleketlerin istikballerini tılsımlarla idare etmek gibidir. Vatandaşla
rın hak ve hürriyetinin esası olan inkişaf kabiliyetlerinin tahakkuku ancak kavi
bir Devletin idaresinde kabil olabilir. Bir Devlet otoritesinin sahası ne kadar ge
nişlerse ve bu kudret ne kadar kavi olursa olsun vatandaşın hak ve hürriyetinin
ve kabiliyetinin inkişafı da o nisbette mütezayit olur. Gerek vatandaşın hak ve
hürriyetini muhafaza ve gerek hakkı reyinin serbest surette istimalini temin için
Hükümetin lüzumunda ve icabmda müdahalesini Fethi Beyefendi intihaba mü
dahale suretinde tefsir ettiler. Her zaman intihapta devletin murakabe ve hima
yesi bazı kerre lâzım ve hattâ zarurî olur. Bunun gayesi reye müdahale edilme
mek ve vatandaşın reyini serbest verebilmesidir. (Doğru sesleri). Eğer icabında vatan
daşın hakkı ve hürriyeti Devletçe müdafaa edilmezse bu haklara eli sopalılar ha
kim oluyor (Alkışlar) Fethi Beyefendi doğrudan doğruya makamımı ve benimle be
raber bütün idare âmirlerini ve zabıta, memurlarını hedef ittihaz ederek benim
verdiğim emir ve direktif her yerde ayni sistem dahilinde intihabata müdahale
olunduğunu iddia buyurdular. Ben ve faliyetlerinin mes'uliyetlerini üzerinde ta
şıdığım idare arkadaşlarım bu işte hakikaten çok çalıştılar. Fakat mesailerinin
yegane hedefi memleketin asayişinin muhafazası ve vatandaşlarının rey hakları
nın mahfuZİyetidir. (Bravo sesleri).
Bu yeknasak çalışma tarzını ve her hangi bir taarruz halinde Devlet kuvvet
lerinin derhal ileri sürülmesini Fethi Beyefendi merkezden alınmış sistematik bir
emrin ifası gibi telâkki ettiler. Hayır Fethi Beyefendi, bu günkü Cumhuriyetin
idare âmirleri tahsil görmüş, Cumhuriyet ve demokrasinin icabatını ve idare ka
nunlarını bilir tecrübeli kimselerden ibarettir (Bravo sesleri). Tabiiyatta hattâ içti
maiyatta her müessir ayni şerait dahilinde ayni neticeyi verdiği gibi bu gün ida
re makinasında her hangi bir müdahale karşısında ayni tedbirleri her yerde gö
receksiniz ve daima görülecektir. Bunun için her hadise için her yere ayrı ayrı
emirler vermeğe hacet yoktur. Tahmin buyurulabilir mi ki (800) bin bu kadar ki
lometre murabbaındaki on dört milyon nüfusa malik olan bu memleketin her ha
disesi emirle ifa edilsin. Buna maddeten imkân yoktur. Demokraside idare esası
taksim ve tefriki vazaif ve kanunlarımızın teyit ettiği tevsii mezuniyettir. Eğer bir
idare âmiri icap ettiği bir meselede lâzım gelen tedbiri almazsa merkezden emir
ve talimat almadım diye mes'uliyetten kurtulamaz. Bir idare âmiri bir memleket
te asayişin muhtel olduğuna ve muhtel olacağına kani olursa elindeki bütün kuv
vetleri ve ona inzimam edecek askerî kuvvetleri muavin olarak bilâ tereddüt kul
lanabilir. Bir idare âmiri her hangi bir ihtilâlde veya harpte muharriklerinin va
ziyet, sıfat ve mevkileri ne olursa olsun derhal zabıtası marifetile nezaret altına
alır ve Adliyeye tevdi eder. İşaret ve tariz buyurduğunuz harekât hep bu tedabir
cümlesindendir. Suçlunun suçunun derecesini tayin etmek mahkemeye aittir.
Bununla idare âmiri kafiyen meşgul olmaz. Ve olmamalıdır. Hâkimin maznunu
mevkuf veyahut gayri mevkuf olarak muhakeme etmek hususundaki selâhiyeti
vâsidir. O, doğrudan doğruya kendi takdiri zatisine aittir. İster mevkufen muha
keme eder, isterse gayri mevkuf muhakeme eder. Binaenaleyh eğer şurada bura
da yakalanan bazı kimseleri mahkemeler gayri mevkuf veya mevkuf olarak mu-
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hakeme etmiş ise bundan idare memuru ile aralarında bir tezadı rüyet ve ihtilâf
manası çıkarılamaz.
Vatandaşların en mukaddes haklarının hürriyet olduğu ve hakikaten hürri
yetin demokrasi ve cumhuriyetlerde esas olduğu muhakkaktır. Fakat hürriyet
herkesin istediğini yapması veyahut yapmak istemesi ve elinin altına geçen her
şeyi alması demek değildir. Hürriyet kanunlarla mahdut ve muayyendir ve hudu
du tabiiyesi olduğu gibi teşkilâtı esasiye kanunumuzda kanunî hatları da vardır.
Hürriyeti bu kanunlar haricine çıkaran mezhepler de vardır.
Bilmiyorum bizim dünkü arkadaşlarımız bu günkü libareller hürriyeti haki
katen bu derece ifrata vardırmışlar mıdır? Hürriyetin bu tarzı telâkkisi derhal ha
ber vereyim ki doğrudan doğruya anarşistlerin tarzı telâkkisidir. Bu hürriyet
dünyada mevcut olmıyan hayalî ve pek çok zararlı bir mefhumdur. (Naçiyef) in
açtığı bu yoldan ve bu yolun geçtiği memleketlerin akibeti ve hali malûmdur. Bi
zim takip ettiğimiz sistem bu değildir. Bizim takip ettiğimiz sistem millî hâkimi
yetin timsali olan devlet otoritesini ve onun kanunlarını her zaman ve her yerde
herkese karşı hâkim kılmaktır. Maamafih; hürriyetperverlikte de Serbest Fırka
dan ders alacak değiliz. İntihabatta da bu kanunları hâkim kıldığımıza kaniiz.
Eğer intihabın neticesinden şu veya bu fırka memnun olmamışsa, onun kusuru
kanunlara ve kanunları tatbik edenlere ait değildir.
Bu memnun olmıyan fırkanın ya pek fazla olan hayalinin sukutudur veyahut
tedbirdeki noksanıdır. Bundan dolayı memurları, kanunları ittiham etmek doğru
bir şey değildir. Memlekette (502) belediye intihabı olmuştur. (502) belediyenin
yirmi ikisini yeni fırka kazanmıştır. Aşağı yukarı Meclisteki nisbetlerile de müte
nasiptir. Acaba Fethi Beyefendi intihabata çıkar çıkmaz bir efsunla, bir tılısımla
beş yüz belediyenin hepsini kazanmak mı istiyorlardı? Belediye intihabatı cere
yan ederken bir çok yerlerden, bir çok vatandaşlardan şikâyetler aldık. Şikâyet
lerin bir kısmı intihabat esnasında idi. Bir kısmı da intihabattan sonra gelmiştir.
Şikâyetleri üç kısma tefrik edebiliriz. Birincisi doğrudan doğruya zabıta ve adliye
vukuatından bahis şikâyetlerdir. Bu gibi vakayi ve hadisat temamile adliyeye
devr olunmuş tur. Mahkemelerimizin adil hükümlerine intizar etmek zaruridir.
İkinci şikâyetler belediye usulsüzlüklerine ait şikâyetlerdir ki Fethi Beyefendi bu
rada bunları saydılar ve bu şikâyetleri intihap esnasmda tetkik etmek kimsenin
hakkı değildir. Ne Dahiliye Vekâleti buna karışabilir ne de hatta Meclisi Âli. Ka
nun bunlara ne vakit ve nasıl karışılacağım tayin etmiştir. O kanun değişmedik
çe kanunun hükmünü tatbik zaruridir. Çünkü vazii kanunun maksadı belediye
intihabatı esnasında vaki olacak her hangi bir şikâyet üzerine idarî makamat
doğrudan doğruya rey sandıklarına el uzatırsa bilfiil müdahaleyi kendisi yapmış
olur ve hiç bir vakit hiç bir yerde intihap zamanı el muamelâta değmez. Ancak,
maniler, hailler kaldırılır. Bunun içindir ki böyle şikâyetler daima intihabat so
nuna bırakılır. İntihabattan sonra gelen şikâyetler mülkiye heyeti teftişiyesine
devr olunmuştur. Mühim merkezler ve mühim şikâyetler doğrudan doğruya mül
kiye müfettişleri tarafından tetkik olunmaktadır. Bunlardan bir kaç tanesinin
fezlekesi gelmiştir ve bunlar da hemen Devlet Şurasına verilmiştir. Küçük yerler
de, küçük merkezlerde şikâyetleri tetkika civar kaymakamlar memur edilmişler-
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dir. Gelecek fezlekeleri Devlet Şurasına takdim edeceğiz. Devlet Şurasının vere
ceği karar iptal veyahut tasdik kararı her ne olursa olsun behemehal tatbik olu
nacaktır. Fethi Beyefendinin söyledikleri şikâyetler bizde kamilen mevcuttur. Ar
kadaşlarımın işaret buyurdukları gibi hakikaten Fethi Beyefendi aldıkları haber
lere fazla itimat buyuruyorlar. Alınan bir haberin sıtka, kizbe ihtimali olduğu
şarkta eskidenberi tedris olunan bir kaidedir.
Eğer idare makamları her gün kendisine vaki olan imzalı veya imzasız ihbar
lara inanmak mecburiyetinde bulunsaydı ve bu ihbarlara inansaydı her işi bıra
kıp bu ihbarların peşinde koşması lâzım gelir. Alman ihbarlar bir defa tetkik ve
tahlil olunur. Eğer hakikate mutabıksa veyahut mutabık olması ihtimali varsa o
zaman yine tahkik ve tesbit olunduktan sonra vesika olarak gösterilir. Defterde
isimler yok dediler. İtirazlarını cümle cümle aldım. Filhakika belediye intihabatında defter usulü caridir. Bu belediyenin eski intihabında da böyle idi. Muhtar
lar defterleri yazarlar. Defterler talik olunur. Müddeti muayyene zarfında vatan
daşlar itiraz etmezlerse defterler üzerinde ilâve olunur. İsimleri olmıyan vatan
daşların defterleri tetkik edip bakması lâzımdı ve deftere girmemek bizzat Fethi
Beyefendinin kendi başlarına gelmiştir. Kendileri usul bilmedikleri için (kanun
yenidir) rey vermek üzere gitmişlerdir. Fakat defterde isimleri olmadığı için reyle
rini verememişlerdir. Filhakika kanun bunu amirdir. Böyle kendilerinin çok ya
kından tanıdığı bir çok arkadaşlar intihap defterine isimlerinin girmediğinden do
layı bunlardan biri de Ekrem Hayri Bey de müracaat etmiş fakat kendisinin Dok
tor Hayri Bey suretinde yazılmış olduğu anlaşılmış ve bilâhare reyini istimal et
miştir.
Adanadaki Serbest Cumhuriyet Fırkasının liderlerinden Akif Bey de böyle bir
şikâyette bulundu. Kendisi İbretiye Mahallesinde olduğu mukayyet olduğu yer
gösterilmiştir ve reyini vermiş midir ve yahut vermemiş midir. Orasını bilmiyo
rum.
Rey verenlerin azlığından şikâyet ettiler. Efendiler, bilhassa ben bu cihete çok
dikkat ettim ve memlekette bu sene belediye intihabatmda geçen senelere nisbeten ne kadar kişinin rey verdiği, ne kadarının erkek ve ne kadarının kadın olduk
larım ve hangi meslek erbabının daha çok rey verdiği ihsaî olarak toplatmakta
yım. Şimdiye kadar gelen malûmata göre rey verenlerin adedi bazı yerlerde rey
sahiplerinin nısfı, hattâ üçte biridir. Fakat, rey verenler geçen senelere nisbetle
her yerde üç mislinden daha çoktur.
Binaenaleyh vatandaşlar belediye intihabatına hakikaten alâkadar olmuşlar
dır ve reylerini vermişlerdir. İrtica, komünistlik, anarşi lekeleri sürülmek istenil
di dediler. Fethi Bey, bu renkler sizin fırka için biraz da mukadder bir şeydir.
Çünkü fırkanın bidayeti teşekkülünden bir hafta sonra bütün memlekette şube
ler açıldı. Halbuki bidayette nizamnameniz mucibince teklif ve hüviyet varakala
rı vardı. Bunlar tetkik olunacaktı. Hüviyetleri tesbit olunacaktı. Ondan sonra fır
kaya alınacaktı. Hattâ bu adamlar içerisinde bazı fena ve menfi adamların bulu
nabileceği ihtimaline binaen Dahiliye Vekhaletinin de yardım etmesi mevzubahsti. Fakat bir gün memleketin her tarafında fırkalar teşekkül ettiğini haber aldık.
Bir de Van'da teşekkül etmiş fırkaya bu suretle devşirme olarak girenlerin tabi360
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idir ki seciyeleri kadar akidei siyasiyeleri de muhtelif olacaktı. Elbette ki bunla
rın içerisinde fevkalâde münevverler, en ileri Cumhuriyetçiler, komünistler, anar
şistler, mürteciler hulâsa her nevi her çeşit kimseler bulunacaktı. Herkes vak'ayı
gözile görür amma aklile hükmeder. Siz her şeyi hissinizle görüyor ve hissinizle
hükmediyorsunuz. İrticai memurların sezmeleri lâzımdı diyorsunuz. Sezmedikle
ri neden malûm. Sezdikleri sununla sabittir ki bu sıfatla takip edildikleri için bu
gün burada kendilerinden şikâyet olunuyor.
Polis ve zabıta kuvvetlerinin bilhassa vali ve kaymakamların halkı daima
Serbest Fırka lehine rey verecek sırada tazyik ettiğini, halk fırkası lehine rey ver
diklerini ve halkı tazyik ettiklerini söylediler. Fethi Beyefendinin iddiasını, meb'us
beylerin nutuklarım dinlediniz. Her iki taraftan da şikâyet var. Bu da gösteriyor
ki idare memurları vazifelerini bitarafane yapmışlar ve vatandaşların tam ve ser
best bir surette rey vermelerini temine çahşmışlardır. Fethi Beyefendinin beledi
ye intihapları hakkındaki burada saydıkları meselelerden bir kaç tanesini Dahi
liye Vekâleti tetkik ettirmiştir. Tetkikatın bir kısmım müsaade buyurursanız oku
yayım.
Antalya belediye intihap muamelâtındaki kanunsuzluktan şikâyeti mutazammın Antalya merkezinden çekilen 17.X.1930 tarih ve 981 mahreç numaralı
Camiiatik mahallesiden Abdullah oğlu Ahmet imzalı telgraf kopyasının leffile tah
kikat icrası Vekâleti Celilenin 22.X.1930 tarih ve 7646/78 numaralı emirname
lerinde bildirilmiş olduğundan 26 .X. 1930 akşamı Antalya'ya muvasalât ve evra
kı intihabiyeye vaziyet edilerek ve icra edilen tetkikat neticesinde intihabatın aşa
ğıda arz olunduğu şekilde cereyan ettiği görülmüştür :
1927 tarihi cedidine nazaran 33 mahallede 8 924 erkek ve 8 711 kadm ol
mak üzere ceman 17 635 nüfus muhteviyatı olan Antalyada intihap hazırlıkları
na eylül iptidasında başlanarak; 2.IX. 1930 da 88 numaralı tezkere ile encümen
zabıt defterlerinin vilâyet idare heyetince tasdiki talep olunmuş ve aynî tarihte
kanunun 32 nci maddesine tevfikan belediye intihap hakkını haiz ikişer kişinin
reyi hafi ile intihap olunduğuna dair cevabî tezkereleri vürut etmiştir. 33 tezke
rede yazılı 66 kişinin esamisi tarafımdam da tetkik edilerek mutabakatı görül
müştür. 3.1X1930 da vukubulan davet üzerine işbu 66 kişiden 27 zat huzurile
cümlesinin ismine kur'a çekilerek içlerinden kur'a sırasile sekiz zat seçilip inti
hap encümeni teşkil edilmiştir. Bu sekiz zat şunlardır: (Müsaade buyurursanız
isimlerini okuyacağım). 1 .IX. 1930 işbu encümen âzasından Kar'i zade Memet Bey
ile Komisyoncu Hasan Bey hariç olmak üzere diğer alüsı belediye reisi Galip Be
yin riyasetinde biliçtima Komisyoncu Hasan Beyin okuyup yazma bilmemesi ve
Kar'i zade Memet Beyin de Antalyada bulunması dolayısile yerlerine Morali
Derviş Efendi ve Karakaş zade Hüsnü Beyi yine kura ile tefrik etmiş ve bundan son
ra vukubulacak inhilâl için de yine kura ile 6 zat daha ihtiyat olarak ayırmıştır.
Encümenin bu kararı bilâhare 14.9.1930 da şuabat teşkili için toplanan he
yeti umumiyede tasdik olunmuştur.
9.9.1930 encümenin ekseri azasının iştirakile vuku bulan içtimada 17 ma
hallenin defterleri tetkik ve tasdik edilmiştir.
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11.9.1930 da 954 numaralı kararlar belediye meclisince halka kolaylık olmak
üzere kanunun 33 üncü maddesinin verdiği salâhiyet üzerine kasaba merkezin
den maada daha altı şubei intihabiyeye tefrik edilerek mezkûr şubelerin reisleri
belediye âzası meyanında kur'a ile seçilmiş ve bulunacakları mevkiler tasrih
olunmuş ve bu karar vilâyetin tasdikma iktiran etmiştir. 13.9.1930 da intihap
encümeni mütebaki 16 mahallenin defterleri de tasdik olunarak 14.9.1930 da
defterlerin 20 eylül cumartesi sabahı talikına 25 eylül perşembe gününe kadar 6
altı gün asılı kalarak perşembe akşamı kaldırılmasına ve defterlerde isimleri ya
zılı olrmyanların b u müddet zarfında itirazlarının kabul edileceğine ve bu müd
detin hitamından sonra hakkı itirazları kalmıyacağına ve intihabın 7 teşrinievvel
de başlayıp tatil günleri müstesna olmak üzere altı gün devam ederek 13 teşri
nievvel pazartesi günü saat 18 de hitam bulacağma ve sandıkların bu müddet
zarfında nerelerde bulunacağına ve şuabatı intihabiye merkezlerinin nereleri ola
cağına ve her intihap şubesinin hangi mahalleri ihtiva ettiğine dair verilen karar
(evrak merbut : No. 5) Zümrüt Ova gazetesinin 17.9.1930 tarih ve 279 numaralı
nüshasile ilân olunmuştur. Bermucibi karar defterlerin 20 eylül saat 8 de bele
diye ve Hükümet kapıları önünde ve Kapı ağzı mevkiinde talik olunduğu ve 25
eylül perşembe günü saat 18 de muallâk bulunduğu mahallerden indirilerek be
lediye dairesine teslim edildiği, üç belediye memuru ve üç te ahaliden altı imzalı
zabıt varakalarile tesbit olunmuştur. (Evrak merbut No. : 4)
14.IX.1930 mahallâttan müntahap heyeti umumiye davet edilerek 31 zatın
iştirakile biliçtima şuabatı intihabiyeye lâzım olan encümenlerin teşekkülü için
kur'a ile daha iki yüz seksen zat tefrik ve evvelce ihtiyaten kur'a ile ayrılmış olan
6 zatın intihabını da tasdik etmiştir. 22.IX.1930 daki kararda merkezle beraber
teşkil olunan 7 mıntıka için tefrik ve intihap olunan encümen reis ve âzalarının
bulunacakları mevkilerin sakf altında olmaması ve sonbahar sonunun hululü
münasebetile yağmur yağması mahzuru nazarı dikkate alınarak sandıkların gös
terilen mevkilere yakın ve civardaki cami, mescit ve binalar dahiline konması
münasip görüldüğü gibi bazı mıntıkaların mesafe uzaklığı nazarı dikkate alına
rak ahaliye teshilât maksadile ayni şubei intihabiye dahilinde intihap sandığının
müteaddit mahallere nakil ve vazedilmesi tekarrür etmiş ve bu karar da vilâyetin
tasdikine iktiran ederek (evrakı merbuta numarası 2) Zümrüt Ova gazetesinin
283 numaralı nüshasile ilân olunmuştur.
20 eylülden 25 eylüle kadar defterlerin muallâk bulunduğu 6 gün zarfında
vuku bulan itirazlar 32 istidada 526 nüfustur. (Evrakı merbuta numarası 6)
Bunlardan 228 memur, 298 i ahalidendir. Bittetkik cümlesinin reylerinin kabu
lüne karar verilmiştir. Yalnız Ziraat Mühendisi Akif Beyin verdiği istidada kendi
isminin defterlerde mukayyet olmadığını bildirmesi üzerine bittetkik isminin ve
ailesi isimlerinin Rağbetiye Mahallesinde mukayyet oldukları görülerek kendisi
ne o yolda cevap verilmiş ve bilâhare rey atılmasına başlandıktan sonra 9.X. 1930
da verilen iki istida da müddeti kanuniyesi zarfında verilmediği cihetle hakkı iti
razlarını kaybetmişlerdir. 2.X.1930 da (1006) numaralı meclisi belediye kararın
da altıncı şubei intihabiye sandığının teşrinievvel 7.8.9 uncu günleri konacağı
mahal bir ev olup vakıa tahliye edilmiş ise de hususî bir ikametgâh olması dola362
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yısile münasip görülmiyerek Keçilik Caddesi üzerindeki mescide konulmasına
karar verilmiş ve bu karar da makamı vilâyetin tasdikma iktiran etmiştir. Evvel
ce tekarrür ettiği ve ilân olunduğu veçhile teşrini evvelin yedinci günü yedinci şubei intihabiyede rey atılmağa başlanmış ve beş gün muntazaman rey atılmağa de
vam edilmiştir. 11 inci günü bütün şuabatı intihabiye reisleri ile azadan bir kıs
mı mühimminin istifa etmeleri üzerine (evrakı merbuta numarası 8) 11 ve 12 nci
günleri encümenler teşekkül edemediği cihetle rey atılması da mecburen inkitaa
uğramıştır. 14 teşrini evvelde belediye heyeti verdiği kararda belediye intihabatının teshilen icrası maksadile mahallâtta teşkil olunan intihap encümenleri reis
lerinin tamamen ve âzalarının kısmen istifa eylemiş bulunması ve halen yeniden
intihap encümenleri teşkiline teşebbüs edildiği takdirde ismine kur'a isabet etmiyen azanın şube teşkiline kâfi gelmiyeceğine ve intihabın 20 teşrinievvele kadar
behemehal neticelenmesi zarureti kanuniyesine binaen şuabat encümenlerinin
lâğvile intihabata merkez encümeninde devam edilmesi muvafık görülmüş bu
lunduğundan keyfiyetin makamı vilâyete arzile tasdik buyrulduğu takdirde erte
si günden itibaren o suretle intihaba devam edilmesi karargir olmuş ve işbu ka
rar ayni günde vilâyet makamınca da tasdik olunarak keyfiyet münadi ile ilân
edildiği Antalya gazetesinin 13.X.1930 tarih, 1493 numaralı nüshasile de ilân
olunmuştur. Ertesi gün yani 13.X.1930 da belediye dairesinde intihaba devam
edilmiş ve o gün akşam saat 18 de intihap müddeti hitam bulduğu halde bittetkik müntehip edadinin henüz nısfının reye iştirak etmediği anlaşılarak gerek be
lediye heyetince ve gerek intihap encümenince intihap muamelâtının 20 teşrini
evvelde ikmalini teminen rey atılması müddetinin teşrinievvelin 18 inci cumarte
si günü akşamına kadar beş gün temdidine 13.X.1930 da karar verilmiş ve bu
karar da vilâyetin tasdikma iktiran ederek Antalya gazetesinin 14.X.1930 tarih
ve 1494/6 numaralı nüshasında ilân olunmuştur.
(Evrakı merbuta numarası 10)
18 teşrini evvel 1930 akşamı encümen âzasından Reis Ali Galip ve Karakaş
zade Hüsnü, Saitoğlu Mehmet Kaptan ve Hacı Mustafa zade Celâl Morali, Derviş,
Kerimoğlu Ahmet Hakkı, Çavuş zade Memet Ali Bey ve Efendiler huzurile sandık
lar açılarak rey puslalarile musaddak intihap defterlerinde seçim hakkını haiz
kimselerden hizalarında imzaları bulunanların miktarları tadat edilerek yekdi
ğerlerine mutabakatı anlaşıldığı ve 9 364 müntehipten 3 234 zaün intihaba işti
rak ettiği ve rey pus'lalarmdan bir adedinin olbaptaki zabıt varakasına merbut
bulunduğu üzere (evrakı merbute numara 11) bir müntehip tarafından ısrar ile
mükerrer rey atılmasından ve bir adedinin de yine zabıt varakasile tesbit edildi
ği vecih üzere (merbut No. 11) henüz müddeti ikameti altı aya varmıyan bir müntehibin rey atmasından dolayı mezkûr iki puslarım nazarı itibare almmıyarak
umumî yekûndan tenzil edildiği ve muteber sayılan puslaların tasnifi neticesin
de en çok rey kazananlardan başlanarak 1 912 şer reyle doktor Münir, tüccar
dan Ak Hüseyin, Hacı Murat zade Osman, Yozgatlı zade Ali Rıza, Kara Taş zade
Hüsnü, Toygar zade Cemal, Hafız Memet, Seyit zade Memet Kaptan, Hacı Ahmet
zade Ali Rıza, Şekerci zade Ali Refik, Kesikçi zade Memet, Diş Doktoru Remzi,
Seyfullah, Yürük zade Fuat, Mühendis Hamdi, Kaba Dayı zade Hüseyin, Hasan
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Basri, Cafer zade Memet Kaptan, Yüzbaşı zade Adil, Hancı zade Emin, Doşine
Hasan, Kum Hasan, Şekerci Morali Mustafa ve 1 901 rey ile Hacı Mustafa zade
Celâl Bey ve Efendilerin azalığa ve 1 896 reyle mütekait kaymakam Celâl Bey ve
1 885 rey ile İstikbal şirketinden Hacı Veli Bey ve 1 883 rey ile Kerpeli İzzet, Yel
kenli zade Şevket, Fabrikatör Hacı Kadir, Yürük Hüseyin zade Rıza Beylere, 1
880 reyle Ömer Reis zade Salih, Yahya zade Rifat, Ekmekçi Mustafa Kaptan za
de Memet, Bahçivan Osman, Çalık Hacı Abdürrahman, Bahçivan Mehmet çavuş
zade Hasan, Ak Hüseyin zade Hacı Hasan Demirci Osman, Lokantacı Hüseyin,
Mübadil Kahveci Hüseyin, Atmacı İbrahim, Karaç zade İsmail, Sarraf Abdullah,
Kasap İbroş, Hacı Hüseyin zade Murat, Genç zade Emin, Osman Efendi zade Ha
cı Mustafa, Çıkh zade Osman Bey ve Efendilerin yedek âzalığa intihap edildikle
ri taayyün ettiğini ve intihabın devamı müddetince belde hemşehrileri tarafından
intihabın kanuna muhalif bir şekilde yapıldığına dair hiç bir iddia vaki olmadığı
nı tasrihan 18 teşrinievvelde mazbatası tanzim olunmuştur. (Evrakı merbute nu
mara : 12) Bilâhare 20 teşrinievvelde fevkalâde olarak (20) âza iştirakile içtima
eden meclis beldenin reyi hafi ile yaptığı riyaset intihabı neticesinde : İki müsten
kife ve bir rey doktor Münir beye verildiği ve mütebaki 17 reyle Karakaş zade
Hüsnü Beyin ihrazı ekseriyet eylediği anlaşılarak o suretle mazbatası tanzim ve
vilâyete takdim olunmuştur.
(Evrakı merbuta No. 13)
İntihap muamelâtının yukarda tafsil olunduğu veçhile icra ve ikmalinde ka
nuna mugayir hiç bir fiil ve hareket görülmemiş ise de müştekilerin bu baptaki
iddia ve metalibatını da tetkik zarureti bulunduğu için bunlar da birer birer tah
lil edilecektir. Şöyle k i :
Evvelâ, Antalya intihap muamelâtında kanunsuzluk vukuundan bahseden
ve Vekâleti Celilece tahkikata esas ittihaz buyrulan şikâyetname Antalya merke
zinden 17.X. 1930 tarihinde 981 mahreç numarasile ve Camii atik Mahallesinden
Abdullahoğlu Ahmet imzasile çekilen telgraftır. (Evrakı merbuta numarası 16)
Bu telgrafta valinin icraatı gayri kanunisinden ve ihdas ettiği kanunsuz vazi
yetten milletin muztarip olduğundan ve valinin ihdas ettiği faciada asker binnisbe mutedil davranmamış olmasaydı makineli tüfenk karşısında cinayetin faili de
kalmıyacağmdan ve bu hareketin her halde vali için takdire lâyik görülmiyeceğinden bahsedilmiş ve intihap muamelâtında ne suretle yolsuzluk yapıldığı hakkın
da maddeten hiç bir şey zikrolunmamış.
Yalnız reylerin atıldığı bir günde belediye önünde içtima eden ahalinin nüma
yişlerine mani olmak için Hükümetin kuvvei askeriyeye müracaatı vesilei şikâyet
ittihaz edilmiştir.
Saniyen, Antalya merkezinden muhtelif makamata keşide edilen ve Vekâleti
Celilenin emri üzerine kopyaları alınan dört telgraf vardır. (Evrakı merbuta nu
marası 15). Bunlardan biri; yine Abdullahoğlu Ahmet imzasile 17.X.1930 da ya
ni diğer telgrafın çekildiği günde Reisicumhur Hazretlerine keşide edilmiştir. Bu
telgrafta da ayni meseleden bahsedilerek intihap muamelâtına maddeten temas
edilmemiştir.
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İkincisi; sabık dava vekillerinden Ali Rıza imzasile 18.X.1930 da Başvekâlete
ve Dahiliye, Adliye ve Millî Müdafa Vekâletlerine keşide olunan yine ayni mealde
ki telgraftır.
Üçüncüsü; Antalya kazası Halk Fırkası mutemetliğinden ayrılan avukat Edip
imzalı Serbest Fırka Lideri Fethi Beye ve birer sureti Son posta ve Yarın gazete
lerine keşide edilen ve validen ayni mealde şikâyeti mutazammın olan 13.X.1930
tarihli telgraftır.
Dördüncüsü;. Antalyanın Rağbetiye Mahallesinden ve müntehiplerden Akif
imzasile bitaraf bir muhakkik izamı talebine dair dahiliye Vekâletine keşide edi
len 19.X. 1930 tarihli bir telgraf olup bu zat Antalyaya vusulünün ertesi günü ba
na intihap muamelâtında vukua getirilen yolsuzlukları havi 22 madde üzerinde
bir de şikâyetname vermiştir (Evraklı merbuta numarası 14)
Asıl tahkikata esas ittihaz edilecek bu şikâyetnamedir. Çünkü bunda intihap
muamelâtında vukua getirildiği iddia olunan yolsuzluklar madde madde tasrih
edilmiştir.
Yukarıda zikrolunan diğer dört telgraf valinin şahsından ve bilhassa 14 teş
rinievvelde belediye önünde vuku bulan bir içtimain kuvvei müsellaha ile dağıtıl
masından şikâyeti muhtevi bulunduğu cihetle kanunun tarif ettiği intihap mu
amelâtının haricinde kalan ve memleketin asayişi ile alâkadar olan bu meselenin
intihap işlerile karıştırılmıyarak ayrıca tahkiki lâzım gelirse de bu da valinin as
ker kuvvetlerine müracaatı bir az evvel Fethi Beyefendi tarafından müdahale ola
rak telâkki edildi. Fethi Beyefendi bir vak'ada jandarma kuvveti kâfi gelmez. As
ker gelir. Askere taş atılır. Kumandanın başı yarılırsa bu toplanışa alelade bir
toplanma nazarile bakılabilir mi? Ve bu tecemmu mennedilirse sizce müdahale
mi sayılır? Eğer bu adamlar hakikaten rey vermek için gelmiş olsaydılar ve mak
sadı mahsusları olmasaydı askeri görür görmez ilk ihtarda derhal çekilmeleri lâ
zımdı. Devlet kuvvetlerinin müdahalesi için behemehal ihtilâller olması ve kanla
rın akıtılması mı bekleniyor? Saniyen bu hadise ancak bir kaç saniye devam et
miş. Raporu okuyayım :
Müştekiler bu içtimain intihap işlerile alâkadar olduğu ve içtimain asker kuvvetile dağıtılması yüzünden halkın tethiş edilerek bir çok vatandaşların istimali
reyden mahrum bırakıldıklarını ileri sürmekte oldukları cihetle bu hadisenin su
reti cereyanı ve intihap neticesine müessir olup olmadığı hakkında da muktazi
tahkikat icra edilmiş ve neticei kanaat tamamen aksi şekilde tebellür etmiştir :
Şöyleki; gerek şikâyet telgraflarından ve gerek Akif imzasile bana verilen şikâyet
nameden anlaşıldığına göre müştekilerin tecemmu hakkındaki iddiaları şudur :
(Hadiseden üç gün evvel yedi mıntakada rey alınırken b u n u n bir yere yani be
lediyedeki sandığa hasrı o güne kadar reylerini henüz istimal etmiş olan binler
ce vatandaşın belediye önünde tabiatile toplanmalarım intaç etmiştir. Binaena
leyh b u tecemmu rey atma hakkını istimal için vuku bulmuştur, gayri kanunî bir
içtima değildir.)
Filhakika belediye önüne toplanmış olan ahali birer birer gelmiş ve tabiatile
orada bir kalabalık hasıl olmuş bulunsaydı ve rey atmak için sükûnetle sıraları-
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m beklemiş bulunsalardı böyle bir vaziyete elbette kanuna muhalif bir tecemmu
denilemezdi. Fakat vaziyet tamamen aksi şekilde tecelli etmiştir.
1. Halk belediye meydanına birer, birer değil, toplu olarak ve evvelce reyleri
ni istimal etmiş olan Serbest Fırka İdare Heyeti rüesasile tevhidi hareket ederek
gelmişlerdir. (Zabıt varakası ve verakı merbuta numara 17)
2. Bu içtimadan bir gece evvel Şeh Sinan mahallesindeki serbest Fırka idare
merkezi binasında ahali toplanarak Heyeti İdare Reisi doktor Burhanettin ve aza
dan Akif Beyler tarafından tahrik âmiz nutuklar irat edilerek bu içtima ihzar
olunmuştur. (Zabıt varakası ve raporlar evrakı merbuta numara 20-29).
3. İçtima günü sabahı bilâ istisna dükkânlar tehdit ile kapattırılmıştır. (Zabıt
varakası, evrakı merbuta numara 24-27-28).
4. Doktor Burhanettin Bey vak'adan bir kaç gün evvel vali Faiz Beye maka
mı vilâyete (şahsıma muhabbetiniz yoktur fakat bu günlerde şehit olursam bari
eyi bir cenaze alayı yaptırmak lûtfunu diriğ buyurmayınız) şeklinde beyanatta
bulunmuştur.
5. Akif, keza vak'adan bir kaç gün evvel belediye dairesi önündeki kahvede
otururken (Bu akın umumidir. Cereyanın önüne durulamaz, durmak isteyeni yı
kar, halk bize müracaat ediyor. İntihabattaki yolsuzluklardan şikâyet ediyor. Yol
suzluklar devam ederse 31 mart hadisesi burada tekerrür eder.)
6. Serbest Fırka erkânı içtima esnasında intihap sandığının salondan aşağı
belediye önüne meydana çıkarılması gibi kanunsuz mütaleatta bulunmuşlardır
ve bu talepleri is'af olunmazsa dağılmıyacaklarını ve sandık her halde aşağı in
melidir. Yoksa zorla indireceğiz. Öleceğiz, şehit olacağız. Buradan geri dönmiyeceğiz demek suretile halkı Hükümet ve zabita kuvvetlerine karşı koymağa teşvik
etmişlerdir. (Zabıt varakası evrakı merbuta numara 17).
7. Encümen Heyeti vaziyetten korkarak sandığı terkile kaçmağa başlamışlar
dır.
8. Mevcut polis ve jandarma ile temini sükûn ve inzibat kabil olamıyacağı an
laşılarak valiye müracaat edilmiş ve vali mahallî vak'aya gelerek kanunî taleple
ri terviç olunacağı cihetle dağılıp dükânlarını açmaları lüzumunu tebliğ ettiği hal
de bilâkis muhtelif patırtılarla sözü kesilmiş ve dinlenmemiştir.
9. Müçtemiin arasında evvelce reyini istimal ettiği halde yine tecemmua işti
rak edenlerin vücudu ve hattâ içtimai idare eden Serbest Fırka rüesasının bile
evvelce istimali rey etmiş bulunmaları.
10. Kıtaatı akseriyeye bizzat kumanda eden Miralay Celâl Bey bile atılan bir
sandalya ile başından mecruh olmuştur. Bu şerait altında bu içtimaa kanunidir
demek ve yalnız rey vermek için toplanmış bir vatandaş kütlesi namı verebilmek
imkânı var mıdır?
Böyle bir hal karşısında intihabın devamına imkân kalmadığı ve hattâ encü
men azasının korkarak sandık başını terkettiklerini ve müctemiinin, bilhassa
sandığı aşağıya getiriniz diye vukubulan kanunsuz müdahale ve mantıksız talep
lerini is'af imkânı olmadığım ve taşkınlıkları gittikçe ziyadeleşmekte olduğunu
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gören bir Hükümet için bu gayri kanunî tecemmuu dağıtmak maksadile kuvvei
müsellehaya müracaattan başka bir çare kalamaz.
Saniyen : Bütün bu hâdise ancak bir saat kadar devam etmiş ve 14 teşrini
evvelden intihap hitamına kadar yani 18 teşrinievvel akşamına kadar her iki fır
ka mensubini muntazam reylerini istimal etmişlerdir. Binaenaleyh bu hâdise in
tihap muamelâtına da hiç bir tesir yapamamıştır.
Akif Beyin şikâyetnamesinde mevzubahsettiği mevada gelince : (Evrakı mer
buta numara 14)
Bunlar bervechiati 22 maddede telhis olunmuştur :
1. Şuabatın lâğvile intihabın bir sandığa hasrı, mahallâttan evela intihap edi
lerek kura ile encümenlere ayrılan bir kısım azaların belediyeye vermiyerek iki
gün rey atılmasına mani olduğu.
2. İntihap müddetinin bir hafta temdit edilmiyerek dört gün temdidi ve bilâ
sebep iki gün tatil olunması. Osmaniye intihap Encümeni istifa etmediği halde
Belediye Reisi Galip Bey sandığı vermiyerek iki gün rey atılmasına mani olduğu.
3. Hem müddetlerin taksiri hem de sandıkların tevhidi ile 6 000 reyin hariç
bırakılması.
4. Defterlerde isimleri yazılı olanlara isminiz yoktur, diye reylerinin reddedil
mesi ve bu memnuiyete polislerin memur edilmesi.
5. Defterde ismi olmıyan ve müddeti zarfında müracaat etmiyerek hakkını ıs
kat edenlerden Halk Fırkasına rey atacakları deftere ilâve ve senelerden beri An
talya'da olmıyanların ve hatta vefat etmiş bulunanların namına rey kabulü.
6. Bir şahsın iki mahallede nüfusu bulunmasından bilistifade ayni şahsın
her iki mahalle namına ve mütellâka bulunan zevcesi gıyabında rey atması.
7. Encümen azaları Halk Fırkası tarafından belediyeye namzet gösterilmiş ol
maları sebebile bîtaraflıklarını ihlâl ettikleri gibi bitaraf azaların da Galip Bey ta
rafından (senin vazifene hitam verilmiştir) diye vazifeden menedilmesi ve encü
men heyeti tarafından müntehiplerin darp ve tehdit olunması.
8. 34 üncü maddeye tevfikan âza intihap etmeğe hakkı olanların ve âza ol
mağa salâhiyeti bulunanların ayrı ayrı, defterleri yapılmaması.
9. Müntehiplerin okuyup yazmak bilmemesinden bilistifade fırka kâğıdı yeri
ne Halk Fırkası puslası verdikleri ve bazılarına da ısrarla rey attırdıkları.
10. İleride tasnif sırasında hesaba katmamak maksadile okuyup yazmak bilmiyen ve Serbest Fırkaya reylerini atanlara yalnız parmak basürdıkları ve müntehibin emniyet ettiği adama pusla yazdırmağa müsaade edilmemesi.
11. Rey sandıkları mahallâtta bulunduğu sırada Serbest Fırkaya rey atmağa
gelenlerin ellerinden puslaları alınarak yırtılması.
12. Sandıkların tevhit edilerek 6 000 vatandaş istimali reyden mahrum bıra
kıldığı gibi belediye namzetlerinden Ak Hüseyin, evvelce reylerini istimal eden
mahallâttan bir çok kadın ve erkekleri hanesine toplıyarak evvelki intihap bozul
du diye mutat hilâfına 18 teşrinievvel sabahı sabah namazı gelip tekrar reylerini
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para mukabilinde attırmış ve bu sebeple intihabın son günü olmak münasebetile bunu bekliyen bini mütecaviz kadın ve erkeklere polisler tarafından müşkülât
gösterilerek sandık başına bırakıldıkları gibi Halk Fırkasına rey vereceklerin rey
leri alınmış ve diğerlerine sandık kapandı beklemeyiniz; diye reyleri alınmamış
tır.
13. Rey vermek için gelenler defterde ismi arandığı sırada kendi ismi yerine
imza veya parmak basıldığını görünce ben gelmedim diyenlerin bazıları ret, bazı
ları kabul olunmuştur.
14. Halk Fırkası mensuplarından hüviyet cüzdanı aranmamış, Serbest Fırka
mensubundan hüviyet cüzdanı aranmış.
15. Sandıkların her gün badelmuayene küşadı iktiza ederken ekseriya bir âza
bir de Halk Fırkası mutemedi huzurile açılarak 33 üncü maddeye mugayir hare
ket edilmiş.
16. Altı aydan az oturanlar reye iştirak ettirilmiş memurlar ve aileleri Halk
Fırkası lehine reye iştirake mecbur edilmiş.
17. Reylerin tasnifinde puslalar adedile defterlerdeki imza adedi karşılaştırıl
mak lâzım gelirken yapılmamış.
18. Encümen azaları adedi kanunîden noksan olmakla beraber bazılarının
reyi atıldığı zamanda kendi işlerile hariçte meşgul bulundukları ve bunda Karakaş zade Hüsnü, Şekerci Ali Refik ve Celâl Beylerin Halk Fırkası belediye namze
di bulunmaları hasebile bitaraf olmıyacaklarından sandık başmda Serbest Fır
kadan bir kimse bulunmadığı ve bitaraf bir memur bulundurulması valiye defatle söylendiği halde nazarı itibare alınmamış.
19. Berayi tasnif sandıkların küşadmda her sandığın kendi encümeni huzu
runda açılması lâzım iken bunlar davet edilmiyerek bir kaç mahdut ve gayri ka
nunî şahıslar tarafından sandık açılmış.
20. Şaranpol sandığına atılan reylerin yekûnu encümeni mahsusun tesbitile
438 rey olmuş iken ve reyler kamilen Serbest Fırkaya atılmış iken sandık açılın
ca rey miktarı 424 ten ibaret olduğu görülmüş ve bu miktar içinde Halk Fırkası
na ait bir pusla bile bulunmaması icap ederken 30 rey puslası Halk Fırkası na
mına çıkmış.
21. Vali intihapten evvel Kaçarlı zade Süleyman ve Ahmet Beyleri huzuruna
çağırarak intihaptan vaz geçmelerini ve her türlü hile ve tazyıka müracaatla be
raber 52 nci Alayın süngülerini karşılarında göreceklerini ihafe suretile tehdit et
miş.
22. İntihabın devamı müddetince intihap sahası ve mıntakası polis ve jandar
ma muhasarasında bulunup Serbest Fırkaya rey vereceklerin 200 metre uzakta
bırakılarak Halk Fırkasına rey vereceklere teshilât gösterilmesi ve Serbestçilerin
polisler tarafından tehdit edilmesi ve belediye dairesi önünde de polislerin sandık
basma kadar dizilmiş bulunması ve bunlar aldıkları emir dairesinde Halk Fırka
sına kazandırmağa çalıştıkları ve 14 teşrinievvel salı günü hadisei malûmenin
vukuundan itibaren toplanan ve rey vermeğe çalışan halkı askerle dağıtarak ne-
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ticei intihaba kadar süngülü asker, polis, jandarma ve hattâ mitralyozlarla mü
cehhez asker beklemek suretüe halkı korkutarak müsellah kuvvetlerle intihap ic
rası ve cebir şiddetlerin intihabata tesiri ve Serbest Fırka mensuplarından binlercesinin Hükümet bodrum katında idareten hapsi.
İşbu mevadda mevzubahs edilen şikâyet üzerine yapılan tetkikat ve işbu şi
kâyetin varit olup olmıyacağı birer birer tahlil edilecektir.
Birinci madde - Şuabatın lâğvile intihabın bir sandığa hasrı ve mahallâtın ev
velce intihap edilerek kura ile encümenlere ait ayrılan bir kısım azaların beledi
yeye alınan sandık başına kabul edilmemeleri.
Belediye kanununun intihap şubelerine dair olan 33 üncü maddesinde (be
lediye intihabının teshili için belediyenin nüfusunun beş yüzden aşağı olmamak
üzere intihap şubelerine tefriki caizdir) denilmesine nazaran böyle şuabat teşki
line mecburiyet olmayıp ancak cevaz verildiği sarahaten anlaşılmaktadır.
Ancak yine mezkûr maddenin müteakip fıkrasında şube teşkili hakkındaki
belediye meclisi kararının intihabattan en az altı ay evvel ilânı lüzumu münderiç
olduğuna nazaran altı ay evvel ilân edilmiş ve intihap esasmda ittihaz olunan bu
kararla şuabat teşkili doğru olmamıştır. Binaenaleyh hiçbir sebep ve vesile olma
yarak yalnız ilan edilmemesi, dolayısıyla şuabat lağvedilmiş bile olsaydı yine bu
lağv olur ve muamelâtı intihabiye bu suretle kanunî bir şekle irca edilmiş olur
du.
Kaldı ki dört gün şuabat vasıtasile intihabat icra edildikten sonra istifaname
lerde tasrih edildiği üzere yani bizzat müştekilerin yaptığı müdahalelerden bizar
olan şuabat encümenleri reis ve azaları intihabın beşinci günü müçtemian istifa
etmişler ve sebebi istifalarım da istifanamelerinde tasrih etmiş olmalarına naza
ran Evrakı merbuta No. 8) mahallâttan vaktile intihap olunup ta isimlerine kur'a
isabet etmiyen zevatın miktarı bu şubeler için yeniden ve adedi beşten aşağı ol
mamak üzere yedi encümen teşkiline müsait olmadığı ve yeniden mahallâttan
ikişer kişi istiyerek adeta intihaba yeni baştan başlamağa zaman ve imkân mü
sait bulunmadığı ve şuabatta devam eden beş günlük intihap zamanında beledi
ye halkın bir kısmını esasen reylerini vermiş bulundukları cihetle bundan sonra
ki reylerin yalnız belediyede müteşekkil bir sandıkta kabulü iztırarı karşısında
kalmış ve esbabı mucibeye müstenit olarak bu bapta tanzim edilen karar maka
mı vilâyetin tasdikına iktiran ederek vesaiti münasibe ile de ilân olunmuştur.
(Evrakı merbuta numara 9) Bunda hiç bir kanunsuzluk yoktur; bilâkis yukarıda
tafsil olunduğu üzere şuabat için altı ay evvel ilân yapılmaması yüzünden vukubulan yolsuzluk hattâ islâh olunmuştur.
Bu maddedeki şikâyetin ikinci fıkrası evvelce mahallâttan intihap edilerek
kur'a ile encümenlere ayrılan bir kısım azaların belediyeye alınan sandık basma
kabul edilmemeleri keyfiyetidir. Buradaki bir kısım azadan maksut şubelerde ça
lışan ve kendilerinin istifası ve şubelerin lâğvile açıkta kalan âza demek olacağı
tabiidir.
Altı şubenin lâğvile açıkta kalan âza otuz kişidir. Belediye kanununun 32 nci
maddesi her belediye şubesi için en çok on, en az beş azanın kur'a ile ayrılacağı-
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m göstermekte olup belediyeden müteşekkil merkez şubesinde vaktile kur'a ile
ayrılmış sekiz zat bulunduğu cihetle diğer otuz azanın bu encümene iştirak ede
memeleri gayet tabiidir. Çünkü bunların bir kısmı esasen istifa etmiştir. Diğer
kısmı da şubelerin lâğvile vazifeleri hitam bulmuştur ve esasen bir encümende
on kişiden fazla âza bulunmaması da kanunun sarahati icabındandır.
İkinci madde - İntihap müddetinin bir hafta temdit edilmiyerek dört gün tem
didi ve bilâ sebep iki gün tatil olunması. Osmaniye intihap encümeni istifa et
mediği halde belediye reisi Galip bey sandığı vermiyerek iki gün rey atılmasına
mani olduğu. Belediye kanununun 41 inci maddesinin fıkrai ahiresinde (sandığa
rey atılması için tayin edilen son günün akşamı müntehiplerden yarısından ziya
desinin iştirak etmemiş olduğu bittetkik anlaşıldığı takdirde sandık açılmıyarak
intihap encümeni kararile rey atılmak müddeti bir hafta temdit ve keyfiyet ilân
olunur.) denilmekte ise de intihap müddetini ve hitamını tayin eden 31 inci mad
dede Belediye Meclisi intihabı eylül iptidasında başlar, teşrinievvelin yirmisinde
biter.) diye kat'iyet ifade edilmesine ve 44 üncü maddede (teşrinievvelin yirminci
gününden evvel gönderilecek olan intihap mazbataları üzerine kaymakam veya
vali tarafından tezkere ile imtihan keyfiyeti intihap olunan azalara ve belediye re
isine bildirilir.) denilmesine nazaran bir hafta temdit keyfiyeti muamelâü intihabiyenin yirmi teşrinievvel kadar intacı mümkün olduğu takdirde nazarı dikkate
alınabilip yoksa intihap hazırlıklarile ve sair suretlerle fazla zaman gayip edilme
si intihabın yirmi teşrinievvelden sonra tehirini imkân dahiline sokamaz. Bu bap
ta kanun sarihtir. Binaenaleyh encümeni intihapta 18 teşrinievvel akşamına ka
dar tayin edilmiş olan beş gün temdit müddetinde kanunsuzluk yoktur. Bu mad
dedeki şikâyetin ikinci fıkrası büsbütün yanlıştır. Çünkü Osmaniye intihap en
cümeni denilen şube, yedinci şubei intihabiye olur reisi bulunan Macit Bey de
ll.X. 1930 da istifa etmiş ve istifanamesi sureti evrakı merbuta meyamnda bu
lunmuştur. (Numara 8).
Üçüncü madde - Hem müddetlerin taksiri, hem sandıkların tevhidiyle altı bin
reyin hariç bırakılması.
Bu madde birinci ve ikinci maddelerin tekrarından ibarettir. Vakıa neticei
tasnifte 9964 müntehipten 3232 zatin iştirak ettiği ve 6732 müntehibin işürak
etmediği görülmüş ise de bunda encümenin bir sun'u taksiri olmayıp reye iştirak
etmiyenleri sandık başına cebren getirmiye kudreti yoktur.
Dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu, on birinci, on üçüncü, on beşinci ve
on altıncı maddelerde zikredilen vaziyetler, isim, zaman ve madde zikredilmiyerek alelıtlak yapılmış şikâyetlerdir. Müştekiler; bu maddelerde defterlerde isimle
ri yazılı olanlara isminiz yoktur dediler, bilâkis defterde ismi olmayıp ta Halk Fır
kası lehine rey vereceklerin reyleri kabul edildi. Bir şahsı da iki mahallede yazılı
olmasından bilistifade iki kere reye iştirak etti. Encümen azaları müntehiplerin
okuyup yazma bilmemesinden bilistifade Serbest Fırka yerine, Halk Fırkası puslası verdiler.
Rey sandıkları mahallâtta bulunduğu sırada Serbest Fırka yerine, Halk Fır
kası puslası verdiler.
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Rey sandıkları mahallâtta bulunduğu sırada Serbest Fırkaya rey atmağa ge
lenlerin ellerinden puslaları alınıp yırtıldı. Altı aydan az oturanlar reye iştirak et
tirildiği gibi bir takım mevzuat zikretmekte iseler de bu gibi yolsuzlukların ne za
man ve hangi müntehibe karşı yapıldığını tasrih edememişler ve hiç bir müntehip tarafından da kendisi hakkında böyle bir haksızlık ve kanunsuzluk yapıldı di
ye bir şikâyet vaki olmamıştır. Bahusus bu gibi iddiaların zamanında tesbiti ve
encümene müracaat edilmesi lâzım olup kanun intihap muamelâtının selâmet ve
intizamının temini vazifesini tamamile ahalinin müntehibi olan encümenlere ve
mutlak surette vermiş olduğundan bunların tanzim ettikleri zabıtalara itimat
ta elzem ve zaruridir. Esasen bu gibi müddeiyatın ne tetkik ve ne de ispatı imk
ânı yoktur. Meselâ dördüncü maddede defterde ismi yazılı olanlara isminiz yok
tur : diye cevap verildi : deniliyor. Bu iddianın imkânı ispatı var mıdır? Bu gün
reye iştirak etmiyen 6 bin kişi gelse de bu iddiayı serdetse encümenin buna ve
receği cevap; müracaat etselerdi bittabi reyleri kabul olunurdu demekten ibaret
kalır. Bu 6 bin kişi yekdiğerine şehadet ederek müracaat ettiklerini ispata kıyam
etseler bunların yeniden reylerinin kabulü mü lâzım gelecektir? Keza 9 uncu
maddede müntehiplerin okuyup yazmak bilmemesinden bilistifade kendilerine
Serbest Fırka reyi puslası yerine Halk Fırkası puslası verildi. Ve İsrarla rey attı
rıldı deniliyor. Müntehipler hiç bir zaman verilen bu puslayı kabule mecbur değillerdiler. İtimat ettikleri kimseye reylerini yazdırabilirler. Ayni zamanda bu id
dia ne ile ispat olunabilecektir. Bir kimse çıkıp ta ben Serbest Fırkaya reyimi ver
miştim. Halbuki benim imzam ile çıkan kâğıt Halk Fırkası namzetleri puslası ola
rak çıkmış dese bunu, bu müşteki nasıl ispat edecektir? İhtimal ki reyinden şim
di rücu etmek arzu ediyor. Eğer bunların kabulü lâzım gelirse intihap muamelâ
tının hiç bir safhasında istikrar ve selâmet temini imkânı kalmaz.
Beşinci madde defterde ismi olmıyan ve müddeti zarfında müracaat etmiyerek hakkını ıskat edenlerden Halk Fırkası namına rey atacakları deftere ilâve et
tiler deniliyor. Halbuki defterlerdeki esami adedi tamamen tadat olunmuş, böyle
sonra da ilâve edilmiş bir isme tesadüf edilmemiştir. Muhtıranın tasdikından
sonra defterlere ilâve edilmiş isimler varsa da bunlar encümence defterlerin tet
kiki sırasında kablettalik ilâve edilmiş isimler olup bunlar da ceman 117 isimden
ibarettir. "Mahalle isimleri okunmuştur." Bunlardan başka bir de itiraz istidası
üzerine kabul olunanlar vardır ki bunlar bittabi vesilei itiraz olamaz. Yukarıdaki
117 ismi farzı muhal olarak tamamen iddia olunduğu veçhile ilâve şeklinde ka
bul etsek bile yine intihap neticesi üzerinde bir tesiri olamıyacağı tabiidir. Çün
kü aradaki rey farkı 593 dür. Enümen azaları Halk Fırkası tarafından belediye
ye namzet gösterilmiş olmaları sebebile bîtaraflıklarını ihlâl eyledikleri gibi bita
raf azaların da Galip Bey tarafından; senin vazifene hitam verilmiştir diye vazife
den menedilmesi ve encümen heyeti tarafından müntehipleri darp ve tehdit olun
ması.
Her hangi bir fırkanın encümen âzası meyanından namzet göstermesinin
memnuiyetine dair kanunda bir sarahat yoktur, nitekim mahallât heyetlerince
encümenler için intihap olunan 66 zat meyanında 16 kişide Serbest Fırka müntesibi idi, keza kura neticesinde encümenlere tefrik olunan zevat meyanında ye
di kişi de Serbest Fırka mensubudur.
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Bunlardan biri üçüncü, biri dördüncü, biri beşinci, ikisi altıncı ve ikisi de in
tihap şubelerinde bulunmuşlardır. Bunların içinde de Serbest Fırka tarafindan
belediye âzalığına namzet gösterilmiş kimseler mevcuttur.
Kaldı ki bunların da bîtaraflıklarını ihlâl eyledikleri hakkındaki şikâyet alelamya yapılmıştır. Madde tasrih olunmamıştır. Bitaraf azaların da Galip Bey ta
rafından; vazifene hitam verilmiştir, denilerek vazifeden menedilmeleri şuabatı
intihabiyenin lâğvile açıkta kalan âza içindir ki bu madde yukarıda birinci maddei müştekânın tetkiki sırasında mevzubahs edilmiştir.
Madde 8 - Âza intihap etmeğe ve âza intihap olunmağa salâhiyetleri olanla
rın ayrı ayrı defterleri yapılamaması. Bu madde katiyen gayri vakidir. Kanunun
34 üncü maddesi mucibince âza intihabına rey vermeğe haklı olanlarla âza intihab olunmağa salâhiyeti olanların defterleri ayrı, ayrı yapılmıştır. Defterlerin bir
kısmı 23 üncü madde mucibince 18 den 25 yaşına kadar olanları ve diğer defter
ler de 25 ini ikmal etmiş bulunanları muhtevidir. Bu suretle bin altı yüz yetmiş
dört kişinin yalnız intihap etmek hakkına malik olduğu ve (8290) kişinin de hem
intihap etmek ve hem de intihap olunabilmeğe salâhiyetleri olduğu anlaşılmak
tadır. Birinci kısım 34 defter üzerinde, ikinci kısım 57 defter üzerindedir.
Onuncu madde - İleride tasnif sırasında hesaba katmamak maksadile oku
yup yazma bilmiyen ve Serbest Fırkaya rey atanlara yalnız parmak bastırdıkları
ve müntehibin emniyet ettiği adama pusla yazdırmağa müsaade edilmemesi. Bu
madde hakkında yapılan tahkikat tamamile müştekilerin aleyhine zuhur etmiş
ve encümenlerin Halk Fırkasına taraftar değil, bilakis Serbest Fırkaya karşı hayırhahane bîtaraflık izhar etmiş olduklarını isbat eylemiştir. Şöyleki: iddia olun
duğu veçhile filhakika rey puslalarının tetkik ve tasnifi sırasmda 133 puslada
hiç bir adres, hüviyet ve imza görülmiyerek yalnız birer parmak işareti mevzu bu
lunduğu anlaşılmış olup kanunun 41 inci maddesine nazaran bunların tasnif
harici bırakılması mümkün iken ve bu 133 pusladan 118 pusla Serbest Fırka
namzetlerini yalnız 18 pusla Halk Fırkası namzetlerini muhtevi bulunurken en
cümen burada Serbest Fırkaya hayırhahane bîtaraflık göstererek ve parmak işa
retlerini imza telâkki ederek kanunun 42 nci maddesinin 2 nci fıkrasına g öre
bu puslaları da tasnif harici bırakmamış ve hesaba dahil etmiştir. Bu muamele
bu şikâyetin tabiatile bir mukabelei tahciliyesi olmuştur.
On birinci madde de : Rey sandıkları mahallâtta bulunduğu sırada Serbest
Fırkaya rey atmağa gelenlerin ellerinden alınarak yırtılması, bu şikâyet alelitlak
yapılmıştır. Esasen böyle bir hadisenin vukuuna imkân da yoktur. Çünkü san
dıklar muhallâtta, yani şuabatı intihabiyede bulunduğu esnada yukarıda da zikrolunduğu vech üzere her şubei intihabiyedeki encümen âzası meyanında birer
veya ikişer Serbest Fırka müntesibi mevcut idi. Bu zevatın böyle bir vakıa karşı
sında harekete geçtikleri ve derhal bir zabıt tanzim etmeleri ve hatta vazifelerini
terketmeleri icap ederdi. Halbuki tarafından da böyle bir şikâyet serdedilmemiştir.
12 nci maddede sandıklar tevhit edilerek altı bin vatandaş reyden mahrum
bırakıldığı gibi belediye namzetlerinden Ak Hüseyin, evvelce reylerini istimal eden
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mahallâttan bir çok kadın ve erkekleri hanesine toplıyarak, intihap bozuldu diye
mutat hilhafına 18 teşrinievvel sabahı sabah namazı gelip tekrar reylerini para
mukabilinde attırmış ve bu sebeple intihabın son günü olmak münasebetile nö
bet bekliyen bini mütecaviz kadın ve erkeklere polisler tarafından müşkülât gös
terilerek sandık başına bırakılmadıkları gibi Halk Fırkasına rey vereceklerin rey
leri alınmış ve diğerlerine sandık kapandı, beklemeyiniz diye reyleri alınmamış
tır, deniliyor. Bunun birinci fıkrası olan sandıkların tevhidile altı bin vatandaşın
reyden mahrum bırakıldıkları hakkındaki iddia birinci maddede tahlil olunmuş
idi. İkinci fıkrasına gelince : Filhakika intihabın son günü olan ve teşrinievvelin
18 inci günü Halk Fırkasının bazı propagandacıları ve ezcümle Ak Hüseyin da
ha geceden henüz intihaba iştirak etmemiş olan kendi fırkaları mensuplarından
bir çok kimseleri ikaz ederek alessabah bunlarla beraber belediye önüne gelmiş
ler ve rey sırasını kendileri almışlardır. Bu kafileden sonra gelenler de bittabi ilk
gelenlerin arkasında ahzumevki etmeğe ve sıralarım beklemeğe mecbur olmuş
lardır. İleri geçmek ve başka bir vatandaşın sırasını almak arzusunda bulunan
lara da gayet tabiî olarak böyle mümaneat etmiştir. İleride yer tutanlar Halk Fır
kası mensupları, geride kalanlar da Serbest Fırka müntesibini olmasına nazaran
bu vaziyet te yukarıki şekilde mucibi şikâyet olmuştur. Ancak bunun kanuna
mugayir hiç bir ciheti yoktur ve maamafih geride kalan Serbest Fırka mensupla
rının da rey atmalarına zaman kalmamasından reyden mahrum kalmış değiller
dir. Çünkü akşam üstü saat 18 buçuğa kadar intizar eden ancak rey verecek
kimsenin kalmadığım görmesi üzerine sandığın açılmasına karar vermiştir. Keza
mükerrer rey istimali hakkındaki şikâyet te doğru değildir. Çünkü defterlerdeki
imzalarla rey puslaları adedi tamamen tetabuk etmiş ve yalnız bir pusla fazla zu
hur etmiş olup bu da evvelce mükerrer rey atan ve bir zabıt varakası ile tesbit
edilip neticesi tasnifte nazarı itibare alınmasına karar verilen rapor (evrakı mer
buta numarası 11).
14 üncü madde : Halk Fırkası müntehiplerinden hüvviyet cüzdanı aranma
mış, Serbest Fırka mensuplarından hüvviyet cüzdanı aranmıştır deniliyor. Hüv
viyet cüzdanı aramak encümenin vazifesidir. Encümen âzası, bir müntehibi şah
san tanıyorsa hüvviyet cüzdanı sormıyabilir, tanımadığından da bittabi cüzdan
talebine mecburdur. Bu bir vesilei şikâyet olamaz ve diğerlerinden hüvviyet cüz
danı sormadınız, benden de istemeyiniz iddiası pek vahi olur. 15 inci madde :
sandıkların her gün badelmuayene küşadı iktiza ederken ekseriya bir âza bir de
Halk Fırkası mutemedi zuhurile açılarak 33 üncü maddeye mugayir hareket edil
miş deniliyor. Sandıklar her gün açılmaz. Yalnız ilk günü boş olduğu muayene
edilerek temhir olunur ve akşamları deliğin üstü mühürlenir ve sabahları da en
cümen huzurunda mühürler açılır, bu muameleyi de tayin eden maddei kanuni
ye 33 üncü değil, 40 inci maddedir. Bu şikâyet te alelitlak yapılmıştır. Hangi san
dık bu şekilde muayenesiz kapanmış veya açılmış, tasrih edilmemiştir. Bilâkis
yedinci şubei intihabiyenin zabıt defterindeki 13 karardan 12 si hep sandığın sa
bah nasıl muayene olduğuna, öyle tatilinde nasıl kapatıldığına, öyle tatilinden av
dette nasıl açıldığına, akşam nasıl temhir edildiğine dairdir. Vakıa diğer şubeler
den bazılarının zabıt defterlerinde de böyle her gün için sandığın nasıl açılıp ka-
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pandığma dair müteaddit kararlar yazılmamış ise de bu muamelelerin her defa
sında zapta geçirilmesi icap edeceğine dair kanunda bir sarahat olmadığı gibi
böyle bir zabıt tutulamamasmda bir maksadı cürmi de tasavvur edilemez ve yu
karda da yazıldığı veçh üzere her encümende Serbest Fırkaya mensup olan aza
nın buna dikkat etmesi ve vazifesi başında bulunması ve aksi halde şikâyet en
cümeni, mühürler bozulmuş ise zapta geçirilmesi icap ederdi.
16 ncı maddede altı aydan az oturanlar reye iştirak ettirilmiş ve memurlar ve
aileleri Halk Fırkası lehine reye iştirake mecbur edilmiştir deniliyor.
Tetkikat neticesinde bilakis memurlardan bir kişinin altı ay ikamet etmediği
halde reye iştirak ettiği anlaşılarak verdiği reyin tasnif harici bırakılması hakkın
da zabıt tutulmuş (evrakı merbuta numarası 1) ve hiç bir memur kanaati hari
cinde kendisine rey verdirildiği hakkında bir şikâyette bulunmamıştır.
17 nci madde de reylerin tasnifinde puslalar adedile defterlerdeki imza adedi
karşılaştırmak lâzım gelirken yapılmamış deniliyor.
Halbuki tasnif neticesinde tanzim olunan mazbatada bu cihet tasrih edilmiş
ve tarafımdan yapılan tetkikatta 3233 puslanın mevcudiyeti görülmüş ve defter
lerde ise 3232 imza sayılmıştır. İmza adedine nazaran bir puslanın fazla zuhur
etmesi olbaptaki zabıt varakasile de tesbit olunduğu üzere (evrakı merbuta nu
marası 11) bir kısmını mükerrer rey atmasından ileri geldiği cihetle 3232 olarak
imza ve pusula miktarı yekdiğerine tetabuk etmiştir. Bunlardan da altı aydan az
ikamet ettiği cihetle reyinin kabul edilmemesine karar verilen bir pusla hariç bı
rakılarak 3231 rey kabul edilmiştir. Bunlardan 1319 rey Serbest Fırka namzet
lerinin ve 1912 rey Halk Fırkası namzetlerinden olup 593 fazla rey ile Halk Fır
kasının kazandığı anlaşılmıştır.
18 inci maddede : Encümen azaları adedi kanuniden noksan olmakla bera
ber bazılarının rey atıldığı zamanda kendi işlerile meşgul olmaları ve bundan d a
Karakaş zade Hüsnü, Şekerci Ali Refik ve Celâl Beylerin Halk Fırkası belediye
namzeti bulunmaları hasebile bitaraf olamıyacaklarından sandık başında Ser
best Fırkadan bir kimse bulunmadığı ve bitaraf bir memur bulundurulması vali
ye defaatle söylendiği halde nazarı itibare almadığı bu maddenin birinci fıkrası
na, yani encümenlerde belediye namzetlerinin âza olarak bulunamıyacağına da
ir bir sarahati kanuniye olmadığı evvelce serdolunmuştu. Serbest Fırkadan bir
kimsenin veya bitaraf bir memurun encümende bulunması bahsına gelince bu
na katiyen mesağı kanunî yoktur ve vali bu talebi is'af etmiş bulunsa idi ve me
selâ, sandık başmda bir memur bulundursaydı o zaman intihaba Hükümet mü
dahale etti diye vuku bulacak bir şikâyete ne cevap verecekti? Kanun intihap mu
amelâtının selâmet ve intizamı cereyanını tamamile ve bilâkaydüşart ahalice
müntahap azadan müteşekkil olan encümenlere bırakmıştır. Sandık başında
kim bulunacaktır, kim bulunmıyacaktır. Takdir hakkı tamamen encümene aittir.
Hele bir memur bulundurulması hakkındaki talebin tervici hiç bir zaman müna
sip olamıyacağı cihetle şikâyet olunan bu maddede isabet yoktur.
19 uncu maddede; berayi tasnif sandıkların küşadına her sandığın kendi en
cümeni huzurunda açılması lâzım iken bunlar davet edilmiyerek bir kaç mahdut
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ve gayri kanunî şahıslar tarafından sandıklar açılmıştır, deniyor. Encümenler
lâğvedilmiş olduğuna nazaran böyle bir talep te makul olamaz. Mahdut ve gayri
kanunî eşhas tarafından açıldığı sözü de doğru değildir. Çünkü sandık 18 teşri
nievvel akşamı saat 18 de belediye ve encümen Reisi Ali Galip ve azadan Karakaş zade Hüsnü, Seyitoğlu Memet Kaptan ve Hacı Mustafa zade Celâl, Morali
Derviş, Kerimoğlu Ahmet ve Hakkı Çavuş zade Memet Ali Bey ve Efendiler huzurile kanun dairesinde açılmıştır.
20 nci maddede Şeranbol sandığına yani 7 nci şubei intihabiye sandığına atı
lan reylerin yekûnu encümeni mahsusun tesbitile 438 rey olmuş iken ve reyler
kamilen Serbest Fırkaya atılmış iken sandık açılınca rey miktarı 424 den ibaret
görülmüş ve bu miktar içinde Halk Fırkasına bir pusla bile bulunmaması icap
ederken 30 rey puslası Halk Fırkası namına çıkmış. Bu iddia tamamen takdir siz
ce yapılmıştır. Filvaki 7 nci şubei intihabiyenin zabıt defterinde 9.X.1930 tarihli
bir zabıtta sandığın akşam üstü sureti temhiri ve defterdeki imzalara nazaran
438 rey olması lâzım geleceği gibi bir şerh görülmüş ise de sehven yanlış sayıl
mış olması mümkün ve bahusus bütün reylerin Serbest Fırkaya verildiği hak
kındaki iddia semi itibara alınmağa değeri olmıyacak kadar vahidir. Çünkü san
dıktaki reylerin ne kadarı hangi fırkaya ait olduğunu bilmek imkânı yoktu. İhtimalki rey atanlardan bir kısmı Serbest Fırka rüesasını aldatmış ve diğer tarafa
rey vermiştir. Bu iddia gayri makul olduğu kadar subutu da imkânsızdır. Esasen
mevzuu şikâyet edilen 24 rey neticeye tesir etmiyecek kadar zaiftir.
21 inci maddede vali intihaptan evvel Kaçarlı zade Süleyman ve Ahmet Bey
leri huzuruna çağırarak intihaptan vaz geçmelerini ve aksi halde her türlü hile
ve tasnia müracaatla beraber 52 nci alayın süngülerini karşılarında görecekleri
ni ifade etmek suretile kendilerini tehdit ettiği hakkındaki iddianın da müşteki
lerin kavli mücerretlerinde kalacakları pek tabiidir. Bu iddiayı bu zevat intihap
tan evvel vukuu anında dermeyan ve şikâyet etmeleri lâzım gelirdi. Bahusus be
lediye önündeki içtimain müsebbipleri olarak tevkif edilenler meyanmda bulunan
mumaileyh Süleyman ve Ahmet Beylerin bu gün vali aleyhinde böyle bir şikâyet
te bulunmalarında mevcut husumetin de tesiri olacağı tabiî ve valinin inkârına
karşı bu iddianın subutu mümkün olamıyacağı bedihidir.
Kaldı ki bu şikâyet intihap muamelesine müessir bir vaziyeti de tesbit etme
mektedir.
22 nci maddede intihabın devamı müddetinde intihap sahasında tatbik olu
nan tedabiri inzibatiyeden şikâyet olunmakta olup bu da Hükümet makamının
takdirine tabi bir mesele olduğu gibi bahusus tecemmu hadisesi esnasında ve
ondan evvel ve sonra tedabiri inzibatiyenin teşdidi Hükümetin de gayet tabiî bir
hak ve bir vazifesidir.
"Netice"
İntihap muamelâtının şekli cereyanına ve tetkik edilen evrak ve kuyudatı intihabiyyeye ve encümen zabıtlarına ve şikâyatı vakıanın birer birer yapılan tetkik
ve tahlilleri neticelerinin verdiği kanaate nazaran Antalya belediye meclisi intihabatının hiç bir safhasında kanunen fesih ve iptali mucip ve bir kasü cürmiye ik-
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tiran etmiş hiç bir yolsuzluk görülememiştir ve mahallâtta yapılan intihabatın ta
mamen bitarafane cereyan ettiğini müntehip 66 zatın içinde 10 kişinin Serbest
Fırka müntesibi olmasile ve kur'a ile tefrik edilmiş encümenlerde keza 7 zatın
ayni fırka mensubu bulunmasile sabit olmuş ve tefrik edilen yedi şubei intihabiyenin her birinde birer ve ikişer Serbest Fırka mensubunun bulunmuş olması ve
bilhassa merkez encümeninin son tasnifte Serbest Fırka namzetlerini muhtevi
yalnız parmak işareti 115 puslayı tasniften hariç bırakmaması Serbest Fırkaya
karşı ve Hükümeti temsil eden polis müdürünün Serbest Fırka Reisi Dr. Burhanettin Beyle birlikte bir arabaya binerek bütün şuabatı intihabiye merkezlerini zi
yaretle intihabın ne kadar bîtarafane cereyan ettiğini bizzat iraeye çalışması ge
rek encümenlerin gerek Hükümetin Serbest Fırkaya karşı bîtaraflıktan ziyade
hayirhahane hareket ettiklerini ispat etmekte bulunmuştur. Buna karşı Serbest
Fırka, muvaffakiyeti tamamen avamfiribane ve biraz da irticakârane propaganda
lardan beklemiş ve Hükümeti mahalliyenin mumaşatkârane harekâtından aldığı
cür'et ve cesareti kanunsuz içtimalar akdine ve Hükümet makamında Hüküme
ti temsil eden valiye karşı reislerinin, bu uğurda şehit olursam bana hiç olmazsa
eyi bir cenaze alayı tertibine müsaade edersiniz.) maalinde hadisei malûmeyi vu
kuundan evvel bildirerek tehditkârane mahiyette beyanatta bulunmağa kadar
ileri götürmüşlerdir. Bu günkü bütün şikâyattan bütün gaye de kanaatimce in
tihabı feshe çalışarak esnayi muhakemede kendilerine bir müdafaa zemini ihzar
etmekten ibarettir. İşbu tahkikat fezlekesi ve merbutu 31 parça evrak dahiliye
Vekâleti Celilesine takdim kılındı."
Bunlar da Akif Beyin burada yaptığı şikâyetlerdir. Bu şikâyetler müfettiş ta
rafından birer birer tahlil edilmiş ve bu tahlil şu suretle tesbit olunmuştur. Şim
diye kadar müfettişlikten gelen evrakın adedi yirmi altıdır. Müsaade buyurursa
nız bunları da birer birer okur ve dahiliye Vekâletinin bunları nasıl ciddiyetle ta
kip ettiğini gösteririm. Ancak Fethi Beyefendi, Serbest Fırkanın belki muayyen
bir emir ve direktif dairesinde yaptığı muntazam ve muttarit bazı hareketleri var
dır. Bu her yerde ayni suretle tecelli etmiştir.
1. Miting yapılarak intihabın neticesine itiraz edilmek,
2. Makamata telgraf çekilerek şikâyetlerde bulunmak.
3. Arzı mahzar yapmak.
Bundan maksat hakikaten bir arkadaşımın dediği gibi daima efkârı umumiyeyi müteheyyiç bir halde bulundurmaktır. Bu propagandalar ve intihap müca
delesi neticesinde vatandaşlar arasında hakikaten nazarı dikkate alınacak bir
gerginlik ve soğukluk vardır.
Kendim bizzat İzmir'de, Manisa'da ve Balıkesir'de bunların eserlerini gördüm.
Bu fırkacılık yüzünden vatandaşlar birbirlerine selâm vermemekte ve birbirleri
ne boykot etmektedirler. Bu halin zamanla zail olacağına çok ümitvarım. Fethi
Bey efendinin de arkadaşlarına, arkadaşım dediği zevata, bazı çok müfrit ve çok
ileri varan kimselere açık tavsiyede bulunarak bir takım demogojik propaganda
ve tahrikattan sarfı nazar ettirilmeleri de lâzımdır. Bir misal söyliyeceğim. Kendi
si burada hazır olmadığı ve kendisini müdafaa edemiyeceği için ismini zikretmek
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doğru olamaz. Fakat bu haleti ruhiyenin ve demogojinin güzel bir misalidir. Ma
nisa Valisi Cumhuriyet bayramı dolayısile bir balo veriyor. Balo tabiî çok mütevazi şekildedir.
Serbest Fırka Heyeti idaresinden münevver olması lâzım gelen ve hakikaten
münevver olan bir zata bir davetname gönderiyor. Avukat filân Bf. ye. Davetna
meyi okuyorum.
(Efendim; 29.X. 1930 tarihine müsadif perşembe günü Cumhuriyet bayramı
nı tesit için verilecek büyük baloya maaik teşrifleriniz rica olunur).
Vali
Fuat
Bu davetname iade olunuyor ve iade olunan kartın arkasında kendi yazısı ile
şöyle bir yazı vardır. (Memleketin karnı doyduğu vakta tehir ve iade ediyorum).
Serbest Fırka heyeti idaresinin bir âzası Cumhuriyet bayramına gelmiyor ve da
veti demogojik bir bahane ile hem reddediyor ve hem de kötü bir tarzda tahrikat
ta bulunuyor. Maamafih bunu söyledikten sonra diğer bir şeyi de söylemeği vic
dan borcu bilirim. Akhisar'da bir vatandaş (Beni Serbest Fırkaya mensubum di
ye Cumhuriyet bayramına davet etmediler dedi) müteessir oldum ve derhal tah
kikata giriştim. Heyetlere yazılmıştır. Hiç kimseye, bir ferde yazılmamıştır, ceva
bını aldım ve memnun oldum. Öbür serbestçi ne kadar gayri samimî ise bu da o
kadar Cumhuriyetçi bir vatandaş imiş. Fethi Beyefendinin çantasına vurarak iş
te vesikalar buradadır diyerek öğündükleri delillerin nasıl şeyler olduğunu arzetmek isterim (Bir istida göstererek) Bu Karaman'dan gelmiştir. Karamanlı hemşerilerimiz kendilerinin hakkı reylerine riayet edilmediğinden şikâyet ediyorlar. Ta
biî haklarıdır. Şikâyet edebilirler. Bu kâğıtta 120, 150, hatta 500 tane kadar par
mak izi vardır. Hepsi de kadın ismi ve kadın parmağıdır. Bu hemşerilerimizin ko
caları intihaba iştirak etmiş kendileri iştirak etmemişlerdir. Yalnız tuhafıma git
ti. Şayanı hayret bir şey. Karaman hanımlarının parmak izlerinin hepsi birbirle
rine benziyor, Merak ettim, beş on tanesini toplattım. Fotoğrafını aldırttım. Tet
kik ettirdim, garip değil mi hepsi birbirinin ayni, bu iki üç yüz iz bir kaç parma
ğın eseri. Anlaşılan zavallı hemşireyi iğfal etmişler ve başkalarının hesabına par
mak bastırmışlar. Saf adamları sahtekârlığa sevketmek doğru değildir. Bu da
Adana'mn meşhur olan istidasıdır. Serbest Fırka iki meselede bütün cihan rekor
larını kırmış olmakla iftihar edebilir. Biri sürati teşekkül ve inkişaf, diğeri de pro
pagandada ve istidada, zannederim ki dünyanın hiç bir tarafında böyle bir istida
m e V C U t d e ğ i l d i r . (Alkışlar).

Büyük istidanın haiz olduğu garabet bundan ibaret değildir. Vatandaşlar
toplanırlar müçtemian istida verebilirler (Referandum), buna hiç bir şey diye
mem, fakat burada asıl nazarı dikkati calip olan diğer şeyler de vardır. Bir çok
imzalar ayni yazı ile yazılmış. Sonra mühürlerde bir çoğu birbirinin ayni. Parmak
izleri de vardır. Vakit olmadığı için bunları tetkik ettiremedim. Fakat birbirinin
ayni olduğu derhal göze çarpıyor. Bu (8848) imzayi havi olan bir istidadır. Ancak
biri birinin ayni olan ve birbirlerinin yerine atılan imzaları tabiatile tenzil etmek
icap edecektir. Bakalım doğru dürüst kaç imza kalacaktır. Eğer vatandaşların
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saydığı bu yirmi iki maddelik istidayi tek bir vatandaş fakat kendi hakikî imzasile vermiş olsaydı daha müessir olurdu. Eğer maksat adedi çok göstermek ise ve
Adana (yedi bin) (sekiz bin) vatandaşın intihaptan hariç kaldığını ve binaenaleyh,
intihabın iptali lâzım geldiğini ihsas etmekse bunun neticeye hiç bir tesiri olmıyacaktır. Çünkü kanunlarımız buna müsait değildir. Belediye Meclisleri kanunu
nun kendisine salâhiyet verdiği yüksek idare heyetinden bir karara iktiran et
medikçe sekiz bin değil, seksen bin müntehip bir araya gelse yine o heyetin meş
ruiyetini bozamaz. (Alkışlar, Bravo sesleri).

Kanunlarımızın ahkâmı ve resmî makamların selâhiyetleri ancak kanun yo
lu ile tadil olunur. Başka yoldan gitmek memleketi kanunsuzluğa teşvik etmek
demektir. Biz bu yolun yolcusu değiliz. Ve herkese karşı o yolu kapayacak kud
ret Ve Salâhiyeti de haİZİZ. (Bravo sesleri, alkışlar).

İçişleri Bakanından sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası başkanı Ali
Fethi OKYAR yeniden söz aldı. Bundan sonraki görüşmeler niteliği gere
ği aynen alınmıştır.
Ali Fethi Bey (Gümüşhane) - Muhterem arkadaşlar; son belediye intihabatında vaki olan yolsuzluklar hakkında Dahiliye Vekilinin istizahı için bir takrir ver
miştim. Heyeti Celileniz bu takriri kabul etmiş ve bu günü de takririn müzakere
sine tahsis etmiştir. Alelûsul istizah takrirlerinde istizah sahibi sorulması lâzım
gelen mevadı izah ettikten sonra ait olan vekil cevap verir ve bu maddeye müte
allik olmak üzere diğer rüfekadan istiyenler de istizah olunan madde hakkında
vekilden icap eden şeyleri sorarlar ve bunun için kürsüye gelirler. Bu gün bu mu
tat olan manzaranın tamamen haricinde bir manzara karşısında kaldım. Ben Da
hiliye Vekilinden istizah ettikten sonra bir çok meb'us arkadaşlarımız kürsüye
gelmiş ve Serbest Cumhuriyet Fırkası Lideri olmak üzere beni istizaha başlamış
lardır. Çok uzun süren bu münakaşadan müteaddit arkadaşların muhtelif mev
zular üzerinde irat ettikleri mütenevvi sözlere ayrı ayrı cevap vermek mecburiye
tinde kaldım. Bu istizahlara uzun uzadıya cevap verecek olursam vaktin gecik
mesi hasebile korkarım ki hoşnudinizi mucip olmıyacaktır (Hayır, hayır sesleri). Bunun
için mümkün olduğu kadar ihtisara riayet edecek ve benden istizah eden; Ser
best Cumhuriyet Fırkasının harekâtı hakkında sualler sormak, muahezeler yap
mak lûtfunda bulunan arkadaşları mümkün olduğu kadar tatmin etmeğe çalışa
cağım. Arkadaşların sordukları sualler ve temas ettikleri mevzuların mütenevvi
olduğunu arzetmiştim, bunlar arasında Mondros Mütarekesinden başlıyarak ir
tica, komünistlik, anarşistlik, tekkecilik, yeşil bayrakçüık ve saireye müteallik
olmak üzere gayet vâsi bir mevzu üzerinde konuşmak mecburiyeti hasıl oldu.
Mondros Mütarekesine temas eden Ali Bey arkadaşımızın bu husustaki sözlerini
vakıa bu günkü istizah mevzuu ile doğrudan doğruya alâkadar telâkki edemiyo
rum. Fakat söylediği sözleri cevapsız bırakmak doğru olmıyacaktır, hem kendile
ri için hem de benim için doğru olmıyacaktır.
Arkadaşlar; evvel emirde Ali Bey kürsüye geldiği zaman kendisini tezyif ve
tahkir eylediğimi beyan ettikten sonra tarziye verip vermiyeceğimi sordu ve tarzi
ye vermediğim takdirde sözlerine başlıyacağını ilâve etti. Şayet tarziye vermiş ol378
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saydım bu kadar nafl malûmatından ve mütaleatından Meclis mahrum kalacak
tı, bu usulü münakaşayı bu gün birinci defa olarak gördüm ve pek yeni telâkki
ettim. Arkadaşlar; hepinizin hatırındadır, Hakkı Tarık Bey de bunu hatırlattı.
Ben Serbest Cumhuriyet Fırkasının Mecliste murakabe hayatını uyandırmak ve
neşreylediğim program ve prensipler etrafında mücadele açmak üzere teşekkül
ettiğini söylemiştim. Bu meyanda Hakkı Tarık Bey böyle olmadı demiş.
Ben bu sözün Ali Beyden geldiğini zannettim ve (Böyledir Ali Bey) cevabmı
verdim. Ondan sonra Ali Bey her istediğinizi söylüyorsunuz, memleketi karıştırı
yorsunuz yolunda mukabelede bulundu. Ben de her istediğimi söylemek için si
zin müsaadenize ihtiyacım yoktur dedim. Bunda asla bir hakaret yoktur.
Hakaret olmıyan bir şey için tarziye veremem. Ben sözlerime fevkalâde dik
kat ederim ve hiç bir kimseye hakaret değil, nezaketsizlikte de bulunmak iste
mem. Söylemeğe haklı olduğum şeyleri de söylediğimden dolayı kimseye asla tar
ziye veremem.
Size hakaret etmek hiç bir zaman hatırımdan geçmemiştir ve benden böyle
bir şey sadır olacağını hatırınıza getirmenizi asla arzu etmezdim. Meclis münaka
şasında bir şey söylediniz, cevabınızı verdim. Yalnız tarziye vermemiş olduğum
dan dolayı hiç mütessir değilim. Çünkü bu vesile ile Ali Beyefendinin bir çok nafi mütaleatına muttali oldum. Evvelâ efendiler, yapüğım cinayetler içerisinde Ali
Beyin en çok hatırını işgal eden şey; Mondros mütarekesini imza etmiş olmaklığımdır. Efendiler; Harbi umumî cümlenizin hatırındadır. Bütün Türk milleti dört
seneden beri harbe nasıl devam etti ve cephelerde kısmen muzafferiyet, kısmen
ademi muzafferiyetle dört sene Türk milleti nasıl çarpışü. elbette cümlenizin el'an
hatırını işgal etmektedir. Harbi yapan Hükümet sizin malûmunuzdur. Harbi ya
pan Hükümetin bilahare nasıl bir akıbete uğradığı yine sizin malûmunuzdur.
Harbi bizimle yapmış olan müttefiklerin uğradığı akibetler de cümlenizin malû
mudur, vaziyeti umumiye bu yoldadır, o zaman mütarekeden evvel mevkii iktida
ra gelen kabinenin Dahiliye nezareti mevkiini işgal ediyordum. Ali Beyefendi cep
helerde bulunmuş ve Bitlis mıntakasım müdafaaya memur edilmiş bir askerdir.
Elcezire cephesinde de bulunmuştur. Pek alâ sözlerimi şimdi takdir edeceklerdir.
Eğer bir Hükümet cephelerde bulunan kumandanlardan bir an evvel mütareke
yapınız, aksi takdirde memleketin hali daha fena olacaktır, diye tazyik edilir ve
cephelerden daima bu telgrafları alırsa, meselâ, Edirneden mütarekeyi bir saat
daha tehir ederseniz düşman ordusu memleketimizi çiğniyecektir yolunda telgraf
alırsa ve Çanakkale boğazmdaki kumandandan bir an evvel mütareke yapmak
lâzımdır diye telgraflar alırsa Hükümet te bu vaziyete karşı, hayır ben müdafaa
edeceğim diye bilir mi? Müttefiklerin herbirisi yere serildiği ve bizden çok ağır şe
raitle mütareke yaptıkları zaman biz kendi başımıza harbetmek istemiyen ku
mandanları faik düşman karşısında istimal edebilir mi idik? Efendim bu mağlu
biyetin bir neticesi elbette bir mütareke olacaktı.
Ali B. (Afyon Karahisar) - Bundan sonra Ayvalık cephesinde Allahına ve mil
letine hitap ederek silâh atmış bir Ali Beye hitap ediyorlar.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Bilmem mütareke zamanı nerede idiniz Ali Beye
fendi, her halde orada bulunan cephe kumandanlarının cümlesi bilâ istisna mü-
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tareke aküne Hükümeti icbar etmiştir. Mütarekeden sonra gelen Ferit Paşa Hü
kümeti zamanında müttefikler mütareke ahkâmına riayet etmemiş, itilâf kuvvet
leri Türk milletinin hissiyatım o derece rencide etmişlerdir ki nihayet bir galeyan
hasıl olmuş ve bu galeyanın başmda bulunanlar arasında Ali Bey de bulunmuş
tur. Burası doğrudur. Fakat harbi umumî nihayetinde Alman, Macaristan, Bul
garistan, Avusturya birer birer geri sıyrıldığı zaman siz neden Mondros mütarekenamesini yaptınız da İngiltereye, Fransaya ve sair devletlere karşı müdafaada
devam etmediniz demek bilmem ne derece doğru olur ve bilmem ne dereceye ka
dar askerlik kaidelerile kabili telif görülür?
Daha başka kabahatlarımı da tadat ettiler. Benim Başvekil olduğum zamanı
hatırlattılar. O zaman yine hürriyet teranelerinden bahsetmişim. Matbuat hürri
yetinden bahsetmişim. Ne büyük kabahat işlemişim. Evet Ali Bey bu benim kabahatimdir ve beni kabre kadar götürecektir. Ben hürriyete âşık olan bir ada
mım. Her vakit bu aşkımı izhar edeceğim. Matbuat hürriyetine de aşıkım, eğer
bana tevcih ettiğiniz muaheze bundan ibaretse maaliftihar kabul ederim Ali
Bey... Ondan sonra Son Posta gazetesine mülakat vermişim ve orada demişim ki
borcunu vermek şereftir. Ya ne demeli idim efendiler? Bir Hükümet için borcunu
vermemek mi şereftir demeli idim? Bunu asla kabul etmem ve bunu Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti de kabul etmez zannederim. Fakat verilecek olan borcun
milletin tediye kabiliyeti ile mütenasip olması lâzımdır ve tediye kabiliyeti dahi
linde milletin borcunu vermesi, borcuna sadık olması elbette bir şereftir. Benim
tarafımdan böyle bir sözün çıkmasını ayıp mı telâkki ettiniz? Ondan sonra istik
razdan bahsetmişim, ne söylediğimi pek hatırlamıyorum. Yalnız bildiğim bir şey
varsa istikrazı daha hiç bir Hükümetin şimdiye kadar reddetmediğidir.
Fakat bundan evvel de fırsat zuhur ettiği zaman söylediğim gibi bu günkü şe
rait altında bir istikraz imkânı yoktur, kanaatindeyim. Binaenaleyh (Veyl, Better
Salem gibi) isimlerin burada ne gibi bir maksadı temin için irat edildiğini de anlıyamadım. Asıl en büyük kabahatim bu olsa gerek; Ali Bey çok haklıdırlar. Da
ha henüz teşkilât yapmadan memleketin içerisine girip ayaklandırmışım. Bun
dan maksatları zannederim İzmir seyahati olacaktır. Hakikaten gidip te ahalinin
bu suretle ayaklanmış olması yok mu? İşte bu en büyük kabahatimdir. Fakat ne
yapayım ki bu kabahati bilerek yapmadım. Ben İzmire gittiğim zaman halkın bu
suretle sizin tabiriniz veçhile ayaklanacağını bilemezdim. İmkânı yoktu (Gürültüler).
Fakat niçin ayaklanmışlar? Neden bu hareket bu heyecan hasıl olmuştur. Bunun
sebeplerini tahlil etmek lâzımdır. Fevkalâde içtimadaki nutkumda da izah etmiş
tim. Bu heyecanı muhriklere, baldırı çıplaklara, şuna, buna atfetmek doğru de
ğildir. Bunun derin bir manası vardır.
O da halkın iktisadî zaruretten dolayı hissettiği derin bir memnuniyetsizlik
tir. Bunda da benim bir sun'u taksirim yoktur. Neden evvelâ teşkilât yapmadan
halkı ayaklandırmışım, öyle mi? Efendim bir yerde teşkilât yapmak için oraya git
mek lâzım gelir. Gidince neden teşkilât yapmadan gittiniz diyorlar. Gitmeyince de
tetkiksiz, tahkiksiz ezbere teşkilât yapıyorlar diyorlar.
Nitekim Adana müfettişi beyefendi ezberden teşkilât yaptığımı söylediler, evet
ben Hilmi Beyefendi gibi muktedir müfettişlerin refakati şerefinden mahrumum.
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Kendileri Cumhuriyet Halk Fırkasının müfettişi sıfatile uzun müddet Adana,
Mersin havalisinde teşkilât yapmak fırsatına ve vaktine malik olmuştur. Fakat
Adana halkından bu kadar güçlükle alman reylerin miktarı 4 700 dür. Bu dört
bin yedi yüzün nısfı Serbest Fırkaya, diğer nısfı da yirmi beş rey farkla Cumhu
riyet Halk Fırkasına verilmiştir. C. H. Fırkasına verilmiş olan reylerin kanunen
gayri muteber olduğu meselesini de bir tarafa bırakıyorum. Eğer halk bu kadar
az bir zamanda ve buyurdukları gibi ezberden yapılan teşkilâta malik olan Ser
best Cumhuriyet Fırkasma Halk Fırkası kadar rey vermiş ise bunda sizin de ve
müfettişi olduğunuz o mıntakanm teşkilâtının da sui tesiri olsa gerektir. Beni ez
berden teşkilât yapmış olmakla itham ediyorsunuz. Bu ithamı yazacağınıza ez
berden değil, görerek yaptığınız teşkilâtınızı biraz daha tetkik etmeniz daha mu
vafık olurdu.
Hilmi B. (Adana) - 17 000 müntehipten yalnız 4 700 kişi reye iştirak etmiş
tir.
Ali Fethi B. (Devamla) - Evet, on yedi bin müntehipten yalnız dört bin yedi
yüz müntehip rey verebilmiştir. Diğerleri neden rey vermemişlerdir? Çünkü rey
verdirilmemiş tir.
Arkadaşların hatırına riayet etmek, gönüllerini yapmak isterdim. Fakat na
sıl? Ali Bey teşkilât yapmadan bir yere gittiğimden şikâyet ediyor. Hilmi Bey ez
bere teşkilât yaptığımı söylüyor; ben bu tezadı nasıl telif edeyim? Bu şikâyetleri
nizi tensik etseniz de bana verseniz ben de kabili icra görebileceklerimi nazarı itibare alayım.
Fakat birbirine taban tabana zıt şeyleri yapmak benim iktidarım haricinde
dir. Ali Bey zaten söze başlamazdan evvel biraz işaret etmişlerdi ve nutuklarım
da o suretle bitirdiler. Bir muhalefet varmış, memleketi parçalamak endişesi ha
sıl olmuş, şimdi de artık yeter, memleketin kan lekelerile boyanmış olduğunu
görmiyelim. Bu muhalefete nihayet verelim diyor. Aksi takdirde memleket kan le
kelerine boyanacak demek istiyorlar.
Ali B. (Afyon Karahisar) - Mugalâta yapıyorsunuz. İhtiras için memleketin
akacak kam yoktur.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Hayır mugalâta yapmıyorum, size soruyorum.
Ali B. (Afyon Karahisar) - İptidadan beri yaptığını nasıl unutuyorsunuz?
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Hiç bir vakit söylediğimi unutmam. Binaenaleyh
bunda bir tehdit manası varsa -ki onu geri alıyorlar. Fakat böyle bir mana hasıl
olmuş ise kendilerini temin ederim ki böyle tehditler karşısında kaçacak adam
karşılarında yoktur.
Ali B. (Afyon Karahisar) - Ben nezaket dairesinde kanaatimi bir meb'us sıfa
tile söyledim.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Kan dökmekten bahsettiniz (Gürültüler). Çok rica
ederim silsile! kelâmımı kesmeyiniz. Zaten karışıktır, bir de Zatı Âliniz karıştırır
sanız içinden çıkılmaz bir hale gelmesin.
Yahya Galip B. (Kırşehir) - Bir sual sorabilir miyim?
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Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Bu bahsi kapat
tıktan sonra müsaade buyurursanız Dahiliye Vekili Beyefendinin nutuklarına bir
kaç kelime ile cevap vermek isterim. Dahiliye Vekili Bey her fırsatta nutukların
da ve tamimlerinde ve sairede bir fikri tekrar edip duruyorlar. O da fırkamız için
de fesliler, tekkeciler, mürteciler ve saireler vardır (Var seslen). Hayır efendim yoktur.
Efendiler, benimle teşriki mesai etmiş olan arkadaşlar arasında ne tekkeci, ne fes
giymek istiyen adam, ne de Arap harflerinin tekrar gelmesini arzu eden adam
yoktur ve olamaz (Hangi arkadaşlarımız arasında sesleri). Yani ocak heyetlerini teşkil eden ar
kadaşlar arasında böyle bir adam yoktur.
Ragıp B. (Kütahya) - Vardır, vardır.
Ali Fethi B. (Devamla) - Yoktur, ocak heyetleri haricinde bizim fırkamızın le
hine rey veren adamların her birinin hüviyetini tetkik etmek, rey puslalarının al
tında bir mana mevcut olduğunu tahkik etmek ne Serbest Cumhuriyet Fırkası
nın, ne de dünyada hiç bir fırkanın iktidarı dahilinde olmıyan bir şeydir. Fes giy
mesini arzu eden adam memleket dahilinde varsa elbette bunun mühim bir kıs
mı da çıkan yerlerin ekseriyetinin orada olduğunu iddia ettiğinize nazaran Halk
Fırkası arasında bulunmak lâzım gelir (Gürültüler)
Yusuf B. (Denizli) - Halk Fırkasını tenzih ederiz.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Müsaade buyurunuz efendiler, müsaade buyuru
nuz, sözüme devam edeceğim. Ben medrese tahsili görmedim ve Antalya'da bu
lunan arkadaşlarımızın hiç biri de eski ulemalık sınıfından yetişmemişlerdir.
Rasih B. (Antalya) - Ey...
Ali Fethi B. - Eskiden sarık taşımış olan...
Rasih B. - E y . . .
Ali Fethi B. - Adamlardan değildir, medrese tahsili görmemiştir, Rasih Efen
di!
Rasih B. - Ey...
Ali Fethi B. - Ey, Ey ya! Ben mektep görmüş, ötedenberi lâyik kanunları sev
miş, onlara raptıkalp etmiş bir adamım. Öyle ya, sizin gibi medreseden yetişme
dim ve sizden lâyık kanunlara merbutiyet ve bu kanunlara muhabbet hakkında
ders almak ihtiyacında değilim. Ne ben, ne de Antalya'daki arkadaşlarım sizin
derslerinize muhtaç değiliz, bunu eyi biliniz. Bizim namütenahi kabahatlerimiz
arasında hakikaten en mühim ve Dahiliye Vekili Beyefendinin de bir türlü affedemediği bir kabahatimiz vardır. Bu da az zaman için Hükümete geçmek niyetin
de olduğumuzu söylemiş olmaklığımızdır. Bu nasıl affolunabilir? Fırka teşekkül
etsin de Hükümete geçmek niyetinde olduğunu söylemesin bu mümkün müdür?
Bir fırka Hükümet mevkiinde bulunduğu zaman ilânihaye o mevkii tutmak için
iddiada bulunabilir. Bu iddiadan naşi Dahiliye Vekilini tahtıe etmek hatıra geti
rilmemelidir. Başka bir fırka programile, prensiplerile siyasî bir teşekkül halinde
mücadele sahasına atılabilir. Fakat Dahiliye Vekili Beyin itikadınca bir şartla. O
da az veya çok zamanda iktidar mevkiine geçmek niyetinde olduğunu söyleme
mek şartile.
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Eğer bunu söylememiş olsaydık zannediyorum ki Dahiliye Vekili Beyefendi
nin pek çok takdirlerine mazhar olacaktık. Fakat ne yapalım ki siyasî teşekkül
lerin mahiyetinde, tabiatında öyle bir şey daima vardır.
Efendiler, eğer bir siyasî fırka iktidar mevkiine gelmeyi istemiyorum, yalnız
uzaktan eğlence tarzında, spor tarzında hükümetin icraatını tenkit edeceğim der
se, böyle bir fırkaya siyasî fırka denemez. Bu sözleri söyliyecek olan adamın ha
line, aklı erenler gülerler.
Evet icap ederse iktidar mevkiine geçmek niyetindeyiz, diyeceğim, hakkımdır
efendiler. İktidar mevkiinde bulunmamış adam değilim. Bunun ne kadar müşkül
olduğunu, ne kadar azaplı bir şey olduğunu da bilenlerdenim. Fakat vazife ve
mes'uliyeti almak icap ederse bunu da yapacağım aşikârdır. Bunun aleyhinde,
hilâfında söz söylemek bir fırka lideri tarafından nasıl caiz olabilir! Bunu Avrupada hukuk tahsil etmiş olan ve bu kadar tecrübe görmüş bulunan bir Dahili
ye Vekili Beyefendinin mucibi muaheze telâkki edebilmesi nasıl mümkün olabi
lir arkadaşlar! Bu muammayı henüz daha halledemedim. Sonra küylüyü himaye
için en esaslı olarak yapılan işleri biz köylüyü tahrip suretinde göstermişiz. Bu
köylü bu kadar budala mı? Kendini himaye için bu kadar esaslı işler yapılmışsa
bunlardan bu kadar müstefit ise, müteneffi ise, fayda görmüşse bu köylüye; ar
kadaş sen bundan bu kadar fayda görüyorsun ama bu senin için zararlıdır, diye
mantıksız bir propagandada nasıl bulunabiliriz ve bulunsak kim yüzümüze ba
kar efendiler?
Hüseyin Hüsnü B. (Tokat) - Şeker beş kuruşa.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Ne buyurdunuz? Bir şey buyurdunuz galiba.
Fırkamız gayet fena unsurlardan teşekkül etmiş, Devletin otoritesine tecavüz
etmiş, polislere, zabitlere, valilere, şuna, b u n a hakaret etmiş, bu dehşetli şeyleri
yapmış ve hakaret etmiş olan adamlar hangi tevkif kararile, nerede hapishaneye
atılmıştır. Bunu öğrenemedim. Bir çoklarının meselâ; Antalya'da 200 kişinin tevkifaneye atıldığı ve 24 saat sonra kamilen serbest bırakıldıklarını biliyorum. Fa
kat valiye hakaret etmiş, zabıtaya hakaret etmiş, polise hakaret etmiş, mühim ce
zayı müstelzim bu fiiller yapılmış ta neden cezasız kalmış beyefendi hazretleri?
Efendim, biz hürriyet istiyormuşuz, fakat hürriyetin hududu varmış. Biz öyle bir
hürriyet istiyormuşuz ki, benim eski arkadaşım olan Şükrü Kaya Bey beni artık
tanımamağa başlamış ve nihayet bir anarşist telâkki etmiş ve ancak anarşistle
rin istediği hürriyeti istemeğe başlamışız. Evet belki aramızda hürriyet istemek
noktai nazarından eski tanıştığımız günlere nazaran bir fark hasıl olmuştur. Bu
fark benim hürriyet istemekte sabit kadem olmakhğımdan mı, yoksa Şükrü Ka
ya Beyin bu hususta biraz geri gitmiş olmasından mı ileri gelmiştir, bunu tetkik
etmek lâzımdır.
Efendiler, biz anarşistlerin istediği hürriyeti istemiyoruz. Biz bütün demokra
si memleketlerinde ve bilhassa cumhuriyetle idare olunan memleketlerde mutat
olan, kanunî olan, tabiî olan hak ve hürriyeti istiyoruz (Yok mu sesleri?).
Mazhar Müfit B. (Denizli) - Bizim fırkaya geliniz.
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Ali Fethi B. (Gümüşhane] - Çok teşekkür ederim efendim, eğer siz de bizim
gibi hürriyet istiyorsanız bizim tarafa geliniz.
Rica ederim, hürriyeti münakaşa, Mecliste murakabe hususunda bu seneki
vaziyetle, bundan evvelki meclis vaziyeti arasında fark var mıdır, yok mudur?
Hürriyeti istiyen kimdir?
Şükrü Kaya Bey buradan verdiğim haberlere, verdiğim malûmata inanmıyor
ve beni safdillikle itham ediyor. Bu verilen haberlere bir az fazlaca inanmışım, na
sıl olmuş ta inanmışım! Benim elimde polis, jandarma kuvveti gibi vesaiti istihbariye yoktur, ben itimat ettiğim arkadaşların yazdıkları raporlara inanırım. Ve
saiti resmiye ve saire ile tetkik, tahkik etmek fırsatından mahrumum; fakat kendileri-ki bütün bu vesaite maliktirler bizim hakkımızda aldıkları malûmatın pek
fazla itimat göstermiş olduklarını şimdi söyleyecek olursam zannederim beni it
ham etmek hususunda bir az daha ihtiyat etmeleri lüzumunu anlarlar. Serbest
Cumhuriyet Fırkası bir merkezden ve bir talimat dairesinde bütün memlekete
propaganda yapmış ve talimat vermiştir. Bizim talimatımız üç noktada mütemerkiz imiş.
Birincisi : Miting yapılarak şikâyet etmek.
İkincisi : Makamata şikâyet etmek.
Üçüncüsü de : Arzı mahzar yapmak.
Bizim verdiğimiz talimat dairesinde olan maddeler bulunmuş, benim hatırım
da, böyle bir şey yoktur. Kâtibi Umumimiz Nuri Beyefendiye de sordum. Onun da
hatırlarında böyle bir şey yoktur. Demek ki bizim malûmatımız haricinde veril
miş olan talimatı nasılsa Dahiliye Vekili Beyefendi elde etmiş olacaklardır. Fakat
kendilerine temin ederim ki bu elde ettikleri vesaik kamilen sahte vesaiktir. Biz
hiç bir zaman, hiç bir kimseye miting yaparak şikâyet edin demedik, biz hiç bir
ocağa, hiç bir arkadaşa arzı mahzar yapın, şikâyet edin demedik. Efendiler ken
dileri de bilirler. İntihabat zamanında ekseriyetle şikâyetlerin bir nüshası Dahili
ye Vekâletine, bir nüshası da bize gelmekte idi. Bütün arkadaşlara daima beledi
ye intihap kanunundaki mevada tevfikan şikâyet etmelerini kanundan ve sükûn
dan ayrılmamalarını tavsiye ettik. Başka bir şey tavsiye etmedik. Ve başka bir şey
tavsiye etmek bizim gibi dürüst adamlara yakışmaz efendiler.
Binaenaleyh arzı mahzar yapm, miting yapın, kafiyen demedik.
Dahiliye Vekilinin koca bir fırka hakkında elde ettiği malûmat topu topu bu
ise, bütün diğer malûmatlar da eğer bu mahiyette ise bizim bulunduğumuz feci
hali tasavvur edebilirsiniz işte o fesçiler, tesbihçiler ondan sonra efendim tekke
yi süpürenler, yok bilmem yeşil bayrak taşıyanlar ve saire hakkındaki malûmat
çok korkarım ki bu kabildendir. Dahiliye Vekili Beyefendi nutuklarının sonuna
doğru bize bir nasihat vermek lûtfunda bulundular (arkadaşlar arasında dema
goji yapanlar vardır bunlara nasihat ediniz demagoji yapmasınlar), dediler bir fır
sat buldukça merkezlerimize kanunlardan ayrılmamalarını ve neşrettiğimiz pren
sipler etrafında propaganda yapmalarını, her halde Cumhuriyetçi ve lâyik arka
daşlardan başkalarını sineleri içine almamalarını tavsiye ettik ve daima edeceğiz.
Efendiler, bir fırkanın içinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi vardır. Bun384
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ların hususî hareketinden, bütün fırkayı mes'ul tutmak ve bunu bütün fırkanın
siyaseti için bir miyar telâkki etmek ve hattâ böyle bir şeyi de millet kürsüsün
den gelip fırka liderine karşı tavsiye yollu ihtaratta bulunmak için bu meselenin
gayet ciddî ve esaslı olması lâzımdır. Tavsiye ettikleri şey nedir? Bir arkadaş vali
tarafından baloya davet edilmiş, o da cevap vermiştir. Ben de itiraf ederim. Bu
cevap gayrinazik ve nabemahal bir cevaptır. Fakat o arkadaş böyle bir cevap yaz
mış ise bunu fırka için bir meslek gibi telâkki etmek ve bu mesleki tashih etmek
için bu cevabı buradan kıraat ederek fırkamıza nasihatlar yağdırmak bilmem ne
dereceye kadar ciddî telâkki olunacak bir hareket sayılabilir. Valiye şu veya bu
yolda cevap verilmiş ben herkese muaşeret dersi, terbiye dersi vermek için ders
hane açmadım. Ben fırka teşkili vazifesile mükellefim. Cumhuriyetçilik, lâyıklık,
milliyetçilik prensiplerim dahilindedir ve bu günkü iktisadî buhran için bizce en
muvafık olan tedabir ne ise o tedbirler dahilinde fikir mücadelesi yapmak istiyo
ruz. Herkesin bir balo davetnamesine nasıl cevap vereceğini ben velevki pek lûtufkâr olan bir nasihata riayet etmek için dahi olsa, tamim etmek lüzumunu gör
müyorum.
Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Fakat Cumhuriyet bayramı için söylemek lâzım
dır.
Ali Fethi B. (Devamla) - Zatı âliniz bu lüzumu görüyorsanız kendiniz yapar
sınız. Bir emri hayır işlemiş olursunuz.
Dahiliye Vekili ikide bir Antalya'da Akif Beyden bahsediyor; mütemadiyen
Antalya Serbest Cumhuriyet Fırkası liderlerinden Akif Bey, Akif Beyin şikâyetle
ri ve Fethi Beyin şikâyetleri. Akif Bey, Fethi Bey ikisi birdir, şikâyetleri birdir. Fet
hi, Akif Beyle beraberdir. Akif Bey Antalyadaki liderlerdendir. Bunu göstermek is
tiyorlar.
Hayır efendim; Antalyada bizim ocağımızda Akif Bey mevcut değildir. Akif Bey
bizim Antalyadaki fırkamıza mensup bir zattır. Fakat ocağımıza dahil değildir ve
liderimizden de değildir. Esasen fırkamızın kuvvetini 22 dairei intihabiye ile mü
tenasip gören Dahiliye Vekili bu fırkanın Antalya'da müteaddit lideri olduğunu
nasıl söyleyebilir. Bunu da biraz mübalâğa etmişlerdir.
Arkadaşlar; Ethem Beyefendi Samsundaki belediye intihabatından şikâyet
etmek için kürsüye geldikleri zaman benim uzun bir şey tilâvet eylediğimi söyle
diler ve Heyeti Âliyenizi güldürdüler (Handeler).
Herkes Zaü Âliniz kadar natuk olamaz Ethem Bey! Herkes Zatı Âliniz kadar
ciddî, esaslı şeyler söyliyemez, arabacı ve şoförlerle yapılan mükâlemeleri beliğ
bir nutuk şeklinde irticalen irat edemez. Ben sözlerimin içinde mümkün olduğu
kadar tenakuz olmamasına ve Heyeti Âliyenizi malâyani şeylerle işgal etmemeğe
dikkat eder ve söyliyeceğim şeyleri zaptetmek isterim.
Bundan zevk duyarım, ayıptır, kusurdur, fakat anlaşılıyor ki Zatı Âliniz Av
rupa parlamento kürsülerinde ekser hatipler tarafından riayet olunan bu usule
vakıf değilsiniz, b u sebeple bunu istihza kasdile arkadaşlarınıza bildirdiniz. Fa
kat yazılmış olan bir nutku irat bence bir kusur değildir.
Ragıp B. (Kütahya) - Canlı noktalarına cevap veriniz.
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Ali Fethi B. (Devamla) - Canlı nokta görmedim ki cevap vereyim. İskeleye çık
mışlar, bütün otomobiller Serbest Fırkaya adam taşıyorlarmış, otomobilciye sor
muşlar, niçin taşıyorsunuz? Otomobilci demiş ki; belediye bir taksi koymuş, şe
keri beş kuruşa yiyeceğiz, petrolü ucuz alacağız, bunlara mı cevap vereyim? Bun
lar bence cevaptan müstağnidir. Sonra intihap mahalline gitmiş, müntehip misi
niz, yoksa propagandacı mısınız demiş, onlarda gülmüşler, içinden bir adam çık
mış, elinde bir sarı zarf varmış. Bu nedir demiş, Serbest Fırkanın namzet listesi
demiş. Pek âlâ demiş âlâ demiş ve reyini atmış, bunun nesine cevap vereyim? (GÜlüşmeier). Ali Beyefendi de o noktaya temas ettiler.
Bir taraftan kanun istiyorlar, diğer taraftan kendileri kanunsuzluk yapıyor
lar. Nizamnamemiz mucibince on beş dakikayı tecavüz etmemesi lâzım gelen bir
şeyi bir saat kadar söylediler; dediler; Zannederim ki nizamname Dahiliye Vekili
Beyefendinin demin okuduğu rapor gibi Heyeti Âliyenizden bir çoklarımızın canı
nı sıkarak dışarıya çıkmasını mucip olan vesaiki kasdetmiştir (Estağfurullah sesleri).
Maksat gazete makaleleri veya buna müşabih vesaik olsa gerektir. Bunları
okumak hakikaten muayyen bir müddeti tecavüz etmemelidir. Fakat nutukların
iradı ister irticalen olsun, ister kâğıt üzerinde olsun zaman ile mukayyet olamaz.
Efendiler; devlet memurlarının; asayişi ve vatandaşların hukukunu muhafa
za etmek için vaki olan müdahalelerini güya intihabata müdahale suretinde gös
termişiz, hayır arkadaşlar. Devlet memurları vatandaşların hukukunu muhafaza
için müdahale edebilirler. Ben bunu şikâyet etmedim. Benim şikâyetim rey ver
mek istiyen vatandaşların reylerini verdirmemek için vukubulân müdahalelere
aittir. Bir sistemi andıran, birbirine müşabih bir takım hadiselerin vukua gelebil
mesi için merkezden talimat verilmiş olması iktiza edeceğini söylemiştim. Buna
cevaben Dahiliye Vekili Beyefendi buyurdular ki "böyle bir şeye lüzum yoktur,
memleketimiz geniştir, böyle talimatla vilâyet idare olunmaz, hadisat tekevvün ve
tahavvül edebilir".
Efendiler; bir memleket geniş olsun, dar olsun her vakit Dahiliye Vekili me
murlarına talimat verebilir. Bunun genişlikle darlıkla alâkası yoktur. Nitekim ta
limat verilmiş ve daima verilecektir.
Antalyada toplanan halk rey vermek için toplanmış olsa idi. Asker gelir gel
mez derhal dağılırlardı, buyurdular. Eğer bunlar rey vermek için gelmemiş iseler
niçin gelmişlerdir? O halde asayiş bozmak için gelmiş olacaktır. Fakat bu takdir
de bu kabil halkın askeri, jandarmayı görünce dağılmaları iktiza eder. Rey ver
mek için gelmiş olan adamlar ise reylerini vermedikleri için dağılmak istememiş
ler ve nitekim rey vermek isteriz diye bağırmışlardır. Halkın dağılmaması mantıkan rey vermek istediğine delâlet eder.
Filhakika dağılmamalarımn asıl sebebi rey vermek hususunda gösterdikleri
arzudan ve İsrardan ibarettir. Mantık ta bunu icap ettirir.
Balıkesir Meb'usu Hayrettin Bey gayet nafi şeyler söylediler. Şahsiyatla fev
kalâde alâkası bulunmamış olsaydı pek lezzetle dinlenecek şeyler söylemişti.
Kendileri intihabın ne suretle cereyan ettiğini Serbest Fırka efradının nasıl ka
nunsuz mütalebelerde bulunduklarını uzun uzadıya izah ettiler; bu söyledikleri
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şeylerden malûmatım yoktur. Bildiğim bir şey vardır o da müntehiplerin itimat
ettiği adama rey puslalarınln yazdırılmasına müsaade kanun iktizasından iken
itimat olunan yazıcıların bulundurulmasına mümaneat edilmiş olmasıdır. Esas
dava bundan ibarettir?
Hayrettin B. (Balıkesir) - Buna müsaade edilmiştir.
Fethi B. (Devamla) - Hayır müsaade edilmemiştir; birinci günü müsaade edil
memiştir; ikinci günü yine müsaade edilmemiştir. Üçüncü günü de Halk Fırka
sının 6 yazıcısı olmasına rağmen Serbest Cumhuriyet Fırkasına yalnız iki yazıcı
ya müsaade olunmuştur.
Hayrettin B. (Balıkesir) - Birinci günü müsaade edilmiştir.
Ali Fethi B. (Devamla) - Hayır edilmemiştir efendim. Onlar da ademi kifayesini söyliyerek hiç olmazsa altı yazıcı istemişlerdir. İşte üçüncü günü müsaade
edilen şeye birinci ve ikinci gün müsaade edilmemesi halkın rey atmamasına se
bep olmuştur.
Hayrettin B. (Balıkesir) - İstedikleri bu değildir, Fethi Beyefendi.
Ali Fethi B. - Bundan ibarettir. Maalesef sizinle bu noktada müttefik kalmak
ümidini gaybediyorum.
Hayrettin B. (Balıkesir) - Serbest Fırka heyeti idaresinin elyevm arzuhalları
mevcuttur. İstedikleri şey intihap encümeninde mahfuz ve murakıp bulundur
maktır.
Ali Fethi B. - Hayır, murakıba lüzum yoktur, yazıcı istemişlerdir (Gürültüler). Mü
saade buyurunuz efendim.
Efendiler; Balıkesir'de ve diğer dairei intihabiyelerde Serbest Fırka bir çok
propagandalar yapmış, demiş k i : Bundan sonra vergi yok. Buna herkes inanmış.
Onun için rey vermeğe başlamış, ondan sonra şekeri beş kuruşa yiyeceğiz demiş
ler. Herkes inanmış. Sonra müritler, mürideler varmış. Bunları da icap eden bir
takım şeylerle inandırmışlar. Allah bizimle beraber, Peygamber bizimle beraber,
Serbest Fırka ile beraber demişler, eğer Allah ve Peygamberin beraber olması
mevzubahs olursa Fethi Bey fırkasından ziyade Rasih Efendi tarafına teveccüh
etmesi lâzım gelir. Fakat nasılsa Fethi Bey tarafına teveccüh etmişler, güya bü
tün Balıkesir halkı bunlara inanmış. Efendiler kendileri Balıkesir dairei intihabiyesini birkaç senedir temsil etmektedirler. Balıkesir dairei intihabiyesindeki hal
kın seviyeyi fikriyesini bu kadar aşağı, halkı bu kadar safdil mi zannediyorsunuz:
Beyefendi, Oradaki halk daima işini bilir, temiz, akıllı, vatanperver, namuslu
adamlardır.
Hayrettin B. (Balıkesir) - Onu biz sizden çok eyi biliriz ve bunu sizden öğre
necek değiliz.
Ali Fethi B. (Devamla) - Allah bizimle beraberdir. Peygamber bizimle beraber
dir. Buyurun Serbest Fırka tarafına denilmiş, herkes te oraya gitmiş. Bu nedir?
Buna siz nasıl inandınız?
Bunu kürsüden bir hakikati mahsusa olmak üzere neşrediyorsunuz.
Hayrettin B. (Balıkesir) - Misafir olduğunuz evin müritleri demiştir.
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Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Zatı Âliniz uzun uzadıya bir arabacı ile nasıl se
yahat ettiğinizi izah eylediniz. Onun da ne cevap verdiğini uzun uzadıya söyledi
niz. Hepsine tahammül ettik, dinledik, şahsiyatla tamamen uğraştınız. Şeyh Ah
met Efendinin kadınlara nasıl muamele ettiğini, ne yaptığını hep anlattınız. Bun
ların hepsine tahammül ettik. Rica ederim bunların bir kaçma verilecek cevabı
ma da siz tahammül ediniz. İbrahim Süruri Beyden bahsettiler. Benim bildiğim
İbrahim Süruri Bey mücadelei milliyeye iştirak etmiş ve yaralanmış bir arkadaş
tır. Fakat kendileri mücadelei milliye zamanında, ifade buyurdukları veçhile Müdafaai Milliye Vekâletinin kalemi mahsusunda mülhaklık vazifei mühimmesini
görmekle meşguldü.
Bir ses : O da bir vazifedir.
Ali Fethi B. (Devamla) - Fakat cephedeki vazife daha mukaddestir ve daha
müreccahtır.
İsmail Hakkı B. (Balıkesir) ve Halit B. (Bayburt) - Hayrettin Beyin Balıkesir
cephesinde ateş hattında bilfiil çalıştığını bilmiyorsunuz galiba.
Ali Fethi B. (Devamla) - Arkadaşlar müsaade buyurursanız biraz da Vasıf Be
yin sözlerine cevap vereyim.
Vasıf Beyin nutuklarım kemali lezzetle dinledim. Gayet güzel söylediler, bela
gat sahibidirler. Her vakit sözlerini lezzetle zevkle işitmek isterim. Fakat sözleri
arasında benim sözlerime atfen bazı tahrifler vardır. Müsaade ederlerse onları da
birer birer zikredeceğim.
Evvelâ ben bu millet kürsüsüne gelmek fırsatını beklemeden sabırsızlık gös
termişim ve İzmir'e gitmişim? Neden bu sabırsızlığı göstermişim? Neden İzmir'e
gitmişim? Zannedersem İzmir'e gitmek ve orada bir nutuk söylemek istemek pek
o kadar tasavvur ettikleri gibi mühim bir şey değildir. Bir fırka teşkil etmek vazi
fesini üzerine almış olan bir lider herhangi bir şehire gider ve orada bir nutuk
vermek arzusunu gösterebilir. Evvelce de Ali Beyin sözlerine cevaben söylemiş
tim. İzmir'de bu tezahürler, bu heyecanlar hasıl olmuş ise sizi temin ederim, Va
sıf Beyefendi benim bunda bir sun'u taksirim olmadığı gibi böyle olacağından da
asla malûmatım yoktu. Sizi temin ederim belki de aksi olacağı hakkında malû
matım vardı. Bu vaziyette bir fırka teşkil etmek için propaganda yapmak maksadile İzmir'e gitmekliğim niçin sabırsızlık telâkki ediliyor (Gürültüler) ve alkış toplama
ğa gitmiş gibi meclise arz ediliyor?
Ali B. (Afyon Karahisar) - Arkadaşlarımızın da mulûmatı yok mu idi?
Ali Fethi B. (Devamla) - Arkadaşlarımın da her halde böyle heyecan olacağı
na dair malûmatları olamazdı. Olsa bile bir kabahat değildir. Bunu bir kabahat
telâkki etmek zihniyetini bir türlü anlıyamıyorum. Bazı sabırsızlıklar yapmış ola
bilirim. O gençlik zamanıdır. Vasıf Beyefendi o gençliğin ezvakına elyevm sahip
tirler. Bazı fırsatlarda da, bazı zamanlarda kendileri benden ziyade sabırsızlıklar
göstermiştir.
Vasıf B. (İzmir) - Nerede sabırsızlık göstermişim, lütfen söyler misiniz?
Ali Fethi B. (Devamla) - İlk meclisin ikinci devrei içtimaiyede, heyacanlı ha
rekâtınızı
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Vasıf B. (İzmir) - Zatı âlinizi tenkit ettiğim için mi?
Ali Fethi B. (Devamla) - Bir defa tenkit ediyorsunuz ondan sonra beni müda
faa ediyordunuz.
Vasıf B. (İzmir) - Sözlerimle sukutunuza sebep olduğum için mi?
Ali Fethi B. (Devamla) - Evet efendim bu sukutu kabul edenlerdenim.
Zatı Âliniz gibi münevver bir arkadaşımın bu sukuta hizmet etmiş olmasını
ve sizin sayenizde sukut etmiş olmamasını bir ayıp telâkki etmem. Parlamento
hayatıdır. Fakat benim sukutuma uğraştığınız gibi, bir çok hususlarda da beni
bu kürsüden müdafaa etmek için kuvvetli sözler söylediniz.
Vasıf B. (İzmir) - O halde tahrif sözünü geri aldınız?
Ali Fethi B. (Devamla) - Tahrif sözünü geri almadım. Birer birer söyliyeceğim.
Biraz da Zatı Âliniz sabırlı olunuz.
Vasıf B. (İzmir) - Çok sabırlıyım.
Ali Fethi B. (Devamla) - İntihap esnasında kazanılan reyler cumhuriyetin esa
sıdır, diyorlar. Bizim de davamız bundan ibarettir. Biz işte bu davada bulundu
ğumuz içindir ki intihaba karıştırılan fesatlardan şikâyet ediyoruz.
Başka bir davamız da yoktur. Cumhuriyette bütün otoritelerin esası millet
tir. Millet de fikrini ve reyini intihap suretile gösterir. Binaenaleyh bunun her tür
lü fesattan, müdahaleden ârı olması lâzım gelir. Davamız bundan ibarettir. Bu
bana bir cevap değildir.
Nasılsa İzmir Meb'usları arasında bir zihniyet vardır. Orada bulunan vatan
daşlardan bir kısmının ayağında kundura olmazsa veya yırtık kundura bulunur
sa ve fakrü zaruretten naşi pantolonu yamalı bulunursa, bu gibi vatandaşlar
meb'us arkadaşlarımızın yanında kıymetini kaybeder. Ayağında kundura olmıyan bir takım herifler, bir takım baldırı çıplaklar diye tavsif edilirler. Ayağında
kundurası olan veya olmıyan her vatandaşın reyi muteber ve müsavidir. Kundu
ra ile rey tesbit olunamaz, bu nazariyeyi nerede gördünüz ve nereden çıkardınız?
Vasıf B. (İzmir) - Öyle bir şey söylemedim.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - İfadeniz mazbuttur. Ayağında kundurası olsun,
olmasın herkesin reyi makbuldür. Bu kundura nazariyesi henüz yeni keşfedilmiş
bir nazariye olsa gerektir ve bunu zavallı müntehipleriniz duçar oldukları zaru
retten naşi kundurasız kalmış müntehipleriniz bu nazariyenizi hüsnü telâkki et
mese gerekir.
Bu kundurasız kimseler, sahibi haysiyet kimselerin rey vermelerine mani
oluyorlarmış. Halbuki nasılsa bu sahibi haysiyet kimselerin yine azim bir kısmı
ekseriyeti ihraz etmişlerdir. Kendiniz telefonla müracaat etmişsiniz. Rica ederim
rey verin, demişsiniz, bunların kısmı küllisine de cevabı ret almışsınız. Bu sahi
bi haysiyet kimseler neticede Halk Fırkasına rey vermişler. Yalnız okuyup yazma
bilmiyenler Serbest Fırkaya rey vermişler. Bu sahibi haysiyet kimseler, kundura
sız adamların gösterdikleri na mütenahi müşkülâta rağmen reylerini nasıl vere
bilmişlerdir?
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O halde ifadelerinizde büyük bir tezat vardır. Bu tezadı rica ederim halle yar
dım buyurunuz.
Vasıf B. (İzmir) - Yaygaracılar dağıldıktan sonra rey verilebildi, ifadem budur.
Ali Fethi B. (Devamla) - Ödemiş'te bir şekavet çetesi varmış, bu şekavet çe
tesi Serbest Fırka taraftarı imiş, üzerlerinde hattâ Fethi Beyin fotografisi bile zu
hur etmişmiş. Bilmem nerede Seferihisar'da zannederim.
Ragıp B. (Kütahya) - Seferihisar var mı?
Ali Fethi B. (Devamla) - Var efendim. Rica ederim Vasıf Beyefendi kendileri
ne Seferihisar namında bir kaza mevcut olduğunu anlatınız. Coğrafi malûmatla
rının bir az eksik olduğunu görüyorum. Bir bu eksikti. Eşkıya çetelerile teşriki
mesai etmiş olmak, bunu da kazandık. Rütbemiz Vasıf Beyin sayesinde bir dere
ce daha arttı ve unvanlarımıza yeni bir unvan daha ilâve edildi. İçimizde tekkeciler, yeşil bayraklılar, komünistler, anarşistler, mürteciler vardı. Bir şakiler yok
tu, bunu da bugün kazandık. Hep bunları biz yapıyoruz arkadaşlar ve bunu siz
den gizlemenin imkânı yoktur. Çünkü Vasıf Beyefendi görmüştür, söylemiştir.
Celâl B. (İzmir) - Hakikat üzerine söylenmiştir.
Ali Fethi B. (Devamla) - Hakikattir, öyle olması lâzım gelir.
Celâl B. (İzmir) - Teşkilâtın mahiyetini gösterir bir hakikattir.
Ali Fethi B. (Devamla) - Evet, teşkilâtımız çok fenadır.
Celâl B. (İzmir) - Müsellehan gitmişlerdir.
Ali Fethi B. (Devamla) - Eyi olmak hassası size mahsustur. Celâl Bey, biz ku
surlu adamlarız, hem de çok kusurlu adamlarız, söyliyecek daha bir çok kusur
larımız, fakat kusurlarımızın kısmı küllisi bizim gıyabımızda ve malûmatımız ha
ricinde bize atfedilen kusurlardır. Ben Dahiliye memurlarının aleyhinde bütün
hücumlarımı teksif etmişim, bu nasıl olabilirmiş, Türk memurları müsavidir. Da
hiliye memurları fena olursa, adliye memurları nasıl eyi olabilir, demek istiyor
lar.
Ben intihabattaki müdahalelerden dolayı Dahiliye memurlarından, daha doğ
rusu Dahiliye Vekilinden şikâyet ediyorum. Dahiliye memurlarının vaziyetini ben
de takdir edenlerdenim, elbette kanunsuz emre riayet etmek muvafık değildir, fa
kat memurlar aldıkları emri şu veya bu mecburiyet altında yapmak zaruretindedirler.
Ben de biliyorum ki memur, mazur mevkiindedir. Aldıkları emirleri yapmak
tan başka çareleri yoktur.
Vasıf B. (İzmir) - Bunu Başvekâlette mi öğrendiniz?
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Evet, başvekâlette öğrendim.
Ağaoğlu Ahmet Bey (Kars) - Vasıf Beyefendi, hatibin sözünü kesmeyin.
Reis - Müdahale yoktur efendim. Müzakereyi idare bize aittir.
Ali Fethi B. (Devamla) - Fakat benim Dahiliye memurlarından şikâyetimi hoş
görmiyen Vasıf Beyefendi, Seferihisar'da kaymakama hakaretten dolayı adliye
memurlarına hücumlarını teksif etmekte mahzur görmüyorlar... Seferihisar Kay-
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makamı tahkir edilmiş ve adliye memurları vazifelerini ifa etmemişlerdir. Her hal
de burada benim notum vardır. Ondan sonra Bornova'daki Serbest Fırka defter
lerinde katiller, kaçakçılar ve saire varmış. Bu kabil adamlar İzmir Valisinin ve
Meb'uslarının bize hediyeleridir. Böyle hediyelere ötedenberi alışmışızdır. Fakat
bu hediyeler nasılsa biraz sonra Halk Fırkası lehine hizmet ettikleri zaman gayet
makbul adamlar olurlar.
Vasıf Bey ne demek istediğimi pek âlâ anladılar, bir İlhami Bey meselesi var
dır. Onunla teşriki mesai ettiğimden naşi uzun uzadıya vali tarafından raporlar
gönderilmiştir. Fakat işittik, İlhami Bey intihabatta Halk Fırkası lehine çalışmış,
aleyhinde rapor verilen adamdan intihabatta Halk Fırkası namına istifade etmek
te bir mahzur görmemiştir.
Vasıf B. (İzmir) - Beyefendi...
Ali Fethi B. (Devamla) - Beyefendi Hazretleri; çok sabırsızsınız! Her sözüme
cevap mı vereceksiniz. Her sözümü kesmek bir marifet mi?
Vasıf B. (İzmir) - Sizden öğrendim efendim.
Ali Fethi B. (Devamla) - Yalnız bir defa sözünüzü kestim.
Reis - Fethi Bey! Umuma hitap ediniz.
Ali Fethi B. (Devamla) - Sadiye, Şaziye meselesi: Bir rapor okumuştum. Ora
da böyle bir mesele vardır. Vasıf Bey diyor ki Fethi Beyefendinin bilmeleri lâzım
gelir ki Sadiye ismini taşıyan bir kadın Şaziye namına rey veremez. Rapor sahibi
diyor ki, Sadiye namındaki kadın defterde Şaziye yazıldığı için geriye çevrildikten
sonra Şaziye namına derhal Halk Fırkasının puslalarım doldurmakta ve aldığım
emir üzerine sandığa tarafımdan atılmakta idi. Mevzubahs olan mesele budur.
Bu münasebetle Dahiliye Vekili Beyefendinin bir noktasına daha cevap vermek
isterim. O da defterde ismin yok diye geri çevrilen bir çok müntehiplerden şikâ
yet etmiştim.
Cevaben bana bediler ki Fethi Beyin de başına gelmiştir. Hakikaten benim de
başıma gelmiştir. Fakat efendiler, ben memuriyet hasebile Pariste bulunuyor
dum. Binaenaleyh Türkiye'nin hiç bir yerinde altı ay ikamet etmek fırsat ve im
kânına malik değildim. Hiç bir kanun, hiç bir vatandaşın her ne suretle olursa
olsun rey vermek hakkından mahrum edilmesini kasdedemez. Binaenaleyh ismi
mi askıdaki deftere yazdırmış ve rey vermek bir vazifei vataniye ve vicdaniye ol
duğu için intihap dairesine gitmiştim. İsmim defterde zuhur etmedi. Fakat bu be
nim altı ay bir yerde ikamet etmemiş olmamdan ileri gelmemiştir. Asıl şayanı
hayret olan nokta budur. Çünkü bana en yakın olanlar benimle beraber Paris
'ten geldikleri halde onların isimleri defterde bulunmuştur ve nasılsa yalnız be
nim ismim defterden çıkarılmıştır. Bunu reyelâyn gördüm. Binaenaleyh buyur
dukları gibi yalnız kanuna riayet etmek için yapılmış bir ameliye değildir. Bu
vak'a diğer ameliyelerin de ne maksat tahtında yapılmış olduğunu pek güzel ten
vir eder.
Vasıf Beyefendi daha bir çok şeylere temas ettiler. Bu meyanda bir beyanna
me neşrolunduğundan ve bunda şeker ve petrol meselesi gibi meselelerden bah
sedilmiş olduğunu söylediler. Bir belediye intihabatı yapıldığı zaman şeker ve
petrol rüsumunun tezyit veya tahfifinden bahsedilmesini bayağı buluyorlar.
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Vasıf B. (İzmir) - Bayağı demedim.
Ali Fethi B. (Devamla) - Notumu öyle almışım. Belki petrol veya şekerin da
ha az veya çok resme tabi olması sizin için şayanı ehemmiyet olmıyabilir. Fakat
İzmir'de bununla çok yakından alâkadar olan yüzlerce, binlerce halk var, bu ga
yet mühim hayat ve maişet meselesidir. Bundan belediye intihabatında bahset
mekten daha tabiî bir şey bulamıyorum.
Vasıf Bey diğer bir noktaya daha kemali ehemmiyetle temas ettiler. Beyanna
mede Gazi Hazretlerinin emirlerile teşekkül eden fırkamız denilmiş. Bunu Vasıf
Beyefendi kabul etmiyorlar, reddediyorlar, buna diğer arkadaşlarımız da temas
ettiler; zannederim Rasih Efendi temas etmişti, eyi hatırımda değil.
Rasih B. (Antalya) - Tahminen mi söyliyeceksiniz?
Ali Fethi B. (Devamla) - Evet efendim, hatırıma geldi. Rasih Efendi de bahset
tiler, bir resim gösterdiler. Gazi ve Fethi Beyin resmi dükkânlara konmuş dedi
ler: İşte bakınız efendiler ne büyük fenalık yapıldığını ispat ediyorlar; benim itikadımca Gazinin muhabbeti Türk milleti efradının her birinin kalbinde derin bir
mevki almıştır (Şüphesiz sesleri). Bu muhabbeti göstermek ve Gazinin resmi ile iftihar
etmek, alenî surette talik etmek ve Gazi'nin emrile fırkamız teşekkül etmiştir de
mek... Bunları ben pek tabiî görürüm. Ben de bu günkü nutkumda Gazinin teş
vik ve tasvibile fırkamızın teşekkül etmiş olduğuna işaret etmiştim, Çünkü bu bir
hakikattir. Fakat bunu arkadaşlarımız nasılsa bize lâyık görmüyorlar ve diyorlar
ki, siz bilhassa Vasıf Bey, bu noktaya istinat ediyorlar, Gazi Hazretlerine karşı çı
karılmış bir fırkasınız. Bizim mevkiimizi Gazi Hazretlerine karşı çıkmış bir fırka
halinde görmek istiyen arkadaşlar pek çoktur. Böyle arzu ediyorlar, bilmem ni
çin? Esbabını tahlil edemedim. Fakat kendileri Gazi'nin himayesine ne kadar
sımsıkı bir surette merbut oluyorlarsa bizi de o himayeden uzaklaştırmak için o
kadar şiddetle uğraşmaktadırlar. O halde ne olacak arkadaşlar. Behemehal bizi
Gazinin şahsına karşı bir fırka olarak mı göstermek istiyorsunuz?
Bu nasıl kabili tasavvurdur ve böyle bir fırkanın vücut bulmasına nasıl im
kân tasavvur edersiniz? Bunu böyle arzu etmek demek Türkiye'de muhalif bir
fırkanın vücut bulmasını muhal kılmak demektir. Efendiler bu hakikaten muhal
dir. Biz üzerimize aldığımız vazifeyi vicdan dairesinde ve bütün müşkülâta ve bir
çok hücumlara rağmen yapacağız. Görüyorsunuz istizahlara cevap veriyor vazi
yetteyim. Fakat yani Gazi'ye karşı çıkmak vaziyeti hasıl olduğu zaman yapacağı
mız ilk iş bunun muhal olduğunu söylemek ve muhal arkasında koşan adamlar
dan olmadığımızı göstermektir. Bu fikrimi bu yoldaki telâkkilere sarih bir cevap
olmak ve efkârı umumiyeyi de tenvir etmek için söylüyorum.
Biz ilk teşekkülümüzden beri hiç bir zaman Gazi'ye karşı çıkmış bir fırka de
ğiliz ve böyle bir fırkanın vücut bulması muhaldir. Muhal ile ne kendimiz uğraşı
rız ve ne de muhal ile uğraşmalarını arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Arkadaşlar;
eğer bunun imkânını gören varsa lütfen söylesin, meydan açıktır; vazife deruhte
etsin, yapsın.
Antalya'daki hadisenin bastırılması esnasında askere karşı hürmetsizlik etti
ğimi arkadaşlardan biri söyledi. Hiç bir zaman böyle bir şey aklıma gelmedi. Ne-
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den askere karşı hürmetsizlik edeyim? Asker aldığı emri ifa etmiştir ve bahusus
bütün gençliğimi bu meslekte geçirdim ve feyzimi ve irfanımı bu şerefli meslek
ten istihsal ettim. Nasıl askerlere karşı hürmetsizlik gösterebilirim.
Benim şikâyet ettiğim nokta halkın rey vermesine jandarma ve asker kuvvetile mümanaat edilmiş olmasıdır. Askerden şikâyet edeyim. Asker kuvvetile mü
manaat edenlerden şikâyet ettim. Binaenaleyh bu yoldaki sözleri şiddetle redde
derim. Eğer arkadaşlardan bazılarının mütalealarına tamamile cevap vermeyi
unutmuş isem kusuruma bakmasınlar. Notlarım karıştı. Zaman da gecikti. Za
ten verdiğim cevaplar bir derece umumidir. Hepsine mümkün olduğu kadar ce
vap vermeğe çallŞÜm. (Soldan alkışlar)
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) - Muhterem arkadaşlarım, Fethi Beye
fendinin istizahına cevap verirken hakikaten cevaplarımın ve sözlerimin mülayim
olmasına çok çalıştım. Fethi Beyefendi bilâkis cevaplarında bana karşı pek şid
detli oldular. Nutuklarımda, tamimlerimde, daima kendi fırkaları arasında mür
teciler bulunduğundan bahsetmiştim. Evet, bu bir hakikattir, fakat, o fırkada
mürtecilerin bulunduğu daha büyük bir hakikattir. Bunların kimler olduğunu
kendilerine haber versinler diye Halk Fırkasının kitabeti umumiyesine bildirdim.
Çünkü, evvelce kendisi ile aramızda böyle kararlaştırılmıştı. Eğer bu kürsüde bu
rada bulunmıyan adamların isimlerini mevzubahs etmek mutadım olsaydı -def
terim buradadır- şimdi birer birer okurdum. Serbestçiler arasında, tabiî bir çok
namuslu vatandaşlar içinde kendilerini ta, eski ve sultan Hamit zamanından kal
ma casuslar, hiyanetleri sabit mücrimler, meşrutiyet zamanında irticalariyle
müştehir şu bu kimselerin, cerâimi adiye mücrimlerinin, mahkûmlarının, kaçak
çıların da bulunduğunu kendileri de tasdik ederlerdi. Onların listesinin bir sure
tini kendilerine takdim edeceğim. Dahiliye Vekâletinin endişede ve bunları takip
te haklı olduğunu göreceklerdir. Bahusus Fethi Beyefendi gazetelere olan beya
natında bana rey veren vatandaşlar fırkamdandır dedi. Böyle olduğu halde nasıl
oluyor da kendileri benim fırkayı teşkil eden zevaün kâffesi cumhuriyetçi, lâyiktir diyorlar ve b u cesareti kendilerinde nasıl buluyorlar. Fırka efradının bir def
terde mukayyet olmadığını ayni zamanda bu kürsüde tekrar ettiler ki hepsini tanıyamam. Bu günkü nutuklarının bilhassa bu kısımlarını bilâhare çok mütenakız buldum. Fethi Beyefendi hakikaten nutuklarında şakayı, latifeyi seviyorlar.
Nükte perdaz oluyorlar. Her şey, her şey bizde bulunur, Halk Fırkasında bulun
maz, dedi. Gayet tabiidir. Halk Fırkası müdafaai hukuktan intikal etmiş, bir çok
süzgeçlerden geçmiş, büyük inkılâplar yapmış, vatanperver bir zümredir. Fakat,
Fethi Beyefendinin fırkasını teşkil eden zevat arasında arzettiğim gibi mücrimler
den arzettiğim gibi şüpheli adamlar da vardır, mahkûmlar da vardır, mürteciler
de vardır, komünistler de vardır. Çünkü, seçmeğe vakıtları olmadığı gibi tecrübe
ye de zamanları olamamıştır. Devşirme olarak alınmıştır; onların arasındaki bir
yobazla bizim aramızda medrese tahsili görmüş bir zat arasında çok büyük fark
vardır (Bravo sesleri). Bizim aramızda medrese tahsili görmüş olan zat memuriyet ve
sıfatı sabıkası, ne olursa olsun hilâfetin ilgasına bizimle beraber karar vermiştir.
Hilâfetin ilgasını bu kürsüde bizim kadar müdafaa etmiştir (Alkışlar, bravo sesleri). Yeni
kanunları burada bizimle ve bizim kadar müdafaa etmiştir. Bu gün bizden ayrı
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olan ve bunlardan dolayı bize aleyhtarlık edenler, bunları kabul etmediği için biz
den ayrılmıştır. Elbette ki bu ikisi arasında bir fark olmak lâzım gelir. Fethi Be
yefendi bu farkı görmiyecek liberallik midir? Hükümete geçmek fikrinde istical et
miş olduklarını ima ederek söylemiştim. Her hangi bir fırkai siyasiyenin gayesi
behemahal Hükümete geçmekmiş, bir defa, bu mutlak bir kaide değildir.
Rasih B. (Antalya) - Hele Türkiye'de.
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Devamla) - Fethi Beyefendinin behemehal Hü
kümete geçmek istediklerini de iddia etmiş değilim. Yalnız propaganda yapılırken
bu noktaya işaret ettim. İma ile işaret etmek istedim. Yapılan propaganda Halk
Fırkasının dağıtılacağı çünkü onun banisi ve müessisi olan Gazi Hazretlerinin ar
tık Halk Fırkasını sevmediği ve Halk Fırkasına istinat eden İsmet Paşa Hüküme
tinin az bir zamanda ıskat edileceği söyleniyordu ve bunu söyliyenler kendi arka
daşları idi. Bunu ima etmek istedim. Fakat anlarlar diye sarih söylemek isteme
dim. Yoksa bir fırkai siyasiye elbette mevkii iktidara geçmek ister.
Nasıl oluyormuş ta köylüler lehine yapılan bir siyaseti köylüler tanımıyormuş, bilmiyormuş? Bu köylüler bu kadar akılsız idraksiz mi imişler? Fethi Beye
fendi bu gün bilhassa nutuklarının son kısmında hakikaten şayanı dikkat bize
bir haleti ruhiye tanıttılar. Mantıklarının icap ettiği veçhile kendi lehine olarak
mantık kaidelerini değiştirdiler. Herkesin bildiği ve bariz olan hakikatlari kendi
istedikleri gibi görüyorlar. Bu köylü siyaseti hakkında kanaatleri de bu merkez
dedir. Çiftçi ve köylülere yapılan bahusus Türkiye köylülerine yapılan eyilik, de
magojiye asla müsait değildir. Türkiye köylüsü için yapılan icraatın esası doğru
dan doğruya temiz ve saf vatanperverlik ve milliyetperverliktir. Köylüye yapılan
eyiliğin haz ve zevki yapanların yalnız kendi vicdanlarında kalır. Bu bir ideal me
selesidir. Köylünün bunu sokaklarda, İzmir rıhtımlarında bağırması ihtimali yok
tur. Mesela: Şeker Fabrikalarının tesisi köylünün de nef ine yapılmış iktisadî bir
siyasettir. Fakat, köylü bunun eyiliklerini derhal anlar mı ve yapanları takdir
eder mi? Zaten biz vatanî hizmetlerimizi takdir edilsin diye yapanlardan değiliz.
Keza şimendiferler doğrudan doğruya köylü istihsalâtmın nakli içindir. Fakat bu
nu köylü derhal idrak edebilir mi? Aşarı refedilen köylü aşarın kalkmasının eyi
olduğunu anlaması için üç sene beklemesi lâzım geldi ve bunun kendisi için eyi
olduğunu hiç bir vakit hiç bir yerde söylemedi ve söylemiyecektir ve zaten söyle
meleri ve takdir edilmeleri için de yapılmamıştır.
Fethi Beyefendi : Dikkat ettim. Fırkalarına atfedilen bazı kusurlara hakika
ten burada iştirak ettiler. Bunlardan biri ve bilhassa en çok nazarı dikkatimi ve
hayretimi celp eden cihet propaganda ve demagojide gösterdikleri büyük maha
ret olmuştur. Fethi Beyefendi bu gün buradaki beyanatlarile (Parfe Demagog) ol
dular.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Teşekkür ederim.
Şükrü Kaya B. (Devamla) - Meselâ arkadaşım Vasıf Beyin her hangi bir adli
ye kaçkınlarını göstermek için tavsifinde yakalıksız dediği, kundurasız dediği ve
baldırı çıplaklar demek istediği adamları derhal ele alarak ve bunu fakirlikle ve
yoksullukla tefsir ederek bu biçarelerin zaruretini ve tazallümünü terennüm et-
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tiler. Bu demagoji değil de nedir? Adanalı Akif Beye liderlerden dediğim için kız
dınız. Çünkü liderliği kendilerine münhasır bir sıfat telâkki ederek niçin başka
bir vatandaşın da lider olabilmesini kabul etmiyorlar. Hürriyet telâkkisinde bir
zamanlar beraber olduğumuzu, ancak kendisi ayni mevkii muhafaza ettiği halde
benim geriye gittiğimi söylediler. Ben hiç bir vakit liberal olmadım. Ben her vakit
milliyetçi ve devletçi olarak kaldım. Bu gün de devletçi ve milliyetçiyim. Hürriyetperverlikte de bize tekaddüm edemez. (Bravo sesleri) (Alkışlar)
Fethi Bey de Halk Fırkasından idiler. Sıfatlarını ve mevkilerini değiştiren ve
sağa giden Fethi Beydir : Devletçilikle milliyetçiliğin, liberalizm ile arasındaki
farkları da bilenlerdenim. Eğer Fethi Beyefendiye, anarşiye doğru gidiyorsunuz
dedimse maksadım kelimenin manayi lûgavisi değildir, manayı- ilmisidir. Çünkü
anarşistler de Liberallerdir. Fethi Beyefendi vesikaların kıymetini ölçerken de iki
nevi ölçü kullanıyorlar. Bir muhatabının vesikasının ölçüsü, bir de kendi vesika
larının ölçüsü. Adana ve Antalya'da herhangi bir vatandaşın yazdığı hususî bir
mektubu, bütün arkadaşların mütaleatını resmî raporları, müfettiş raporlarım,
hülâsa kuyut ve vesaiki resmiyeyi tekzip için kâfi gördüler. Bütün delillere karşı
onu bize nasıl kafi gibi gösterdiler. Yaralanan zatın kendinden aldığımız telgraf
tan kendilerine bahsettim. Bir iskemle ile yaralanmıştır dedim. Adana'da mü
messilleri olan bir zat bundan bahsettiği için hayır efendim. Onu bir jandarma
neferi yaralamıştır dediler. Efendiler : Bir Türk kumandanı hiç bir vakit hakika
ti tahrif etmez. Kumandan vak'ayı olduğu gibi tasvir etmiştir ve o vak'a bir haki
kattir. Benim, intihabat dolayısile idare âmirlerine bir emir vermiş olacağımı, ida
re âmirlerinin yeknasak olan tarzı hareketinden anladığını soyuyorlar. Aksini isbat ettim. Yine İsrar ediyorlar. Halbuki ben kendisine nazire olsun diye sizde her
şey ayni suretle oluyor. Mitingler oluyor, arzuhaller veriliyor. Belki bu merkezden
verilmiş bir emrin neticesidir dedim, bunu şiddetle reddettiler. Buna ait olan kıs
mı istidlal tarikile buldular ve emir verme masalını kırk defa tekrar ettiler. Ken
dilerine istidlal tarikile atfolunan emri derhal reddettiler. Dürüst adamlar böyle
şeyleri yapmazlar buyurdular. Kendilerine yakıştırmadıkları şeyi ne hakla başka
larına atfedebilirler. İdare memurları kanunsuz da olsa amirlerinden aldıkları
emirleri ifa ederlermiş (Hasa sesleri). Ben tahmin ediyorum ki ve katiyen eminim ki
Fethi Beyefendinin Dahiliye Vekili ve hatta nazır olduğu zamanlarda Dahi dahi
liye memurları hiç bir vakit böyle hareket etmemişlerdir. (Bravo sesleri). Dahiliye me
murlarının başına muhtelif devirlerde nasıl âmirler geldiğini bilmem. Fakat ben
kendimi pek eyi bilirim. Ben bu,memlekette kanunu hâkim kılmak, her yerde ve
herkese karşı, hâkim kılmak için icra mevkiinde bulunuyorum. Antalya'da bu
hadise esnasında rey vermek, istihyal edilmiş. Efendim; belediyede toplanan va
tandaşlar arasında reyini evvelden kullanmış zevat ta vardı. Hatta efendim belki
yarısı bunlardan ibaretti. Kendilerine safdil demedim. Aldıkları her habere kolay
inanıyorlar dedim. Bu hadise de sözüme bir delil değil midir?
Fethi B. (Gümüşhane) - Demek ki diğer nısfı rey vermemiş, bunlara niçin rey
verilmiyor da dağıtılıyor?
Dahiliye Vekili B. (Devamla) - Arkadaşlar; hepimiz tekrar tekrar söyledik. Ben
raporlar okudum. Hakikati yine anlatamadım, elimden ve dilimden geldiği kadar
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her şeyi size vesikalarile anlatmak istedim. İsrar buyuruyorsunuz anlamak iste
miyorsunuz, ben bundan daha fazlasını yapamam. Arkadaşlarımdan birisi ile
mutabık kalamadığımızı söylemiştiniz. Galiba asıl mutabık kalamadığımız cihet
hakikat olacaktır. Kendi isimlerinden bahis buyurdular. Tabiî zatî meseledir, tek
rar etmek istemem yalnız aceba bir tek reye ne kadar ehemmiyet veriliyormuş ki
Fethi Bey reylerini hassatan ayırmışlardır. Çünkü kendilerine en yakın olan bir
zatin şüphesiz Serbest Fırka lehine verilen reyi kabul edilmiş, fakat Fethi Beyin
reyi Fethi Beyin reyi olduğu için kabul edilmemiş. Aceba Fethi Beyin reylerinin
diğer vatandaşlarının reyinden fazla bir haysiyet, bir fazilet; Bir kuvveti mi var.
Yoksa Zati Âlilerinin reyi kırk arslan kuvvetini mi haizdir? (Handeler).
Hem demokratım diyorlar, hem de reylerine diğer vatandaşlarınkinden fazla
bir kıymet izafe ediyorlar. Vakia liberallik daima demokratlık değildir. Eğer Fethi
Beyin reyinden, hatta mütalealarından, itirazlarından, tenkitlerinden çekinmeseydim kendi fırkamız tarafından meb'us yaptırarak karşımıza muhalif olarak çı
karmazdık. (Gürültüler).

Fethi B. (Gümüşhane) - Sayenizde oldu.
Şükrü Kaya B. (Devamla) - Halk Fırkasına mensup müntehiplerin reyi ile ol
muştur. Fethi Beyefendi nutuklarının sonunda benim el birliği ile takbih edilmekliğimi teklif buyurdular. Takbihin manasını af edersiniz anlıyamadım. Ben
bir mektep çocuğu değilim ve siz de bir inzibat komisyonu değilsiniz zannederim
(Handeler). Nasıl takbih edileceğim ve ne diye takbih edeceksiniz? anlıyamadım. Ben
Fethi Beyefendinin kendisinin bilmiyerek aldığı ve yahut kendisine haber veril
meden fırkaya giren zevaün demagojisinden şikâyet ediyorum. Şimdi de burada
kendilerinin bilhassa bunu yaptıklarından şikâyet edeceğim.
Efendiler, İntihabat bitti ve muamelât kanun dairesinde geçti, şimdi benim
Meclisi Âliden istiyeceğim şey intihabat esnasındaki dürüst icraatım ve beyana
tım hakkında itimadınızı talep etmektir. Eğer arkadaşlarımın daha soracakları
sualleri varsa, hepsine birer birer ve şimdi cevap verebilecek vaziyetteyim. Bütün
dosyalarım buradadır. Fakat Meclisi âliyi daha fazla iz'aç etmek istemiyorum.
Eğer Fethi Beyefendinin de daha bir şeyleri kalmış ise emirlerindeyim. Yalnız be
nim de kendilerinden bir ricam var. Hakikatlara inansınlar.
Reis - Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında takrir vardır.
Rasih B. (Antalya) - Reis Paşa Hazretleri, şahsım mevzubahs olmuştur. Bir
iki noktayi tashih etmek isterim.
Reis - Müsaade ediniz efendim, fakat takriri reye koymadan evvel sözleri yan
lış anlaşılan bazı arkadaşlar vardır, tekrar söz istemişlerdir. Binaenaleyh dahili
nizamnameye göre bu arkadaşlara yanlış anlaşılmış sözlerini tashih etmek için
söz vereceğim. Onlarda Rasih Bey, Hayrettin Bey, Ali Bey ve Vasıf Beylerdir. Bu
yurunuz Rasih Bey.
Rasih B. (Antalya) - Muhterem efendiler, vakalara, tahkikatlara temas eden
beyanatım üzerine Fethi Beyefendi reddedecek bir şey bulamamış. Ne desin Rasiha, Düşünmüş taşınmış; medreseli, evet, Fethi Beyefendi medreseliyim, orada
tahsil etüm. Fakat o Antalyada mevzubahs ettiğiniz adamlarla değü, sizinle seci-
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ye ölçüşmeğe feragati nefis ölçüşmeğe, her zaman hazırım. Fethi Beyefendi Antalya'dakileri bahsetmiyorum, seninle ölçüşürüm. Fethi Beyefendiye burada bir
sual sormuştum. Niye cevap vermediler, unuttu mu? Niye oraya temas etmedi
ler? Menfaati şahsiyelerini temin edenler kimlerdir? Bunları izah buyursunlar,
benim de söyliyecek sözlerim var. Onun için Fethi Beyefendi, Hayrettin Beyefen
diye cevap verirken, Rasiha sorun diyemezsiniz. Bu noktayı tashih edeceğim Fet
hi Beyefendi : karşınızdaki arkadaşınız, haysiyetile kim olursa olsun hiç bir va
kit kimseyi oynatmaz, her vakit için alnı açıktır. Fethi Beyefendi; medresede tah
sil görmüştür buyuruyorsunuz. Evet Beyefendi; medresede tahsil etmişim. Fakat
bu arkadaşınızın kalbi de, alnı da seciyesi de her vakit için temizdir Fethi Beye
f e n d i : (Bravo sesleri, alkışlar)

Hayrettin B. (Balıkesir) - Efendim Fethi Bey dediler ki teşkilâtımız içinde tek
kelere mensup insanlar yoktur, acaba bu sözlerinden kasıtleri taşra teşkilâtları
mıdır?
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Tabiî.
Hayrettin B. (Devamla) - O halde misafir olduğunuz ev Balıkesir'de kimin evi
idi? Tekkeye mensup, tekke şeyhinin, kadınlar şeyhinin evi ve dergâhı idi.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Bir defa memlekette tekke yoktur, misafir oldu
ğum ev pek güzel bir Türk evidir. Bu söz mahza iftiradır. Tekke yoktur.
Hayrettin B. (Devamla) - Ben Balıkesir'i senden eyi bilirim. Bu Ankarada bin
kişi ile o evin tekke olduğunu sana isbat edebilirim.
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Şu halde beni de müritleri meyanına kaydedecek
siniz öyle mi?
Hayrettin B. (Devamla) - Şu halde sen yanlış yola sapmış oluyorsun. Balıkesirde Serbest Fırka kâtibi mes'ulü, mücadelei milliyede yaralanmıştır dediniz.
Hayır; mücadelei milliyede İbrahim Süruri Efendi yaralanmamışür. Yaralanmışsa hangi cephede yaralanmıştır. Soruyorum. Mücadelei milliyede İbrahim Süruri
Efendi yaralanmamış tır. Çünkü mücadelei milliyeye iştirak etmemiştir. Bunu ar
kadaşınız Naki Bey biliyorlar. İbrahim Süruri Efendi casustur, Beyefendiler.
Ali B. (Afyon Karahisar) - Nizamname! dahilimizin 88 inci maddesini okuyo
rum :
"Madde 88 : Tahrirî bir nutkun kürsü üzerinden okunması veyahut kâtibe
okutturulması caizdir. Fakat okuma müddeti yirmi dakikayi geçemez".
İzahat vermiye hacet yoktur. Mondros mütarekenamesini imza için göster
dikleri sebep cepheden bir takım kumandanların mütareke yapılması hakkında
müracaatta bulunmalarıdır. O günü yaşıyanlar çok eyi bilirler ki evvelâ harbi
umuminin sonuna doğru o zamanın Başvekili olan sadrıazam Avrupaya seyahat
etmişti. Bunu ne için yaptığını kendileri de pek alâ takdir ederler, sadrazam bir
sulh aramak için seyahat etmişlerdir.
Avdetinde Sofyaya uğradığı vakit Bulgarların bozulmuş olduklarını görerek
İstanbul'a dönmüşler ve İttihadı Terakki Cemiyeti mütarekeyi ve her türlü şera
iti kabul etmiye sevketmek istemişlerdir ve bu bir hafta kadar müzakere edilmiş-
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tir. Nihayet kabine istifasını vermiş ve o panik neticesinde Fethi Bey de dahil ol
duğu halde onların şu emellerine bir vasıta olmak üzere İzzet Paşanın riyasetin
de bir kabine teşkil etmişlerdir. Nihayet Türk milletinin, Türk vatanının tamamen
inkısamına, inhilaline karar vermişlerdir ve mütarekeyi kabul etmişlerdir. Haki
kati tarihiye budur. Bir takım kumandanların müracaat ettiklerine dair hiç bir
vesika ibraz edemezler, bunun aksine dair sarih ve açık Heyeti Celilenin malûmu
olan vakayi zikredebilirim. Evvelki seneki Halk Fırkası Kongresinde Büyük Gazi'nin büyük nutuklarında Mondros mütarekesinin nasıl başladığını ve ne safha
lar geçirdiğini ve akitlerinin ne şekilde müracaat ettiklerini orada sarahaten gö
rürsünüz. Büyük Gazi'nin Mondros mütarekesinin Türk milletini mahve doğru
götürmekte olduğunu sarahaten İzzet Paşaya ihtar ettiklerini de orada görecek
siniz ve buna dair vesikalar Hakimiyeti Milliye Gazetesinde de intişar etmiştir.
Ethem B. (Samsun) - Efendim; bendeniz (tilâvet buyrulan nutuktan bir fırka)
tabirini istimal ettim. Fethi Beyefendi bunu istihza diye tefsir ediyorlar. Benden
evvel söz söyliyen arkadaşımın okuduğu nizamnamenin seksen sekizinci madde
si vardır. Fethi Beyefendi istizah takririni verdiler ve takrir kabul edildikten son
ra da burada bir nutuk okudular, kastım tilâvet kelimesini nutuk yerinde kul
lanmaktan ibarettir, okudukları nutuktan bir cümle aldım, arz edeyim. Bir ara
badan bir de rey sahibinin verdiği zarftan bahsettiler. Bendeniz o şoför ve araba
lardan bahsederken bazı izahat ve mülâhazatta bulunmuştum. Serbest Fırkanın
propaganda mevzuu, nutuklarında buyurdukları gibi; öyle prensiplere ve öyle fır
kalarının teşkilinde esas olan kaidelere istinat etmiş değildir. Bu veya şu şekilde
teşekkül etmiş muhtelif anasırın toplanmasına istinat eden bir propaganda mev
cuttur.
Şoförler belediye reisine kızgındılar; belediye reisine rey vermemek için Ser
best Fırkaya girmişlerdi demiştim, yoksa şoförler ve arabacılar tabirinden başka
şey kasdetmedim. Şu veya bu sebeplerle muhalefette toplanmış olan kafileye is
tinat, eden bu propaganda mevzuudur dedim; yoksa kendi prensipleri ve kendi
kaidelerine göre bir propaganda yapılmamıştır. Netekim onu izah için demiştim
ki; bir belediye intihabında muvaffak olabilmek için belediye vezaifine taallûk
eden işler üzerinde propaganda yapmak lâzım gelir, evet insanlar eyi ekmek yimek ister, binaenaleyh bizim heyet reisi iktidara gelirse belediye âzası ve reisi
olursa furunlarda ekmeği daha güzel çıkaracağız; daha eyi pişkin yaptıracağız;
fukaraya kömür dağıtacağız. Hastalara meccanen ilâç vereceğiz, yolları asfalt
yaptıracağız, tanzifat ve tenvirat işlerile uğraşacağız gibi müsbet sahada propa
ganda yapılması lâzım gelirken menfi bir takım safahat üzerinde daima tecavüzkâr vaziyet alınıyor. Netekim şoförlerin belediye reisine kızgın olması dolayısile
onlar da fırkaya yazılmış ve Serbest Fırka lehinde rey vermiştir.
Kapalı zarf meselesine gelince; zarflar dışarıda şurada burada yazılarak her
kesin eline verilmişti.
Rey sahibi olan reyini yazmış değildir. Onun reyi dışarıda yazılmıştır, kapa
tılmış ve git bunu ver denmiştir. İşte bundan dolayıdır ki rey sahibine nereye gi
diyorsun deyince içeri gidiyorum diyor. Zarfın içinde ne var diye soruyoruz. Bil-
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mem efendim diyor. Daha fazla tasdiatta bulunmağa lüzum yoktur (Alkışlar)..
Ali Fethi B. (Gümüşhane) - Muhterem arkadaşlar ben intihap neticesindeki
yolsuzluklar için açılmış olan bir müzakere ile asla alâkası olmıyan bir mevzu
üzerinde huzurunuza tekrar gelmiş olduğumdan dolayı affinizi rica ederim. O da
monduros mütarekenamesi ki mevzuumuzla pek alâkadar değildir Fakat Ali Bey
bu noktada çok ısrar ettikleri için cevap veriyorum, tekrar ediyorum. Harbi umu
mî dört sene devam etmiştir. Muhtelif cephelerde 18-20 cephede 4 sene mütema
diyen muharebeler cereyan etmiştir. Bir çok kumandanlar, bir çok cephelerde
muvaffak olmuşlar, veya olmamışlar. Bilhassa müttefiklerimizin cephelerinde
azim indiraslar, inhidamlar vuku bulmuş ve komşumuz Bulgaristanda şimdi ha
tırladıkları gibi, asker perişan bir surette payitahtları olan Sofyaya doğru yürü
müşlerdir. Düşman kuvvetleri bir taraftan Edirne üzerine, İstanbul üzerine, di
ğer taraftan şarktan ve garptan memleketimize muzafferane yürümeğe başlamış
lardı. Bu dört senelik vakayi ve Hükümetlerin yaptıkları şeyler ve kumandanla
rın yaptıkları cidaller nihayet bir mütareke ile neticelenmiştir. Bu mütarekeyi im
za etmek betbahtlığma duçar olanlardan birisiyim. Vakıa o mütarekeyi ben imza
etmedim demiyorum, o mütarekeyi ben imza ettim; yani Mondros mütarekesini
imza etmiş olmakla memleketin taksim edilmesine, parçalanmasına siz sebebiyet
verdiniz, demek ve bunu iddia etmek pek te kolaylıkla kabul ve teslim olunacak
iddialardan değildir Ali Beyefendi! Yani neden bu noktada bu kadar ısrar ediyor
sunuz.
Memlekete gelen felâketlerin sebepleri muhteliftir. Bir çok sebepleri olan bu
kadar mudil bir meseleyi siz bir noktaya topluyor ne basit bir şekle ifrağ ediyor
sunuz ve diyorsunuz ki : İşte Fethi Bey Mondros mütarekenamesini imza etmiş
tir ve bu felâketleri başımıza getirmiştir. Bunu nasıl iddia edebilirsiniz; binaena
leyh bu kadar basit olan bir hareketi tekrar etmek artık zaittir zannederim arka
daşlar.
Vasıf B. (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; Fethi Beyefendiye dairei intihabiyemle alâkadar olan mesai üzerinde ve dolayısile memleketin mühim ve zarurî gör
düğü meseleleri üzerinde cevap verirken çok derin olan nezahet ve nezaketine
dikkat ettim. Bana zahir olan ve ayni akidei siyasiyeyi taşıyan üç yüze yakın ar
kadaşlarımızın bana verdiği kuvvete istinat ederek Serbest Fırkaya karşı,
Muhterem arkadaşlar; mensup olmakla müftehir bulunduğum büyük bir ek
seriyetin verdiği kuvvete istinat ederek, zebunküş olmak istemem, lisanıma dik
kat ettim. Yazık ki muhterem muarızım Fethi Bey; Sabık Paris Büyük Elçisi Fet
hi Bey sözlerine başlarken tahrif kelimesini kullanmaktan içtinap etmediler. Mil
let kürsüsünde nezaket göstermek istiyen bir arkadaşına tahrif kelimesini kul
lanmak kudret ve kuvvetini kendilerinde görüyorlarsa bu tarzda bir lisanı kullan
manın müşkül olmadığını nazarı itibare alsınlar. Bu itibarla şimdi vereceğim ce
vaplarda birincisinden daha şiddetli lisan kullanırsam lütfen mazur görsünler.
Çünkü kendileri sebebiyet verdiler.
Muhterem arkadaşlarım, bu günkü müzakerelerden her iki tarafın söylediği
sözlerde tebarüz ettirilmesi lâzım gelen bir zihniyet vardır. Politika hayatında mu
vaffakiyet her şeyden evvel iradenin sağlamlığına itimat ve imanın sağlamlığına
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tevakkuf eder. Halk Fırkası muhterem liderinin idaresi altında daima tarihe şe
ref bahşedecek büyük işleri yapmışsa bu her şeyden evvel Halk Fırkası âzasmm
ve onun manevi teşekkülünün kendi nefsine ve iradesine gösterdiği itimattan ile
ri gelmiştir (Alkışlar).
Bu itimat nereden başlar bilir misiniz siz efendiler; bu itimat; Fethi Beyefen
dinin iki defa kürsüye gelerek musırrane bir surette söylemek istediği Mondros
mütarekenamesinin akünden itibaren zuhura gelen elim vaziyette tezahür etmiş
tir ve bu itimattan ilham alanlar başlarında Gazi olduğu halde memleketin düş
tüğü giriveye rağmen kurtarmak itimadını, imanını, kendi kalplerinde bulmuş
lardır. Çünkü Türk milletine istinat etmişlerdir (Şiddetli alkışlar).
Arkadaşlar, kumandanlar ne yazmış bilmiyorum. Fakat Türk memleketini en
feci bir istilânın karşısında en müthiş bir inkırazı karşısında tehlikeli devirler ya
şarken o harbi umuminin büyük kumandanlarından biri icabmda üzerindeki
üniformayı bile atarak mücadele yapmış, yalnız bir Türk ferdi olarak çalışmıştır
(Şiddetli alkışlar).

Bunu yapan Gazi; o zamanki ordunun büyük kumandanlarından biri idi. O
halde Mondros mütarekesini icap ettiren ruhu; büyük kumandanların kalbinde
aramıyalım.
Bütün noksan vesaite rağmen, düştüğü bütün felaketli vaziyete rağmen şe
refini, namusunu kurtarmak için daima en büyük fedakârlığı yapmak lâzım gel
diğini bilmeyenlerin imanında arıyalım, arkadaşlar; asabiyete kapılarak cevap
vermek ve cevap verirken yalnız şahsını düşünerek mazlum bir eda içinde daima
(iruni) yaparak, daima alay yaparak ve daima arkadaşların söylemediği sözler
hakkında noktai nazarına göre isnatlar ederek cevap vermek belki alelade bir hi
tabet oyunudur. Fakat millet kürsüsü bu gibi oyunlara alet olamaz eğer alelade
hitabet oyunları yaparak millet kürsüsü üzerinde efkârı umumiye ve halkı yan
lış yollara sevketmek matlup ise ve bu arzu ediliyorsa ben bundan içtinap edece
ğim. Daha ciddî bir surette bu kürsüde görüşmeğe davet ediyorum arkadaşlar;
Bir eda! Ben ne kabahatler yapmışım; efendiler, millet vekili olarak derakap ve
receğim bir cevap vardır, istihza tarzında efkârı umumiyeye yanlış bir tarzda hi
taplar yapmak dürüstî ile kabili telif değildir (Bravo sesleri, alkışlar). Bana cevap
olarak diyorlar ki ben güya demişim ki Serbest Fırka eşkıyadan müteşekkildir.
Böyle şey söylemedim. Muayyen bazı maksatlar, hususî maksatlar için mütema
diyen husumete, kine ilka edilen tahrik edilen bir halk kütlesinin ne gibi feci tezahurlar karşısında kalacağını anlatırken eşkıya çetesinde Fethi Beyefendinin re
simlerini taşıyan ve Serbest Fırkaya kaydedilen adamlar vardır, dedim.
Fethi beye düşen vazife sözlerimize karşı alay eder bir vaziyet almaktan ziya
de ya bunu reddetmek cesaretini kendilerinde görmek ve yahut hakikaten fırka
ları içerisine bu gibi tahripkâr ve muzır unsurların girdiğinden teessür ve tees
süflerini söylemekti. Bunu yapmadınız.
Haydar Rüştü B. (Denizli) - Yapamadı.
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Vasıf B. (Devamla) - Evet yapamadı. Çünkü belki yarın yine bu gibi reylere
muhtaç olurum endişesi vardı. Arkadaşlar, ne yazıktır ki; kendisine en nezih bir
lisan ile hitap eden bir arkadaşını kendi zannınca dairei intihabiyesi ve müntehipleri karşısında müşkül bir vaziyete sokmak zevkine kapıldı. Fethi Beyefendi
bu gibi fırsatlardan istifade etmek istiyebilir. Fakat kendilerine samimiyetle tav
siye ederim. İçtinap buyursunlar. Eğer bir birimizin şahsî vaziyetlerini efkârı
umumiyede karşılaştırmak için karşı karşıya söz söylemeğe mecburiyet olursa
çok iyi bilsinler ki bundan içtinap edecek bir vaziyette değilim ve bu gibi hitabet
oyunlarına girerek her zaman bu gibi sözler söyleyebilirim.
Arkadaşlar; ben ayaklarında kundurası olmıyan adamların rey vermelerin
den veya vermemelerinden bahsetmedim. Sözlerim meydandadır. Vatandaşların
rey vermek haklarıdır. Fakat bazı fırkacılar bu masum adamları yanlış yola sevketmişlerdir. Bu adamlar rey vermeğe gelmemişlerdir. Sandığın etrafında rey ver
mek istiyen Türk vatandaşlarının hakkı reyini ihlâl etmek için gelmişler ve Ser
best Fırkanın emri idaresi altında Bunu yapanlar kim olursa olsun bonjurlu, fi
raklı veyahut ayağında kundurası olmıyan çıplak olsun, benim nazarımda müc
rimdir. Türk vatandaşıdır diye bütün dünya masum değildir. Mücrimleri millet
kürsüsünde alenen takbih etmek hepimizin hakkıdır, borcudur. Çünkü, biz bun
ların reylerine bakmak ihtiyacında değiliz.
Antalya hadisesinden bahis buyururlarken askere hürmetsizlik yaptığını söy
lediğimi nasılsa ismini hatırlamıyarak söylediler. Söylediğimi tekrar ediyorum.
Antalyada asayişi ihlâl etmek istiyen cür'etkârlara karşı asker sevkedilmiş ve bu
asker icabında bu kütleyi cebren dağıtmak emrini de almıştır. Fakat askerin nü
fuzu ve onun Türk milletinin üzerinde bıraktığı tesir tamamen bir tarafa bırakı
larak yalnız Doktor Burhanettin Bey namında, heyetlerine mensup olan bir ada
mın sayesinde faciaya mani olunduğunu söylemiştir. Efendiler; sözleri sarihtir.
Elbette zapta geçmiştir. Yani orada bir facia meydana gelmemişse ve halk dağılmışsa bu, onların askere olan hürmetinden ve askere karşı mukavemet etmek is
temediklerinden dolayı değil, Doktor Burhanettin Beye itaatten ileri gelmiştir.
Bir Türk meb'usu olarak bir tavsiyede bulundum : Fırkacılık işlerine kapılarak
ordunun, askerin yüksek şerefini, nüfuzunu, kudretini, her hangi bir vatandaşın
şahsî nüfuzile müsavi tutmasın (Bravo sesleri, alkışlar). Bunun içinde bu kadar bariz ve
sarih bir hakikat varken bu hakikatin şümullü manası karşısında bir muhalefet
fırkası lideri söz söylemek için daima çok düşünmek mecburiyetindedir. Bunu
unutarak şu tabirimi mazur görsünler : Aynen iade ediyorum.
Mugalâta yaparak, demagoji yaparak kürsü millette bu tarzda beyanatta bu
lunmak elbet kendi esaslarile ve prensiplerile kabili telif değildir.
Muhterem arkadaşlarım; yine sözlerimi tevil ederlerken, -yine tabirlerini kul
lanıyorum- tahrif etmeğe cüret eylerlerken buyurdular ki : Ben Halk Fırkasının
Reisi Umumisi olan Gazi Hazretlerinden bahsederken, ben ve benim gibi düşü
nen arkadaşlarım kendilerini bu himayeden mahrum etmek maksadım takip edi
yormuşuz. Bunu bana atfettiler. Efendiler, Gazi gibi büyük bir şahsiyetin kimi hi
maye edip etmiyeceğini ben bilmem ve benim işim değildir. Himaye kelimesini ne
kullandım ne Gazi Hazretleri yeni fırkayı himaye etmesin dedim, ne Gazi Hazret-
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lerinin Serbest Fırka ile hiç bir münasebeti olmaması lâzım geldiğini iddia ettim.
Efendiler, ben bütün dünyanın bildiği ve kendisinin bilmesi çok tabiî olan bir ha
kikati, mutlak ve sarih bir hakikati ifade ettim ve ben de ifade etmekle bir vazife
yaptığıma kani oldum. Diyorlar ki bu tarzda mesele mevcutsa Gazi Hazretleri
karşısında fırka teşkil etmek muhaldir. Bu muhal ile çalışmam muhaldir, uğraşamam, binaenaleyh bunu yapamam dediler. Sözlerini bu millet kürsüsünde
söyledi. Bu sözlerini senet ittihaz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, Halk Fır
kasının Reisi Umumisi olan Gazi Hazretleri teşekkül edecek olan bir muhalif fır
kanın faaliyetine mani olmak istemediler. Bunu daha evvelki sözlerimde sarih
olarak ifade ettim. Fakat hiç bir zaman Halk Fırkasının başından çekileceğini, hiç
bir zaman Halk Fırkasını terkedeceğini ifade buyurmadılar. Bu kadar sarih bir
hakikat karşısında Halk Fırkasına karsı çıkarken onun reisile karşı karşıya ka
lır mı kalmaz mı? Bunun takdiri erbabı izana aittir. İzanı olan bunu anlar. Bu
nu ben kendisine anlatacak değilim. Nasıl arılıyorlarsa, nasıl kabul ediyorlarsa,
nasıl takdir ediyorlarsa serbesttirler. Fakat arkadaşlar, ben Halk Fırkasına men
sup olmakla müftehir olan bir âzasıyım, onun âzası olarak alenen kürsüyü mil
letten haykırıyorum; Halk Fırkasma hiç bir zaman muhalif olmam. Çünkü o be
nim bütün tarihimi, bütün ideallerimi, bütün heyecanlarımı ve hatıralarımı yük
sek sinesinde taşıyor. Çünkü onun Reisi Gazi Mustafa Kemal'dir. Onun karşısı
n a Ç l k a m a m (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar).

Yüksek Reisliğe
1. Mesele tenevvür etmiştir.
2. İzahat ve müzakere kâfidir.
3.Dahiliye Vekilinin izahati tasvip edilerek ruznameye geçilmesini teklif ede
rim.
Erzincan
Saffet
Riyaseti Celileye
Dahiliye Vekilinin belediye intihapları hakkındaki beyanaü tasvip ve kendisi
ne beyanı itimat olunarak ruznameye geçilmesini teklif ederim.
Trabzon
Rize
Hasan
A. Fuat
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Son belediye intihabatı esnasında vaki olan kanunsuzluklara dair verdiği iza
hat ile Meclisi tatmin edemiyen Dahiliye Vekilinin hareketleri Meclisçe muaheze
ye lâyık görülerek ruznamei muzakerata geçildi.
Ankara 15 teşrinisani 1930
Gümüşhane
Ali Fethi
Reis - İki takrir verilmiştir. Müzakerenin kifayeti ile ruznameye geçilmesi tek
lif ediliyor. Bir de Gümüşhane Meb'usu Fethi Beyin takriri vardır ki dahiliye Ve402
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kilinin muahazesile ruznameye geçilmesine dairdir. Nizamnamemiz mucibince
müzakerenin kifayeti ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrir diğer takrirlere
tercihan reye konur. Bu takrir kabul edilemezse diğer takrirlerden Hükümetin
tercih edeceği takrir reye konur. Binaenaleyh evvelâ müzakerenin kifayetile ruz
nameye geçilmesi hakkındaki Erzincan Meb'usu saffet Beyin takririni reye koya
cağım. Bu takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mesele bitmiş
tir.
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) - Meclisi Âlinin Dahiliye Vekili hakkın
da itimat veya ademi itimadını beyan buyurmasını rica ediyorum, (tuzum yok seslen, ga?
rültüler).

Nuri B. (Kütahya) - Takrir reye konmuş ve kabul edilmiştir. Mesele bitmiştir.
Artık itimat veya ademi itimat meselesi mevzubahs olamaz.
Reis - Efendim; her hangi bir sebeple olursa olsun her hangi bir vekil itimat
talep edebilir.
Dahiliye Vekili Bey de itimat talep ediyor. Tayini esami ile reyinize arz ediyo
rum. (Reyler toplandı).
Reylerini vermiyenler versinler efendim. Rey toplama muamelesi hitam bul
muştur.
Reylerin neticesini arz ediyorum. 231 zat reye iştirak etmiştir, muamele ta
mamdır. 221 zat itimat ve 10 zat da ademi itimat reyi vermiştir (Alkışlar).
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) - Meclise arzı teşekkür ederim.
Demokratikleşme girişiminin ve gelişiminin ö n d e gelen olayı, 1930 yı
lında yapılan belediye seçimlerinin p a r l a m e n t o tarihimizde önemli bir ye
ri vardır.
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3 - ÖNEMLİ OLAYLAR VE KONULAR

DOĞUDAN ZORUNLU GÖÇÜN SONA ERDİRİLMESİ

A) D o ğ u d a n Zorunlu Göçün S o n a Erdirilmesi
Şeyh Sait İ s y a n ı n d a n s o n r a yörede devlet otoritesini yerleştirip, ge
rekli disiplini s a ğ l a m a k için 19 h a z i r a n 1927 tarihinde çıkarılan 1097
n u m a r a l ı k a n u n a göre, kimi kişiler ve aileler b a t ı illerine z o r u n l u göçe ta
bi t u t u l d u l a r (1)
A r a d a n geçen k ı s a sürede b u önleme gerek kalmadığı görülerek sözü
edilen K a n u n u n u y g u l a m a d a n kaldırılması için B a k a n l a r K u r u l u n a yet
ki tanındı.
5 aralık 1927 tarihli ve 1178 sayılı K a n u n u n h ü k ü m e t ç e d ü z e n l e n e n
gerekçesi : (2)
Esbabı Mucibe
İdari, askeri ve içtimai esbaba binaen Şark idarei örfiye mıntıkasiyle Beyazit
vilayetinden 1097 numaralı Kanunun verdiği salahiyetle bazı eşhas ve aileler
Garp vilayetlerine nakledilmişti.
Bunlar arasında Şeyh Sait isyanı ile ve bu isyanı takibeden şakavet hadise
leriyle bilfiil alâkaları olmadıkları halde orada ittihaz olunacak tenkil ve teskin
tedbirleri arasında bazı ailelerin de garbe nakilleri muvafık görülmüştü. Bilâhare
Şark vilayetlerinde yapılan müessir inzibati hareketler hasebiyle arük bu gibile
rin mahallerine iadelerinde idari ve siyasi ve içtimai mani kalmadığından mem
leketlerine iadesi tensip edilmiştir.
Ancak müstemir şakavet ve tegallübü ve her fırsat zuhurunda isyanı itiyat
edinmiş ve ileride de mahallerinin nizamı içtimaisini ihlal edecekleri ve medeni
şeraite intibakına hâil olacakları muhakkak olan a ilelerin Garp vilayetlerinde
iskân ve terfihleri Türk Cumhuriyetinin takibettiği, temdin gayesi itibariyle za
ruri görülmüştür. Kanun mucibince Garbe nakledildikleri halde kanuna riayet
etmeyerek ve firar ederek şakavete sülük edenlerin aileleri hakkında nakil hük
münün ref i ve bu firarilerin kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında bilakaydüşart dehaletlerine talik edilmiştir.
İade muamelelerinde muhtaç olanların masrafları hakkında ayrıca talimat
yapılacak ve bu talimat dairesinde İskân Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinden tes
viye edilecektir.
Bu noktai nazara göre hazırlanan kanun layihası tercihen ve müstacelen mü
zakeresi istirhamiyle merbuten takdim kılındı.
B u gerekçeye dayalı olarak, İçişleri, Adalet ve Bütçe Komisyonların
d a n geçerek t a s a r ı 6.12.1927 tarihli 14 ü n c ü birleşimde Genel k u r u l d a
g ö r ü ş ü l d ü (3)
İlk sözü İçişleri B a k a m Muğla Milletvekili Ş ü k r ü Kaya a l a r a k :
(1) Türk Parlamento Tarih C. Il'ye Bkz.
(2) Tutanak Dergisi, C. 1, B. 14'e ekli 15 nolu sıra sayılı basmayazı yazısı S. 1
(3) Tutanak dergisi, C.l, S. 83-86
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"Muhterem efendiler, reyi âlinize arz olunan bu kanun bir müddetten beri
şark vilâyetlerinin bazılarında tatbik edilmekte ve edilecek olan silsilei tedabirin
seyrü tekâmülünde muayyen ve mukarrer bir safhanın ifadesidir. Malumu ilâm
zaafına düşmeden tekrar edilebilir ki her ağaç kendi meyvesini verdiği gibi her re
jimin de, her tarz idarenin de kendine mahsus semereleri ve eserleri vardır.
İstibdat ve onun zaruri neticesi olan sui idare kanunsuzluğu, haksızlığı, tagallübü, tahakkümü, emniyetsizliği, asayişsizliği, milletin fertleri arasında müsa
vatsızlığı ve binnetice : vatanın inhilâlini tevlit eder. Son asırların Türk tarihi bu
feci neticelerin hazin bir destanıdır. Uzağa gitmeye hacet yok. O müstebit ve ca
hil sultanların tarzı idaresinin tevlit ettiği elemler hepimizin kalbinde elan yaşa
maktadır ve elan onun vatanın sinesinde açtığı yaraları tedavi ile meşgulüz. Ba
kımsız bir vatan, tutumsuz bir idare vatandaşların hakkım, haysiyetini, şeref ve
insaniyetini her gün, her vesile ile ayaklar altında çiğneyen ve payümal eden bir
tarzı idare. Faziletiyle, sevdayı istiklâliyle, kudretiyle, kuvvetiyle bütün milletlerin
tarihlerinde sahifeler dolduran bu Türk milletinin az kalsın tarihten silinebilmesine bais olacak bir idare. Dikkat etmek lâzımdır ki bu Türk milleti istiklâlini kur
tarabilmek için evvelâ istibdadın boyunduruğundan kendini kurtarmakla işe
başladı ve kanıyla çizdiği bu gayrı'kabili ihtisar hududu içinde her şeyden evvel
Cumhuriyet idareyi tesis etmeyi düşündü. Çünkü biliyordu ki aynı sebepler, ay
nı neticeler tevlit eder. Eğer istibdat idareye yer verilse idi, yine bu memlekette
kanunsuzluk hükümferma olacak ve kalan son parça da parçalanacaktı.
Malûm da olsa tekrar etmek iktiza eder ki, her rejim kendi mantığı ile ve ken
di kanunlarıyla idare olunur.. Cumhuriyetin mantığı da kanunu hâkim kılmaktır.
Cehli, taassubu, tahakkümü, tagallübü, haksızlığı, sui idare ve istimali, millet
içinde fertlerin ve cemaatlerin imtiyazlarını izale etmektir. Cumhuriyet rejiminde
herkes ve her fert kanun karşısında müsavidir. Her vatandaş safi millete ancak
kabiliyet ve istidadına göre ahzı mevki eder.
Devletin ve hükümetin vazifesi de bu istidat ve kabiliyetin tamamı ve serbes
ti inkişafını temin etmektir. Türk Cumhuriyeti de ilk günden beri bilâtereddüt bu
yolu tuttu ve pek tabii idi ki ihmal ve sui idare yüzünden kanuna karşı hürmet
sizliğe alışanların mukavemetine uğradı. En büyük mukavemeti en çok ihmal
edilen şark vilâyetlerinin bazılarında gördü, her biri kendi muhitinde metin bir
sultan hükmü süren şeyhler seyyitler kabile reisleri bu mukavemeti ihzar etti.
Yani kurunuvusta zihniyet ve idaresiyle medeniyet, zihniyet ve idaresi karşılaştı
ve her zaman ve her yerde olduğu gibi tabiatıyla medeniyet galip geldi, milletin
istiklâlini ve mülkün vahdetini ve her yerde kanunun hâkimiyetini temin zarure
tinde bulunan Cumhuriyet derhal aklın ve ilmin ve tecrübenin gösterdiği tedbir
leri tatbik etti. Bu tedbirler beklenildiği tarzda müsmir oldu. Yani Şeyh Sait vakasıyla tebarüz eden o taarruzkâr kuvvetin mukavemeti kırıldı. Mahiyeti, derecei
kuvveti malûm olan esbap ve avamilin tesiri ile isyana saha olan o yerlerde diğer
vilâyetlerimiz gibi normal bir idarenin tesisi anı geldi. Geçen sene ağır harekâtı
askeriyeye saha olan o yerlerdeki usatın kısmı azamı imha edildi ve bir kısmı da
firara icbar olundu. Bu gün o yerlerdeki isyan keçi ve koyun hırsızlığına inkılâp
etti.
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Muhterem efendiler, bunda şüphesiz ki mevsimin de tesiri vardır. En zayıfı
da dahil olduğu halde her ihtimali gözönünde bulundurmaya ve her tedbiri vak
tinde almaya ve vaktinde tatbik etmeye mecbur olan hükümetiniz mevsimin de
tesirini hesaba katmıştır. Her ihtimale karşı kuvvetli ve hazır olmak içindir ki
orada mevcut seyyar ve sabit jandarmalarına bir o kadar daha kuvvet ilâve ede
cek tedbirler almıştır ve hudutların içinden ziyade dışından muhafaza edileceği
ni bildiği içindir ki hudut kıtalarını şimdiye kadar görülmemiş bir surette takvi
ye etmiştir ve hükümet, devlet ve kuvvetlerinin herhangi bir ihtimale karşı her
neye mal olursa olsun galip geleceğine emin olduktan sonradır ki orada normal
ve sivil idareyi tesise başlamıştır. Bir safhai mutavassıta ve muvakkate olarak ge
çen sene Meclisi Âlinizin kabul ettiği umumi müfettişlik kanununun tatbikine
geçmiştir. 23 Teşrinievvelde müddeti hitam bulan idarei örfiyenin temdidine de
lüzum görmemiştir. Bu gün oralarda da aksamı memleketin diğer yerlerinde ol
duğu gibi kanuna karşı gelen her fert adliye mahkemeleri huzurunda muhakeme
olunmaktadır. Bu gün reyi âlilerine arz ettiği kanunlarda, geçen sene Büyük Mil
let Meclisinin verdiği salâhiyete binaen hükümetin gördüğü lüzum üzerine garbe
naklettiği vatandaşlardan bazılarının memleketine iadesi imkânını hazırlamakta
dır.
Çünkü o zaman ittihazı zaruri ve lüzumlu olan bu tedbirden bu gün bekleni
len fayda hâsıl olmuştur. Bütün bu tedbirler orada tesis edeceğimiz normal ve si
vil idarenin başlangıcıdır. Zaten malûmu âlileridir ki devlet tesis ve teşkilinden
de beklenilen ilk gaye memlekette tabii idareyi tesis etmektir ve vatandaşlarının
hakkını, menfaatini muhafaza ve emnihuzur ve asayişi pürüzsüz surette temin
etmektir. Bu gaye ancak muntazam bir kuvvet sayesinde elde edilebilir. Kanunu
hâkim kılmak için icabında cebir ve şiddet istimal etmek ve kanunu hâkim kıl
dıktan sonra tekrar hali tabiiyi iade etmek ancak medeni ve kuvvetli devletlerin
şiarıdır. Lüzumsuz cebir ve şiddet istimali veyahut lüzumsuz cebir ve şiddetin
idamesi kahır ve tazyik politikası alâmeti zaaftır ve idari kabiliyetsizliktir. (Bravo
sesleri). Ve bunun neticesi de anarşidir, inhilâldir. Türkiye toprakları yakın tari
hinde buna çok hazin misaller vermiştir. (Çok güzel, bravo sesleri) Dün şarkta ve bazı vi
lâyetlerde asileri ve şakileri kahr ve tedmir eden kuvvetlerimiz bu gün orada bi
rer amili emrü asayiş ve sükûndur. Efendiler, reyi âlinize arz olunan bu kanun
bütün diğer tedbirlerimiz gibi kuvvetin aleni bir ifadesidir.
Türk devletinin kuvveti her neye mal olursa olsun şarktaki vilâyetlerimizde
de kanunu hâkim kılacaktır! Ve kuvvetimiz kanunu hâkim kılmaya kâfidir. Hü
kümetiniz şarkta herkesi ve her ferdi kanuna itaat ettirmek için mücehhez oldu
ğu bütün salâhiyetleri azami randuman verecek tarzda istimal etmektedir. Muh
terem efendiler. Cumhuriyetin nimetlerinden istifade etmek her vatandaşın hak
kıdır. Sui idarenin, tegallübün, tufeylilerin zulmünden kurtularak kanunun hi
mayesi altında medeni, mesut, müreffeh bir hayat geçirmek şüphesiz ki oradaki
vatandaşlarımızın da tahakkukuna intizar ettikleri bir haktır. (Bravo sesleri). Ve bu
haklan tahakkuku ve tatbiki hepimize terettüp eden asli bir vazifedir. Hüküme
tiniz bu kanunu reyinize arz ederken bu ve bu gibi hususatta en büyük muave
net ve teşviki yine Meclisi Âlilerinde gördüğüne ve göreceğine emindir. Lütfen ka
nunun kabulünü rica ederim. (Alkışlar).
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Bu açıklamadan sonra Şeyh Sait olayına ve bu olayı izleyen eşkıya
lıklara şahsen karışmayan ve gittikleri yerlerde kötü hali görülmeyenler
hakkında 1097 sayılı Kanunun uygulanmamasına Bakanlar Kurulunun
yetkili olduğu, ayrıca olaylara karışanların 3 ay içinde (4) başvuruda bu
lunmaları halinde bu Kanundan yararlandırılacağı hükümlerini kapsa
yan 1178 sayılı Kanun çıkarıldı (5).
B) Millî Mücadeleye Ters Düşenler
(Ali Karar Heyeti)
Osmanlı İmparatorluğunun dağılması aşamasında yalnız çeşitli din
ve milliyetten olanlar değil, Müslüman ve Türk olan tebaanın da tutum
ve davranışı değişik acılar veren tablolar oluşturur.
Anadolu'da gelişip oluşan Millî Devletten yana tavır alanlar ve hare
kâta katılanlardan çok ona uzak durup düşmanca davranan ve kuşku ile
bakanlar çoğunluktadır. Gerçekte kolay değil, tarih boyu Anadan Ataya
"çok yaşa" diye bağırdığı padişahını dışlayıp, baş kaldırmak. Millî Devle
te ihanet eden Müslüman ve Türklere uygulanan yaptırımlar üç aşama
da gerçekleşti.
İlk düzenleme, barut kokularının hafiflediği ve acıların henüz sürdü
ğü bir dönemde 150'liklerin saptanması ile başladı (1) Millî mücadeleye
ters düşen asker kişiler hakkında 347, kamu görevlileri ve siviller için
854 sayılı yasalar çıkarıldı. Bu yasaların uygulanmasında adaletsizlik
olasılığını en aza indirme amacıyla, verilen kararları ikinci derecede ince
leyecek bir Âli Karar Heyeti kuruldu. Bunun için 1289 sayılı yasa düzen
lendi.
-AMemleketin en bunalımlı zamanında çeşitli nedenlerin etkisi ile Anadoluya katılmayarak İstanbul'da ve imparatorluktan ayrılan memleket
lerde olaylara seyirci kalan, halen ve gelecekte varlıklarından yararlanma
olanağı bulunmayan general, amiral ve üst subaylar ile genel savaş
sonucunda Türkiye'den ayrılan memleketlerde çeşitli suretlerle kaldıkla
rı saptanarak İstanbul'ca kayıtları silinen kişiler hakkında acil bir karar
alınması öncelikle zorunlu görülmekte olduğu gerekçesiyle Bakanlar ku
rulunca bir kanun tasarısı hazırlanarak Meclise sevk olundu. (2).
(4) 12 Mayıs 1928 tarihli 1247 sayılı Kamınla başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı. Her üç kanun 27.10.1988 tarihli 3488
sayılı Kanunla kaldırıldı.
(5) ResmîGazete : 12 Aralık 1927-759
(1) Parlamento Tarihi Araştırmaları Cilt II.
(2) Tutanak D. C. 2, S. 238-242,
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Millî Savunma Komisyonundan geçerek 25 Eylül 1923 tarihinde Ge
nel Kurulda görüşülen tasarı, 347 sayılı Kanun olarak kesinleşti.
Bu Kanuna göre :
a) İstanbul ve bağımsızlık kazanan memleketler ile Türkiye dışında
kalarak millî mücadeleye katılmayan kara, deniz, hava ve jandarma sını
fında görevli, emekli ve yedek general, amiral, üst subaylar ile subaylar
ve tüm ordu mensupları, memurlar herhangi bir yolla millî harekât aley
hine kurulu teşkilata dahil oldukları veya şahsen çalıştıkları bir özel he
yetçe saptananlar, bir daha devlet hizmetine alınmamak üzere askerlik
ile ilişkilerinin kesileceği,
b) Millî orduya resmen davet edilip de icabet etmemiş olan ordu men
suplarının ilişkilerinin kesileceği,
c) 26 Ağustos 1922 tarihine kadar İstanbul'da ve bağımsızlık kazanan
memleketlerde kalmış olan kara, deniz, hava ve jandarma sınıfına men
sup general ve amiraller 30 yılı, üst subaylar, subaylar, memurlar ve di
ğer ordu mensuplarından 25 yılını dolduranların bir defaya mahsus ol
mak üzere zorunlu olarak emekliye ayrılacağı,
1924 bütçesi ile, Türkiye denizci kadrosuna alınanlar, Genel Kurmay,
Millî Savunma ve İç İşleri Bakanlıklarınca her hangi bir kurumda görev
lendirilenler ile Mart 1922 tarihinden sonra esaretten İstanbul'a ya da
bağımsızlık kazanan memlekete dönenlere kadrosuzluk nedeniyle hizmet
verilemeyeceği ve Anadoluya gelmemeleri bildirilenler hakkında zorunlu
emeklilik işlemi yapılmayacağı,
d) Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye sınırları dışında kalan mem
leketlerde hizmet kabul edenlerle buralara yerleşenler, izinli ve hava de
ğişimine gidip süresinde dönmeyenlerin askerlikle ilişkilerinin kesileceği,
Yemen'in özel durumu nedeniyle orada kalmış Türkiyeli general, ami
ral, üst subaylar, subaylar ve memurlar ile bilumum ordu mensupları
nın Türkiye'ye dönmeleri hükümetçe sağlanıp kendilerine duyurulduk
tan sonra 4 ay içinde yurda dönenlerin bu hükme tabi olmayacağı,
e) Memleketleri millî sınırlar dışında kalan ve halen millî orduda is
tihdam edilen general, amiral, üst subay ve subaylar ile memurlardan
memleketlerine gitmek için başvuruda bulunanlar. Bunlar istifa, emekli
lik ve yaş sınırı gibi belli süre ve kayıtlara tabi olmaksızın ve ileride hiç
bir hak talebinde bulunmamak koşulu ile 1923 Malî Yılı sonuna kadar
memleketlerine dönebilecekleri,
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f) Millî harekâtın eylemli başlangıcı, İzmir'in işgali olan 15 Mayıs 1919
tarihi ile fiilen bitişi, Lozan barışının Millî Meclisçe onay tarihi arasında
Anadolu'ya katılarak Millî Orduda hizmet eden değişik sınıflardan gene
ral, amiral, üst subaylar, subaylar ve memurların emeklilik ve istifaları
nın ilgili mevzuata göre düzenleneceği,
Belirtildi.
-BMillî mücadeleye katılmayan, millî mücadele aleyhindeki örgütlere gi
ren veya bu örgütleri bizzat kurup çalıştıran, düşman tarafından işgal
edilen bölgelerde kurulan yöresel yabancı hükümetler adına görev ya
pan, Meşrutiyetten bu yana anavatandan ayrılan ve millî sınırlar dışında
kalan yerlerdeki memurların durumunu düzenleyen kanun tasarısı,
3.4.1924 tarihinde Bakanlar Kurulunca meclise gönderildi.
İçişleri Komisyonundan geçerek Genel Kurula sunulan tasan, 854
numaralı Kanun oldu (3).
Bu kanunun görüşülmesinde en çok tartışılan konu, hakları ellerin
den alınacak memurların saptanması idi. 347 sayılı Kanun uygulama
sında çeşitli hatalar işlendiği beyan edildi (4)
Sonuçta Genel kurulda birinci madde değiştirilerek;
a) 25.9.1923 tarihli ve 347 sayılı Kanunun dışında kalan şahıslar, ka
mu görevlileri ve açık maaşı alanlardan her ne biçimde olursa olsun mil
lî hareket aleyhinde herhangi bir teşkilata dahil olduklarına veya bu teş
kilatı kurup yürüttükleri veya toplu olarak çalıştıklarına dair Heyeti
Mahsusaca gerekli inceleme ve araştırma yapılarak ve istemde bulunma
ları halinde savunmaları dinlendikten sonra karar verilenler bir daha
Devlet hizmetine alınmıyacağı.
Recep Zühtü Bey (Sinop) - Efendim, Encümen ne gibi ef al ve harekâtı, hare
kâtı milliye aleyhinde bir cürüm telâkki etmiştir? Sonra ne gibi teşekküller ha
rekâtı milliyenin aleyhinde itibar ve kabul edilmiştir? Maddedeki bu umumi ta
birler, zannediyorum ki; bir çok karışıklıklara meydan verecektir. Bunları tâyin
ve takdir için de gayet müsait şerait vardır. Malûmu âliniz, büyük zaferi müte
akip evvelki Meclis İstanbul'da kalan ve sonra bizim idaremize intikal eden me
murine verilmek üzere (3-5) milyon liralık bir tahsisat kabul etmişti. O kanunda
(caizülistihdam) tabirini kullanmıştı.
Bunun üzerine o vakitki Heyeti Vekile bir kararname kabul etti. Bunlar da
caizülistihdam olanları tespit etti. Bunda takriben şu kayıtlar vardı :
(3) Tutanak Dergisi C. 25, S. 533-541
Resmi Gazete:
(4) Tutanak D. C. 25, S. 534-535'te Sinop Milletvekili Recep Zühtü
(SOYAK) m konuşması:
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(1) - Kuvayı inzibatiyeye fiilen iştirak edenler, (2) - Kızıl hançerdiler, (3) , Nigehbancılar, (4) - Hürriyet ve itilâf merkezi umumiyesine İstanbul işgalinden son
ra iştirak edenler, (5) - İngiliz muhipler cemiyetine dahil olanlar, (6) - Anzavur çe
tesine dahil olanlar, (7) - Etemin isyanından - ki b u isyan tarihi resmen muay
yendir - işyarımdan sonra o teşkilâta dahil olanlar, (8) - Ferit Paşa kabinesinde
bilfiil nazırlık etmiş olanlar, bunlar umumiyet itibariyle o zaman kabul edilen He
yeti Vekile kararnameleri meyanında mevcuttur. Sonra isim üzerinde tasrih etti
ği bir kayıt daha vardır ki o da hafiyelik, casusluk, Anadolu hareketine bariz bir
surette aleyhtar vaziyet alanlar Vilâyetin tahkik ve tetkikinden sonra vereceği ka
rarla caizül istihdam olmayanlar meyanında idi. Sonra bunları tespit ederken bir
kaç noktayı daha nazarı dikkate almak lâzım gelir. Anadoluda bilfiil vazife başın
da iken vazifesini terk ve firar edip giden memurlar, sonra Anadolu harekâtı aley
hindeki fetvalara, Anadolu mücahedesini bâgî addeden fetvalara imza atanlar
var. Bunlar ne olacak? Sonra ihtisaslarından istifade için Anadoluya davet edil
miş, kabul etmemiş, gelmemişler var. - Sonradan kabul edilmişler - edilmemişler
o başka - bunlar ne olacak? Dahilî isyanlara iştirak edenler var. Bundan sonra
bu gibi mahzurları haiz olan bazı kimseler memur olabilecek midir? (Olamaz ses
leri). Halbuki bu gibilerin memuriyete alınmaması için memur olabilmek şeraiti
meyanında mevcut kayıtlarda böyle bir şey yoktur. Böyle bir kaydın tespiti lâzım
dır. Sonra efendim, Belediye vazaifinde müstahdem kimseler Memurin Kanunu
na tâbi olduklarına göre memurini devlet meyanında mıdır, değil midir? (Tabiî
sesleri). Encümen bunları tasrih ederse iyi olur.

b) 23 Nisan 1920-26 Ağustos 1922 tarihleri arasında Devletçe bir gö
reve atandıkları halde görevi bırakıp izinsiz olarak işgal altındaki yerlere
veya yabancı ülkelere gidenlerin bir daha devlet hizmetine alınmayacağı,
c) Heyeti Mahsusa; Millî Savunma ve diğer bakanlıklardan, 15 Mayıs
1919 tarihinden b u yana millî sınırlar içinde millet vekâleti ya da Hükü
met hizmetinde bulunmuş olan kimseler arasından atanacak birer üye
den ve İçişleri Bakanlığınca atanacak aynı niteliklere sahip bir başkan
dan oluşacağı bu Heyetin vereceği kararın kesin olduğu,
d) Meşrutiyetin ilânından itibaren anavatandan ayrılarak bugünkü
Türkiye sınırları dışında kalmış bulunan memleketlerde kalıp da bugüne
kadar dönmeyen Türk memurların veya 15 Mayıs 1919 ve 26 Ağustos
1922 tarihleri arasında herhangi bir yabancı memlekette hizmet kabul
ederek veya hizmet almadan kalan veya sözü edilen memleketlere izinsiz
giden veya izinli hava değişimi ile gidip istiyerek süreyi taşıran bütün me
murlar ve işgale uğrayan bölgelerde işgalden sonra görev kabul eden va
li, mutasarrıf, kaymakam, nahiye müdürü ve yörenin zabıta amirleri ile
işgal bölgesinde düşman tarafından veya düşman nüfuzu ile atanıp se
çildikleri Heyeti Mahsusaca saptanıp belgelenen her sınıftan umum me
murlar, devlet hizmetine alınamayacağı açık maaşı verilemeyeceği,
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Yemen'in özel d u r u m u nedeniyle o r a d a kalmış olan Türk m e m u r l a 
r ı n d a n Türkiye'ye dönmeleri H ü k ü m e t ç e s a ğ l a n a n ve kendilerine tebligat
yapıldıktan s o n r a 4 ay içinde dönenler y u k a r ı d a k i h ü k m ü n dışında t u t u 
lacağı,
Belirtiliyordu.
- C Âli Karar Heyeti H a k k ı n d a K a n u n :
Heyeti M a h s u s a l a r c a devlet hizmetine a l ı n m a m a ve askeri ş a h ı s l a r ı n
askerlikle iUşkilerinin kesilmesine dair a l ı n a n kararları ikinci derecede
tetkik edecek Âli Karar Heyeti için h a z ı r l a n a n k a n u n tasarısı 11 Nisan
1928 tarihinde b a k a n l a r K u r u l u n d a k a b u l edilerek Meclise gönderildi (5).
K a n u n gerekçesi :
"Kavanini mahsusası mucibince teşekkül eden heyetlerce badema hidematı
devlette ademi istihdama veya nisbeti askeriyelerinin kat'ına mütedair olmak
üzere ittihaz olunan bir kısım kararlardan dolayı birçok şikâyetler vuku bulmuş
tur.
Bu şikâyetlerin ne dereceye kadar varit olduğunun tahakkuku ancak salâhiyettar bir mercii tetkikin vücuduna mütevakkıftır. Filhakika cezayı nakdi gibi
mahkûm için mahiyeten haizi ehemmiyet olmayan bir hüküm bile; hatayı adli ih
timaline mebni, ikinci bir tariki tetkike tâbi tutulmakta iken bir daha hidematı
devlet ve müessesatı resmiyede istihdam edilmemek gibi nevama hidematı âm
meden mahrumiyete müntehi kararın sureti katiyede ittihaz olunması adalet
noktasından bir nispetsizlik arz eünektedir. İşte bu esbab ve mülâhazata binaen
mezkûr Kanun Lâyihası kaleme alınmışür.
Adliye Müsteşarı
Fuat"
Yukarıya a l m a n gerekçe ile h a z ı r l a n a n tasarı Millî S a v u n m a , İçişleri
ve Adliye Komisyonlarından geçerek, 2 0 . 5 . 1 9 2 8 tarihli 78 inci Birleşim
de Genel K u r u l d a g ö r ü ş ü l d ü (6).
Tasarı üzerinde ilk sözü Rize Milletvekili Atıf (TÜZÜN) a l a r a k (7)
Efendiler; 854 numaralı Kanun mevkii tatbike vaz olunduğu zamanda teşkil
edilen heyette bulunmuş bir arkadaşınız sıfatiyle size biraz malûmat vereceğim,
bu Kanun mucibince heyeti mahsusa teşkil edildiği zamanlarda vekâletlerden, vilâyattan, müdüriyeti umumiyelerden harita sıhhiyeye muhalif olanların dosyala
rını heyeti mahsusaya tevdi ettiler. Heyet (3 150) zata ait evrakı tetkik etti. Bu ev
rak içerisinde ancak (1 250) zatın aleyhinde, diğerlerinin lehinde olarak karar
verdi. Aleyhte karar alanlar birkaç kısma tefrik edilebilir. Bir kısmı 290-300
(5) Tutanak D. C. 4, B. 78'e bağlı 173 sıra numaralı basma yazı.
(6) Tutanak D. C. '4, S. 189-201
(7) Tutanak D.C. 4. S. 189-191
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kadar olan kısmı doğrudan doğruya İngiliz Muhibleri Cemiyetine dahil insanlar
dır. Bunların hareketlerinin; harekâtı milliyeye muhalif olup olmadıklarını ben
uzun uzadıya izah edecek değilim. Büyük rehberimiz tarihi nutuklarında buna,
birçok sayfalar işgal eden sözler tahsis etmişlerdi. Binaenaleyh bunların evrakı
nı yeniden tetkik katiyen caiz değildir. İkinci kısım ise-birinci kısım ile beraber
miktarı altı yüze baliğ olur-doğrudan doğruya hiyaneti vataniyede bulunmuş in
sanlardır. Lozan Muahedesi mucibince 150lik listeye ithali için her daire kendi
sini alâkadar edenleri aramış, taramış ve nihayet bunlardan 150'si tefrik olun
duktan sonra bakiye kalanların 4a hiyaneti vataniyeleri tahakkuk etmiştir. Bina
enaleyh hiçbir kimse bunların evrakını tetkik etmek salâhiyetinde bile değildir.
Hattâ bunların içerisinde 80-90 kişi vardır ki ait olduğu mahkemelerce idama
mahkûm edilmiş, Birinci Büyük Millet Meclisi cezalarını af etmiştir. Üçüncü kı
sım insanlar ilhak beyannamesini imzalayanlardır ki Eskişehir'de, İzmir'in bazı
kazalarında kendi imzalarıyla meydana çıkmış vakaları vardır. Bunların da itira
zı katiyen tetkike deymez şeylerdir. Bazıları da gazetelerle muhalif neşriyatta bu
lunmuş insanlardır ki bunların da vasıtai hiyanet olan gazeteleri meydanda du
ruyor. Geri kalanlara gelince : Bunlar Kanunun birinci ve dördüncü maddeleri
mucibince tecziye edilen insanlardır. Kanunun birinci maddesi kavlen, fiilen,
münferiden ve müçtemian muhalefette bulunanlara ceza tahsis etmiştir. Bir de
Kuvayi Milliyeye her hangi bir şekilde muhalif teşkilâta girenler mevcuttur. Birin
ci madde mucibince tecziyesi takarrür eden kimseler hakkında heyeti mahsusat
içtihadiyle hareket etmiştir. Binaenaleyh Âli Karar Heyeti evvelce teşekkül edip
içtihadiyle hareket eden bir heyetin kararlarını nasıl nakzedebilir. İçtihat ile ve
rilmiş bir karar yine bir ikinci içtihat ile nasıl kabili tadil olur?
Bir misal arz edeyim : Filan yerin müddei umumisi Ankaradan asker toplan
ması emri verildiği zaman Ankara gayrimeşru bir hükümettir. Asker alması gay
ri caizdir demiştir.
İşte heyeti mahsusa bu sözü Harekâtı Milliyeye muhalif addeylemiştir. Yeni
den teşkil edilecek Âli Karar Heyeti bu söz, Harekâtı Milliyeye muhalif olmayacak
derse nasıl olur. Binaenaleyh heyeti mahsusanm kanaati vicdaniyesi ile kanu
n u n bahsettiği salâhiyete istinaden verdiği kararların yeniden tetkiki caiz değil
dir. Kanunun üçüncü maddesiyle alâkadar kimseye tesadüf etmemişizdir. Bu se
bepten bu madde tatbik edilmemiştir. Yalnız teklif edildiği vazifeyi kabul etme
yenler veya istifa edip gidenler çoktur. Fakat bunlar hakkında bize müracaat
edilmemiştir. Bu cihetten de üçüncü madde tatbik edilmemiştir.
Kanunun ikinci maddesi heyeti sureti teşekkülüne aittir. Bu maddede b u hu
susa taallûk eder bir cihet yoktur. Geriye dördüncü madde kalıyor :
Beyefendiler çok istirham ederim ki : On kişi hatayı adli yapmış da b u n u ye
niden tetkik edeceklerdir. Bu Kanun Ceza Kanunu gibi yüzlerce madde değildir
ki filan madde tatbik edilecek iken sehven filanıncı madde delaletiyle filan mad
de tatbik olunmuş veyahut hafi tatbik olunacakken daha ağır bir madde ahkâ
mını tatbik eylemişlerdir denilebilsin. Böyle bir şeye ihtimal yoktur. Mevzuubahis olan sadece bir maddedir ki, ahkâmı işgal mıntıkasında ve işgale maruz menatıkla işgal vukuundan sonra memuriyete tayin olunan vali, mutasarrıf, kayma-
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kam ve zabıta amirleri ile düşman nüfuzuyla tayin olunanlar hakkında mevzu
dur.
Bu maddenin tatbikinde eğer heyeti mahsusa izharı aczetmiş ise hiçbir tefrik
yapmadan bu vaziyette olanların hepsini af etmeli geçsin gitsin (handeler) beye
fendiler. Bazı misaller arz edeceğim : 20 Kânunuevvel 1926'da bir tefsir çıkmıştı.
Bu tefsirde; Hükümeti Milliyeye mahza hizmet etmek maksadıyla vazife kabul
edenler vesaik, katiyei mutebere ibraz ederlerse nazarı dikkâte alınsın ve bir de
becayiş iptidaen tayin mahiyetinde değildir denilmişti. Bunun üzerine birçok
kimseler sağdan soldan vesaik toplamaya başladılar. Bu vesikalara gerek Büyük
Millet Meclisinin İstida Encümeni ve gerek bazı vekâletler heyetine tetkik ediniz
dediler. Heyeti mahsusa tetkikata başladı. İtiraz istidaları üç yüze baliğ oluyor
du. Bu evrakın kâffesi tetkik olunuyor. O zaman serdedilen en kuvvetli itiraz id
dialarını arz edeyim. Daha zayıf olanları ona göre kıyas buyurursunuz. Mahkemei Temyizde riyaset mevkiinde bulunmuş bir zat o zamanın iradesiyle memur
ları tayin eden heyetin içerisinde bulunmuş, mütemadiyen Kuvayi Milliyeye hiz
met ve iltihak eden memurları azletmiş. Anadolu'dan kaçmış bazı memurları fi
lan yere tayin lazımdır diyerek derhal tayin eylemiş. Heyeti mahsusa bu karar
ları Harekâtı Milleye muhalefet addederek bu zatın aleyhinde ittihazı mukarrerat
etti. Bu zat geldi. Şifahi ve tahriri müdafaatta bulundu. Müdafaasının en kuvvet
li noktası şudur. Biz bu suretle hareket etmeseydik bizi Malta'ya sürerlerdi. Ben
de cevap olarak bir insan memleketi, milleti için Malta'ya da gider, aç da kalır,
idam da edilir. Bu insan için bir şereftir. O zaman bu şereften uzak kaldığınız
için şimdi de bugün memuriyet şerefinden mahrumsunuz dedim. İşte en kuvvet
li iddia budur.
İkinci bir zat ta : Beni İngiliz Muhipler Cemiyetine ithal etmişler. Neresine?
Heyeti idaresine ithal etmişler. Fakat benim bundan haberim yok diyor. Beyefen
diler; sorarım ki siyasi bir cemiyette aza olmayan kimse o cemiyetin heyeti idare
sine alınabilir mi? Buna imkân mutasavver midir. Ben, diyor; intihap esnasında
bulunmadım. Vaktiyle nezarette bulunmuş yüksek mevkide işgal etmiş olan bir
zatın iddiası işte budur. Bu iddia bittabi doğru bulunmadığı için reddedilmiştir.
Heyeti adul azasından ikinci bir zat da İstanbul Müdafaai Hukukundaki hizme
tini mübeyyin vesika ibraz ediyordu. Fakat vesikalarda tarih yoktu. Hangi tarih
te hizmet ettin sualine karşı 1335 senesinde hizmet ettiğini söyledi. Halbuki 1335
de Müdafaai Hukuk teşekkül etmiş değildi. Müdafaayı Hukukun mühürünü çal
mışlar, sahte hizmet vesikaları yapmışlar, diğer taraftan ise İngiliz Muhipler Ce
miyetine dahildir, diğer bir zat-ki ismini burada zikretmeyeceğim bir arkadaşımız
onu pekâlâ bilir-bir taraftan Erkânı Harbiyeden vesika alınır, diğer taraftan İngi
liz Muhipler Cemiyetine dahil olmuş, her ikisini de karşı karşıya getirirseniz bu
adam hem İngiliz Muhipler Cemiyetinde bir şube reisi, hem de silâh kaçakçılar
cemiyetimizde azadır. Bu adam o kadar iki yüzlü bir şahısdır ki hangi taraf lâzım
olursa ona iltihak edecektir. Silah kaçırıyorlar. Yolda İngilizler tutuyorlar. Arka
daş! arının hiç birisinin haberi yoktur. Bu bir çok defalar böyle olmuştur Bir ta
raftan bizi iğfal, diğer taraftan onları da idare etmiş, bu şekilde gitmiştir. Daha
birçok misaller getirilebilir Fakat bu misallerin taaddüdü sizin başınızı ağrıtacak416
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tır. Ben hatta 50-100 tane misaller getirmiştim. Fakat bu misalleri arz etmeyece
ğim. Mesele hülasatan şudur ki : Eğer bu Âli Karar Heyeti kabul edilirse birçok
insanlar vardır ki, şuraya buraya hulul ile vesika alacaklardır. Bu vesikayı kim
den alacaklardır. Muhalefeti ile şöhret almış insanlar değil, Harekâti Milliyede
hizmet etmiş insanlardan vesaik alacaklardır. Bu insanları herhangi bir şekilde
mahcup edecekler vesika alacaklar ve birçok namuslu insanlarımıza leke süre
ceklerdir.
Sonra birçok insanlar bu işten meyus olacaklardır. Hizmet eden ve etmeyen
müsavi kılınacaktır.
Daha başka harekâtı milliyemizin de kıymetini düşürecektir. Bundan yirmi
otuz sene sonra gelecek evlât ve ahfadımız diyecek ki, Anadolu'da niçin bu kadar
kan döktünüz? Size muhalif olan kim vardır? Ben gözümle gördüm ki Zile önün
de 350 tane cenaze sayılmıştı. Neden müftünün muhalefetinden, yahut iki tane
memurun muhalefetinden olmuştur. Şimdi bunların aleyhinde verilmiş kararlar,
itiraz ede ede sıfıra müncer olunca tabiatıyla ne diyeceklerdir? Niçin bu kanları
döktünüz? Size muhalif kimse yoktur. Niçin bu insanları heder ettiniz? Muhalif
olan kimse yoktu. Binaenaleyh bu doğru birşey değildir. Ben bu Kanunun reddi
ni teklif ediyorum. Eğer bir sene, iki sene daha kalır, sonra af edilirse o da Bü
yük Millet Meclisinin bileceği bir meseledir. Yoksa bunu tetkik etmek birçok na
muslu insanlarımızı lekelemek demektir.
Reşit Bey (Gaziantep) - Muhterem arkadaşımız Atıf Beyin dermeyan ettikleri
mütalâata iştirak etmekle beraber bu Kanunun kabulü gerek idareten gerek
maslahatan gayrı caizdir, reddi lâzımdır. Çünkü efendiler, bu kanun kabul edi
lecek olursa vesikalar ibraz edecekler, biz masumuz biz Kuvayı Milliyeye hizmet
ettik diyeceklerdir. Çünkü kanun mucibince ne kadar kimse çıkarılmışsa hepsin
den işittiğim, biz Kuvayı Milliyede hizmet ettik, bizim kabahatimiz yokturdan iba
rettir. Hiçbiri, evet, şu karar haklı olmuştur dememiştir ve demez. Eğer o zaman
bütün milletle beraber müttehiden, müttefikan bulunsalardı, Yunan üç sene de
ğil, bir sene bile topraklarımızda kalamazdı. Bunların milletten ayrı hareketleri,
Kuvayı Milliyeye muhalif hareketlerdir ki; Yunanın üç sene memleketimizde dur
masına sebep olmuştur. Binaenaleyh bu Âli Karar Heyeti teşekkül ederse şura
dan buradan mütemadiyen ihbarat vuku bulacak, filan da iştirak etmemiştir.
Kuvayı Milliye aleyhinde bulunmuştur, şöyle olmuş, böyle olmuş diye müracaat
edeceklerdir. Binaenaleyh bunun kabulü bendenizce siyaseten de idareten de
muvafık değildir, reddini teklif ederim.
D a h a s o n r a Millî S a v u n m a B a k a n ı ve K ü t a h y a Milletvekili Recep (PEKER) k ü r s ü y e gelerek :
Recep Bey (Müdafaai Milliye vekili) (Kütahya) - Muhterem arkadaşlar, bende
niz bu meseleye müşabih bazı mesailin Heyeti Muhteremenizde mevzubahs oldu
ğu diğer zamanlarda çok heyecan ve hararetler, mevcut heyetlerin -ki ekseriya
bendenizin demin müzakeresine temas ettiğim ordu zabitanma ait olandır- zabı
tanın Mücadele! Milliyeye iştirak etmemiş ve bu Mücadeleyi Milliyeye aleyhtar ol
muş anasır hakkındaki Kanunun neticei tatbikinde şikâyeti müeddi noktaları,
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İstida Encümenine vaki müracaatları burada Heyeti Muhteremenize arz ettiğim
zaman, en büyük heyecan ve hararetle Atıf Beyefendi arkadaşımın burada bu
lundukları esasata büyük bir sadakat göstererek ve Heyeti Umumiyenizin aklı se
limine müracaat ederek bu yolda en küçük bir istisna çığırının açılması memle
ketimin- tabiri basitiyle, inkılâp namusu üzerinde hakikaten esaslı bir rahne aça
bileceğini derpiş ederek bu müracaatların kabul edilmesini Heyet Muhteremenizden istirham etmiştim. O sıfat ve hüviyetimi, o zamanki maruzatım meyanında
mevcut efkâra sarahati tammemi muhafaza ederek bugünkü mevzübahs olan
meselenin Devlete ve inkılâp fikrine karşı ihtilâlle feveran etmiş olan milletlerin o
zaman düşünmüş oldukları âdi haklara temas noktalarının heyeti mecmuasını
birden nazarı itibara alarak bu mesele hakkındaki, bugün mevzübahs olan me
sele hakkındaki fikri acizaneme de Heyeti Muhtereminize arz ve temhide başla
madan evvel Atıf Beyefendi arkadaşımızın -ki Mücadeleyi Milliyede büyük bir ha
raretle çalışan, Meclis dahilinde ve haricinde vazife deruhte eden arkadaşımızdır,
kendilerinin o zamanki inkılâb fikirlerine en büyük asalet, hararet ve muhabbet
le merbut kaldıklarını ve o zabıtanın tesiriyle burada fikirlerini Heyeti Muhtere
menize tekrar ederek bu bapta kendisinin en yakın bir arkadaşı sıfatiyle kendi
sine arzı tebrikât etmek ihtiyacını hissettim.
Hakikaten arkadaşlar, devletler inkılâp zamanında bazı ağır vekayün hara
retlerini, heyecanlarını zamanın tesiri alanda unuttukları takdirde o heyeti içtimaiyeler istikbaldeki hayatlarının temellerinden mahrum kalırlar. Onun için Atıf
Beyefendinin göğsünü tazyik eden büyük harareti hepimizin aynı kuvvetle mu
hafaza etmemiz lüzumunda bendeniz de tamamen kendileriyle müttefikim. Yal
nız arkadaşlar, bu kadar sıkı bir surette karar neticelerinin mahfuziyetini iltam
edip bu kadar mahkûm olan kimselerin müracaatları adedi şayanı dikkat bir de
recede idi. Fakat bu müracaatlar -ki o zaman kendi haklarında Meclisi Âlinin ver
miş olduğu kararla kati ve nihai karar verilmiş olduğu için bunlar hakkında bu
Meclisin, bu Heyeti Umumiyenin bir tedbir ittihazı mevzübahs olmaksızın ferden
idare heyetleri ve Arzuhal Encümeni veyahut idare makamları tarafından o kara
rın neticelerinde ufak tefek ferceler açmak, Atıf Beyefendinin buyurduğu gibi
böyle âli kararların inhidamını ve tarihi inkılâbın mesnedinin hükümsüz ve kıy
metsiz kalmasını da intaç edebilirdi. Fakat arkadaşlar, bir nokta. Burada müra
caatların yeniden Heyeti Umumiyemizde hasıl ettiği kanaat, eğer vazıı Kanun
olan Meclisi Âlice, bu bapta verilmiş olan kararların bütün netayicinden muhta
cı ıslah olanları varsa yine bir heyet tarafından kabul ve tetkik edilmesi, muhta
cı ıslah yoksa, tekrar eski kararların teyit edilmesi suretiyle bunu bir defa daha
gözden geçirmek lâzım olduğuna dair müştereken ve aleni müşahede ile karar ve
riyorsak, böyle bir Kanun yapmak ıztırarı vardır. Şimdi bizi böyle bir Kanun yap
mak neticesine sevk edecek hal var mıdır? Bendeniz samimiyetle açıkça müşahe
demi arz edeyim ki; tek tük vuku bulan müracaatları burada Meclisi Âlinin o za
manki Kanunun tatbikatla alâkadar olmayan Encümeninde, yahut idare ma
kamlarının filân şube veya bürosundan filân hakkında verilen karar doğrudur,
eğridir diye netice almaya tamamen aleyhtar olmakla beraber binnetice vatan
daşlarımızdan olan ve fenalık etmiş bulunanların içinde iyi iken fena olduğu ze-
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habiyle bir fena muameleye maruz kaldığını iddia eden insanları bir defaya mah
sus olmak üzere yeni bir temyiz mihenginden geçirmekte bendenizin kanaatımca isabeti katiye vardır.
Arkadaşlar; böyle yapmazsak ne olacaktır? Âtif Bey arkadaşımızın ve bu bap
ta fikir dermeyan eden arkadaşlarımın korktukları netice o zaman kabili tahas
süs olur.
Arkadaşlar; bir kazanın içindeki buhar büyük bir kuvvetle tekasüf etmişse o
tekasüfün mahiyetinde arz ettiğim gibi kazanda bir ferce açmak kanaati hepimiz
de hâsıl olduktan sonra o ferceyi açmazsak binnetice o kazan infilâk eder. Demin
birkaç sene geçsinde af edelim buyurdular. Bendenizce birkaç sene sonra değil,
birkaç milyon sene sonra, asırlar geçtikten sonra dahi af edilmesinin ihtiva etti
ği yüksek manadan bunların hisseçîn olmalarına katiyen cevaz yoktur. Binaena
leyh bu adamlar hakkında Kanunun netayici tatbikiyesinden seneler geçtikten
sonra yeniden Kanunen tayin edilmiş bir müddet vardır. O müddet zarfında mü
racaat vuku bulduğu takdirde yine muayyen bir müddet zarfında vazife ifa etmek
üzere müracaat edenlerin revizyonu yapıldıktan sonra kabili tashih olanlar çıkar,
olmayanlar kalırsa, herhangi bir gün gelip de istikbâlde bir daha bunlar hakkın
da af vesaire gibi hakikaten inkilâbm esasım rencide edecek esasa gitmeye mec
buriyet hasıl olmaz.
Arkadaşlar; benim de bu maruzatım aynı tedbirin temini gayesine matuftur.
Mesele inkılâba sadakat fikrinin memlekette kuvvetli olarak bekası ve mahfuziyeüdir.
Arkadaşımızın Zile vakaiyine ait tasvir buyurdukları levha hakikaten tüyler
ürpertecek derecede bir maceradır. Birçok yerlerde aynı fecaya levhaları gözümü
zün önündedir. Bunlar henüz birkaç sene evvel vaki olmuş hadiselerdir ve kuv
veti hatıralarımızda halen mahfuz bulunmuştur. İşte o fecayiin müsebbibi olan
ların içinden herhangi bir gün içlerinden 3-5 haklının daimi surette kendi hak
larını talep etmeye müntehi hareketinden diğerlerini de bir sürü halinde, hakika
tin ve vakaylin cereyanından uzaklaşıldığı bir zamanda bunların hepsinin bu af
geçidinden geçmesine mani olmak için bu teneffüs fercesini eski kanunların tat
bikatında açmak, yine arz ettiğim gibi inkılâba sadakat noktai nazarından zaru
ret tahündadır.
Atıf beyefendi arkadaşımın buyurdukları misallere temas edecek derecede
gılzette bulunan -böyle ifade edeceğim misallerden yalnız haürımda kalan 10-15
tanesini ve ondan daha ağır misalleri arz etmek benim için tahtı imkândadır. Fa
kat arkadaşlar bunların içinde bu kadar fenaları olmakla beraber bunlardan birtek vatandaş bile hakikaten o heyeti mahsüsalarm zamanı tetkikinde hak, ada
let ve vatan inkılâp mefkurelerinden herhangi bir sebep ve suretle uzak ve mah
rum kalmış ise o vatandaşı dahi vatana hiyanet etmiş olmak umumi lekesinden
tecrit etmek noktasından dahi bu fikri adaletle, bu heyetin teşekkül edip ifayı va
zife etmesinde bendenizce zaruret vardır.
Birşey arz edeyim : Atıf Bey arkadaşımız bir vesika meselesinden bahis bu
yurdular. Hakikaten kanaati vicdaniyem kendi kanaatlarına lahiktir. Arkadaşlar,
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bu bizde, hepimizde sari bir kusuru umumi diyelim, ince bir kalbin, şefkat ve rik
kat hisleriyle memlu kalplerin ekseriya irtikâp ettikleri hallerdendir. Bir adam ge
lip izharı tazallüm ederek ben hali müellimiyetteyim, benim hayatımı, şerefimi
kurtarmak senin bir imzandadır, dediği zaman ondan o imzayı esirgememek tar
zındaki hissi şefkat hakikaten o memlekete ağır bir takım rahneler açacak fena
lıklar iras edebilir. Fakat malûmuâliniz bu ferdi bir şey değildir. Heyeti Umumiyemizin Devlet ve memleket işlerini, hayat ve münasabatı hususiyenizde dahi ay
nı derecede kemal mertebesine varmak için mani olacak bir zamanın geçmesine
arzı ihtiyaç eden bir meseledir. Buna mani olmak için Kanunun maddelerini, mü
zakere edilirken Atıf Beyin ve diğer muhterem arkadaşlarınım, hepimizin aklına
geleni, mani sedleri vaz ederek yerleri varsa, Kanunun maddelerinde onları na
zarı itibare alalım, meselâ diyelim ki o zaman müfid olan, çünkü bu adam o za
man ya şifahen veya tahriren heyeti mahsusaya karşı müdafaasını yapmıştır. O
zaman ibraz ettiği vesikalardan gayri bugün yeni teşekkül edecek heyete kendi
hak ve müdafaasına dair, bundan bir hafta evvel uydurma bir vesika alıp da ken
disi müdafaa edecek vesaiki getirerek müracaat ederse bunu bir misal olarak arz
ediyorum- b u n u n önüne geçmek için mani bir takım kayıtlar koymaya imkân
vardır. Binnetice arkadaşlar, istinaf kademesi kalmakla beraber, insanlar mesa
ili hukukiyesinde temyiz denilen bir kademenin hükmü tasdikine arzı ihtiyaç
eden mesaili adliye mevzubahs olduğu zaman, velevki inkılâp davasına ait olsun,
binnetice birkaç ferdin ve o ferde mensup olan ensal ve ahfadın alnında bir leke
bırakmamaya müntehi olan böyle bir tedbirle bu heyetin icrayı faaliyet etmesi,
adaleti esaslı surette tatmin edecektir.
Muhterem arkadaşlarıma şunu hatırlatayım : Bir celsei hafiyede mevzubahs
olmuştu, o celsei hafiyenin bütün şümulünü ifade etmeyeceğim için söylemekte
bir mahzur yoktur. O zaman -bendeniz Müdafai Milliye Encümeni mazbata mu
harriri bulunuyordum- mevzubahs olan zevatın, orduya mensup olanların diva
nı harplerinde ve hakkı kazası olan askeri mahkemelerde muhakeme edilmesini
ve o muhakeme neticesinde mahkûm olmalarım Heyeti Celilenizden musirren ri
ca etmiştim. Uzun müzakerat vesair muamelattan sonra Meclisi Âlinin ekseriye
ti, muhakeme divanı harplerde değil, heyeti mahsusalarda olsun demişti. Tabii
isabet -lehde ve aleyhte olsun- Heyeti Muhteremeniz vereceği karardadır. Fakat
arkadaşlar; şimdi arz etmeye mecbur oluyorum ki böyle hakkı kazası devletin
teşkilâtı daimei umumiyesi meyanında mevcut bulunan mahkeme mahiyetinde
ki heyetlerden ve askeri mahkemelerden geçirilmeyen şeyler bir gün bu ve buna
müşabih muamelata maruz kalmaktadır. Sonra arkadaşlar; Heyeti Muhteremenize yakında Müdafaai Milliye Encümeninin bir mazbatası gelecek, o mazbatada
birçok şeyler mevzubahistir. Şimdi sözümü uzatıp da sizi rahatsız etmekten içtinab edeyim. Meselâ o zaman Askeri Ceza Kanunu mucibince nisbeti askeriyesi
kat edilip tekaüt maaşları kesilmiş olanların tekaüt maaşlarının verilmesine
müstenit bir kâğıt bir çok dairelerden dolaşarak bizim Müdafaa Encümenine gel
miştir. Onda diyorlar ki filan filan hakkında yapılan muameleler, tekaüt maaşı
nın kat'ı gibi hükümler hakkı kazayı haiz olan cihetlerden hudur eden hüküm
lerle olabilir. Böyle idari heyetlerden çıkmış kararlarla b u haklar iptal edilemez.
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Yani o zamanki düşüncemizde devletin teşkilâtı daimesi içinde bulunan mahakimden hakkı kaza noktayı nazarından kaziyei muhkeme haline gelmiş bir şekil
de intaç edilmiş olsaydı bu gibi teşebbüsat vuku bulmazdı ve nihayet bir iki ma
sum varsa hatayı adliden dolayı af edilebilirlerdi. Fakat bir defa o zaman vaz edil
miş bir esas vardı, o esasa sadık kalmak zaruretindeyiz ve uzun müddet meriye
tini temin etmek için o heyetlerin verdiği hükümlerin, arz ettiğim gibi bu heyette
bir defaya mahsus olmak üzere tetkik edilmesine zarureti katiye vardır. Lâyiha
nın müzakeresine geçilmesini ve maddelere ait, arkadaşların lahik olan fikirleri
varsa ona göre ıslah edilip çıkarılmasını arz ve teklif eylerim.
Atıf Bey (Rize) - Ali Nazmi Beyefendi bir kaç şeyler söylediler. Behemehal ce
vap vermek lâzım geldi. Diyorlar ki aleyhinde karar verilen bir zat memuriyetten
çıkarılmış olmayıp başkası çıkarılıyor. Meclise ilk geldiğimin haftası idi, Bayazıt
Mebusu Şefik Bey, Kızıldize rüsumat Memuru Nuri Bey isminde birisini bana ge
tirdi ve heyeti mahsusa başka Nuri Bey aleyhinde karar vermiştir, fakat Rüsumat
Müdüriyeti Umumiyesi bu Nuri Beyi memuriyetinden çıkarmıştır. Binaenaleyh
b u n u ıslah ediniz, İstida Encümenine de müteaddit müracaatı vardır dedi. Ben o
işde bulunmuş bir adam sıfatiyle vazife edindim. Emniyeti Umumiyeye gittim, fo
toğrafını çıkarttım. Emniyeti Umumiye Müdürü Rıfat Bey, muavini Cemil Bey ha
zır oldukları halde bir heyet huzurunda bu adam mıdır, değil midir diye fotoğra
fı muayene ettik. Herif beş sene evvel çıkarttığı fotoğrafında, 1 335 de saçlı ve sa
kallı idi. Şimdi gelirken yolda sakalını traş etmiş, fakat fotoğrafta yüzü, kulakla
rı, yanakları bütün eşkâli veçhiyesi besbelli idi (handeler). Bu adam iddia ediyor
ve mikrop gibi hergün Meclise gelir, yolda bin defa tesadüf eder ve hâlâ iddia eder
ve sakalım sonradan traş ettiğini de ikrar ederek ikrariyle sabit olmuştur. İşte bu
gibi adamlardır ki fazla müracaat ediyorlar zarınım tevlit ettiriliyorlar, halbuki öy
le değil Beyefendiler, demin arz ettiğim İngiliz Muhipleri itiraz etmemişlerdir,
çünkü onlar bu cezaya bin defa razı olmuşlardır. Hudut haricine çıkarılacaklar,
hapis cezası görecekler zannediyorlardı. Hatta tekaüdiyeden bile mahrum edil
melidir. Binaenaleyh böyle hiyaneti vataniyeleri sabit olanlar memnundurlar. İl
hak beyannamesinde imza edenler de memnundur, onlar da müracaat etmiyor
lar. Büyük karar almış adamların yüzden fazlası daimi surette milletimiz hakkın
da muhalefette bulunmakla lezzet almakta olan anasıra mensup insanlardır.
Bunlar hiç müracaat edebilirler mi etmemişlerdir. Müracaatta bulunanlar bazı
şurada burada kalmış insanlardır. Bunların içinde de yaygarayı çkaranlar kim
lerdir biliyor musunuz?
Ancak şu ve bu surette vesika alarak zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkan in
sanlardır ve nihayet bunlar yirmi, otuz kişidir. Diğerlerinin hiçbir şey dedikleri
yoktur, memnundurlar, çünkü cezayı hafif görmüşlerdir. Dediler ki müdafaası
alınmadan kararlar verilmiştir. Kanunun bir maddesinde ledelhace müdafaası
alınmayacaktır diyor. Müdafaası ne zaman alınacaktır. Birinci maddenin ikinci
fıkrasına temas eden hallerde alınacaktır, çünkü orada kavlen ve fiilen muhale
fet vardır. Acaba bu adama bir iftira var mıdır? Kim söylemiştir, ne demiştir, na
sıl ve nerede söylemiştir. Sana bunu atfediyorlar... Bunu müdafaa et dedik fakat
Erkânı Harbiye, Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekâletlerinden gelen kuyudat ve
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vesaik ile tespit ettiğimiz bazı mahallere düşman girdikten sonra düşman tara
fından memuriyete tayin edildiği bizzat tasdik olunduktan sonra onun müdafa
asını almak nedir. O gibilerin müdafaasını almadık eğer bu gibi adamların da
müdafaasını almak icap etse ve alsaydık bu heyeti mahsusa bir sene değil, otuz
bir sene daha devam etse içinden çıkamazdı.
Recep Beyefendi mukaddemelerinde çok güzel olarak bendenize iştirak etti
ler. Fakat sözlerinin nihayetlerinde Âli Heyetin teşkiline taraftar oldular. Bende
niz bu şekilde karar alan insanların müracaatına meydan verecek surette bir ka
n u n kabul edilmesine taraftar değilim Encümen alsın, başka bir şekil bulsun.
Bazı adliyecilerin belki binde bir hata vaki olmuşsa tashih edilmesi fikirlerine
bendeniz de iştirak ederim. Tetkik olunsun. Fakat aleyhte karar alan adamlara,
istediğimiz gibi vesika alınız, geliniz, tetkik edilsin der gibi bir yol açmak katiyen
doğru değildir. Buna başka bir merci bulmalı. Zaten 50-100 kadar evrak vardır.
Onları tetkik etsin. Fakat şunu da arz edeyim ki; hatayı adli bulunmayacaktır,
hatayı içtihadi bulacaktır ve benim içtihadımı başka bir heyet içtihatla nakz ede
mez.
Sonra bir nokta arz edeyim : Adliye Müsteşarı Encümene geldiği zaman ha
tayı adli vukua gelmiş dedi. Ben dedim ki, misal getir, cevap vereyim, müddei ve
müddei aleyh vaziyetinde münakaşa edelim dedim. İki tane cebinden misal çkardı. Birisi Dörtyol ceza reisi Ömer Lütfü Bey itirazı imiş. Orada iki tane Ömer Lüt
fü Varmış, biri Şube Reisi binbaşı Ömer Lütfü Bey imiş, birisi de Ceza Reisi Ömer
Lütfü Bey. Bu zat mevzubahis Ömer Lütfü Beyin kendisi olmadığım iddia ediyor.
Bir adam kendi imzasından kuvvetli bir vesika gösterilebilir mi? Kendisi imza et
miş. Bende mevcuttur. Maraş'ta mahkeme azası iken gönderdiği istifanamede
Dörtyol Kaymakamı esbakı ve elyevm Maraş bidayet mahkemesi azasından Ömer
Lütfü Bey diye imzası var. Tabii bunu müsteşar bey bilmiyor. Kendi ikrari ile il
zam edilmiştir. Bittabi ıskat edildi.
İkincisi, Ökkeş Efendi isminde birisi, Zaten Cebelibereket'te Ökkeşler çoktur.
binbir çeşit Ökkeş Efendi vardır, Bunun hangi Ökkeş Efendi olduğunu tetkik et
tim. Mahkeme mübaşiri imiş. Bu adam, diğer Ökkeş Efendi dahil olacak iken ben
dahil olmuşum diyormuş ve hatayı adli vaki olmuş. Cebelibereket memurlarının
vaziyeti umumiyesi şöyledir : 70-80 memur mücahedei Müliyenin bidayetinde
doğrudan doğruya silâha sarılmışlar ve çalışmışlar. Sonra bunlar şehir in harici
ne çekilmişler. Fransızlar içeriye adam sokmuşlar, eğer siz bize dehalet ederseniz
eski memuriyetlerinize iade eder, diğer yeni memuriyetler veririz demişler. Onlar
da bu tesvilâta kapılmışlar. Terki silâh ederek Fransızlara dehalet etmişler ve on
dan sonra Fransızlar tarafından terfi ve taltif edilmişler. Bu Ökkeş Efendi de o
cinsten imiş, Biz iki hali mukayese ettik. Evvelâ hizmet, sonra hıyanet. Hıyanet
galip geldi. Aleyhlerinde karar verdik. Fakat evvelâ muhalefet edip de sonra na
dim olsa idiler af olunabilirler idi. Evvelâ hizmet, sonra hıyanet edenleri idam bi
le etmişizdir. (Bravo sesleri, alkışlar)."

B u k o n u ş m a l a r d a n s o n r a Kocaeli Milletvekili ve Adliye Komisyonu
S ö z c ü s ü Selahattin (YARGI) k ü r s ü y e gelerek (8) :
(8) Tutanak Dergisi, C. 4, S. 196
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"Muhterem arkadaşlar; Atıf beyefendinin pek necip ve ulvi hissiyat izhar eden
beyanatı âliyeleri karşısında bu Kanunun teklifine saik olan esbabı Adliye Encü
meni namına Heyeti Celileye biraz izah etmek mecburiyetinde kaldım. Tetkik buyurulunca görülür ki, bu Kanun yalnız 854 numaralı kanun ile muhterem Atıf
Beyefendinin riyasetinde bulundukları heyeti mahsusamn ittihaz ettiği kararı
tetkik edecek bir heyet değildir, ondan daha çok evvel teşekkül eden ve askerle
ri tetkik eden bir heyeti mahsusamn kararı da bu kanunla teşkil edilecek olan
heyet tarafından bir daha tetkik edilecektir. O kanunlarda gerek silki askeriden
tart edilen ve gerekse memuriyetten müebbeden çıkarılanların harekât ve cidali
milliye muhalif vaz ve tavrı takınanlar ve böyle teşekkülde iltihak edenlerin hare
ketini mubah kılmak ve o Kanunun vazına saik olan ve inkılâbın en hassas bir
mülahazasıyla bunların artık içimizde başkaca bir muameleye tabi tutulmalarını
tecviz eden hususatı bugün biz reddedmiyoruz.
Bu Kanun o heyeti mahsusaların haklarında verdiği kararlardan dolayı mağ
dur olduklarını iddia edenlerin müracaatlarını nazarı dikkate alıp bir kere daha
tetkik edecek, bu Kanunun kabul edilmemesi demek o heyetleri layuad addetmek
ve onların kararları adli mutlaktır, mahzı hakikattir, hiçbir zühul hiçbir sehiv
yoktur demektir. Zannederim ki : Heyeti Celileleri sırf bu adalet ve hakkaniyet
fikriyle herhalde böyle bir Kanun teklifini menfaati gören Hükümetin ve bu ka
nunları tetkik eden Müdafaayı Milliye, Dahiliye ve Adliye Encümenlerinin herhal
de bu Meclisi Âli namına icrayı vazife etmek dolayısiyle aynı hassasiyette bu tetkikatını ifa ederek kanunu şayanı kabul görmesidir. Binaenaleyh adalet icrasına
müntehi olan böyle bir teklifin kabulü muafık olsa gerektir. Adalet bahsında bi
raz soğukkanlılıkla hareket etmek lâzımdır. Bu tetkik heyeti, arz ettiğim gibi
mağduriyetlerini iddia edenlerin şikâyetini dinleyecektir.
Kanunun münderecatına biraz atfı nazar edilecek olursa anlaşılır ki; biz or
taya tetkik usulü koymuyoruz. Bu Âli Karar Heyetinin, kararları ne suretle tet
kik edeceğine dairdir. Ne gibi hususatta o adamlar aleyhine karar vermek icap
ediyorsa, o mesail nazarı itibara alınacak ve ona göre haklı veya haksızdır deni
lecektir.
Sonra bu heyeti teşkil edecek zevat kanunun ruh ve manasından şunu da is
tidlal edebilirler ki : Atıf Beyefendinin endişeleri gibi, istida üzerine ve takdir üze
rine o derece müdafaayı hakları yoktur. Belki burada, filan yerine benim de aynı
isimde olmaklığım dolayısiyle benim hakkımda karar verildi diye veya buna şibih
iddiada bulunan veya kanun ledelhâce benim müdafaamı dinleyebilir demiş ve
heyeti mahsusa da bu hakkı istimal ederek bu adama tebligat yapmış, fakat o za
ta tebliğ olunduğu günün ertesi günü kanunen müddetleri bitmiş ve binaenaleyh
müdafaatını serdedemedim diye muterizin sözünü dinlemekte herhalde inkılâba
karşı hassas davranmamak ve öyle adamların kabahatlarını af etmek şeklinde
izah edilmesi muvafık değildir. Bu itibarla arz ettiğim gibi adalete müntehi olan
ve sırf muadeleti temin edecek olan b u Kanunun kabulü lâzımdır.
Sonra bizim Adliye Encümeninin tadilatında bir şeyi daha nazarı dikkate arz
ederim ki : Biz müracaat hakkını vereseye dahi verilmesini teklif ediyoruz. Çün
kü bunlardan ölmüşler varsa, veresesi de bunda haksızlık iddia ediyorsa derme423
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yan etsin, çünkü; bu pek büyük bir lekedir. (Ukubatta niyabe caiz olmaz) diye bir
kaide vardır. Fakat aile şerefine nakise veren bu hususu evlâdı, veresesi tanımak
isterse buna da müracaat kapısını açtık. Binaenaleyh : Kanunun teklifinde Mec
lisi Âlinin daima heyecanla, hassasiyetle gördüğü hususu Encümenler nazarı
dikkate almışlardır. Herhalde kabulü muvafıkı muadelettir. Musırran kabulünü
rica ediyorum."
D a h a s o n r a İçişleri, Adliye ve Millî Eğitim Bakanları sırasıyla söz ala
r a k k o n u n u n ö n e m ve k a p s a m ı n a açıklık getirdiler (9).
Şükrü Kaya (Dahiliye Vekili) (Muğla) - Muhterem arkadaşlar; bir devletin coğ
rafyada ve tarihde eşkâlini teşkil eden anasırı maddiyeden maada ruhlarda ve fi
kirlerde hâkim olan manevi anasın istiklâliyesi de vardır. Bu anasırı maneviyeden biri memleketin hariçde irae ettiği manzaradır. İstikrarına ve hâkimiyetine ri
ayet olunan devletlerin manzara! hariciyesi bu devlete tecavüz edilemez manzarasıdır ve âlemde hâsıl ettiği bu kanaattir. Türkiye birçok muharebeler neticesin
de hassatan düşmanını haremi ismetinde boğduğu zaman bu manzarayı kâfi de
recede isbat ve irae etmiştir.
İkinci manzara dahile aittir. Bu da milleti teşkil eden efrattan hiçbirisi o mil
letin düşmanlarıyla değil fiilen, fikren dahi teşriki mesai edemez ve ettiği gün mil
lete ihanet etmiş olur ve cezayı sezasını bulur. Avrupada ve bizde bunların bir
çok misalleri vardır. Bir ikisini zikredeyim. Belçika'da bir apartman kapıcısı
düşman istilası zamanında ihtiyar olduğu için kapıcılığı terk edemiyerek orada
kalmıştır. Apartmanın bir katında düşman gazetesi tesis edilmiş ve gazeteyi ka
pıcıya bırakır, gazete aboneleri gelir, kapıcıdan gazetelerini alırlarmış. Belçikalı
lar memleketlerini istirdat ettikleri vakit o kapıcıyı idam ettiler. Adam bağırdı, ça
ğırdı, muhtaçtım, muzdardım dedi. Hayır dediler. Ölebilirdin, fakat düşmanla
teşriki mesai edemezdin dediler ve idam ettiler.
İkinci yine Belçika'da bir misal : Büyük bir tüccar dahilde kalmıştı, düşman
istila ettiği vakit bu adamın malik olduğu çuvalları kendisinden dun fiyatla aldı.
Belçikalılar memleketlerini istirdat ettikleri vakit buna da ağır ceza yaptılar.
Adam eğer bunları satmasaydım bunu benden cebren alacaklardı dedi. Alabilir
lerdi. Fakat sen düşmanlara teslim etmeyecektin dediler ve cezasım verdiler. Fa
kat Hükümetin müsaadesiyle dahilde kalıp da ihanet vaziyetinde bulunanları af
ettiler. Biz memleketimizde bu ruhu yaşatmak mecburiyetindeyiz. Türkiye her
hangi bir hadiseyi müstakbelde ne kadar hain, ne kadar kansız olursa olsun
Türkler'den hiçbir fert velev fikren olsun düşmanla teşriki mesai edememelidir...
(Alkışlar) İstiklâl Harbini ve istihlası takip eden zamanlarda kanunlarımızla ve ka
rarlarımızla bu fikir üzerinde ne kadar sahip olduğumuzu gösterdik ve göster
mekte devam etmek Meclisi Âlinizin eline mevdu bir emanettir. Fakat; Efendiler
Meclisi Âlinizin eline emanet olan o kadar kıymettar diğer bir emanet daha var
dır ki o da adalettir. Ben Dahiliye Vekili olduktan sonra muttali oldum ki bu He
yeti Mahsusayı Âliyenin verdiği kararlardan bazılarında zaman itibarıyla, bazıla
rında şahıs itibariyle, bazılarında vaka itibariyle esas itibariyle tehalüfier vardır.
Bir polis memuru tanıyorum. Kendisine efendi demişler, memursun, git şu ce(9) Tutanak Dergisi, C. 4, S. 196-198
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miyete gir ve iç yüzlerini öğren demişler. Vazifesini yapmış, o adam bugün haini
vatan olarak matruttur. İkinci bir vaka tanıyorum. Yine Dahiliye Vekâleti mesu
liyetini üzerime aldığım zaman muttali oldum. Bu da bir kaymakamdır. Kayma
kam kazalardan birisinde memurmuş, düşman işgal etmiş, Kuvayı Milliye tara
fından orada kalmaya memur edilmiş efendiler. Bu adam da bugün matruttur.
Hâtıramı zorlarsam daha pekçok misaller bulabilirim. Fakat Beyefendiler arz olu
nan misal kâfidir. Binaenaleyh Tasvibi Âlinize arz olunan Kanun nedir? Hainle
rin affı kanunu mudur? Hayır efendiler; her vakit, her zaman hatta en âli mah
kemelerden sudur etmesi muhtemel bulunan, hatanın tashihi kanunudur. Efen
diler rica ederim, bihakkin mahkûm ettiğimiz hainlere masumları karıştırarak
onları namasumiyetinden hainleri de hissedar etmeyiz. Onlar hain olarak kalsın
lar. Halbuki bugün bunlara alelıtlak haindir diyemezsiniz. İşte zikrettiğim misal
ler. Biz de onlar kadar masumuz. Ne yapalım hatanın kurbanıyız, ne yapalım va
tan uğruna kurban, feda olduk derler. Fakat bunlar içerisinde Temyiz Reisi gibi,
Şûrayı Devlet Reisi gibi, Erkânı Harbiye Reisi Sanisi gibi bitaraf olan zevattan
mürekkep üç kişilik bir heyete tevdi ettiğiniz vakit sırf zamana, mekâna, isme,
vakaya ait hususat üzerinde tetkikatlarını icra ettikleri ve hükümlerini vererek
haini masumdan ayırdıkları zaman artık o adamlara bihakkin hainsiniz diyebili
riz. Rica ederim arkadaşlar masumları ayırınız ve vatandaşlarınızı böyle vatan
hainlerine hain demek hakkından mahrum bırakmayınız. (Alkışlar).
Mahmut Esat B. (Adliye Vekili) (İzmir) - Muhterem Efendilerim; Âüf Beyle Sü
leyman Sırrı Beyi dinledikten sonra sandım ki Hükümetimiz mücerret hainlerin
affı için bir Kanun Lâyihası hazırlamış ve Heyeti Celilenize takdim etmiştir. Ha
yır efendim, hakikat böyle değildir. Hükümetiniz, verilen kararlarda mutlaka
haksızlık vardır demiyor. Fakat; en küçük bir hata yüzünden en büyük haksızlı
ğa meydan vermek istemiyoruz. Onun içindir ki bu Kanun Lâyihasını Heyeti Ce
lilenize takdim ediyor. Efendilerim mahkemelerin kararları temyize tabi tutulur
ken hatta askeri divanı harplerin kararı bile temyiz edilip dururken ve hatta
Mahkemei Temyizin kararları dahi hatayı adli diye Heyeti Celileniz tarafından tet
kik edilirken beş altı kişilik bir heyetin vardığı karara isabeti mahs var demek ne
dereceye kadar doğru olur? Bunu Heyeti Celilenizin takdir ve vicdanına terk ede
rim.
Beyefendiler vaktiyle teşekkül edip karar veren heyetin çok musip, çok hami
yetli ve çok muhterem zevattan teşekkül ettiğinde şüphe yoktur; fakat, bu heyet
nihayet elindeki bir takım vesikaya istinatla içtihat ederek karar vermiştir. Mesalin tecellisinde, vesaikin tahlilinde hata olabilir. Hata olamaz demek, o heyetin
kendi kendine Papalık mesnedi izafe etmesi kadar gülünç bir şey olur. Efendile
rim zannederim lâik Cumhuriyette lâik demokrasilerde lâyıklık mevzubahs ola
maz. Cumhuriyetin demokrasilerin en büyük kuvveti hataları görmek ve onları
tashih etmektir. İnkıkâplar oradan kuvvet alırlar yoksa hatada ısrar, İnkılâp şimesidir demek, bendenizce inkılâbın manasıyla tetabuk etmeyen bir iddiadır. İn
kılâp behemehal haksızlığa yol vermek mi demektir, yoksa haksızlığı yıkmak mı
demektir? Bendeniz zannediyorum ki haksızlığı yıkmaktır. Teşekkül edecek ikin
ci bir heyet, eğer varsa, behemehal böyle bir hatayı tashih edecek. Hata olabilir
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efendiler. Yüzüne hain damgayı vurduğunuz bir vatandaşa ve hatta onun evlâdı
na ve ahfadına intikal edecek bu damgayı vurduğunuz vatandaşa bir merhalei il
tica vermek de zannederim ki inkılâba muhalif birşey değildir. O merhalei iltica
ikinci heyet olacaktır. Hükümetimizin Heyeti Celileden istediği işte budur. Hak
sızlığa maruz kaldığını iddia eden bir vatandaş ikinci bir heyet huzuruna iltica
etsin ve hakikaten hakkında bir hata varsa bunu tashih ettirsin diyorum.
İnkılâbın kuvveti hain damgasını yüzünde taşıyanların adetlerinin artmasıy
la değil, azalmasıyledir. Kanunun müzakeresine geçilmesini ve icap eden tadila
tın lüzum gördükçe Heyeti Celilenizce yapılmasını bilhassa rica ederim. Vatan
daşlarınız kararınızı bekliyor (Alkışlar).
Mustafa Necati Bey (Maarif Vekili) (İzmir) - Arkadaşlar bu Kanunu Şükrü Ka
ya Bey ve Mahmut Esat Bey müdafaa ettikten sonra çıkıp söz söylemezdim. Fa
kat Kanunun altında imzam bulunduğu için ve uzun zamanlar İstiklâl Mahke
mesi Riyasetinde ifayı vazife ettiğim için hissiyatımı Heyeti Âliyenize arz etmeyi
vazife adettim. İnkılâp içinde yaşıyanlar ve inkılâbın cehdleri içinde vazife ifa
edenler, hedef olarak inkılâbın gösterdiği yolda yürürler. Bu vazifeyi ifa ederken
bütün heyecanları muhiplerinden ve gayenin azametinden alırlar. Arkadaşlar; bu
vazife ifa edilirken daima karar veren arkadaşlarınız; hata etmiyeyim ve hata etmiyerek ifayı vazife edelim diye endişe içinde kalmışlar ve hatadan kaçınmışlar
dır. Fakat gayenin ulviyeti, maksadın büyüklüğü heyecanın kudreti ifayı vazife
esnasında dahi insanları yanlış karar vermeye sevk edebilir, insanlar hata edebi
lirler ve bu hata ettikleri zaman dahi af etmek için iltica edecek bir yer bulabilir
ler. Muhit bulabilirler. Zaferden sonra Heyeti Âliyeniz bu gibi hataları tahmin
ederek bu vazifeyi ifa etmiş ve tarihi olan bu vazife hakkiyle ifa olunmuştur. Bu
hiçbir vakitte inkılâbın kanunlarının kuvvetlerini azaltmaz. Onun için Heyeti Âliyenin kararıyla teşekkül eden tasfiye heyeti vazifesini ifa etmiştir ve hakikaten
safiyetle ve samimiyetle ve heyecanla hata etmemek için ifayı vazife etmiştir. İçin
de tek bir vatandaş dahi masum iken hata yüzünden muhakkak surette zalim
vaziyetine düşerse, bu bir tek adamın yüzünden dahi Kanunun bırakmış olduğu
tesir atı izale etmek muvafık olur. Bir tek vatandaşın alnında kara damga ile kal
masını, evlât ve ahfadının o suretle tanınmasını dahi Heyeti Âliye çekemez. Onun
için bir tek kişi için dahi olsa bu Kanunu çıkarmak lâzımdır. Yoksa hata vaki de
ğildir, itilaflar icra olunurken içinde bulunan kaynayabilir diye bir zihniyete gire
meyiz. Heyeti Âliyeye hükümetin takdim etmiş olduğu Kanunda maksat; yüksek
bir heyetten yeni baştan tetkikat icra edilmesini talep etmektedir. Eğer masum
vatandaşlar varsa bu Heyeti Âliyeye müracaat edecekler ve müracaatlarında He
yeti Âliye tetkikat yapacak, bu Heyeti Âliyeye kanaat gelirse vuku bulan tasviyeyi ıslah edecektir. Bütün vatandaşlara ait ve şamil bir hak, kendisinden nezolunan arkadaşlar bu mahkeme vasıtasıyla müracaat ederek hak talep edeceklerdir.
Heyeti Âliyenizin bu gibi vatandaşlara, haklarını talep için bir müracaat kapısı
irae etmemesi hiçbir zaman doğru olamaz. Binaenaleyh bir heyeti âliyenin icrayı
adalet etmesine müsaade buyurulmasını rica ederim."
Üç k o m i s y o n d a n geçerek Genel Kurula gelen t a s a r ı üzerinde yapılan
geniş ve k a p s a m l ı b u g ö r ü ş m e d e 8 5 4 n u m a r a l ı K a n u n a göre k u r u l a n He426
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yetin başkanı, Millî Savunma, İçişleri, Adliye ve Millî Eğitim Bakanları ile
Adalet Komisyonu Sözcüsünün açıklamaları sonunda :
a) 26.5.1926 tarihli 854 numaralı Kanuna göre memur olamayacak
larına karar verilenler ile 25.9.1923 tarih ve 347 numaralı kanuna göre
askerlikle ilişkileri kesilenler hakkında verilen kararları ikinci derecede
incelemek üzere Âli Karar Heyeti kurulacağı,
b) Bu Heyetin Yargıtay ve Danıştayca seçilen iki, Genel Kurmay Baş
kanınca seçilen bir kişiden oluşacağı,
c) Âli Heyetin görevi başladığı tarihten başlayarak üç ay içinde sözü
edilen kişilerin kendileri ya da mirasçılarının yazılı başvurularını incele
yeceği, Heyetin görev süresinin birbuçuk yü olacağı,
d) Heyetin, ilgilileri ve bilgisi olan herkesi dinleyebileceği, evvelki ka
rarın kaldırılma biçimindeki kararlara ordunun uyma zorunluğu olmadıÂli Heyet kararlarının kesin olduğu,
İlkelerini kapsayan 1289 saydı kanun kabul edildi (10).
Meşrutiyetin ilanıyla başlayıp İstanbul'un işgali ile yoğunlaşan ba
ğımsızlık savaşı boyunca sürdürülen Türk ve Müslümanlarca doğrudan
işlenen ihanet zirciri noktalandı.
İmparatorluktan Cumhuriyete geçerken ülke parçalanıp her bölümü
ayrı ellere geçmiş, karşılaşılan sorunlar ve çekilen acılar insanların doğ
ruyu görmesini engellemiştir.

(10) Resmi Gazete : 28 Mayıs 1928-900- Kavanin Dergisi S. 261-262
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C - Okuma Yazma Seferberliğinin Malî Kaynağı

Yurt düzeyinde h e r sınıf y u r t t a ş ı n katılımı ile ilân edilen okuma-yazm a seferberliği 1353 n u m a r a l ı Yasanın k a b u l ü ile noktalandı.
Tarihte benzeri olmayan ve t o p l u m u b ü t ü n ü ile s a r a n b u etkinliğin
gerektirdiği parayı a n m d a s a ğ l a m a k üzere 1 Kasım 1928'de, A t a t ü r k ' ü n
Meclisi açış söylevini o k u d u ğ u ve Harf Devriminin Genel Kurulda görü
ş ü l d ü ğ ü g ü n , B a k a n l a r Kurulu d a bir t a s a r ı hazırlayıp Meclise s u n d u .
B u t a s a r ı ile 1928 yılı Millî Eğitim Bakanlığı b ü t ç e s i n d e yeni harflerin
gerektirdiği giderler için y e n i d e n bir b ö l ü m açıklıyor ve b u b ö l ü m e dört
yüz b i n lira o l a ğ a n ü s t ü ödenek konuyordu.
B u ödenek çeşitli dairelerin 1928 yılı maliyesi b ü t ç e s i n i n çeşitli bö
l ü m ve m a d d e l e r i n d e n alınarak sağlanıyordu (1).
T a s a r ı m n gerekçesi ve B ü t ç e Komisyonu r a p o r u önemi nedeniyle ay
n e n alınmıştır (2).

Esbabı Mucibe
Yeni harflerin istilzam eylediği masraf karşılığı olarak dört yüz bin liralık tah
sisata ihtiyaç görülmüş ve mezkûr tahsisatın 1928 senesi muhtelif devair bütçe
lerinden tasarrufu kabil olan fasıl ve maddelerinden inhası suretiyle temini
mümkün bulunmuş olduğundan bu esasa göre merbut kanun lâyihası tanzim
kılınmıştır.
Bütçe Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Matbaalarda istimal edilmek üzere ithal edilecek yeni harfler için istifası lâ
zım gelen gümrük resmine karşılık olarak 1928 bütçesine tahsisatı fevkalâde
vaz'ı hakkında Başvekâletten varit olup encümenimize havale buyurulan kanun
lâyi! ;ası Maarif Vekili Bey hazır olduğu halde mütalaa ve tetkik olundu.
Lâyihaya merbut esbabı mucibede harf inkılâbının mesut neticelerini bir an
evvel tahakkuk ettirebilmek için tab'iyatı teşvik ve teshil lüzumuna kanaatle ha
riçten celp edilecek matbaa hurufatından gümrük resmi alınmaması muvafık gö
rüldüğü, ancak prensip iübariyle bu şekil ihtiyar edilmediğinden bütçenin tasarrufaü umumiyesi karşılık olmak ve bir taraftan irat, diğer taraftan masraf kayde
dilmek üzere 1928 bütçesine 200 000 liralık tahsisaü fevkalâde vaz'ı teklif edil(1) Tutanak Dergisi, C: 5, S. 23
(2) Tutanak Dergisi, C: 5,8.11.1928 tarihli Üçüncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 4 numaralı basma yazı
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diği izah olunmuş ve Maliye Vekili Bey varidat ve masrafa müsavi tesiri olmak iti
bariyle müdevven şekilde istisnanın temini tercih edildiğini ifade eylemiştir.
Yeni harflerin kabulü gibi fevkalâde bir sebeple bu kerre hariçten ithali lâzım
gelen yeni matbaa hurufatından alınabilecek gümrük resmi esasen 1928 bütçe
sinden derpiş edilmiş olmadığı cihetle istisnanın gümrük varidatımızda herhan
gi bir tenakusu istilzam etmeyeceğini ve bir taraftan bu hurufatın gümrük rüsu
mu varidata kayıt, diğer taraftan da tahsisatından sarf edileceğine göre bütçenin
hakikî muvazenesine tesiri olmayacağım ve istenilen tahsisat için tasarrufatı
umumiyenin karşılık ittihazına dair layihada münderiç noktai nazara esasen ma
hal olmayıp matlup tahsisatın karşılığı da beraberinde bulunduğunu nazarı iti
bara alan encümenimiz lâyihayı esas itibariyle kabulü muvafık görmüş ve mad
delerde ibareye ve şekle ait bazı tadilât icrasıyla lâyihanın Heyeti Umumiyeye ar
zına karar vermiştir.
7.11.1928
Şefik
M. Nahit
Niyazi Asım
Mükerrem
Ata

Şakir
A. Şuuri
Muhlis
Adil
M. Kâzım
Rasim

8.11.1928 tarihli Ü ç ü n c ü Birleşimde g ö r ü ş ü l e n t a s a r ı n ı n 1 inci m a d 
desi üzerinde Millî Eğitim B a k a n ı söz a l a r a k ( 3 ) :
"MUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İzmir) - Tahsisatı munzammaya mü
teallik olan kanun lâyihasında paranın sureti sarfı hakkında sarih esaslar dere
olunmadığı için zapta geçecek nokatın dercini istirham edeceğim. Malumu âlinizdir ki sarf meselesi büyük ve şümullü bir mesele olduğu için ayrı ayrı sarf oluna
cak mevadın derci kabil olmamıştır. Onun için burada bilumum masarif diye bü
tün şu masrafları kastettik, bunları arz ediyorum :
1. Dil heyeti tarafından basılan alfabe, gramer imlâ lügati vesairenin her tür
lü neşriyat masarifi.
2. Dil heyeti hakkı huzuru.
3. Yeni harflerle mektep kitapları basmak ve basılan kitaplara mükâfat ver
mek, bu kabil neşriyatı satın almak ve buna mukabil tabbı vesaire masraflarım
vermek,
4. Halk dersanelerine ve millet mekteplerine ait her nev'i masrafı yapmak, bu
dersaneler ve mektepler için yeni harflerle mevkut, gayrı mevkut mecmua ve ki
tap vesaire basmak.
(3) Tutanak Dergisi, C: 5, S. 23
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5. Devlet matbaasının tesisat ve inşaatına sarf etmek.
Bunların zapta geçmesini bilhassa istirham ederim."
dedi.
Ödeneğin harcanacağı yerleri açıklayan Bakanın konuşmasından
sonra maddeler oylanarak metin kesinleşti ve 1354 Numaralı Kanun ola
rak yayımlandı (4).
(4) Resmi Gazete : 13.11.1928 -1309
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D - Devletler Arasında Savaşın Millî Siyaset Aracı Olarak
Kullanılmaması
Trabhısgarp Savaşı ile b a ş l a y a n Balkan ve Cihan savaşları ile s ü r e n
felaketlerin y o r g u n l u ğ u ve bitkinliği üzerine gelen bağımsızlık savaşında,
a r t a k a l a n m a d d i kaynaklarının t a m a m ı m ve seçkin insanını t ü k e t e n
Türk u l u s u , s a v a ş ı n sebebinin felâketi önlemek ve s o n derece h a y a t î ol
m a d ı k ç a cinayetten farksız b u l u n d u ğ u n u y a ş a y a r a k g ö r m ü ş t ü .
B u n u n s o n u c u olarak T ü r k H ü k ü m e t i "Yurtta barış, c i h a n d a b a r ı ş "
özdeyişiyle anlatılan millî inanışı milletlerarası sözleşmeye bağlıyan "Kellog" Paktını i m z a l a m a d a d u r a k s a m a göstermedi.
Yapımcısının adı ile anılan b u sözleşme, A.B.D. Dışişleri B a k a n ı Kellog ile F r a n s a Dışişleri B a k a n ı Briant a r a s ı n d a Ağustos 1928'de Sürekli
Barış Anlaşması adı altında imzalandı.
Kellog, 1929'da Nobel Barış Ö d ü l ü k a z a n m ı ş ve Lahey'deki Adalet Di
vanı üyeliğinde b u l u n m u ş t u r .
Sözleşmenin TBMM'ce o n a y ı n a dair t a s a r ı , 11.11.1928'de B a k a n l a r
K u r u l u n c a k a b u l edilerek 18.11.1928'de Meclise s u n u l d u .
T a s a r ı m n s u n u ş tezkeresi gerekçesi, sözleşme m e t n i ve Dışişleri Ko
misyonu metni, tarihi önemi nedeniyle a y n e n alınmıştır (1).
18.XI.1928
BMM YÜKSEK REİSLİĞİNE
Pariste 27 Ağustos 1928 tarihinde Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, İngil
tere ve Dominyonları, İtalya, Japonya, Lehistan ve Çekoslovakya hükümetleri
arasında âktedilen harbin milli siyaset âleti olarak istimalinden feragati mutazammın bir çok taraflı muahedeye Hükümeti Cumhuriyetimizin de iştiraki hak
kında Hariciye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 11.XI. 1928
tarihli içtimaında yüksek meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur.
Muktezasmın ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet
(1) Tutanak Dergisi, C. 7,19.1.1929 tarihli 27 nci Birleşim Tutanağına bağlı 27 sayılı basma yazı
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Esbabı Mucibe Lâyihası
Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, İngiltere ve Dominyonları, İtalya, Japon
ya, Lehistan ve Çekoslovakya Hükümetleri arasında müzakere edildikten sonra
27 Ağustos 1928 tarihinde Paris'te âkt ve imza edilmiş olup harbin milli siyasete
âlet olarak istimalinden feragati tazammun eden birçok taraflı misak ayni tarih
te Amerika sefareti tarafından hükümetimize tebliğ edilmiş ve işbu misaka bütün
dünya devletleri gibi Türkiye Cumhuriyeti de iltihaka davet olunmuştur.
Amerika hariciye nazırının ismine izafeten (Kellok misakı) tesmiye olunan bu
muahedenamenin ötedenberi takip edegeldiğimiz sulhperver ve müsalemetkâr si
yasete her veçhile tevafuk etmekte bulunduğu ve teşebbüsü vakiin umumi sulh
cereyanlarında şayanı nazar bir adım teşkil ettiği teemmül kılınarak Amerika se
firine verilen cevapnamede Hükümetimizin iltihak teklifini memnuniyetle kabul
ettiği işar ve bu bapta Washington Büyük Elçimiz lazım gelen imza selahiyeti ve
rilmiş olduğu ilâve edilmiş ve filvaki Amerika Hükümeti nezdindeki büyük elçi
mize de Kelloğ Misakına iltihak için icap eden selâhiyetname gönderilmiştir.
Hükümetiniz merbut kanun lâyihasile salifüzzikir birçok taraflı Paris muahedenamesini ve Türkiye Cuınhuriyetinin işbu muahedeye iltihakım bildiren ve
muahede zirinde imza mahiyetini haiz olan iltihak beyannamesi ve cevabını Bü
yük Millet Meclisinin nazarı tetkik ve tasvibine arz eyler.
Kelloğ Misakının Metni
(Alman Hükümeti Reisi
(Amerika Düveli Müttehidesi Hükümeti Reisi,
(Haşmetlu Belçika Kralı,
(Fransa Cumhuriyeti Reisi,
(Haşmetlu Büyük Britanya ve İrlanda ve Maverayi Ebhârdaki İngiliz Ülkeleri
Kiralı ve Hindistan İmparatoru,
(Haşmetlu İtalya Kiralı,
(Haşmetlu Japonya İmparatoru,
(Lehistan Cumhuriyeti Reisi,
(Çekoslovakya Cumhuriyeti Reisi,
(Kendilerine terettüp eden insaniyetin saadet ve refahını inkişaf ettirmek va
zifesini derin bir surette hissederek,
(Milletleri beyninde halen cari münasebaü dostane ve sulhperveranenin ile
lebet idamesi için harbin milli siyasete âlet ittihaz olunmasından açık bir suret
te feragat edilmek zamanı hulul ettiğine kail olarak münasebaü mütekabilerinde
her türlü tahavvülaün ancak tarzı muslihanede istihsal ile sulh ve intizam daire
sinde kuvveden file isad ve badezin milli menafünin inkişafını harbe müracaat
ederek temine sai olacak olan vaziülimza herhangi bir devletin işbu muahede fevaidinden mahrum edilmesi lüzumuna kanaat getirerek,
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(Gösterdikleri misale imtisal eylediğini bilumum milletlerin işbu mesaii insaniyeye biliştirak muahedeyi hazıraya meriyülicra olur olmaz iltihak ederek kendi
efradım feyzaver ahkâmından müstefit ve bu suretle cihanın medeni milletlerini
harbi kendi milli siyasetlerine âlet ittihaz etmekten müştereken feragat hususun
da tevhit edecekleri ümidile,
(Bir muahede âktetmeğe karar vermişler ve bu maksatla murahhaslarım ta
yin etmişlerdir.
Şöyleki :
(Murahhasların esamisini havi cetvel takip eder).
(Müşarüleyhim usulüne muvafık görülen salahiyetnamelerini badettaati mevaddı atiyede mutabık kalmışlardır.
Madde 1. - Âli Âkit taraflar kendi milletleri namına beynelmilel ihtilafatı hal
için harbe müracaatı ret ve takbih ve münasebatı mütekabilelerinde Harbi milli
siyaset için âlet ittihaz etmekten feragat ettiklerini sureti resmiye ve müdephebede beyan ederler.
Madde 2. - ÂH Âkit taraflar menşe veya mahiyeti ne olursa olsun aralarında
zuhur edebilecek bilcümle ihtilafat ve münazeatın hal ve faslı çarelerinin ancak
vesaiti muslihanede taharri edilmek lazımesini tasdik ederler.
Madde 3. - İşbu muahede, mukaddimede zikrolunan Âli Akitler tarafından
her birinin kendi teşkilâtı esasiye kanunları tatbikatına tevfikan, tastik edilecek
ve mütûnu musaddakanın kâffesinin Washington'a tevdiini müteakip beyinlerin
de mamulünbih olacaktır.
(İşbu muahede bâlâdaki fıkrada tasrih olunan veçhile mevkii meriyete vaz
olunduktan sonra diğer bilumum devletlerin iltihakı için icap eden müddetin devamınca, küşade bulundurulacaktır. Her devletin iltihakını musaddak metin
Washington'a tevdi olunacak ve muahede keyfiyeti tevdii müteakip hemen bu su
retle iltihak eden devlet ile düveli sairei Âkide beyninde meriyülicra olacaktır.
(Mukaddemede zikrolunan devletlerle bilahara işbu muahedeye iltihak ede
cek olan her devlete muahedename metni ile tasdik veya iltihakı natık metinlerin
herbirinin sureti musaddakalarını ita hususu Amerika Düveli müttehidesi hükü
metine aittir. Kezalik marüzzikir hükümetlere tastik veya iltihakı natık her met
ni) keyfiyeti tevdii müteakip, derhal telgrafla tebliğ etmek Cemahiri Müttehide
hükümetine ait olacaktır.
Tasdikan lilmakal murahhaslar her iki metin ayni terecede muteber olmak
üzere işbu muahedeyi Fransızca ve İngilizce olarak imza ve mühürlerile tahtim
etmişlerdir.
(Bin dokuzyüz yirmi sekiz senesi Ağustosunun yirmi yedinci günü Paris'te
tanzim edilmiştir.
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Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, İngiltere ve Dominyonları, İtalya, Japon
ya, Lehistan ve Çekoslovakya Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1928 tarihinde
Paris'te imza edilen ve harbin milli siyaset âleti olarak istimalinden feragati tazammun eden birçok taraflı misaka Türkiye Cumhuriyetinin iltihakını bildirmek
ve muahedenin üçüncü maddesi mucibince metnin imzası mahiyetini haiz olmak
üzere Washington Büyük Elçisi Muhtar Beyefendi tarafından selâhiyeti mahsusaya müsteniden 31 Teşrinievvel tarihinde Amerika hariciye nezaretine ita edil
miş olan beyanname :
Soussigne Ambassadeur Exiraordinaire Plenipotentiaire Turquie Washington
dûment autorise a honneur declarer formellement pour et nomson Gouvernement du Gouvernement Republique Turque sous reserve ratifietion Grande Assemblee National Turque adhere traiste singe Paris 27 Aout entre Allemange,
Etat Unis Belgique, France, Grande Bretange et Dominions, İtalie, Japon, Polonge et Tehekoslovaquie.
Singe; Ahmet Muhtar
(Tercüme)
Ziyirde Vaziülimza Türkiyenin Washington Murahhas ve Büyük Elçisi usulü
dairesinde selahiyettar olarak hükümeti nam ve hesabına resmen beyan ile kesbi şeref eder ki; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisinin
tastiki kaydi ihtirazisi tahtında Paris'te 27 Ağustosta Almanya, Amerika, Belçika,
Fransa, İngiltere ve Dominyonları, İtalya, Japonya, Lehistan ve Çekoslovakya hü
kümetleri arasında imza edilmiş olan muahedenameye iltihak eyler. (Ahmet
Muhtar)
İşbu beyannamenin vusulünü bildirmek üzere Amerika hariciye nezareti ta
rafından Washington büyük elçiliğimize gönderilen cevap :
BMM. tarafından tasdik edilmek şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
Pariste 27 Ağustos 1928 tarihinde Almanya, Belçika... Hükümetleri tarafından
imza olunan harpden feragati mütezammm olan muahedeye iltihak ettiğini natık
hükümetiniz nam ve hesabma verdiğiniz beyanname ile salahiyetnameleri tevdi
eden 31 birinci Teşrin tarihli notanızı almakla şeref kesbettim.
Muahede dosyasma vazedilen selâhiyetnamelerle beyannameyi büyük mem
nuniyetle ahzeyledim.
imza
Frank D. Kellog
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HARİCİYE KOMİSYONU RAPORU
Riyaseti Celileye
Muharebeyi milli siyaset aleti olarak kullanmaktan vaz geçme taahüdünü ih
tiva eden ve Kellog misakı denilen muahedename ve buna müteallik kanun lâyi
hası ve merbutatı encümenimizce tetkik edildi.
Kellog misakını sulh yolunda milletlerin ümit verici bir adımı telakki eden ve
vazettiği esasları Türkiye Cumhuriyetinin yüksek sulh gayesine uygun gören hü
kümetimiz muahedenameyi memnuniyetle kabul ederek Washington Büyükelçi
mize, Büyük Millet Meclisinin tastikiyle katiyet kesp etmek üzere iltihak ve imza
salâhiyetini vermiştir.
Binaenaleyh muahedename ve buna müteallik kanun lâyihası iltihakı tazam
mum eden mektuplarla beraber Encümenimizce kabul edilmiş ve Büyük Meclisin
tasvibine arz olunmuştur.
Reis
Kâtip
Erzincan
Edirne
Saffet Ziya
Sivas
Samsun
Necmeddin
N. Sadullah
Kocaeli
Trabzon
İ. Sürreya
H. Nebizade
Bursa
Münür

Genel K u r u l d a 19.1.1929 tarihinde g ö r ü ş ü l e n (2) t a s a r ı üzerinde Dı
şişleri B a k a n ı aşağıdaki açıklamada b u l u n d u .
HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY - Artık Kellog misakı namı altında
marif olan ve harbin milli siyaset vasıtası olarak kullanılmaması taahhüdünü ih
tiva eden Paris misakının lütfen heyeti celilenizce müstacelen müzakeresini rica
edeceğim.
Esası isminden de anlaşılacağı üzere bu misak Büyük Meclisin tasvibine
mukterin olan Cumhuriyet Hükümetinizin takip etmekte olduğu sulh siyasetine
temamile tevafuk etmektedir.
Bu misaka iştirakimizi bildirmek için şimali Amerika müttefik Cumhuriyetle
ri namına buradaki büyük elçiler tarafından vukubulan teklif notasına tarafımız
dan verilen cevap malûmunuzdur.
REİS - Müstaceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. Müstaceliyetle müzakeresini
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.
(2) Tutanak Dergisi, C. 7, S. 58-59
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Heyeti umumlyesi hakkında söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 8 Aralık 1929 tarihinde 1384 n u m a r a l ı K a n u n l a o n a y l a n a n (3)
KELLOG MİSAKININ METNİ
Alman Hükümeti Reisi,
Amerika Düveli Müttehidesi Hükümeti Reisi,
Haşmetlû Belçika Kralı,
Fransa Cumhuriyeti Reisi,
Haşmetlû Büyük Biritanya ve İrlanda ve Maverayi Ebhardaki İngiliz Ülkeleri
Kralı ve Hindistan İmparatoru,
Haşmetlû İtalya Kralı
Haşmetlû Japonya İmparatoru,
Lehistan Cumhuriyeti Reisi,
Çekoslovakya Cumhuriyeti Reisi,
Kendilerine terettüp eden insaniyetin saadet ve refahım inkişaf ettirmek va
zifesini derin bir surette hissederek;
Milletleri beyninde halen cari münasebatı dostane ve sulh perveranin ilelebet
idamesi için harbin milli siyasete âlet ittihaz olunmasından açık bir surette fera
gat edilmek zamanı hulul ettiğine kail olarak münasebatı mütekabilelerinde her
türlü tahavvülâtm ancak tarzı muslihanede istihsal ile sulh ve intizam dairesin
de kuvveden file isal ve badezin milli menafimi inkişafını harbe müracaat ederek
temine sai olacak olan vazıülimza her hangi bir Devletin işbu muahede fevaidinden mahrum edilmesi lüzumuna kanaat getirerek;
Gösterdikleri misale imtisal eylediğini, bilumum milletlerin işbu mesaii insaniyeye biliştirâk muahedeyi hazıraya meriyülicra olur olmaz iltihak ederek kendi
efradını feyzaver ahkâmından müstefit ve bu suretle cihanın medenî milletlerini
harbi kendi millî siyasetlerine âlet ittihaz etmekten müştereken feragat hususun
da tevhit edecekleri ümidile;
Bir muahede aktetmeğe karar vermişler ve bu maksatla murahhaslarını ta
yin etmişlerdir.
Şöyleki: Alman Reisicumhuru :
Hariciye Nazırı Doktor Güstav Stereseman'ı,
Amerika Reisicumhuru :
Nazır Frank B. Kellogg'u,
Haşmetlû Belçika Kralı:
Hariciye Nazırı Paul Haymans'ı,
(3) Resmi Gazete: 52.1929 - İlli
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Fransa Reisicumhuru :
Hariciye Nazırı Aristide Brıand'ı,
Haşmetlû Büyük Biritanya ve İrlanda ve Maverayi Ebhârdaki İngiliz Ülkeleri
Kralı ve Hindistan İmparatoru :
Büyük Biritanya ve Şimalî İrlanda ile Şahesn Cemiyeti Akvam Azasından ol
mayan Biritanya İmparatorluğu aksamı için :
Lancastre Dokalığı Şansöliyesi, Hariciye Nazırı Vekili Lord Cushendun'i,
Kanada Dominyonu için :
Başvekil ve Hariciye Nazırı William Lyon Mackenzie King'i,
Avusturalya Commonwealthi için :
Heyeti İcraiye âzasmdan Alexandere John Mcachlan'ı,
Yeni Zelanda Dominyonu için :
Büyük Biritanyada Yeni Zelanda Komseri Âlisi Sir Christopher James Parr'ı,
Cenubî Afrika İttihadı için :
Büyük Biritanyada Cenubî Afrika İttihadı Komseri Âlisi Jacöbus Stephanos Smit'i,
İrlanda Serbest Hükümeti için :
Heyeti İcraiye Reisi M. William Thomas Cosgravey'ı,
Hindistan için :
Lancastre Dokalığı Şansölyesi, Hariciye Nazırı Vekili Lord Cushendun'i,
Haşmetlû İtalya Kralı:
Pariste Elçi ve Fevkalâde Murahhas Kont Gaetano Manzoni'yi,
Haşmetlû Japon İmparatoru :
Müşaviri Hususî Kont Uchiday'ı,
Lehistan Reisicumhuru :
Hariciye Nazırı M. A. Zaleskiy'i,
Çekoslovakya Reisicumhuru :
Hariciye Nazırı Doktor Eduard Benes'ı.
Müşarileyhim usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini badetteati mevaddı âtiyede mutabık kalmışlardır :
MADDE 1. - Âli âkit taraflar kendi milletleri namına beynelmilel ihtilâfatı hal
için harbe müracaaü ret ve takbih ve münasebaü mütekabilelerinde harbi millî
siyaset için alet ittihaz etmekten feragat ettiklerini sureti resmiye ve müdebdebede beyan ederler.
MADDE 2. - Âli âkit taraflar menşe veya mahiyeti ne olursa olsun aralarında
zuhur edebilecek bilcümle ihtilâfat ve münazeatın hal ve faslı çarelerinin ancak
vesaiti muslihanede taharri edilmek lâzımesini tasdik ederler.
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MADDE 3. - İşbu muahede, mukaddemede zikrolunan Âli Akitler tarafından
her birinin kendi teşkilâtı esasiye kanunları tatbikatına tevfikan, tasdik edilecek
ve mütûnu musaddakanın kaffesinin Washington'a tevdiini müteakip beyinlerin
de mamulünbih olacaktır.
İşbu muahede, bâlâdaki fıkrada tasrih olunan veçhile mevkii meriyete vazolunduktan sonra diğer bilumum devletlerin iltihakı için icap eden müddetin devamınca küşade bulundurulacaktır. Her Devletin iltihakını musaddak metin
Washington'a tevdi olunacak ve muahede, keyfiyeti tevdii müteakip hemen bu
suretle iltihak eden Devlet ile Düveli sairei âkide beyninde meriyülicra olacaktır.
Mukaddemede zikrolunan devletlerle bilahara işbu muahedeye iltihak edecek
olan her devlet muahedename metni ile tasdik veya iltihakı natık metinlerin her
birinin sureti musaddakalarını ita hususu Amerika Düveli Müttehidesi Hüküme
tine aittir. Kezalik marüzzikir Hükümetlere tasdik veya iltihakı natık her metni,
tevdii müteakip, derhal telgrafla tebliğ etmek Cemahiri Müttehide Hükümetine
ait olacaktır.
Tasdikan lilmakal murahhaslar her iki metin aynı derecede muteber olmak
üzere işbu muahedeyi Fransızca ve İngilizce olarak imza ve mühürlerile tahtim
etmişlerdir.
Bin dokuzyüz yirmi sekiz senesi ağustosunun yirmi yedinci günü Paris'te
tanzim edilmiştir.
İmza

Güstav Streseman
Frank B. Kellogg
Paul Hymans
Ari. Briand
Cushendun
W. L. Mackenzie King
A. J. Mcachlan
C.J. Parr
J. S. Smıt
Wiliam T. Cosgravey
Dushendun
G. Manzoni
Uchıda
August Zaleskı
Dr. Eduard Benes
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Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, İngiltere ve Dominyonları, İtalya, Japonya,
Lehistan ve Çekoslovakya hükümetleri arasında 27 Ağustos 1928 tarihinde Pa
ris'te imza edilen ve harbin millî siyaset aleti olarak istimalinden feragati tazammun eden' bir çok taraflı misaka Türkiye Cumhuriyetinin iltihakını bildirmek ve
muahedenin üçüncü maddesi mucibince metnin imzası mahiyetini haiz olmak
üzere Washington Büyükelçisi Muhtar Beyefendi tarafından salâhiyeti mahsusaya müsteniden 31 Teşrinievel tarihinde Amerika Hariciye Nazaretine ita edilmiş
olan beyanname
Zîrde vaziülimza Türkiyenin Washington Murahhas ve Büyük Elçisi, usulü
dairesinde salâhiyettar olarak Hükümeti nam ve hesabına resmen beyan ile kesbi şeref eder ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
tasdiki kaydı ihtirazisi tahtında, Pariste 27 Ağustosta Almanya, Amerika, Belçi
ka, Fransa, İngiltere ve Dominyonları, İtalya, Japonya, Lehistan ve Çekoslovak
ya hükümetleri arasında imza edilmiş olan muahedenameye iltihak eyler.
imza
Ahmet Muhtar
İşbu beyannamenin vusulünü bildirmek üzere Amerika Hariciye Nezareti tarafından
Washington Büyük Elçiliğimize gönderilen cevap
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilmek şartile Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin Paris'te 27 Ağustos 1928 tarihinde Almanya, Belçika, ...
Hükümetleri tarafından imza olunan harpten feragati mütezammın olan muahe
deye iltihak ettiğini natık Hükümetiniz nam ve hesabma verdiğiniz beyanname ile
salâhiyetnameleri tevdi eden 31 inci teşrin tarihli notanızı almakla şeref kesbettim.
Muahede dosyasına vazedilen salâhiyetnamelerle beyannameyi büyük mem
nuniyetle ahzeyledim.
İmza
Frank B. Kellogg
KELLOG PAKTI'NIN UYGULAMAYA KONMASI
TBMM'ce 29 Aralık 1929 tarihinde 1384 numaralı Kanunla onaylanan, sava
şın millî siyaset aleti olarak kullanılmaması hakkındaki Kellog Paktı'nın ilk uy
gulama alanı Doğu Avrupa ülkelerinde oldu.
25.3.1929 tarihinde Bakanlar Kurulunca aşağıdaki gerekçe ile (1) Meclise su
nulan kanun tasarısı 31.3.1929 tarihinde Dışişleri Komisyonunda görüşülüp, ra
pora bağlandı.
(1) Tutanak Dergisi, C: 10,1.4.1929 tarihli 47 nci Birleşim Tutanağına bağlı 123 sıra numaralı basma yazı.
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Esbabı Mucibe
Harbin Millî siyaset aleti olarak kullanılmasından feragati mutazammın ola
rak Büyük Meclis tarafından 19.1.1929 tarihinde tasdik edilmiş olan Paris muahedenamesinin üçüncü maddesindeki şartlar mucibince meriyet kesbetmesine
intizar eylemeden akitler arasında şimdiden muteber olması hakkında Estonya,
Letonya, Polonya Cumhuriyetleri, Romanya Krallığı ve Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri hükümeti arasında Moskovada imza edilmiş olan ve 4 Mart 1929 tarihin
de Hükümetimiz tarafından da iltihak edilmiş olan protokol Büyük Meclisin tas
vip nazarlarına arzedildi.
Şarkın en mühim ve sulhperver bir hükümeti bulunan Türkiye Cumhuriye
tinin işbu protokolün beşinci maddesi mucibince mezkûr protokola iltihakı dost
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı tarafından çok har ve samimi bir lisan
ile iltimas edilmesi üzerine şimdiye kadar tutmuş olduğumuz sulh ve müsalemet
yolunda yeni bir adım teşkil eden bu protokola iltihak teklifini Hükümetimiz ke
mali memnuniyetle kabul eylemiştir.
Protokolün Pariste imza edilmiş olan muahede ahkâmının bir an evvel tatbik
gibi sırf müsalemetkâr bir gayeden başka bir hedefi yoktur.
Hükümetimiz milletler arasında sulh fikrinin yerleşmesine yardım edecek
olan bu yeni müsalemet vesikasını Büyük Meclisin Yüksek tasvibine arzeder.
Genel K u r u l u n 1.4.1929 tarihli 4 7 nci Birleşiminde k ı s a bir g ö r ü ş m e 
d e n sonra, Harbin millî siyaset aleti olarak kullanılmasından feragati mütezammın olup 19.1.1929 tarihinde tasdik edilmiş olan Paris Muahedenamesinin şim
diden meriyete konulması hakkında Estonya, Letonya, Polonya Cumhuriyetleri,
Romanya Krallığı ve Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 9 Şubat
1929 tarihinde Moskovada imza edilmiş olan Protokola Türkiye Cumhuriyetinin
katılması onaylandı.
O n a y l a n a n aşağıdaki protokol :
"PROTOKOL
Estonya Cumhuriyeti Hükümeti, Letonya Cumhuriyeti Reisi, Polonya Cum
huriyeti Reisi, Haşmetlû Romanya Kralı ve Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İtti
hadının Merkezî İcra Komitesi; memleketleri arasında mevcut sulhun idamesine
hizmet etmek ve bu maksatla da, Pariste 27 Ağustos 1928 tarihinde imza edilen
ve harbin millî siyaset aleti olarak kullanılmasından feragati mütezammın olan
muahedeyi, mezkûr memleketler milletleri arasında bilâtehir meriyete koymak
arzusile mütehassıs olarak Estonya Cumhuriyeti Hükümeti, Estonyanın Mosko
va Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi M. (Julius Seljamaa) yi; Letonya Cumhu
riyeti Reisi, Letonyanın Moskova Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi M. (Charles
Ozols) ı; Lehistan Cumhuriyeti Reisi, Lehistanın Moskova Fevkalâde Murahhas
ve Orta Elçisi M. (Stanislas Patecek) i; Haşmetlû Romanya Kralı, Varşova Fevka
lâde Murahhas ve Orta Elçisi M. (Charles Davile) yi; ve Sosyalist Soviyet Cumhu440
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riyetleri İttihadı Merkezî İcra Komitesi, Merkezi İcra Komitesi âzasından Hariciye
Halk Komiseri Vekili M. (Maxime Litvüıof) u; tayin eylemişlerdir. Bu murahhas
lar yolunda olduğu anlaşılan salahiyetnamelerini teati ettikten sonra atideki hu
suslarda müttefik kalmışlardır :
MADDE 1. - Pariste 27 Ağustos 1928 de tanzim edilen ve bir nüshası işbu
protokola mütemmim cüz olarak raptedilmiş olan harbin millî siyaset aleti olarak
kullanılmasından feragati mütezammın muahede, işbu 1928 Paris muahedesinin
âkit Devletlerin her birinin teşrî heyetleri tarafından tasdikini müteakip meriye
te girecektir.
MADDE 2. - 1928 Paris muahedesinin, işbu protokol hükmile mezkûr proto
kol akitlerinin karşılıklı münasebetlerinde meriyete konulması keyfiyeti, 1928
Paris muahedesinni 3 üncü maddesinde zikredildiği şekilde meriyete girmesine
vabeste olmıyarak muteber olacaktır.
MADDE 3. - (1) işbu protokol, akitlerin salâhiyettar teşri heyetleri tarafından,
her birinin kanunu esasileri dairesinde olarak tasdik edilecektir.
(2) Tasdiknameler, her bir âkit tarafından işbu protokolün kendilerince tas
diki tarihinden itibaren bir hafta zarfında Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İtti
hadı Hükümetine tevdi edilecektir.
(3) Âkitlerden ikisi tarafından tasdiknamenin tevdii gününden itibaren işbu
protokol mezkûr iki taraf arasında meriyete girecektir. Diğer akitlerle protokolün
aralarında meriyete girmiş olduğu Devletler münasebatında işbu protokol, tas
diknameleri mezkûr Devletler tarafından tevdi edildikçe sırasile meriyete girecek
tir.
(4) Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti, her tasdikname tev
diini işbu protokolü imza edenlerin cümlesine derhal tefhim edecektir.
MADDE 4. - İşbu protokun birinci maddesine meriyet kesbettirmek üzere her
âkit kendi teşri heyeti tarafından 1928 Paris muahedenamesi tasdik edildikten
sonra bunu diplomasi tarikile Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İttihadı Hüküme
tine ve işbu protokolün sair bütün akitlerine tefhim edecektir.
MADDE 5. - İşbu protokol bütün memleketler Hükümetlerinin iltihakına
açıktır. Kafi iltihak tebliği Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetin
ce icra edilecek ve bu hükümet keyfiyeti işbu protokolün sair bütün akitlerine
bildirecektir.
Mevzuubahs tebliğin vürudu akabinde işbu protokol, iltihak eden Devletle
protokolün sair bütün akitleri arasındaki karşılıklı münasebetlerde meriyete ko
nulacaktır.
MADDE 6. - 1928 Paris muahedenamesinin, işbu protokol hükmile iltihak
eden Devlet ile, işbu protokolün sair bütün akitleri arasındaki karşılıklı münase
betlerde meriyete girmesi, protokolün 4 üncü maddesinde münderiç şekil daire
sinde vuku bulacaktır.
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MADDE 7. - İşbu protokol bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup musaddak
sureti Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafından protokolü
imza eden veya buna iltihak eden Devletlerin her birine tevdi kılınacaktır.
Muhteviyatını tasdik etmek üzere bâlâda zikredilen murahhaslar işbu proto
kolü imza etmiş ve mühürlemişlerdir.
Moskovada 9 Şubat 1928 tarihinde tanzim edilmiştir.
Jul. Seljamaa
K. Ozols
St. Pateck

Davila
Majdme Litvinoff

Bâlâdaki ahkâmı tasdikan Türkiye Cumhuriyeti Harciye Vekili salâhiyeti ha
iz olarak işbu iltihak vesikasını imza etmiştir.
Ankara 4 Mart 1929"

1411 numaralı Kanunla kesinleşti (2).
(2) Resmi Gazete : 8.4.1929 -1162, Kavanin Mecmuası C: 7, S. 257-258
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MUSTAFA NECATİ'NİN ÖLÜMÜ

E - Mustafa Necati'nin Ölümünün TBMM'de Görüşülmesi V e Bu
Vesile İle D ö n e m i n Sağlık Sorunları Üzerinde Tartışmalar
A t a t ü r k ' ü n gerçekleştirdiği B ü y ü k T ü r k Devriminin önderlerinden bi
ri olan Millî Eğitim B a k a n ı Mustafa Necati' (UĞURAL) n i n ö l ü m ü n ü n
Meclise d u y u r u l m a s ı ve Meclisin ü z ü n t ü s ü n ü a n l a t a n k o n u ş m a l a r ay
n e n alınmıştır (1).
1. - Maarif Vekili Necaü Beyin vefat ettiği hakkında şifahi tebliği.
REİS - Çok kıymetli Maarif Vekilimiz Necati Bey vefat etmiştir. İstiklâl ve te
ceddüt, mücadelelerinin hemen her safhasında daima ön safta olarak kahraman
ca muvaffakiyetkârane bir surette çalışmış olan bu genç ve dinç, faal, civanmert
arkadaşımızın üfulü ebedisinden dolayı dilhûnuz.
Meclisi Âliye Divanı riyaset namına arzı taziyet ediyorum ve bu kıymetli ar
kadaşın hatırasına hürmeten bir dakika ayakta durulmasını arz ediyorum. (Bir
dakika berayi ihtiram ayakta duruldu.)
EMİN BEY (Eskişehir) - Milli bir matem denecek derecede bütün milletin kal
bine girmiş ve herkesi ağlatmış olan Necaü Bey hakkında hepimizin aynı hisle
mütehassis olduğumuza şüphe yoktur. Ancak bendeniz vazifei ihtiram ve teessü
rümü bu kürsü milletten de ifade etmeden cebri nefs edemedim. Necaü Beyin
muttasıf olduğu, lâyık olduğu hürmetli vasıfları, bilhassa esnayi definde Başve
kil Paşa hazretleri vuzuhla ifade buyurdular. Necati Beyin, bendenizin bilhassa
meftunu olduğum, bir kaç vasfını arz ve zikredeceğim.
Hissi vefa! Nerede bir zulmet varsa zulmet başında geçerse nur yaratmak, ya
ratıcı bir kuvvet olmak, bendeniz; ne vakit Devlet işlerinde fazla bir hareket his
sedersem uzaktan kendi kendime Necati Beyin elini tahayyül eder ve onunla mü
teselli olurdum. Necati Bey kadar liderlerine, kabinesine, fırkasına ve arkadaşlan n a kendini sevdirmiş ve bütün milleti kendisi için ağlatmış bir Türk evladının
gaybubeti de bir fayda olmuştur ki, o da milletinin kadirşinas olduğunu bu su
retle bir defa daha tebarüz ettirerek memlekete ve millete bir hizmet etmiştir.
Türk Milleti inşallah Necati gibi evlatlar yetiştirir. Ancak Necati Beyin hal ve tavn böyle yaratıcı olan kudreti kendisini müteazzim ve fedakârane sevgisi ile her
kese sevdirerek öldükten sonra da ebediyen yaşayacak, iz bırakacak vazı ve halühareketi, kalanlar için bir n u m u n e olmaya şayandır. Kendisini h ü r m e t l e h u z u 
r u Celİlenİzde takdİS ederim. (İştirak ederiz sesleri)

KÂMİL BEY (İzmir) - Maarif Vekili Necati Beyi genç ve daha çok hürmet edi
leceği bir sırada aramızdan kaybettik. Necati Bey bütün manasiyle tam bir insan
dı, vefa onun şahsında tecessüm etmişti. Ta mahallesinde çocukluk sırasında oy(1) Tutanak Dergisi, C: 7, S. 2-3, Ta: 5.1.1929
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narken, daha sonra tahsil çağında ve en nihayet kahramanlık ve Devlet adamlı
ğı hayatında tanıştığı, görüştüğü kimselere candan hürmet ve muhabbet besler
di ve bunu her fırsatta gösteriyordu. Bütün Ankara muhiti ve bütün Türkiye, hu
susiyle dairei intihabiyesi olan İzmir muhiti bu gencin kadir ve faziletini düşüne
rek matem içinde kaldı, ve ağladı. Necati Bey Millet Meclisinin birinci devresin
den şimdiye kadar devam eden fedakâr, yılmaz, üşenmez bir azası olduğu gibi,
Cumhuriyet Hükümetinin çok kıymetli bir uzvi idi. Çizdiği reha ve inkılap yolla
rında yürüyen, dönmeyen, daima onun peşinden giden bütün vatan evlatları
içinde daima ön safta bulunurdu. Ulu Gazi'mizin ve muhterem rüesamızın ve
yüksek fırkamızın ve Meclisi Âlinin merhum hakkında gösterdiği teessür değer
dir ve burada merhumun cenazesinde yapılan merasim ve ihtifalin derecesi şahit
olmuştur. Merhum mezarına teşyi edilirken kendisinden büyüklerin ve arkadaş
larımın herkesin birtakım zevatı aliyenin muhabbetlerini toplaya toplaya Cebeci'
de iki ay evvel defnettiğimiz annesi merhumun yanındaki kabre uzandı, merhu
mun gaybubetinden dolayı kendisini bu kürsüden taziz etmeyi vazife bildim ve
Heyeti Celileye makamı riyasetin ısrine tebean arzı taziyet ederim.
REİS - Efendim Nurettin Ali Beyin bir takriri var, okunacak.
4. - TAKRİRLER
1. - İstanbul Mebusu Nurettin Ali Beyin, Maarif Vekili merhum Necati Beyin
hatırasına hürmeten celsenin tadili hakkındaki takriri.
Riyaseti Celileye
Çok kıymetli arkadaşımız merhum Maarif Vekili Necati Beyefendinin muaz
zez hatırasına hürmeten bugün celsenin tatilini teklif eylerim.
İstanbul Mebusu
Nurettin Ali
REİS - Takriri kabul edenler... Etmeyenler... Takrir ittifakla kabul edilmiştir.
Millî Eğitim B a k a n ı Mustafa Necati (UĞURAL) n i n a p a n d i s i t ameliya
tı s o n u c u y a ş a m ı n ı yitirmesi, gerekli ve yeterli tedavinin s a ğ l a n a m a m a s ı
t a m d a ve m ü d a h e l e d e geç kalındığı izlenimi bıraktığı savı ile Meclis B a ş 
kanlığına sözlü s o r u önergesi verildi. Sözlü s o r u n u n sahibi G i r e s u n Me
b u s u Hakkı Tarık (US), hekimleri a k l a y a r a k tedavi ve teşkilât yetersizliği
ile karşılaşılan çaresizlikleri ifade etmiş, s o r u y u cevaplandıran Sağlık Ba
k a m İ s t a n b u l Milletvekili Dr. Refik (SAYDAM) de, Mustafa Necati'nin ra
hatsızlığı h a k k ı n d a düzenlenen r a p o r u , d ö n e m i n sağlık k u r u l u ş l a r ı ve
sağlık personelinin d u r u m l a r ı m açıklamıştır.
Soru ve cevabı a y n e n alınmıştır (2).
Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, tıp âlemimizde mütehassıs adedinin ar
tırılması hususunda takip edilen gaye, vesaireye dair Sıhhiye Vekâletinden şifa
hi sual takriri ve Vekil Refik Beyin cevabı.
REİS - Evvela takririniz okunsun efendim.
(2) Tutanak Dergisi, C: 7, S. 45-46, Ta: 17.1.1929
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Reisliğe
1. Tıp alemimizde mütehassıs adedini artırmak hususunda takip edilen yol
nedir?
2. Yer yer mütehassıs grupları yapmadıkça bunları müteferrik hizmetlere
sevketmemek müreccah görülür, bu mütalaa doğru mudur? Bugün bu mütala
aya muvafık olmayan bir vaziyet var mıdır, varsa ıslahı için ne düşünülüyor?
3. Her ne pahasına olursa olsun hükümet merkezinde yerli veya ecnebi yük
sek mütehassıslardan mürekkep bir tabip heyeti mevcut bulundurmak Anka
ra'nın sıhhi teşkilatını kuvvetlendirip genişletmek için alınmış tedbirler nelerdir?
Bu üç nokta hakkında şifahen tenevvürüme müsaadelerini Sıhhiye Vekili Be
yefendi Hazretlerinden rica ederim.
Giresun Mebusu
Hakkı Tarık
HAKKI TARIK BEY (Giresun) - Efendim, Sıhhiye Vekili Beyefendiye hitap
eden bu suallerin belki izaha muhtaç olan noktası yoktur ve o kadar açıktır ve
bu suallerin Necati gibi değerli bir inkılâp arkadaşının aramızdan kaybolduğu bir
zamana tesadüf etmesinden başka bedbaht bir noktası yoktur. Şunu başında arz
etmek isterim ki b u sualler tamamen Necati'nin ölümünden manevi olsun bir
mesul arayan kavaninin tamamen haricinde yazılmıştır. Suallerin tertip sırası
bunu sarahaten gösterir. Zaten Necati'nin ölümünü fevkaladeleştiren hadise ölü
mün kendisi veya ölüme sebebiyet veren hastalık değildir. Necati'nin bu ölümündeki fevkaladelik Necati'nin sayısız meziyetleriydi. Eğer kulağımızı memleketin
uzak yakın muhtelif köşelerine verirsek orada buna benzer ölüm hadiselerinin ve
Necati'yi yere vuran kaza danesinin bu havayı sık sık deldiğini işitmek mümkün
dür diyebiliriz. Bu sözlerde ne hekimliğe ve ne de hekimlerimize asla hürmetsiz
lik ve emniyetsizlik aranmamasını bilhassa rica kayıt ve rica ederim. Ben fennin,
hekimliğin kudretini bilenlerdenim. Türk hekimliğinin Türkiye'de her meslekten
evvel çok iyi bir inkişaf geçirdiğini bilenlerdenim. Bununla beraber bin isabet ya
nında bir isabetsizlik olabileceğini ne bunun mevzubahis edilebileceğini söyle
mek isterim. Bu bahse temas etmek denildiği gibi hekimlerimize karşı emniyet
sizlik uyandıracak değildir, bilakis bu yolda emniyetsizlik varsa o emniyetsizlik
için gösterilecek sebeplerin adedini eksiltmeye hizmet edeceği için buna kati ih
tiyaç vardır. Bu meselede Necati'nin ölümüne temas ediyorsam ancak bir iki emrivakiyi huzurunuzda izah içindir. Suallerimin niçin yazıldığını ve ne cevap bek
lediğimiz ve nasıl cevap ile tatmin edilebileceğimi arz etmek içindir ki buna temas
ediyorum, müsaade ederseniz o noktayı, sualin esasını arz edeyim :
Necati bir müddet evvel hastalanmıştır. Ankara'da muayene edilmiş, kendi
sinde apandist denilmiştir. Necati bunu daha yüksek bir muayene ile tevsik, te
yit etmek istemiştir. Kendisinde başka bir hastalık olduğu söylenmiştir, yani
apandisit yoktur denilmiştir. Bu birinci safhadır.
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İkinci safha şudur : Ölümünden iki gün evvel tekrar hastalık nüksetmiştir,
muayene edilmiş, apandisit var hükmünde muayene eden Ankara doktorları itti
fak etmişlerdir, fakat derhal ameliyat yapmak veya yapmamak hususunda ittifak
edilmemiştir. İntizarı müsellah tercih olunmuştur; ve bu intizarı müsellah zaten
kendisinde apandisit yoktur denildiği için İstanbul'dan davet edilen doktorların
buraya vürudunu bekleyen aile muhitinin arzusunda muvafık gelmiştir. Ertesi
gün hatta Polatlı'dan hususi trenle İstanbul'dan davet edilen doktorları yetiştir
mek için birçok tedbirler aranmıştır. Bunun da müsmir olmadığı görülerek ikin
ci konsültasyonun ısrarı yahut kararı üzerine ameliyat yapılmıştır. Ameliyat ya
pan operatör demiştir ki; dün yapılacak ameliyat ile bugün yapılacak ameliyat
arasında yüzde otuz fark vardır. İşte bu ikinci safhadır.
Bendeniz daha evvel arz ettiğim gibi tamamen ihtisasım haricinde olan nok
talara temas etmekten çekmiyorum; yalnız şu iki safha içinde bir iki emrivaki
üzerinde dikkati âlimizi celbetmek için söylüyorum. Görülüyor ki Ankara'dayız,
bir hastamız var ve bilhassa paramız da var; ya İstanbul'dan doktor bekleriz; ya
hastamızı İstanbul'a göndermek istiyoruz. Emrivakinin birincisi belki umumi de
ğildir; onun için kayıt koydum. Bilhassa paramız var kaydım koydum. İkincisi İs
tanbul'dayız. Yine bir hastamız var ve bilhassa paramız müsait; ne olursa olsun
hastamızı ya Avrupa'nın belli başlı şehirlerine göndermek istiyoruz veya oradan
böyle bir doktor getirmek arzusunu gösteriyoruz. İki noktada da bir emrivaki var
dı, ikinci emrivaki de şudur : Doktorlar herhangi bir hastayı muayene ettikleri za
manda teşhis ettikleri hastalığı bittabi hastaya ifade ediyorlar ve hastanın bu ifa
deye kanaat edip etmemesi kendi ihtiyarına bağlıdır, serbesttir. İkinci bir dokto
ra daha muayene ettiriliyor, ikinci doktorun muayenesi birinci muayenenin tamamiyle zıddı zühul ediyor. Acaba böyle bir hadisede yeni hastalık vardır diye
menfi rey ve mütalâa gösteren doktorun ihzar ettiği vaziyete karşı hastalık yok
tur diye müspet ifadede bulunan doktorun yapacağı alelade beyanı mütalâadan
mı ibaret kalıyor? Muayene usulü bu mudur? Yoksa bu iki doktorun arasını bul
mak ve fikirlerini birbirine ilhak ederek hakikati meydana çıkarmak, bir salim
usul daha koymak, böyle bir usule riayet etmek lâzım geliyor mu, gelmiyor mu?
Bu ikinci emri vakidir.
İşte bendeniz bu sebeplerledir ki bu sualleri arz ettim. Yani mütehassıs me
selesine temas ettim ve mütehassıs yetiştirmek demedim, mütehassıs artırmak
dedim. Onu ifade etmek istedim ki hakikaten vücutlariyle kendilerinden iftihar
edebileceğimiz hekimlerimiz vardır. Ancak diyorlar ki, bunlar gittikçe artacak
yerde belki eksilmiyor, fakat haliyle kalıyor, diyorlar ki bizim yeni yetişen doktor
larımızı memleketin bütün ihtiyaçlarına karşı hazır bulundurmak için aldığımız
tedbirlerle pek de kabili telif bir halde değildir. Belki bazı kanun tadilâtını yap
mak lâzımdır. Diyorlar ki Tıp Fakültesinde liyakatleri ittifak ile teslim edilen bir
kaç müderrisin yeri açıktır. Bunları tahsis için zikretmek mümkündür. Birisi Nu
rettin Ali Beydir. (Reis Vekillerimizdendir) teşrih müderrisidir.
Yine kıymetli arkadaşlarımızdan ve bakteriyolojide ihtisası tamamen teslim
edilmiş Refik Bey de müderrisdir, her ikisinin de buraya gelmesiyle Tıp Fakülte
sinde boş bıraktıkları yer doldurulmamıştır diyorlar ki Tıp Fakültesi mesaisinde
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devamdadır yalnız fakültesinin olduğu bir çok ağır hastaları derhal kendisine celbedecek mevki ve mahiyette değildir. Binaenaleyh bu fakülte behemahal İstan
bul'un diğer hastanelerle tedris hususunda beraber olabilecek bir usul, bir vazi
yet ihdas etmek lâzımdır. Yine diyorlar ki Tıp Fakültesinin bugünkü tedris usu
lü mütehassıs yetiştirmeye asla müsait değildir. Bunu mütehassıslara tetkik et
tirmek lâzımdır. Bütün bunlar Sıhhiye Vekilimize hitap edebilecek sualler olma
yabilir.
Yalnız bendeniz bunları şu itibarla mevzubahs ediyorum ki söylenilen bu va
ziyetten bugünkü tıp teşkilâtımız müteessir midir, müteessir olmak ihtimali var
mıdır, işte bu itibar iledir ki mütehassıs meselesine ait iki sual tertip ettim, arz
ettim.
Üçüncü sual Ankara'nın hususi vaziyetine taallûk eder. Daha evvel o
vak'adan bahsettiğim için bu sualin ruhu da kendiliğinden anlaşılmış olur. Fa
kat tavzih etmek istiyorum ki Ankara'da 24 saat intizar ve tahammülü olmayan
bir hastalık görüldüğü takdirde tıbbın kurtarıcı himayesi derhal tesirini göstere
bilir. Bu vaziyette Sıhhiye Vekilimiz Beyefendi bu kanaatta mıdırlar? B. M. Mec
lisinden bütün istenilecek şeyler istenmiş midir? Kendilerinin çok güzel modern
bir hastane yaptırmakta olduklarından haberdarım. Bittabi memnun ve müte
şekkirim, fakat daha mükemmel yapılıncaya kadar mevcudu bir kat daha mü
kemmel yapmak için acaba alınacak bir tedbir var da alınmamış mıdır? Hâsılı
bugünkü tıbbî vaziyetimiz sıhhî teşkilâtımla denildiği gibi memleketin bütün ihtiyacatı tıbbiyesini tatmin etmeye kâfi midir? Bittabi verilecek müspet cevaplar
dan sual sahibi olmak itibariyle en evvel memnun olacaklardan biri bendenizim.
Onun için Sıhhiye Vekili Beyefendiye çok iyi ve ümit verici sözler söylemeye vesi
le vermiş olmak itibariyle belki memnun olacağım. Kendilerinden, suallerime ce
vap verilmesini bu itibarla tekrar rica ederim.
SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY - Hakkı Tarık Beyefendi arkadaşımız bir sual
sormuşlardı ve suallerini izah etmek için buraya teşrif ettiler ve sualin hududu
nu o hale getirdiler ki bendeniz bir çok noktalarını kavramakta izharı aczettim.
REİS - Efendim usule dair bir noktayı arz edeyim : Malûmu âlinizdir ki Nizamnamei Dahilimiz mucibince sual ister tahriren ister şifahen irad edilsin Vekil
yalnız bu suallere cevap vermekle mükelleftir. Yoksa sahibi sualin sualini izah sı
rasında iradetmiş olduğu diğer tali suallere cevap vermek mecburiyetinde değil
dir, ihtiyaridir.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) - Bendeniz yeni hiçbir sual vaz ve irat etmedim.
Yalnız izah ettim.
SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (Devamla) - Filhakika Hakkı Tarık Beyefendi,
suallerini izah ettiler; fakat hududunu çok tevsi ettiler, mesul makam aradılar.
Hekimler ittifak etmemişler dediler; emrivakilerden bahsettiler. İhtisasım haricin
de dediler, ihtisası dahilinde söz söylediler. Diyorlar ki; ile başladılar; hekimleri
mizin miktarı azalmıyor, fakat çoğalmıyor haliyle kalıyor dediler, velhasıl sualin
hududu dahilinden çok uzaklara gittiler. Bendeniz evvela suallere cevap verece
ğim.
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Bunların içerisinde zannederim ki bir kısmı vardır ki tamamen kendilerini
tatmin edecektir. Diğer bir kısmı vardır ki Necati Bey arkadaşımıza taallûk edi
yor. Onlar hakkında da bilâhara maruzatta bulunacağım. Fakülteye taallûk eden
bir bahse temas ettiler. Fakülte ile benim alâkam yoktur. Fakülte şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir müessesei fenniyedir. Eğer bunun ıslâhı veya halihazırı hakkında
bir sual icap ediyorsa Maarif Vekiline sorarlar.
Efendim Hakkı Tarık Beyefendi suallerinin birincisinde :
Tıp alemimizde mütehassıs adedini artırmak hususunda takip edilen yol ne
dir? Buyuruyorlar.
Evvelemirde, Devletin bir şubei fenniye ve idariyesi olan Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet Vekâletinin vezaifi esasiyesi hakkında kısaca malûmat vermek isterim.
Devletin vezaifi meyanında sıhhat işleri demek, vatandaşları hasta etmemek,
toplu şekilde yaşayan insanların sıhhatlerini ihlâl edecek ve arızalar husule gel
memesine itinâ etmek, vaki bir afete ve salgına karşı her türlü imkân tedbirleri
ni kullanarak onu olduğu yerde söndürmek, hastaların mazarratından sağlam
ları korumak, hasta olmamaları için çalışmak, tevellüdatı tezyit, vefiyatı tenkis
edecek teşkilatı ve usulleri vaz ve takip etmektir. Yani hulâsa edilirse içtimai hıfzıssıhha kaidelerine tevfikan milletin hayat ve sıhhatini sıyanet edecek bilcümle
tedbirleri yapmak ve takip etmek demektir. Bunun haricinde bir vazifesi de has
talara karşıdır. Yani hasta olanların tedavisine mahsus müesseseleri kontrol ve
tekâmülatını takip... Kendimize numune aldığımız öyle memleketler vardır ki,
oralardaki mümasil devlet teşkilâtı yalnız birinci kısımla meşguldür, ikinci kısım
larla sırf teftiş suretiyle alâkadardır. Diğer bir kısım memleketler vardır ki ikinci
kısmı da birincisine zamimeten ehemmiyetle nazarı dikkat önünde bulundurur,
meselâ bizim gibi : Çünkü vatanımızın müdafaayı sıhhiyesine başlıyalı diğer
memleketler gibi asırlar geçmemiş, yeni başlanmıştır. Hemen hepsi daha iptidasındadır. Millî Mücadele tarihiyle yaşıt olan Sıhhat Vekâletimiz de ilk işe başla
dığı gündenberi bu iki cepheden çalışmak lüzumunu hissetmiş ve görmüş oldu
ğundan bir taraftan azami gayretle ve kuvvetle vatandaşları hasta etmemek, di
ğer taraftan da hastaları tedavi müesseselerinden müstefit etmek için, elimizde
ki bütün vesaitle çalışmaktadır, yani, esas vazifesine munzam olarak esasen
noksan olan tedavi müesseselerinin de inkişafını temin için uğraşmaktadır. İşte,
bu noktai hareketten vazifesini ifaya başlayan vekâletiniz evvelemirde muhtaç ol
duğu mütehassıslar :
A) Hıfzıssıhha mütehassısları,
B) Her nevi salgınlarla ve afet halini alan hastalıklarla mücadele edecek mü
tehassıs etibba,
C) Hastalıklarla mücadelede lüzumu olan vesaiti ihzar edecek mütehassıslar,
D) Kazalarda ve köylerde vatandaşlar sıhhatlerini koruyacak esbap ve vesaiti
oralara kadar götürecek etibbadır.
Buna zamimeten devlet elindeki veya hususi teşekküllere ait tedavi müesse
selerinin muhtaç olduğu mütehassıs etibba gelir ki, bunlar da bildiğimiz, muh-
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telif şuabatı tıbbiyede ihtisas sahibi olanlardır. Devletin vazifesi hasta etmemek
olduğuna nazaran, içtimaî hıfzıssıhha mütehassısları birinci derecede, diğerleri
ikinci derecede gelirler, fakat bugüne kadar vekâletimizin takip ettiği yol esasen
noksan olan ikincileri de bir zamana kadar birinciler derecesinde ehemmiyetle
görmek ve yetiştirmektir.
İşte bütün bu mütalâat ve esasata binaendir ki asıl teşkilâtımızın başladığı
1339 senesinden beri vekâlet gerek idarei umumiyenin elinde bulunan müessesata ve gerek idarei hususiyeler, belediyeler, şehremanetleri müessesatı sıhhiye
sinde mütehassıslığa namzet genç doktorlar için muhtelif şuabatı tıbbiyede asis
tanlıklar ihdasma başlamış ve diğer müessesatı asistanlıklar ihdası için teşvik et
miş ve binnetice şu yekûnlara vasıl olmuştur.
1339 1340 1341 1926 1927 1928
İdarei umumiye
33
24
69
44
28
39
Şehremanetleri ve belediyeler
11
12
12
15
24
30
, İdarei hususiyeler
2
11
11
9
11
12
36
65~ ~89
68
63~ 87
Yekûnlarına bakacak olursak;
1339'dan 1928 nihayetine kadar :
İ. U.
242
Belediye ve şehr.
92
İ. H.
45
ki ceman
379
Asistanlık yeri, her senenin bütçesindeki miktar derecesinde hizmeti kanuniyesini bitiren etibbanın emrine âmâde bir halde bulundurulmuş ve buralara ta
lip olan ve çalışan etibbaya azami teshilat ve muavenet gösterilmiş ve kendileri
ne hakkı takaddüm verilmiştir. Bunlardan aldığımız neticeyi de aşağıda arz ede
ceğim bu müddet zarfında Tıp Fakültesinden çıkan etibbanın adetlerini arz ede
yim :
1339 1340 1341 1926 1927
73
77
41
25
25
ki ceman beş senede 239 doktor diploma almıştır; görülüyor ki 1339 - 1328 kad
rolarına nazaran mevcut olan 379 asistanlığa mukabil diploma alan etibba yekû
nu üçte bir derecesinde azdır. Bizim asistanlık mevkiini tezyidimize ihtisasa kıy
met verdiğimiz için, yalnız bu gençlere değil, bundan bir kaç seneler evvel çıkmış
ve mütehassıs olmak emelinde bulunan etibbaya da yer vermek ve onları da ih
tisasa teşvik içindir. Şimdi bu müddet zarfında asistan olmak, ihtisas peyda et
mek arzusunda bulunanların yekûnlariyle ihtisas vesikası alanları da arz edeyim
1339 - 1928 seneleri ki altı sene eder bu müddet zarfında asistan olmak, arzu
sunu izhar eden etibba yekûnu 143'dür. Bunlardan bugüne kadar 25 operatör,
8 dahiliye mütehassısı, 8 bakteriyolog, 4 frengi ve cilt, 4 nisaiye, 4 röntgen, 2 göz,
2 kulak ve burun, boğaz asistanı ki ceman 45 kişidir. İkmali müddetleri imtihan
larında muvaffak olmuşlar ihtisas vesikaları almışlar, 38'inin ihtisas vesikaları
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tetkik edilmek üzere henüz tasdik edilmemiş mütebaki 60 tanesi de hastaneler
de çalışmaktadırlar. Bunlardan başka olarak vekâletiniz vazifei asliyesi noktai
nazarından 1339 - 1928 seneleri arasında Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya
kısmen Devlet hesabına, kısmen de bize kıymetli yardımlarda bulunan Rokfoller
hayır müessesesi hesabına 14 doktor göndermiş ve bunlardan kimisi içtimai hıfzıssıhha noktai nazarından âli tedrisata tabi tutulmuş ve kimisini de müessesatı sıhhiyesindeki noksan mütehassısları ikmal için intihap etmiştir. Bunlar hari
cinde vatanımızın muhtaç olduğu tıp şuabatı mütehassıslığı için elyevm hasta
nelerde 21 asistanlık münhal olup namzet beklemektedir. Esasen her serbest ta
bip kendi ihtisas şubesini kendi intihap eder, buna bizim müdahaleye salâhiye
timiz yoktur. İhtisas her şubede hâkim kılmak için geçen sene Meclisi Âlice ka
bul edilmiş olan tababet ve şuabatı sanatlarının icrasma dair olan kanun mevaddı mahsusasına tevfikan ihtisas nizamnamesi de Tıp Fakültesiyle hâsıl olan te
vafuku efkâr üzerine Devlet Şûrasmda tetkik edilmektedir. İşte efendilerim vekâ
letimizin tıp âlemimizde mütehassıs adedini artırmak için değil, devletin içtimaî
vazifesi noktai nazarından vücudu labüt mütehassısları yetiştirmek ve aynı za
manda vatanımızın muhtaç olduğu diğer şuabatı tıp mütehassıslığına teşvik için
tuttuğu yol budur.
İkinci suale geçiyorum. Hakkı Tarık Beyefendi buyuruyorlar ki yer yer müte
hassıs gurupları yapmadıkça bunları müteferrik hizmetlere sevketmemek mürec
cah görülür bu mütalâa doğru mudur? Bugün bu mütalâaya muvafık olmayan
bir vaziyet var mıdır? Varsa ıslâhı için ne düşünülüyor? Yer yer mütehassıs gu
rupları yapmadıkça ifadesinden şunu anlıyorum ki Hakkı Tarık Beyefendi Devlet
hidematı sıhhiyesini yalnız hastanelerin idaresinde görmektedirler, halbuki yu
karıda izah ettim, tekrarla Meclisi Âliyi yormak istemem, vatanımızın muhtaç ol
duğu en büyük noksan vatandaşların hasta olmaması için yapılması lâzım gelen
içtimaî teşkilâttır. Eğer yer yer mütehassıs guruplarından maksat yer yer hasta
ne yapmak ve bu hastanelere etibba toplamak işi ise vekâletimiz beş seneden be
ri bu işe de başlamıştır. Numune hastaneleri yapmaktan maksadımız ve bu has
taneleri vatanın uzak köşelerinde tesis etmemiz bizim de bu mıntıkalarda müte
hassıs etibba bulundurmak, vatandaşların ıstıraplarını teskin etmek yolunda
görmek istediğimizin bir delilidir. Müteferrik hizmetlere sevketmemek dedikleri
eğer kazalara doktor gönderilmesin, sıtma, firengi, trahom mücadelelerine etibba
tayin edilmesin demekse bu en büyük içtimaî vazifemizi yapmaktan bizi menet
mek demektir. Bu mütalâa yanlıştır. Binaenaleyh bugün ne bu mütalâaya mu
vafık olmayan bir vaziyet vardır, ne de yanlış bir yol üzerinde olduğumuzdan ıs
lahı için bir çare düşünmekle meşgulüz. Tuttuğumuz yolun milletimizin içtimaî
hayatına uygun fennî esaslar dahilinde olduğundan kafiyen emin olarak sükû
netle yürümekteyiz. Tarık Beyin birinci suallerine cevap verirken mütehassıs olmak
için icabeden vesaitin gene etibbanın arzularına amade olduğumu da arz etmiştim.
Hakkı Tarık Beyefendinin üçüncü sualleri şudur : Her ne pahasına olursa ol
sun hükümet merkezinde yerli veya ecnebi yüksek mütehassıslardan mürekkep
bir tabip heyeti mevcut bulundurmak, Ankara'nın sıhhî teşkilâtını kuvvetlendi
rip genişletmek için alınmış tedbirler nedir?
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İki noktai nazarı ihtiva eden bu sualin birinci kısmına cevabım şudur : An
kara; Cumhuriyetimizin ve Devletimizin merkezi olduğu gündenberi burada her
türlü ihtiyacı kâfil bir mütehassıs heyeti bulundurmak hükümetinizin de en bü
yük arzusu ve emelidir. Bugün Ankara'daki müessesatı sıhhiyemizde vazife ve
mes'uliyetini müdrik olarak çalışmakta bulunan mütehassıs heyetinin ne ilmin
den ve ne de kuvvetinden şüphemiz ve şikâyetimiz vardır. Daha iyi olsun demek
bir idealdir. Bunu biz de isteriz. Bu hususta herhangi bir müşkile karşı senelerdenberi mücadele halindeyiz. Yalnız Hakkı Tarık Beyefendinin kullandıkları (yer
li) tabiriyle gösterilen manayı anlamakta mazurum. Ecnebi mütehassıslarına ge
lince bunu Hükümetimiz de nazarı dikkate almış, aşağıda arz ve tafsil edeceğim
müessesatı fenniye ve sıhhiyenin inkişafını müteakip celbini kararlaştırmıştır.
Sualin ikinci kısmı; Ankara'nın sıhhî teşkilâtını kuvvetlendirip genişletmek
için alınmış tedbirlerin neler olduğundan bahistir. Onu da arz edeyim :
Hükümeti merkeziyemizde evvelce takriben 50 yataklı, vesaitten mahrum çok
eski bir idarei hususiye hastanesi vardı. Hükümetimizin daha ilk andan itibaren
bu müessesenin hiçbir faidesi olmayacağını ve maksadı teminden uzak bulundu
ğunu görerek 1339 senesinden beri bu müessesenin ikmali nevakısma çalışmak
tadır. Evvelce hastane, iki doktorlu, noksan kadrolu ve pek noksan malzemeli idi,
hastaneyi ele alır almaz ilk müstacel iş olarak kadrosunda bütün ihtisas şubele
rini muhtevi olmak üzere tertip etmek olduğu ve hastanenin tamirine, malzeme
sinin ikmaline ve içerisinde fennî her işin görülebilmesine hadim bir şekle gelme
sine çalışıldı. Bilâhara 50 yataklı bir pavyon yapıldı en kuvvetli bir röntgen tesisaü vücude getirildi. Bundan sonra, en son sistem bir matbah, bir çamaşırhane
bir tathir merkezi, umum pavyonlara şamil kalorifer tesisatı, sıcak, soğuk su ter
tibatı ve en yeni şekilde sıhhî tesisat yapıldı bu müddet esnasında, bilumum mal
zemesi ve âlaü edevatı yenileştirildi. Kadrosundaki mütehassıslar ikmal edildi ve
personeli fennî şekilde çalışabilecek iktidarda olanlardan intihaba başlanıldı,
günden güne artan ihtiyaç karşısında vücuda getirilmiş olan bu 150 yataklık mü
essesenin kâfi gelmeyeceği tabiî olduğundan evvelki sene başlanılan tetkikat ge
çen sene biterek Meclisi Âlinin geçen sene içtimaında kabul buyurduğu bir ka
nunla 200 yataklık her türlü şuabatı muhtevi bir binanın inşasına elyevm başla
nılmış bulunuyor. Bu bina tesisatı fenniyesi de dahil olduğu halde bize 1 milyon
700 bin liraya malolacaktır. Bundan başka yukarıda tafsil ettiğim veçhile Anka
ra Numune Hastanesinin tekemmülü için bugüne kadar sarfedilmiş olan para,
maaşat hariç olarak 600 bin liradan fazladır, bu tafsilattan bir sıhhat müessese
si vücuda getirmek için bila fasıla 5 seneden beri çalıştığımızı ve henüz mesaimi
zin bitmediğini ve bu gibi müessesatın tam ve kâmil bir hale gelmesinin neye malolduğunu arz etmektir.
Filhakika işin ehemmiyet ve ciddiyeti noktai nazarından para ikinci; Artvin
Mebusu muhteremi Mehmet Asım Beyin buyurduğu gibi belki üçüncü derecede
kalır. Fakat bu üçüncü derecedeki maddenin bütün bu işleri yapmak için en ev
vel tedarik edilmesi lâzım olduğunu kabul etmemezlik yapamazlar zannmdayım.
Bundan başka devlet merkezinin fennî bir merkez olmasını istihdaf eden progra
mımız da Hakkı Tarık Beyefendiye meçhul değildir zannederim.
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Başladığımız hıfzıssıhha müessesesinin bir numaralı binası bitmiş, bu bina
nın muhtevi olduğu büyük bir bakteriyoloji taharriyatı laboratuvarı malzemesi
130 000 liraya tamamen Avrupa'ya sipariş verilmiş, kimyanesi de faaliyete baş
lamıştır.
Bundan başka içtimaî hıfzıssıhha mesleğine sülük edecek genç etibbaya
mahsus dokuz muhtelif laboratuvarlı hıfzıssıhha mektebi muhtaç olduğumuz bi
lumum aşı ve serum gibi vesaiti temin edecek büyük bir aşı ve serum, çiçek darülistihzarları, bir kuduz müessesesinin de inşaatına başlanmıştır. Bütün bu ter
tibat vatanın muhtaç olduğu mütehassıs anasırın esaslı olarak tedarikine matuf
olduğu gibi hastanenin 400 yataklık bir seririyat hıfzıssıhha müessesesinin muh
tevi olduğu şu alât ve laboratuvarlar da tıp tedrisine elverişli vüsat ve tertibatta
anfiteatrileriyle çalışma laboratuvarlariyle Cumhuriyetimizin merkezinde bir
ikinci tıp mektebinin açılmasına doğru atılmış geniş adımlardır.
Geçen sene (2 000 000) liraya kadar inşaat ve tesisat müsaadesi vermiştiniz,
kâfi gelmiyor, bu işlerin ikmali için bir seneden beri yeni bir (4) milyon liranın te
mini çaresini düşünmekteyiz. İşte bu müessesat ikmal olundukça gerek seririyatlara ve gerek fennî müessesata içeride ve dışarıda bulabileceğimiz büyük mü
tehassısları davet edeceğiz, biz o kanaatteyiz ki her nevi müesseseleri geniş laboratuvarları ile memlekette şimdilik lâakal iki tıp ve fen merkezi vücude getirilmek,
taharriyat ve tetkikatı ve ihtisasları esaslandırmak için ilk adımdır. Senelerdenberi meseleyi böyle görmek sayesindedir ki her sene ele geçen vesaiti bu hedefe
tevcih ederek vesaite tabiiyet yüzünden belki arzu edilen suretle değil, fakat em
niyet ve intizam ile ilerlemekteyiz.
İşte bu suretle bir taraftan vatanın muhtaç olduğu doktor adedini Tıp Fakültesiyle beraber bir an evvel matlup seviyeye çıkarmak, diğer taraftan bu doktor
ları vatanın pek geç kalmış içtimaî teşkilâtına lâyık bir şekilde yetiştirmek en bü
yük emelimizdir.
İşte efendilerim! Memleketin ve Ankara'nın sıhhî ihtiyaç ve teşkilâtını kuvvet
lendirmek ve genişletmek için takip ettiğimiz program budur. Şimdi Hakkı Tarık
Beyefendinin bu suallerine saik olan esbap ve avamil ile cevap verilmesi lâzımgelen diğer kısımlara geçiyorum. Hakkı Tarik Beyefendi hepimizin kalbimizde acı
sını taşıdığımız kıymetli arkadaşımız Necati Beyin vefatını bir vesile ittihaz ede
rek elyevm neşretmekte oldukları iki gazetede memleket hekimleri ve alelumum
Türk heyeti tıbbiyesi aleyhinde hiçbir esasa istinat etmeyen ittihamlarla dolu
neşriyata başladılar. Ve neticede vekâletimiz hudut ve vazifesi haricinde bir işin
aksülameli olmak üzere şimdi cevaplarını aldıkları sualleri sordular. Bu suallere
saik olan esbap sözde Necati Bey merhumun tedavisi, teşhisi gibi şeyler olduğu
ve bunun da yine gazetelerinde Hakkı Tarık Beyin Sıhhiye Vekilini üç madde üze
rinde istizaha davet etti diye ilân eyledikleri için biri diğerinin mütemimi olan bu
meselelerden yalnız suale cevap vererek diğerini meskût geçmek imkânı yoktur.
Şimdi asıl arzu ettikleri halde söylemedikleri şeylere cevap vereceğim.
Efendilerim; Hükümetimiz Necati Beyin rahatsızlığı ve vefatı meselesini çok
ehemmiyetli telâkki etti ve bu hususta tetkikat icrasını Sıhhat Vekâletinize hava-
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le eyledi. Hastalığın mebdeinden itibaren etibbayı müdaviye ve müşaverenin itti
haz ettikleri kararları müşahedeleri ve ameliyatın tarzı icrasını müşir bilumum
vesaiti toplayarak tetkik eylemek üzere, 1.1.1929 tarihli İcra Vekilleri Heyeti içtimaında karar vererek Vekâletinizi tavzif etti. Bilumum vesaiki toplayarak tetkik
ettirdim. Neticesini de bir tezkere ile Başvekâleti Celileye arz ettim. Bu raporları
ve tezkereyi Heyeti Celilenize arz etmek mecburiyetindeyim.
30 Kânunuevvel 1928 saat 11,5'ta Necati Beyefendinin muayenesinde gör
düklerimiz humma 38,5, nabız 110, hastalık dün öğle vaktinde şiddetli evcai batniye ile başlamış fiviyulatini yoktur. Gaz ara sıra huruç etmektedir, veca daimi
dir lukaliyasyon hufrei harkafiyei ranada olup müdafaa! adaliyye ve noktai mecea mevcut, lukusit miktarı (12 000) dir. Dil hafif paslı, içtima münkesir, veca
fazla ve muhriş yemekleri müteakip hissettiği barsak rahatsızlıklarından sonra
tezahür etmiştir, geceyi muztarip geçirmiştir. Yapılan tedavi : Buz tatbiki, papaverin belladun ve icabı hale göre opiyum hususî rejim intizarı müsellah şarttır.
Fakat halen tedavii tıbbiye karar verilmiştir. Nevbet tahtelhat apandisittir.
Doktor
Operatör
Yusuf Hikmet
Doktor
E. Şerif

Ö. Vasfi
Doktor
Fahrettin

İmza
okunamamıştır.
30 Kânunuevvel 1928
Yatakta istirahati mutlaka
Derece! hararet muntazaman alınacak.
Sabah
Akşam
8'de
7'de
Buza devam edilecek.
Yemekleri: Süt, yoğurt, limonata, ıhlamur, kafi olarak lavran yapılmayacak
tır. Üâç; 10 damla sabah, 10 damla öğle, 10 damla akşam verilecektir.
Doktor
Doktor
Ekrem
Ö. Vasfi
Doktor
Y. Hikmet
31 Kânunuevvel 1929. Necati Beyefendinin ahvali sıhhiyesi hakkında
Saat 9,30
3 0 - 3 1 gecesi hararet (39,5), nabzı (130), muztarip, bir (3 san) morfin yapıl
mış birde zeytikâfur.
Nısfülleyilde hararet (40), nabız (140), daha ziyade mustarip.
Saat yedi, sabah 4 defa huke gelmiş, vecada fazlaca gaz hurucu tevakkuf et
miştir.
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Midede hafif ekşilik, hafif üsreti teneffüs, bila intizam derhal müdahelei ameliyyeye karar verilmiştir. Saat 9.30'da nabız (140), tufusit tadat ve formülünün
tasrihi,
Doktor :
Şevket, Ekrem, Hüsamettin, Ö. Vasfi.
Lukusit tadat edilmiş, 16 000'dir.
Operatör Rifat Ali Bey tarafından evvela kloroform, badehu eterle tenvim edi
lerek ameliyata başlandı. 25 gram kloroform, 40 gram eter verilmiştir. Sağ nahiyei harkafiyede makportey sakile priton açılmış, kokulu kini ve mevaddı gaite
parçalarını havi mebzul ifrazat çıkmıştır. Yapışmamış olan sürp bir tarafa alına
rak keza iltisak göstermeyen emayi rakika ameliyat sahasından uzaklaştırılarak
âver bulunmuş, âverin etrafından gelen aynı vasihta mebzul ifrazatla karşılaşıl
mıştır. Zeyli dadı mütenehhir ve irtikâzı averisi iltisakat araşma gömülü bulun
duğu için çıkartmak imkânı olmamış, ameri muhiti; iyodoformlu gazla iyice tah
dit edildikten sonra biri yukarı biri ortaya ve tam mihraka, diğeri de aşağıya mü
teveccih olmak üzere üç tane deren konmuştur ve hiç dikiş konmayarak pansu
man yapılmıştır. Ameliyat operatör Şevket Halit ve Ömer Vasfi Beyler tarafından
yapılmıştır. Hasta nakledilirken mebzul miktarda (vomitonegro) olmuştur.
Doktor
Şevket

Doktor
Ömer Vasfi

Doktor
Rifat Ali
Teşhis ve ihtilâtı maraz : Appendicte gangreneuse septigue,
30 Kânunuevvel 1928'de, saat 14.50'de Ankara'ya muvasalat ile Sıhhat Yur
dunda ameliyatı icra edilen Maarif Vekili Necati Beyefendi derhal ziyaret edilmiş
ve icabeden malumat badel istihsal müşaverei tıbbiye yapılarak muahhar tedavi
ye başlanmıştır. Aldığımız malumata göre Necati Beyefendi 29 Kânunuevvel Cu
martesi günü saat 14.5'da karnında sancı ile hastalanmış, muayene eden tabi
bin tavsiyesi üzerine evine gönderilmiş ve yatırılmıştır. Derecei hararet 37,5 ve
nabzı 100 görülmüş, kaya ve bulantı görülmemiş ve gaz hurucu devam etmiştir.
Sağ hüfrei hurkafiyede hafif müdafaai adaliye ve veca bulunmuş, hasta o geceyi
ıstırapla geçirmiş, derecei hararet 38 olmuştur. (Paparin) ve (billadon) verilmiştir.
Ankara'daki etibba tarafından 30 Kânunuevvel pazar günü sabahleyin yapılan
konsültasiyonda taltelhat apandisit teşhisi müttefikan kabul edilmiş ve halen tedavii tıbbiyeye devam etmekle beraber intizarı müsellah lüzumu tahtı karara
alınmıştır. Saat 24'te hararet 44, nabız 140, ıstırap artmış, 7'de bir kaç hıçkırık
olmuş ve veca ziyadeleşmiş, gaz hurucu da nihayet bulmuştur. Nabız 140, lokasit (16 000) ne kadar çıkmış, üszeti teneffüs başlamış, bunun üzerine Ömer Va
sıf, Hüsamettin, Ekrem Şerif, Şevket Halit Beyler dahil olarak yapılan konsültas
yonda hemen ameliyata karar verilmiş, hastaneye naklolunarak saat 1 l'de ame
liyata başlanmıştır. Ameliyattaki müşahadat şak yapılarak perituvan açılır açıl
maz kokulu kıhlı mevattı gaita parçalarını havi mebzul muhteviyat çıkmıştır.
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Cevfl batında emâ ve sürp serbest olup zeyli dudî tenahhur etmiş ırtıkazi averisi
iltisakat arasında gömülü görülmüştür. Bu şeraitte zeyli dudiye dokunulmamışür. Averin muhiti iyot form gaziyle tahdit edilmiş ve 3 mufeçcir vazmdan sonra
karın açık bırakılarak pansumanla kapatılmıştır. Ameliyat esnasında nabız 140
- 150 arasında devam etmiştir. Hasta yatağına nakledilmek üzere iken mebzul si
yah kanlı mevattı mukayyie çıkarmıştır.
Vusulümüzdeki vaziyet ve müşahedatımızla tedavii muahharaya gelince :
Hasta oldukça sakin, fakat nabız 148 - 160 arasında deveran ediyor. Tütri mütehavvil, fakat muntazam derecei hararet 38,5, arazı batniyeden veca zail olmuş,
intifah pek hafif olup ces ile vecanak değildir. Kalbin ve reelerin kısmı kudamilerinin asgasıdda gayri tabii bir ses alınmamıştır. Yalnız hasta midesinden bulan til ve hıçkırıktan akşama doğru da sıkıntıdan müşteki bulunuyordu. Nabzın ev
safına göre saat 3'te adele araşma digalen, dörtte zeytikâfur zerkleri icap edilmiş
tir. Apandisitin tenehhuru nazarı itibare alınarak 35 santimetre mikadir polivalan müzat kangıran sûrum tedrici bir surette aynı zamanda tahtelcilt 200 santi
metre fiziyolojik serum zerk edilmiştir. Hastanın ahvali umumiyesinde büyük bir
tahavvül görülmemekle beraber yarım litre kadar siyah mevattı mükayhale çıkar
mıştır. Nabzın hali nazarı dikkate alınarak zeytikâfur ve tekrar fiziyolojik serum
zerkleri yapılmıştır. Saat birden itibaren ahvali umumiye bozulmuş, nabız kü
çülmüş ve gayri muntazam olmuş ve duçret ve bazı ajistasyon alâimi soğuk ter,
bulantı, sık hıçkırık başlamıştır.
Muhtelif zamanlarda Kafein, Adrenalin, dahil adalet hekseton dahil verit klikozlu serum zerkleriyle sık, sık zayıflayan kalp ve nabız düzeltilmeye çalışılmışür. Sabaha doğru hezeyan başlamış, bidayette ziyaretçileri tanımak kabiliyetini
kaybetmemekle beraber bazan hezeyandan kurtulamamıştır. Saat dört buçukta
kalbin zayıflaması fevkalâde artmış, etraf soğumaya başlamış, dahili verid diğalenli diğalensiz serum kılıgoze zerkleri tekrar edilmiş ise de bidayette bu müdavat ile kuvvetlendirilebilen kalp nihayet b u tedavilere karşı cevap verememiş ve
en nihayet hasta Kânunusani birde Salı günü saat 11 buçukta kalp hubutundan
vefat etmiştir.
Netice : Tedaviyi deruhte eden etibba raporlarına ve bizim müşahedatımıza
göre fevkalâde septik ve kankıranıs bir apandisit olduğu anlaşılmıştı. İltisafat tehassül etmeden mültehip zeyli dudun delinmesiyle dahilinde birikmiş olan fev
kalâde septik mevadı muntine perituvan cevfi dahiline akmış ve bu suretle mev
zii bir perituniyet husule gelmiştir. Her ne kadar zamanında yapılan ameliyat sa
yesinde perituniyetin umumileşmesine sebebiyet verilmemiş ise de umumi ta
mim ve bilhassa toksinlerden adelei kalbiyenin mütessir olmasiyle hasta hubutu
adelei kalbiyeden vefat eylemiştir.
Darülfünun Tıp Fakültesi
Darülfünun Emini
Müderris
Müderris
Akil Muhtar
Neşet Ömer
Gülhane Seririyatı Muallimlerinden
M. Kemal

455

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
Başvekâleti Celileye
1 Kânunusani 1928 akşamı İçtima eden Heyeti Vekilede vaki emri devletleri
veçhile Maarif Vekili merhum Necati Beyin marazı mevti ve sureti tedavisi hak
kındaki malumatın cem ve tespiti için tabibi müdavilerinden alınan üç rapor,
ameliyatın tariz icrasını gösteren bir hülâsa ve iki kıta derecei hararet tabelasiyle rejim cetveli leffen huzuru samilerine takdim kılınmıştır.
Bu raporların tetkik ve mütalâasından anlaşılacağı veçhile merhum Necati
Bey 29 Kânunuevvel 1928 Cumartesi günü öğleden sonra karın ağnsiyle rahat
sızlanarak istirahat etmek üzere evine gelmiş ve o geceyi rahatsızca geçirerek er
tesi 30 Kânunuevvel Pazar günü öğleden evvel Ankara Numune Hastanesi Sertabip ve Operatörü Ömer Vasfl, Cebeci Hastanesi Operatörü Şevket, Numune Has
tanesi Dahiliye Mütehassısı Salâh Vehbi, Doktor Hikmet, Doktor Fahrettin ve
Doktor Ekrem Beyler tarafından yapılan müşavere! tıbbiyede tahtelhat bir man
zara arz eden apandisite müptelâ olduğu ve müşahedata nazaran ameliyat icra
sı için bir müddet intizar edilerek tedavii übbiye tatbikiyle beraber ameliyata her
zaman hazır bir vaziyette bulunması müttefikan kabul edilmiştir. Necati Bey o
gece (30 - 31 Kânunuevvel) nısfülleyle doğru ziyadece rahatsızlık hissetmeye baş
lamış olup sabaha karşı bu hal daha ziyade vehamet kesbederek tekrar bir mü
şavere! tıbbiye icrasma lüzum görülmüş ve bu defa da yukarıda isimleri zikredi
len zevat ile beraber Sıhhiye Vekâleti Müsteşarı Doktor Hüsamettin Bey yanında
hastayı muayene ederek derecei hararetin çok yüksek ve nabzın 140'tan fazla ol
duğu ve daha evvel hastaya hıçkırık geldiği ve gaz hurucu tevekkuf ederek batnın keşfi intifan eylediği ve hafif üsreti teneffüsün mevcudiyeti ve batnın her ta
rafında adali müdafaa olmakla beraber sağ tarafında sürrenin fevkına kadar fev
kalâde sertlik görüldüğünden hiç vakit kayıp etmeden ve derhal ameliyat icrası
n a karar verilerek hastanın sarsılmadan ve rahatça nakil nokta! nazarından ter
cih edilen Yenişehir Sıhhat Yurduna nakledilmiş ve müteakiben ameliyata baş
lanmıştır. Hastanın vuku bulan arzusu üzerine ameliyat Cebeci Hastanesi Ope
ratörü Doktor Şevket Bey tarafından yapılmış ve Ankara Numune Hastanesi Sertabip ve Operatörü Ömer Vasfi Bey asiste etmiş ve Aperatör Ali Rifat Bey münevvim vermiş ve Doktor Ekrem Bey nezareti tıbbiye yapmıştır. Merbut ameliyat pro
tokolünde tafsilâtı muharrer olduğu üzere batın açılır açılmaz kokulu ve kayhi ve
mevadı gaita parçalarını havi mebzul ifrazatın mevcudiyeti görülerek temizlenmiş
ve zeyli dudu avere mültasak ve kangırana duçar olmuş bulunduğu müşahede
olunarak usulü dairesinde müfecirler konmuş ve açık pansuman yapılmıştır. Bu
esnada zeyil dudinin kangırana duçar olmuş olması nazarı dikkate alınarak ame
liyatı müteakip anti kangran serum zerk edilmiştir.
Ameliyattan sonra hastanın derecei hararetinde tenezzül görülmüş ise de di
ğer araz ayni suretle devam etmiş, fazla olarak ve henüz ameliyat masasmda iken
kan kusması vaki olmuştur. Vaziyet saat üçe doğru vehamet kesbetmiş ve öğle
den sonra iki buçukta İstanbul'dan davet edilen Darülfünun Emin! Neşet Ömer
ve Müderris Akil Muhtar ve Gülhane Muallimlerinden Kemal beyler muvasalat
ederek müteakiben yapılan muayenelerde kalp zafı alâmetleri görüldüğünden lâ
zım gelen müdavat tatbik olunmuş ve bu hal sabaha kadar devam ettikten son-
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ra yapılan bütün tedbirlere rağmen kalp zan tezayüt etmiş ve nihayet 1 Kânunu
sani 1929 Salı günü saat 11,45'te ikmali enfas eylemiştir.
Merbut vesaikten hülâsa edilen şu izahat ve tafsilâta nazaran :
1. Tabibi müdavilerin de beyan eyledikleri veçhile, merhum Necati Bey fevkalhat bir apandisite duçar olarak zeyli dudi pek az zaman zarfında kangrana
duçar olmuş ve bu sebeple husule gelen amık tesemmümü dem ve zafı kalpten
vefat etmiştir.
2. 30,11.1928 tarihli müşavere! tıbbiye neticesine nazaran vaka selim şekil
de görülmüş, tahtelhat bir apandisit manzarası arz etmekte olduğu cihetle ame
liyata lüzum görülmiyerek emsali vekayide olduğu gibi intizar edilmesi tercih
olunmuştur, çünkü merhum Necati Bey evvelce bir iki defa buna müşabih alanı
göstererek tedabiri adiye ile kesbi salâh eden apandisit buhranlarına duçar ol
muştur.
3. Birinci müşavereden 24 saat geçmeden hastanın ahvali umumiyesinde anî
tahavvül husule gelmiş ve 31 Kânunuevvel 1928 sabahı yapılan ikinci müşaverei
übbiye akabinde ameliyat yapılmıştır; şu suretle ameliyatın icrasmda teehhür va
ki olmuş değildir ve esasen bu gibi vekayide yani tesalup şüphesini ve peritoniyetin başladığını gösteren araz zuhurunda ameliyatı bir dakika bile tehir etme
mek kavaidi esasiyei fenniyedendir.
4. Ameliyat matlup faydayı temin etmemiş olup bu da maalesef tabiatı mara
zın nadir tesadüf edilen vehamette olmasından ve bu şeklin evvelden tahminini
bittabi mümkün olmamasından ve zeyli dudinin fevkalâde kısa bir zamanda
kangren olarak delinip ziyade müntin muhteviyatın cevfi batna dökülmesinden
inbias etmiştir arzı keyfiyet eylerim efendim hazretleri.
İşte görülüyor ki, mesele hiç de Hakkı Tarık Beyefendinin veya aynı noktai
nazara iştirak edenlerin tahayyül ettiği gibi değildir. Fennin, sanatın icabatı ne
ise tamamen tatbik edilmiş, hastalıkla bilâfasıla mücadele olunmuştur.
Eğer bu mücadeleden mesut bir netice alınmamışsa, bu tedavi ile uğraşanla
rın hatası ve ihmali yüzünden değil, maalesef hastalığın son devrelerde vahim ol
masındandır. Bu meseledeki bütün hakikat budur. Bunun haricinde herhangi
bir şüphe ve tereddüdümüz yoktur. Yalnız, Hakkı Tarık Beyefendi bütün bu mü
nakaşalara zemin yaptıkları beyanatlarında ve hariçteki neşriyatlarında o kadar
insafsız olmuşlardır ki buna temas etmeden kürsüden inmek istemem.
Efendilerim : Bu müessif mesele vesilesiyle Türk heyeti tıbbiyesi aleyhinde o
kadar ağır ithamlar dermeyan edilmiştir ki buna müteessif olmamak elden gel
mez.
Şu veya bu vesile ile Türk heyeti übbiyesi aleyhinde bir hava vücuda getir
mek ve vatandaşların bu heyet hakkındaki itimatlarını tezelzüle uğratmak ne de
mektir bilir misiniz efendiler? Bu heyetin pek şuurlu olarak omuzlarında taşıdı
ğı maddi ve manevi mesuliyetini hiç nazarı dikkate almamak, manevi bir tazyik
altında bırakarak vazifei tıbbiyelerinde tereddüde sevketmek demektir. Bu halin
vatanımız için muzır olduğu kanaatmdayım.
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Bir tabibi müdaavi, hastasının muhafazai hayatı için her türlü mesuliyeti de
ruhte eder ve bugünkü ilmin ve sanatın hudutları dahilinde bilâ tereddüt çalışır.
Bu tabibi müdavinin, şu veya bu sebeple ve bilhassa hiç bir esasa istinat etmek
sizin ilmine tariz etmek, teçhil eylemek Heyeti içtimaiyemiz için zararlı bir netice
verir ve bu hududunu da bugün tayine imkân yoktur. Nasıl başlar, nerede biter,
bunu tayin edemem. Türk heyeti tıbbiyesinin bugüne kadar harpte ve sulhte en
büyük âfetler karşısında nasıl çalıştığım ve kıymeti ilmiyesini nasıl ispat ettiğini
tekrar etmeye ihtiyaç görmüyorum. Bu Heyetin her ne söylenirse söylensin, kıy
metini yine ispat edeceğine doğru yolunda her türlü tarizlere rağmen yine devam
eyleyeceğine şüphem yoktur. Sıhhat ve şifa arayan hastaların ruhunda Türk he
yeti tıbbiyesine karşı mevcut emniyeti izale edecek veya onları doktorlarına kar
şı tereddüde sevk edecek mahiyetteki bu neşriyat ve beyanat faydasız ve hatta
elimdir. Mütekabil emniyeti yani hastanın doktorunun vesayasına ittibaını ber
taraf edecek veya tabibin ilmin icabatı dahilindeki tedabirini yüzüstü bırakacak
bir vaziyet ihdas edilirse netice ne olur? Senelerden beri vatandaşların terbiyei
sıhhiyesi için sarfolunan emekler, tahsis ettiğimiz paralar nereye gider? Yine üfü
rükçülüğe mi döneceğiz?
Efendilerim : Tıp fenni ve en büyük doktorlar insanları ölümden kurtaracak
bir çareyi bulmuş olmak iddiasında katiyen değildir. Her ölüm hâdisesi karşısın
da doktorların muhali mümkün kılmadığından tarize uğraması vakidir ve bu ko
lay anlaşılır. Fakat hadiselerin tesir ve avamilin haricinde sükûn ve huzur ile mü
talâa olunması zaruridir. Memleketin münevverlerinin vazifesi bir taraftan ihtisa
sın ilerletilmesine çalışılmakla beraber diğer taraftan asıl olarak içtima heyetimi
zin fenne, tıbba, doktorlara itimadını, onların vesayasına riayet temayülünü kuv
vetlendirmektir. Bizim tıp âlemimiz bu itimada lâyıktır.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) - Efendim Dahili Nizamname bendenize 15 da
kika müsaade verdiği için bu müddetten başka tekrar müsaadenizi istememek
için çalışacağım.
Evvelâ Refik Beyefendiye teşekkür borçluyum. Sıhhiye Vekâletinin teşekkülâtı hakkında epiyce malumat ve icraatı hakkında da epiyce tafsilât verdiler. Ger
çi bunlar bendenizin pek de malumum değildi, fakat bir kısmı Cumhuriyetin fa
aliyet ve mauvaffakiyatına taallûk ettiği için burada bunları lezzetle dinlettirmeye vesile olduğum için memnun olduğumu tekrar ederim, yalnız bu verdikleri
dersin küçük bir noktasında küçük bir ödeşme vaziyeti ihdas etmek için bir mu
kayese yapacağım. Yerli tabirini anlamamışlar. Yerli kelimesi Türkiye hududu
nun haricindeki tabiiyete taallûk eden şeyler demektir. Etmeyen eşya ve eşhas
demektir, bu itibarla bunu burada eda ediyorum. Vekil Bey cevaplarında bende
nizin gazetecilik sıfatına taalûk eden bazı sözler söylediler, bendeniz B. M. Mec
lisinin kürsüsü ile Vakit ve Sonsaat Gazetesi müdürlüğünün birbirinden ayrı bir
makam bulunduğunu müdrikim, ancak şahıslar için meslek haysiyeti birdir ve
meslek idraki birdir. Bu itibarla kendilerini, bir hava ihdas etmek için bir vesile
dir, dediler. Ben bu sözleri katiyen kabul etmiyorum. Acaba ben Türk değil mi
yim, benim Türk hekimlerine karşı taarruz ve tariz etmekliğim için ne fayda tasav
vur edebilirsiniz, Refik Beyefendiden soruyorum, ne fayda tasavvur edebiliyorlar?
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Acaba ben Türk hekimlerine karşı bütün muvaffakiyetlerini unutarak böyle
bir tarize, bir mücadeleye, bir hücuma geçmek isterim. Sebebi ne olabilir, acaba
karşılarındaki bu adam o kadar idraksiz midir, acaba Refik Bey beni idraksiz mi
telâkki ediyorlar? Refik Bey cevaplarını hazırlamışlar, gelmişler okudular, elbet
te her ne endişe pahasına ise okuyacaklardı, fakat lütfedip de benim sualimi be
nim takririmi izah etmek için verdiğim izahatı dinlemek lütfûnda bulunsalardı,
bu sözleri söylemeye lüzum görmeyeceklerdi. Çünkü ben daha evvel kendilerine
takaddüm ederek söyledim ki bin isabet karşısında bir isabetsizlik olabilir, fakat
bu bin isabetin muvaffakiyetini gölgede bırakamaz, unutturamaz.
Ancak bu isabetsizliğin adedini de eksiltmek bizim için bir vazife değil midir?
Acaba bir kazazedenin yine Necati gibi değerli bir genci götürürken bunun önü
ne geçmek bizim için milletvekillerinin bir vazifesi değil midir? Bunu burada zik
retmek bir hata idiyse niçin bir hafta celse aktini istememişlerdir ki, ben burada
aleni olarak bu sözü söylemişlerdir. Ben bir hata etmişsem, gazateciler bir hata
etmişlerse ne için Refik Bey bu hataya iştirak etmişlerdir?
Necati'nin ölümü üzerinde resmi bir tahkikat yapıldığından burada haberdar
olduk. Hafif bir tabir olarak diyeceğim ki Hükümetin Başvekâletin talebine karşı
Sıhhiye Vekâleti eksik cevap vermişlerdir. Necati'nin hastalığı ne vakit başlamış
tır. Nasıl muayene seyri takip etmiştir? Raporlar içinde buna ait bir kelime yok
tur. Niçin yalnız 29 Kânunuevvelde başlamıyor, hastalık bir gün içinde mi patlak
vermiştir? Ondan evvel kimler tedavi etmiş, kimler teşhis etmiştir, nasıl teşhis
edilmiştir? Başvekâletin suallerine verilecek cevaplar içinde bunlar da mündemiç
ve münderiç olmalı idi, ancak o vakit tekemmül edebilirdi. Niçin cevap verilme
miştir? Ben kendilerine yardım edeceğim, ben bizzat Necati'ye ameliyat yapan
Operatör Şevket Bey ile görüştüm, bizzat bana demiştir ki bu netice yeni, yahut
askerideki doktorlara itimat etmemenin müessif bir neticesidir. Şevket Bey bu
vesile ile kıymetli vücudunu meydana çıkarmış bir gençtir, kendisini çağırıp bu
sözün ve bunun etrafında buna ilâve edilecek sözlerin nasıl bir menfaat ve mahi
yetle olabileceğini Sıhhiye Vekili Bey öğrenmelidir. İşte ancak bunları öğrendik
ten ve ilâve ettikten sonra o cevap tekemmül edebilir.
Ankara'ya ecnebi doktorlar geleceğini Sıhhiye Vekili Bey söylediler, bunun
bütün bu söylenen sözlere karşı neler söylediğini, neler ifade ettiğini izaha lüzum
görmüyorum. Tedbir alınmıştır, hâlâ... Yalnız şunu ilâve edeceğim, burada mü
kemmel bir hastane yapılacaktır, bunlar ondan sonra gelecektir, o işin başında
bulunacaklardır gibi bir şey anladım, yanlış anlamamış isem. Vakıa ben müte
hassıs değilim, fakat hadisatın az çok kendi noktai nazarından ve umum noktai
nazarından muhakemesine muktedirim, onun için dedim ki arkadaşlarımın her
hangi bir tehlike karşısında bulunacaklarını düşünerek derim ki, bu getirilecek
ecnebi mütehassıslar hastanenin ikmalinden evvel de gelebilir ve gelmelerinde de
fayda vardır, gelmelerine asla mâni yoktur. Madem ki gelmelerine lüzum görül
müştür, daha evvel gelebilir.
Hükümet merkezinde, Türkiye toprağında bir gün evvel bulunmalarında fay
da vardır. Bunu ilâve edeceğim. İkinci sualime temas etmek istemediler, halbuki
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ben onu izah ettim. Bir kanunumuz vardır. O kanun mektepten yetişenleri şöy
le veya böyle istihdam ediyor, olabilir ki, bu, Sıhhiye Vekilini takyit eden bir ka
nundur, olabilir ki bu kanun tadil edilmesi icap eden bir kanundur. Şimdi bu tıp
işleri ve tıp âlemi ile meşgul bulunanların bazılarından öyle bir fikir, öyle bir in
tiba aldım ki bunların bir kısmım meselâ, o kanun hizmetlerini ifa etmeden mü
tehassıs yetiştiren bir vadiye sevk etmek bizim için, yani kendileri için daha ka
zançlı bir yolu olur, acizane bir mütalâanın iradına tavassut ettim, hata mı ettim?
RAGIP BEY (Zonguldak) - Hakkın yoktur.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) - Evet hakkım yoktur. Çünkü mebusum, çün
kü Vekil değilim, ne manada söylediğim malumdur.
Tıp âlemimiz tabirini nedense Vekil Beyefendi çok şümullü bulmuşlar, bu
yurdular ki ben Tıp âlemi ile meşgul olacak değilim ya; Türkiye'de Türk Devleti
nin Sıhhiye Vekâletinin sıhhi ve tıbbi ihtiyaçlarım temin etmekle mükellefim bu
hudut haricine çıkamam ve bu hudut haricindeki suallere cevap veremem.
Suallere cevap veremem. Tıp âlemimiz dedim, tıp âlemi demedim. Tıp âlemi
mizin manası o demektir ki Türkiye'de tabiplerden mürekkep bir heyet bizim
kendisine icrası için verdiğimiz bütün kanunlar Türkiye'de icrayı faaliyet eden
bütün hekimleri kendisinin tahtı emrine, tahtı murakabesine vermektedir. Zan
nederim ki şu tabirden daha müsait bir tâbir olamazdı. Binaenaleyh tıp âlemine
dahil olacak bir mütehassıs için Türkiye'de nasıl bir yol takip ediyoruz. Bunu bi
raz mücmel bulduğum için evvelce izah ettim ve dedim ki, siz belki bu suallere
muhatap olamazsınız. Bu suallerin muhatabı Maarif Vekâletidir. Çünkü Tıp Fa
kültesi Darülfünuna merbuttur, fakat Sıhhiye Vekilinden istediğim şudur ki, de
dim : Acaba bu fakültenin bugünkü mahsulleri düne nazaran nasıl yetişiyor? Ve
adedini artırıyor mu? Sıhhiye Vekili Bey bir çok sığır dili kadar rakam okudu ve
benim beklediğim cevabı vermiş olmadı. Anladım ki Vekil Bey mütehassıs tabi
rinden şunu anlamaktadır. Çünkü mütehassıs eline 2 - 3 sene şurada, burada
bulunduktan sonra bir şahadetname alan kimsedir. Mütehassısı böyle anladık
tan sonra, artık bu suallere ilâve edecek hiçbir cevabım kalmamıştır.
SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) - Efendim, Hakkı Tank Bey birinci de
fasında ne kadar karanlık söyledilerse bu defa da o derece karanlıktılar. Bunu
söylememden ne fayda tasavvur edebilir buyurdular. Ben kendilerinin ne tasav
vur ettiklerini bilmem. Anlamadım. Yaptıkları işin faydasını da bittabi kendileri
daha iyi bilirler.
Bir celsei hafiye istemeliydi dediler. Beyefendi ortada ne gizli bir şey vardır,
ne de saklanacak bir hata vardır.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) - O halde nerede emniyet münkesir olacak ta
açık konuşmakta mı?
SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (Devamla) - Efendim saklanacak bir şey ve ha
ta yoktur. Esas ne ise bütün samimiyetle Heyeti Celilenize arz edilmiştir.
Sonra hepimiz tehlikedeyiz dediler. Belki kendilerini tehlikede zannediyorlar.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) - Ölüm tehlikedir dedim.
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SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (Devamla) - Efendim o bir sinir zafıdır. (Hande
ler) Suallerime cevap veremem dedi, dediler. Ne kadar sual sordularsa cevap ver
dim, yalnız Vekâletinizin vazifesini izah ettiğim zaman onu kavrayamadüar ki su
allerine cevap vereyim dediğimi söyleyerek işin içinden çıktılar, dediler. Katiyen
böyle bir şey yoktur, Heyeti Celilenize son sözüm şudur. Ne varsa söylenmiştir,
hakikat ne ise o arz edilmiştir. Yalnız mesele o hakikatlerin tavazzuhudur. Hak
kı Tarık Beyi inandırmak değil. (Alkışlar)
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P - M e n e m e n Olayı
23.12.1930 - 8.3.1931

Tarihe Menemen Olayı olarak geçen, Balıkesir ve Manisa yöresinde
hazırlanan, İ s t a n b u l uzantılı gerici girişimlerin zehirli ü r ü n ü d ü r Mene
m e n Olayı.
C u m h u r i y e t i n t o p l u m c a b e n i m s e n i p k u r u m l a ş m a s ı n d a karşılaşılan
belli sayıdaki engellerin ve ü z ü c ü olayların ö n ü n d e yer alan M e n e m e n
Olayı, demokratik gelişmeye indirilen bir darbedir.
Esarete s o n verip y u r d u k u r t a r a n bir ordu m e n s u b u n a k a r ş ı c a n a 
varca işlenen cinayetin, d ü ş m a n z u l m ü n ü n en acı günlerini y a ş a m ı ş bir
yörede geçmesi, h a l k ı n olaya seyirci, h a t t a teşvikçi davranışı ü z ü n t ü y ü
arttırıcı ve d ü ş ü n d ü r ü c ü oldu. Çok partili demokratik gelişim y o l u n u he
yelana u ğ r a t a n M e n e m e n Olayının şoku, u l u s a l nefret doğurdu. Yer yer
mitingler düzenlenip olay lanetlendi. Adalet e n seri biçimde yerine geti
rildi. Ancak t o p l u m s a l hastalığın kesin ilâcı b u l u n a m a d ı . Bu olayı yaşa
yanların basireti hastalığı bastırdı.

A - Yayımlanan Mesajlar
1. - 2 3 . 1 2 . 1 9 3 0 S a h g ü n ü m e y d a n a gelen olay üzerine 28 Aralık 1930
tarihinde Gazi Mustafa Kemal o r d u y a aşağıdaki mesajı yayımladı (1).
Gazinin Orduya Taziyetnamesi
"Menemen'de ahiren vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit Vekili
Kublay Beyin vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten Cumhuriyet ordusunu
taziyet ederim. Kublay Beyin şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısın
da Menemen'deki ahaliden bazılarının alkışla tavripkâr bulunmaları, bütün
cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatanı müdafaa
için yetiştirilen; dahilî her politika ve ihtilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir
vaziyette bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatan
daşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur.
Menemen'de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim etmiştir.
İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman Zabit Vekilinin uğradığı
tecavüzü milletin bizzat cumhuriyete karşı bir sui kast telâkki ettiği ve müteca
sirlerle, müşevvikleri, ona göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin diktkatimiz
bu mes'eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe
matuftur.
(J) Ayın Tarihi, Cilt 20, S. 6891-6893 Atatürk'ün tamim, telgraf ve beyannameleri IV.
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Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci muallim
heyetinin kıymetli uzvu Kublay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini taze
lemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır."
Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal
2. - G e n e l k u r m a y B a ş k a n ı 2 8 . 1 2 . 1 9 3 0 tarihinde (2) o r d u y a aşağıda
ki tamimi yolladı (3).
Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretleri, şu tamimle mektu
bu orduya tebliğ etmiştir :
"Zabit Vekili Kublay Beyin feci bir surette vuku bulan şehadeti münasebetile Reisicumhur Hazretlerinin ordumuza taziyetnameleri sureti aynen yukarıya
dercedilmiştir. Bütün kıtaat ve müessesatta umum zabit ve neferler muvacehe
sinde merasimi mahsusa ile okunmasını tamimen tebliğ ederim.
Yüksek ordumuz hakkında her vakit izhar buyurulan ve bu defa da pek âli
bir surette tecelli eden bu muhabbet ve hissiyaü âliyeye karşı ordumuzun lâyezal rabıta ve şükranları Reisicumhur Hazretlerine bizzat arzolunmuştur. Bu kah
raman arkadaşımızın şehadetinden dolayı teessürlerimi ifade ederken, bu aziz
şehidin ruhunu tebcilen zatî taziyetlerimin de bütün ordu arkadaşlarıma iblâğı
nı ayrıca rica ederim."

B - Olay Meclise Yansıyor
Olaydan bir hafta s o n r a 1.1.1931 tarihinde Denizli Milletvekili Mazh a r Müfit (KANSU) ve arkadaşları, olayı, bir sözlü s o r u önergesiyle TBMM
Genel K u r u l u n a getirdi.
B a ş b a k a n İ s m e t P a ş a (İNÖNÜ) tarafından s o r u y a verilen yanıt ve so
r u sahibinin d ü ş ü n c e l e r i tarihi değer taşıdığı için t u t a n a k t a n a y n e n alın
mıştır (4).
Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey ve 43 arkadaşının Menemen'deki irtica
vak'ası dolayısile Hükümetin hâdise hakkında ne gibi tedbir aldığına ve alacağı
na dair sualine Başvekil İsmet Paşanın şifahî cevabı
REİS - Efendim; bu mesele hakkında bazı arkadaşların bir de sual takriri
vardır. Şimdi bu sual takririni de okuyalım. Sual takriri okunduktan sonra Baş
vekil Paşa Hazretleri suale cevap verirler. Ondan sonra sual sahiplerinden arzu
eden arkadaşlar da sözlerini söylerler.
YÜKSEK REİSLİĞE
Menemen'de tahaddüs eden irtica vak'ası Meclisi derin teessürlere garketmiş
ve hadisenin doğrudan doğruya cumhuriyete müvecceh bir suikast olduğu anla
şılmakta bulunmuştur. Kahraman bir zabitimizin maruz kaldığı feci akibet, hay(2) Aym Tarihi, Cilt 20, S. 6891-6893
(3)Vakit Gazetesi: 29.12.1930 - 4661
(4) Tutanak Dergisi, C. 24, S. 2-7, Ta.: 1.1.1931
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dutların bir kaç serseri veya esrarkeşten ibaret olmayıp mürettep ve şümullü ve
irtica hareketi olduğu kanaatini vermiştir. Binaenaleyh Meclis büyük bir hassa
siyet ve kat'iyetle vazifesini ifaya hazırdır. Evvelâ Hükümetçe hadise hakkında
şimdiye kadar yapılan tahkikat safahatile netayicinin neden ibaret olduğu ve ne
gibi tedbirler alındığı ve alınacağı hakkında Başvekil Paşanın Mecliste şifahen
izahat ve malûmat vermesi için işbu sual takririmiz takdim kılındı efendim.
Denizli
Mazhar Müfit
Konya
Zühtü
Edirne
Zeki Mes'ut
Ordu
Recai
Bayazıt
Şefik
Çorum
İ. Kemal
Bitlis
Muhiddin
Ordu
Hamdi
Balıkesir
M. Emin
Manisa
Kemal
İsparta
Hâkim Riza
Ankara
Sami
Bitlis
Muhittin Nami
BUecik
S. Asaf

izmir
Enver
Artvin
M.Ali
Van
Hakkı
Denizli
E. Aslan
Konya
A. Hamdi
Elâziz
Hüseyin
Mardin
Yakup Kadri
Konya
Kâzım Hüsnü
Konya
Mustafa
Konya
Tevfik Fikret
Muğla
Nuri
Hakkı
Tokat
Mustafa
K. Sadreddin
Denizli
Haydar Rüştü
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Manisa
Dr. Saim
Aydm
Emin Fikri
Kütahya
İ. Hakkı
Balıkesir
Osman Niyazi
Tokat
Kâzım B. Lûtfi
Ordu
A. Şevket
Afyon Karahisar
Haydar
Mahmut Reşit
Afyon Karahisar
M. Kâzım
Zonguldak
Nazif
Diyarbekir
Kâzım
Bayazıt
İhsan
Erzurum
Asım
Gazi Antep
Şahin
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BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) - Kânunuevvelin 23 üncü günü Mene
men'de hadise vukua geliyor. Bu hadise hakkında aldığımız ilk raporlar; dökülen
kanlar için bize şiddetli bir teessür ve vak'anın mahiyeti itibarile üç dört betbahtin devlet kanunlarına karşı çılgınca hareketi ve derhal cezalarım görmeleri fikri
ni uyandırdı. Müteakip raporlar Kublay Beyin yaralandıktan ve dermansız düşdükten sonra şerirler tarafından tecavüze uğradığım - eleminizi tahrik etmiyeyim,
tafsilâtım hepimizin bildiği tarzda - vahşiyane muamele gördüğünü bildirdi. Ay
ni zamanda nazari dikkatimizi celbetmiş olan şey, hadisede hazır bulunan hal
kın ilk raporlara göre kayitsiz ve hissiz bir halde seyirci kalmasıdır. Bu kadar ma
lûmat bile eşkıyanın dolgunluğunu, husumetlerindeki vahşetin havsalanın almıyacağı derecede köklü olduğunu sonra etrafta bulunan kalabalığın, seyircilerin
anlaşılmaz bir haleti ruhiye içinde şaşkın - lehlerine tefsir etmek için - şaşkın bir
halde bulunduklarım bize telkin ediyordu. Fakat meselenin bu kadarı da ehem
miyetle nazarı dikkatimizi celbetmek için kâfi idi. Bundan sonra aldığımız rapor,
hadise hakkında bildiğimiz tafsilâttan bir kısmım verir ki seyredenlerden bir kıs
mının tasvipkâr bir haleti ruhiye gösterdiklerini ilâve ediyordu. O zaman bir kaç
noktai nazardan hadise bütün intibahımızı açmış, bütün nazarlarımızı kendi
üzerine celbetmiş bir hale geldi. Kanuna karşı hareket karşısında son kuvvet ol
mak üzere celbolunan bir asker müfrezesinin başında bulunan 2 1 - 2 2 yaşında
bir çocuk, hiç vazifesi olmadığı halde, bilâkis kendisini celbeden ihtiyaç ve ken
disinin esas san'atı derhal silâhını kullanmağı emrettiği halde onun asaleti, top
lanmış olan vatandaşları kan dökmeden nasihatla, ihtarla yola getirmek gayreti
ne sevketmiştir. Bu asaletin 21 - 22 yaşmda bir gence karşı hazırladığı muame
le hiç bir suretle kabili tefsir ve tevil görünmüyordu.
Hepimiz ailelerimizde yetişdirdiğimiz çocuklardan bir kurban vermiş olduk.
Hepimiz bu kurbanda vatan için büyük ümitlerle yetiştirilen genç ve kahraman
zabitlerden vatandaş elile feda edilmiş bir şehit (vaziyeti) gördük. Bir taraftan te
essür ve teellüm, zaptolunmaz bir halde iken, diğer taraftan da Devlet memuru
ve Büyük Millet Meclisi karşısında mes'ul adamlar sıfatile, hadisenin mahiyet ve
hakikatim tetkik etmek mecburiyetinde bulunduk.
Bir muhit ne kadar zehirlenmiş olmak lâzımdır ki insanlar temiz tefekkür ve
muhakeme kabiliyetinden bu kadar aşağı dereceye düşsünler. Hikâyesine ta
hammül edemediğimiz manzaraların filen vukuunu bu kadar soğuk kanlılıkla
seyredebilsinler.
Sonra Devletin müsellâh kuvvetleri hadiseye çağırılmışken, bu kuvvetlerin el
lerindeki silâhın hiç şüphe götürmez kudretlerine, muhakkak işletilmesine karşı
bu kadar meydan okur bir haleti ruhiye gösterebilsinler!
Müddei umumî derhal işe vaziyet etti. İlk temaslardan az zaman zarfında, ha
kikaten adliyenin gayret ve dirayetile, bir çok hakikatlar meydana çıktı. İlk çıkan
hakikatlar hadiseyi ika eden çetenin on gündenberi böyle mehdilik fikrini etrafa
yaydıklarım, husumet saçtıklarını, sonra uğradıkları bazı köylerde silahlandıkla
rım, müzaheret gördüklerini ve Menemen Şehrini daha evvel keşfederek tertiple
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girdiklerini gösterdi. Kezalik tahkikat, bu hadisenin filen ikama on gün evvel baş
lanmış olduğunu ve fevran üç dört kişi tarafından deruhde edilmiş bir teşebbüs
olmayıp daha evvel Manisa'da iki üç aydanberi bir takım içtimalar neticesinde
kararlaştırılmış, büyük şehirler arasında gidişler, gelişlerle tanzim olunmuş, son
ra bizzat Menemen Şehri içinden bu çetenin geleceğini bilen ve onlar gelince ken
dilerine müzaheret için bir takım esbap hazırladıklarını söyliyen adamlarla çer
çevelenmiş bulunduğunu ifade etti. İlk tahkikat bu şekli verince o halde mesele
şümullü bir tertibin harekete geçmesi suretinde telâkki olunmak tabiî idi. Yine
görüldü ki adlî tahkikatla tesbit olunan bu tertibin hareket safhasında öne sürü
len müddeası din davası idi. Yani yüzlerce senedenberi dini siyasete alet ittihaz
eden bütün hareketlerin bir tekerrürü görülüyordu. Elbette bunu tertip edenle
rin din perdesi arkasında takip ettikleri bir takım maksatları vardı. Bu maksat
lardan bir kısmını belki bizzat hareket edenler, cinayet yapanlar ve bu uğurda
canlarını verenler biliyordu, bir kısım maksadı belki onlar da bilmiyorlardı. Ha
dise hakkında bu gün bildiklerimiz sureti umumiyede bundan ibarettir.
Hal için ve ati için alınacak tedbirleri tayin etmek üzere hadiseyi muhtelif
cephelerden dikkatli olarak mütalea etmek zarureti vardır. Bir defa hale taallûk
eden tedbirler için karar vermekte, Hükümet kendisini kat'î vazifeler karşısında
gördü.
Teşkilâtı esasiye; vatan ve Cumhuriyet aleyhinde fiilî teşebbüs vukuunu müeyyit kat'î emareler görüldüğü vakit Hükümete bir ay müddetle idarei örfiye ilân
edebilmek salâhiyetini veriyor.
Biz ayni cürümlerden dolayı Adliyenin meseleyi takip ve intaç etmesinde bir
tereddüde düşmedik. Bilakis Adliyenin ilk günlerde vaziyet edip te meselenin ha
kikatini meydana çıkarmak için gösterdiği kifayet ve dirayet hakikaten itminan
verecek bir surettedir. Yüksek bir iktidar ile meseleyi nihayetine kadar Adliyenin
takip etmesinde hiç bir mani yoktur. Meselenin hususiyeti şu noktadadır ki bir
defa hadisenin bütün memlekette husule getirdiği elem ve teessür, sonra davayı
süratle intaç etmek için görülen ihtiyaç usulde daha seri bir hattı hareketin ihti
yar edilmesini istilzam ediyordu. Ondan sonra askerî ve mülkî bir çok muhatap
ları olan meselenin bir mahkemede rüyet olunmasındaki hususiyet; davayı
sür'atle intaç etmek için ayrıca bir âmil olarak nazarı dikkate alınmak lâzım idi.
Sonra bilhassa, gizli tertipler ve uzun zamandanberi yapılan müzakereler netice
sinde böyle bir hareket tezahür edince evvelemirde bu tertiplerin cereyan etmiş
olduğu tahmin olunabilecek yerlerde gizli hareketleri faaliyetten derhal ıskat et
mek lâzım geliyordu. Tertip Menemen'de bu suretle tezahür edip akamete uğra
yınca diğer tarafların ne suretle işlediği, henüz tahkikatla meydana çıkmamıştır.
Binaenaleyh kat'î ve müstacel tedbir ile muhtemel tertibin heyeti mecmuası
nı derhal atalete irca etmek mecburiyeti vardır. Bu mülâhaza teşkilâtı esasiyenin
verdiği salâhiyetin tatbiki ile üç kazada idarei örfiye ilânını zarurî bir hale soktu.
İdarei örfiyeyi Büyük Meclisin tasdikına arzettik. Bunun üzerine divanı harbi ör
fi (sefer) ahkâmını tatbik edeceği cihetle bittabi usullerde çok sür'at temin oluna-
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çaktır. Hadisenin müstacel tedbirlerini böylece arzettikten sonra şimdi meseleyi
muhtelif cephelerinden mütalea etmeği vazife addediyorum.
Meselenin dini siyasete alet ittihaz eden safhasına nazarı dikkatimizi tevcih
etmeliyiz. Bu safha biraz evvel dediğim gibi yüzlerce seneden beri tekerrür eden
safhaların aynidir. Cmuhuriyetin bidayetten beri takip ettiği, Devlet işlerini din
işlerinden ayırmak hattı hareketi, ihtimal ki bundan beş, sekiz sene evvel, din
aleyhine bir hattı hareket gibi isnat ve ifsadata mahal verebilirdi. Çünkü bu isnadatı asılsız olduğunu gösterecek en mühim ve en mukni âmil, yani zaman, he
nüz geçmemişti. Evvelâ bu propagandayı yapıyorlardı. Fakat dünya işlerinden
din işleri ayrıldıktan sonra seneler geçti ve vatandaşların itikadat ve vicdaniyetinde aharın her hangi bir müdahalesi, memnuiyeti ve tasarrufu olmadığı sabit
oldu.
Siyasette aranılan şey bir takım adamların ve bilhassa politikacıların dini
ahar fertlerin hürriyeti aleyhine ve Devletin kanunları aleyhine bir vasıtai taarruz
olarak kullanmamalarıdır. Memnu olan şey budur. Hâdisede görüyoruz ki ceha
letleri -bir kısmın cehaleti - olabilir. Bir kısmının bilerek tasmimlerile ve cümlesi
din elden gidiyor behanesile bu adamlar müteariz bir istikamete sevkolunuyorlar. Bu hareketler Devlet ve Cumhuriyet aleyhine filen tecavüz ve kast mahiye
tindedir.
Dinle dünya işlerinin ayrılması meselesinin ruhu buradadır. Lâyik idarede
herkes itikat ve vicdaniye tinde her türlü maniadan ve memnuiyetten azadedir.
Ancak vatandaşlar bunu siyaset vasıtası ittihaz ederek aharı icbar için veya Dev
letin idaresinde müessir olmak için kullanamazlar. İtikat ve vicdaniyatta bu iza
hatı verirken ilâve etmeliyim ki kanunen memnu olan hareketlerin ihtiyarı ve
memnu teşekküllerin faaliyeti kanuna karşı tecavüz ve cürümdür. Meselâ tekke
lerin şeddi kanunen tekarrür etmiş bir vaziyettir. Bunların gizli olarak çalışması
ve vatandaşları bir takım istikametlere sevketmeleri kendilerinin mesuliyetlerini
muciptir. Senelerdenberi b u hakikatler kemalile, filî ve amelî olarak anlaşıldık
tan sonra, Menemen gibi memleketin gerek ümran ve bilhassa irfan itibarile ile
ri olan bir mmtakasmda bu teşekküller nasıl işleyebiliyor? İnsana hüzün veren
şey budur. Sonra teşekküller mücadeleye sevkettikleri adamları ne derece vahşet
ika edebilecek düşük ve aşağı bir seviyeye ilka edebiliyorlar, maksatları neden bu
kadar mel'unanedir! Buraları insana intibah ile mülâhaza telkin eden noktalar
dır. Bir çok defa Büyük Mecliste ve efkârı umumiye karşısında bu meseleler mü
nakaşa olunmuştur. Sureti umumiyede bilinen şey budur ki bu memlekette ce
reyan eden hava devlet kuvvetleri örselenebilir, örselenmiştir gibi bir vaziyet ika
ederse, müfsitler baş kaldırmak için bu havayı müsait buluyorlar. Onun için ka
nunlar devlet otoritesini, devlet kanunları ve kuvvetlerini her halü kârda masun
ve muhterem tutmak için bir çok tedabir derpiş etmişlerdir. Menemen hadisesin
de mücrim ve mürettiplerin, maksatları için bu derece cesurane hareket ikaına
kendilerinde kuvvet hissetmeleri devlet kuvvetlerinde ve Hükümet işlemesinde
bir nevi zaiflık görüldüğünün farzolunduğunu reddetmek müşküldür. Hakikaten
böyle bir hava ve böyle bir manayi müfsitler ve fesat müstaitleri ahvalden çıkar
mış olabilirler.
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Arkadaşlar; böyle mevzuları mütalea ve teşrih ederken, lehinde ve aleyhinde
olan amillere temas etmek ne kadar nazik olduğunu bilirim. Fakat mevzuun ne
kadar nezaketi olsa, yine ona temas etmeliyiz. Bilhassa mevkii iktidarda olanla
rın gerek parti ve gerek Hükümet itibarile, icraatını tenkit etmek yolunda açılan
cereyan, diğer bir takım adamlara artık Hükümetin yerinden kalkamıyacak ka
dar zaif olduğu kanaatini vermektedir. Fakat mevkii iktidarda olanlar Devlet kuv
vetleri zaifliyor ve bir takım zararlar ye fesatlar çıkıyor diye tenkit olunmıyacaklar mı? Ne yaparlarsa, ne söylerlerse lâyuhtî mi sayılacaklar? Böyle bir zihniyet,
böyle bir hattı hareket, şüphe yoktur ki, lâakal fesadm vereceği neticeleri ve za
rarları Verecektir (Bravo sesleri).

Şu halde mesele, memleketin içtimaî bünyesinde, iki kutbun ortasını bula
bilmektir. Öteden beri, hiç olmazsa otuz seneden beri, hallolunmıyan sır da bu
dur. Memleketin tahammülü yoktur şekli altında her türlü tahdidatı ve setleri
koymak için bir esbabı mucibe bulabiliriz. Fakat bu esbabı mucibe diğer taraftan
lâyüsel bir vaziyeti en nihayet ihdas etmeğe müstaittir. Benim görüşüme göre
mesele bir içtimaî mesele, bir çok nazariyatı olmakla beraber, hakikati halde
amelî bir meseledir.
Amelî tecrübe ve idman meselesi ve amelî terbiye meselesidir. Bizim çektiği
miz sıkıntı nedir? Muhalefet havasında, tenkidatta, muhalif neşriyatta memle
ketin ve Devlet otoritesinin çektiği sıkıntı, memleket alınganlığının suiistimal
edilmesidir. Nasıl mevkii iktidar sahibi memleketin tahammülü yoktur vesilesini
siper ittihaz ederek kendisini lâyuhtî mevkiinde göstermeğe istidatlı ise fırsat ve
imkânı bulunca tenkit etmek vaziyetini takınmış olan adam da bütün şahsiyet
leri, Devletin bütün kanun ve kuvvetlerini ayak altına almak için hiç bir hudut
tanımamaktadır (Doğru sesleri, bravo sesleri). Nazik olan nokta, şahıslara taallûk eden her
hangi bir terbiye icabını gözden uzaklaştıran cesaret, basit tabirile namus ticare
ti, Devlete taallûk eden nokta ise mevkii iktidarda bulunan bir adamı veya adam
ları çürütmek için gösterilen arzunun, Devletin bizzat kudretlerini ve bütün ka
nunların ehemmiyetsiz, itibar hakkından mahrum bir seviyeye düşürmek için
gösterilen fartı gayret haline gelmesidir. Bunun ortası nasıl bulunacak? Bunun
ortası, bir defa, zamanla ve tecrübe ile bulunacak ve bu zaman ile tecrübe esna
sında kanunları hakkile işletmekte bulunacak; yani bir vatandaş her hangi bir
meseleyi tenkit ederken ve her hangi bir meselede Devleti muhatap tutarak o hu
susta fikirlerini söylerken hangi hududa kadar kendisi memlekete zararlı olmıyan bir çerçeve içinde kalabilir, bunu kendisine bir taraftan tecavüz ettiği zaman
kanunlar, diğer taraftan da hâdiseler gösterecektir. Temenni edelim ki bu ders
leri mümkün olduğu süratle almış olalım ve bu husustaki taşkınlıklardan mem
leket mümkün olduğu kadar az zarar görsün, çünkü her hâdiseden muvafık ve
muhalif bir ders çıkarmazsak ve hâdiselerin verdiği derslere karşı gözlerimizi ka
parsak, kanunî maniaları, içtimaî maniaları daima tartmazsak kendimizi
mes'uliyete ilka edecek ve hesaba çekecek bir çok hâdiseler karşısında kalabili
riz. Bu nokta! nazardan Hükümet neşriyat hususunda derhal alınacak bir tedbir
düşünmedi. Bilakis hâdisenin verdiği derslerden vatandaşların, hepimizin esaslı
olarak istifa edeceğimizi ümit ediyoruz. Bilhassa ümit ediyoruz ki namus ticare-
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ti, şantaj ve Devlet otoritelerini kasteden neşriyat ve hava, adlî takibatla vatan
daşlara hangi hudutlar dahilinde hareket etmek lâzım geldiğini filî ve amelî ola
rak öğretmiş olacaktır.
Adlî takibat bu öğretmekte ne kadar muvaffak olursa içtimaî nizamın ahen
gini o kadar çok muhafaza etmiş olur. Hâdisede pek ehemmiyetli olan diğer bir
noktayi da nazarı dikkatinize arzetmek isterim. O da dahilde olan her hangi bir
mesele karşısında nihayet bir askerî müfrezeye, orduya müracaat olunduktan
sonra bile vatandaşların kayıtsız kalmalarıdır.
Bunun sebebini size arzedebilirim. Başlıca sebep, dahilî meselelerde sık, sık
ordunun müdahalesine ihtiyaç gösterilmesidir. Yani; mülkî, idarî makamlarımız
henüz ellerindeki bütün kuvvetleri kullanmadan orduya müracaat ediyor.
İkincisi; Askerî müfreze, vazifesinden hariç bir takım müdahalelere sevkolunuyor. Askerî müfreze, bir sivil veya bir jandarma müfrezesi değildir. Askerî müf
reze bir yere gelince onun kumandanı taşkınlık gösteren kalabalık karşısında ne
suretle hitap edileceğini, onların nasıl ikna edileceğini düşünmemelidir. Onları
ikna etmek imkânları kendi san'at ve ihtisası haricindedir.
Dahilî hadisede askerî müfreze gelinceye kadar bütün bu tertibat, vatandaş
lar arasında halledilmiş olmak lâzımdır. Demek ki mülkî idare ikna edecek, ihtar
edecek, tenbih edecek, sivil kuvvetleri ve jandarma kuvvetleri kullanılacak bun
ların hepsine karşı gelmiş olan mütecaviz nihayet mülkî idarenin silâhile yola getirilmiyecek te Askerin silâh kuvvetle kanuna itaata icbar olunacak. İşte ancak o
zaman asker gelirse vazife gayet basittir, acıdır, fakat basittir. Binaenaleyh asker
dahilî hadiselerde ancak bu hudut dahilinde kullanılabilir. Bu suretle bir çok ha
diseler vehamet peyda etmeden hallolunabilir. Vehamet peyda eden hadiseler as
ker geldiği zaman onun müdahalesi ile ihtilâta meydan vermeden hallolunur. Bu
mevzuun muhtelif kanunlarımızdaki temaslarını mezcedip Büyük Meclise ayrıca
bir kanun lâyihası takdim etmek istiyoruz. Dahilî hadiselerde askerî müfrezeler
ne gibi ahvalde celbolünur? Ve celp olunduğu zaman karşılıklı vazifeler nelerden
ibarettir. Bunu gerek vatandaşlar ve gerek bizzat askerî müfrezeler sarahatle bi
leceklerdir. Asıl olan şudur. Dahilî hadiselere askerin müdahalesini davet etmek
ten son hadde kadar içtinap eylemek lâzımdır. (Bravo sesleri). Bir diğer ihtiyaç yine
nazarı dikkati celbetmiştir. O da böyle fevkalâde hadiseler olunca Adliye bir ta
kım usullerini ihtisar ederek hususî bir hattı hareket takip edebilmelidir. Bunu
da ayrıca tetkik ettiriyoruz. Tabiî elimizde bulunan hadise için değil geniş zaman
da sükûnetle mütalea olunarak atide, sureti daimede Adliyenin elinde medarı
tatbik olacak bir hüccet bulunsun diye.
İşte arkadaşlar;
Menemen hâdisesi münasebetile Hükümetin hal için ve ati için vaziyeti nasıl
mütalea ettiğini arzetmiş oldum.
Temennimiz; memlekette bu tarzda gizli tertipler kuran, facialar ikama, Cum
huriyet aleyhine suikast ikama teşebbüs edenlerin mahkeme karşısında seri bir
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surette adalet icabını nefsinde tecrübe etmelerini görmektir. Diğer taraftan mem
leketin heyeti umumiyesinin bu hâdise münasebetile intibahı uyanmış ve gerek
hattı hareketimizde gerek kanunlarımızda gerek içtimaî münasebetlerde mevcut
eksiklikleri meydana çıkarmış olsun. Bunların İslahında müsbet neticeler alabi
lelim. Şehit Kubilây, ailelerimiz içerisinde, hatıralarımızda, Cumhuriyet için baş
lı başına hizmet etmiş bir fedakâr olarak yaşıyacaktır. Ordunun verdiği bu aziz
kurbanın bize ilham ettiği vazifeleri hepimiz dikkatle yerine getirmeliyiz (Alkışlar).
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) - Arkadaşlar, Menemen hâdisesi hakkında vukubulan sualimize Başvekil Paşa Hazretlerinin verdikleri cevaptan, beyanat ve
izahatından menemen hâdisesinin ne suretle zuhur ve nasıl idare edildiğini ve
tahkikatın neticesine ıttıla ettik. Vak'anın zuhurunda gösterdiği şekle nazaran
biz bunun şümullü ve mürettep olduğuna kani idik. Başvekil Paşa Hazretlerinin
beyanatları da bu kanaatimizi teyit etti. Şu halde efendiler, vak'anın şekil ve ara
zına göre bunun fevkalâde vakayi meyanına ithali lâzım gelir.
Fevkalâde ahvalde tabiî ve normal zamanlar için yapılan kavanin acaba kâfi
midir, değil midir? Eğer arkadaşlarım, tabu zamanlar için yapılan kanunlar bü
tün vakayi ve hadisatta, fevkalâde ahvalde de kâfi gelseydi, vazıı kanun, ekseri
devletlerde kendi esasî kanunlarında ve bizim de teşkilâü esasiyemizde olduğu
gibi fevkalâde vekayi için bir idarei örfiye ve fevkalâde mahkemeler tesisi lüzumu
nu hissederek kaydetmezdi, demek oluyor ki, fevkalâde vekayi için behemehal
fevkalâde kavanine ihtiyaç vardır. Neden efendiler? Bazı böyle fevkalâde vekayi ve
ceraim vardır ki onların mütecasirleri, onların şefleri, onu idare eden eller seri
olarak derhal ve fakat adilâne olmak şartile tahkik edilip te cezaya çarptırılması
lâzımdır ki ibreti umumiye temin olunabilsin.
Efendiler, görüyorsunuz ki bu vak'ada yalnız dört beş serseri bir kaç esrar
keşin ferdi ve şahsî hareketi değildir. Başvekil Paşanın beyanatından anladık ki
üç aydan beri Manisada bu hususta içtimalar oluyor, büyük şehirler arasında ge
lip gitmeler yapılıyor, tertibat alınıyor; mahalli vak'a olarak Menemen kasabası
tesbit ediliyor, orası ile muhabere ediliyor.
Efendiler; şu halde bu üç ay zarfında cereyan eden bu ahval ve vekayii anlıyacak olan idarei mülkiyemiz nerede idi? Bunun valisi, polisi, zabıtası, jandarma
kumandanı yok mu idi? Bu meselede Hükümeti merkeziye ne kadar sür'at ve di
rayet göstermişse ve biz onlara ne kadar şükrana borçlu isek maalesef mahallî
memurlarından da vazifelerini yapmadığından tekâsül ve ihmallerinden dolayı
haklarında bittahkik kanunun hükmünü talep etmek te o kadar hakkı sarihimizdir.
Efendiler; idarei mülkiye ve bilhassa zabıtanın en büyük mahareti ve liyaka
ti filin vukuundan sonra faili tutmak değil, maharet, o fi'lin vukuundan evvel lâ
zım gelen vazifeyi yaparak o fi'le meydan vermemektir. Zabıtai maniayı mükem
mel İşletmektir (Bravo sesleri).
İdarei mülkiyede güç ve mühim olan nokta budur (Bravo sesleri). Diyorum ki fev
kalâde vekayi için fevkalâde kanun ister ve fevkalâde tabiri için de hiç bir zaman
ve bilhassa bu vakayi için hiç bir zaman hatırımdan terör veyahut istiklâl mah
kemeleri geçmemiştir.
470

MENEMEN OLAYI
Paşa Hazretlerinin beyanatından memnuniyetle anladım ki hal için ve istik
bal için bazı tedbirler ittihazı lâzımdır. Hal için ittihaz olunan tedbirler arasında
idarei örfiye vardır. Bu lazımdır.
İdarei örfiye seferberlik kavaidine nazaran seferberlik usulü muhakemesi ce
reyan edecektir ki bu da benim izah ettiğim sürati temin edecektir, bu nokta şa
yanı teşekkürdür. Fakat istikbal için düşünmek te lâzımdır. Yani ileride bu gibi
vekayi zuhur edecek olursa hadisatın derhal izalesi için memurini adliyenin ve
alâkadar memurların; şu veya bu tedbiri mi ittihaz edelim? Şöyle veya böyle mi
yapalım? Gibi mütalealar, müzakerelerle vakit ziyama iş'ar ve istiş'ara mahal kal
mamak üzere şimdiden bu husus için de bir kanunun mevcudiyeti lâzımdır.
Efendiler; bu kanuna, bendenizin kanaatimce en ziyade kurtulacak şeyler
muhakeme usulüne teallûk eden şeylerdir. Çünkü bu ve emsali cürümler hak
kında yine kanunu cezadaki cezalar kâfi ve vafidir. Binaenaleyh benim ceza ka
nunu için hiç bir itirazım yoktur. Fakat bu gibi fevkalâde ahval için muhakeme
usullerimizde bazı esasat vardır ki ahvali adiyede o merasime riayet olunmak ne
kadar lâzım ise ahvali fevkalâde için de o merasimden sarfınazar edilmek te o ka
dar lâzımdır. Meselâ bizim bir hiyaneti vataniye kanunumuz vardır. Onun ceza
kısmı tamamen ceza kanununa girmiştir. Fakat onun hususî muhakeme usulle
ri vardır. Meselâ o kanunun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci maddeleri çok
mühimdir. Bu maddeler muhakeme usulüne teallûk ediyordu.
Bu gün istikbal için o maddelerden istifade edilmelidir. Onlar da şu i d i :
Meselâ; mercii muhakeme neresidir? Burada ekseriya ihtilâf ve salâhiyet me
selesi zuhur edebilir. Salâhiyet meselesile uğraşmamak için ya fi'lin vaki olduğu
yerdir ve yahut maznunun tevkif edildiği yer mercii muhakemedir. Bunu kabul
etmiştik, b u gibi ceraim eshabı için mehakim tarafından behemehal muvakkat
tevkif müzekkeresi verilir ve tevkif edilir ve muhakemesi mevkufen icra edilir. Bu
nu kabul etmek lâzımdır ve yine bu kanunun bir maddesinde diyordu ki celp ve
davet gibi merasim yoktur, mahkeme doğrudan doğruya maznunu, mücrimi ih
zar eder. Bunu da kabul etmek lâzımdır ve yine bu kanunun usule taallûk eden
bir maddesinde diyordu ki muhakeme nihayet bir mazerete müstenit olmazsa
yirmi günde intaç edilir. Bunların hükümleri B. M. Meclisinin tasdikına iktiran
etmek şartile derhal icra olunur. Artık hükmü lâhikin temyizi yoktur, kafidir. İs
tikbal için olacak kanun için, bu usullerin kabulü kâfi gelir. Böyle bir kanun tan
zim edilirse muhakeme usulünde sürat temin edilir. Adliye memurlarımızın eline
verecek olursak usul ahvali mümasilede idarei örfiyeye lüzum bile kalmaz zannındayım. Bu hal ve istikbalde bu gibi vakayi hakkında yapılacak tedbirlerdir.
Fakat acaba esaslı bir tedbir, son bir tedbir daha var mıdır? Evet vardır. Bu
çıbanları çıkartan bir bünye, bir vücut vardır. Bu cihanların çaresini bulduk, fa
kat esas olan bünye marazının tedavisi bu günün, yarının meselesi değildir. Te
davisi senelere muhtaçtır. Meselâ bunda talim ve terbiye kısmı var, bunda pro
paganda kısmı var, neşriyat kısmı vardır ki bunlara Hükümetimiz zaten ehemmi
yet vermiştir ve bir kat daha sarfı mesai edeceğinde şüphe yoktur. Binaenaleyh
Hükümetimizin b u günkü tedbirlerine bendeniz kafiyen taraftarım ve tasvip ede
rim. Heyeti Celileniz de zannederim buna iştirak ederler. (Hay hay sesleri). Bu mesele-
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de calibi nazarı dikkat bir nokta var; bilirsiniz ki Türkün bir an'anesi, bir şiarı
vardır. Sokakta iki kişi kavga ederse tavassut eder ve ayırır, bu mutavassıtların
çoğu kanını akıtır ve hatta ölenler de vardır. Fakat bu ahvali mümasilede hâlâ yi
ne kanını akıtacak adamlar, yani mutavassıtlar vardır.
Fakat maalesef Menemen vak'asında bu an'ane ve Türkün şiarı nerede kaldı
bilmiyorum. Göz önünde yirmi iki yaşmda bir zabit vekili, bir genç ordunun bir
cüz'ü ifayı vazifeye gidiyor, vuruluyor. Bununla da iktifa etmiyorlar. Yirmi daki
ka uğraşarak kör bir bıçakla muhterem şehidin başını göğdesinden ayırıyorlar.
Bunun karşısında binlerce halk lâl olup kalmışlar. Belki korkmuşlardır diyelim
ve bir an için bunu kabul etmiş olalım. Fakat efendiler, o avazei takdis ve tahsin
ve o alkışlar ne demektir? Bunu insanın havsalası almıyor ve bundan anlıyorum
ki Cumhuriyet, inkılâba ne kadar gayızları varsa bu feci ve hunrizane hareketlerile muhterem ordumuza karşı kin ve gayızları o derece hainanedir. Bu kara kuv
vet ve mel'un kuvvet bilmelidir ki bizde yeni bir vatan temin eden bu ordu daima
cumhuriyetin ve inkılâbın nigâhbamdır ve daima olacaktır (Alkışlar).
Efendiler; tasti etmeyim. Muhterem şehit Kubilây'ın ruhu müsterih olsun,
onun ideali, onun mefkuresi olan Cumhuriyet ve inkılâbım kimse tevakkuf etti
remez. O daima yürüyecektir ve daima yürüyecektir (Alkışlar). Çünkü efendiler, Kubilây gibi içinde binlerce kişi bulunan ve daima o kara yılanın gırtlağına sarıla
cak ve daima ezecek ve zehrini saçamıyacak bir hale sokacak bir gençlik vardır.
Bütün vatandaşlar müsterih olsun ki Cumhuriyet rejimi ve inkılâp, bu, tev
kif edilemez, yürüyecektir, efendiler (Yaşa sesleri, bravo sesleri ve alkışlar).

REİS - Efendim; Başvekil Paşa Hazretleri suale cevap verdiler. Sual sahibi de
bunu kâfi görüyor. Bu münasebetle Başvekil Paşa Hazretleri idarei örfiye ilânı
hakkındaki esbabı da izah buyurmuşlardır.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Paşam; bendeniz de söz isterim.
REİS - Mesele sual ve cevaptan ibarettir.
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C - Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlar

B a k a n l a r K u r u l u 3 1 . 1 2 . 1 9 3 0 tarihli toplantısında, A n a y a s a n ı n 86'ncı
m a d d e s i n e göre Menemen'de 2 3 . 1 2 . 1 9 3 0 tarihinde işlenen c ü r ü m ü n h a 
zırlık s o r u ş t u r m a s ı n d a b u c ü r ü m ü n C u m h u r i y e t aleyhinde bir tertip ol
d u ğ u h a k k ı n d a kesin deliller g ö r ü ş m ü ş olması nedeniyle M e n e m e n İlçe
si ile Manisa ve Balıkesir Merkez ilçelerinde 1 Ocak 1931 t a r i h i n d e n iti
b a r e n 1 ay s ü r e ile sıkı yönetim ilânına, Örfi İdari Amirliğine 2 nci Ordu Mü
fettişi Birinci Ferik (Orgeneral) Fahrettin Paşa' (ALTAY) nın getirilmesine, Sıkı Yö
netim Harp Divanının Başkanlığına Birinci Kolordu Komutanı Vekili Mirliva
(Tümgeneral) Mustafa Paşa (MUĞLALI) 316/1 nm, üyeliklere Topçu Alay Komu
tam Albay Atabey'in, Birinci Kolordu Şube Müdürü Albay Demirşah Beyin, Alay
(176) Komutan Yardımcısı E. K. Kaymakamı Yusuf Ziya Beyin ve 2 nci Kolordu
Şube (2) Müdürü Kaymakam Bahattin Beyin,
Üye Yardımcılıklarına :
Fırka (57) Satınalma Komisyonu Başkanı Binbaşı Hüsnü Beyin, Topçu Alay
(29) tabur (2) Kumandan Binbaşı Neşet Beyin getirilmesine
Divan Savcılığım İzmir Savcısı Hidayet'in, Savcı Yardımcılığına İzmir Savcı
Yardımcılarından Fuat, Necdet ile İzmir Sulh Hakimi Kemal ve Adapazarı Sulh
Hakimi Necdet ve Eskişehir Mustanüki Hikmet Beylerin görev almalarına
Karar verildi (4).

(4) Ayın Tarihi, Cilt 20, S. 6889-6903
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D - S ı k ı y ö n e t i m Kararının Meclisçe Onaylanması
1. - Menemen kazasile Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında idarei örfiye
ilânı hakkında Başvekâlet tezkeresi
REİS - Başvekâletten bir tezkere geldi, okunacaktır.
B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 86 ncı maddesinde Vatan ve Cumhuriyet Aley
hinde kuvvetli ve filî teşebbüsat vukuunu müeyyit kat'î emarat görüldükte İcra
Vekilleri Heyeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek üzere umumî veya mevziî ida
rei örfiye ilân edebilir, denilmiş olmasına ve Menemen'de 23.XII.1930 tarihinde
irtikâp edilen cürmün hazırlık tahkikatında bu cürmün Cumhuriyet aleyhinde
şümullü bir tertip olduğu hakkında kat'î emareler görülmüş bulunmasına bina
en Menemen kazası ile Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında 1 Kânunusani
1931 tarihinden itibaren bir ay müddetle idarei örfiye ilân olunmasına İcra Ve
killeri Heyetinin 31.XII. 193.0 tarihli içtimaında karar verilmiştir.
Keyfiyeti Büyük Meclisin tasdikına arzeylerim efendim (5).
Başvekil
İsmet
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Sual için değü, Hükümet tarafından bir teklif
vardır. O teklif hakkında arzedeceğim.
REİS - Suale verilen cevabı sahibi sual kâfi görmüştür. Şimdi idarei örfiye ta
lebi hakkındaki tezkere okundu. O tezkere hakkında Başvekil Paşa Hazretlerinin
sözüne itirazınız varsa buyurunuz söyleyiniz.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Efendim; beyanatın hakkında söyliyeceğim.
mutlaka itiraz olması lâzım değildi.
(Sual bitmiştir sesleri)

KÂMİL B. (İzmir) - Usul hakkında söyliyeceğim, Reis Paşa Hazretlerinin bu
yurdukları gibi sual vaki olmuştur ve suale de cevap verilmiştir. Sual sahibi de
izahatı kâfi görmüştür, nizamname sarihtir. Reis Paşa Hazretlerinin ifade buyur
dukları veçhile mesele tamamdır.
REİS - Efendim, Ahmet B. idarei örfiye talebi hakkında söz söyliyecektir. Su
al ve cevap hakkında değil,
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Mesele basittir. Bir talep tezkeresi gelmiştir.
Bu tezkere hakkında meb'uslar kendi fikirlerini beyan etmekte serbesttirler (Gü
rültüler). Müsaade buyurunuz efendim, rica ederim.
Muhterem arkadaşlar, asıl mevzua geçmeden evvel İsmet Paşa Hazretlerinin
burada vaki olan izahatından mütevellit hissiyatının beyanına müsaade buyuru(5) Tutanak D. C. 24, S. 7-9
Sıkıyönetimin ilâm hakkındaki Başbakanın açıklamasını Denizli Milletvekili Mazhar Müfit (KANSU) ve arkadaşlarının olaya
ait sözlü sorusuna verdiği yanıtla birlikte yapmıştır. (Bkz. S.)
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nuz. Ben bu beyanatı büyük bir meftuniyetle ve derin bir hürmetle dinledim,
önünde derin bir meftuniyetle eğilir ve hürmetimi beyan ederim.
Paşa Hazretlerinin buyurduklarım bendeniz iki kelime ile telhis ettim.
Paşa Hazretlerinin dedikleri şudur : Vatandaşların hürriyetleri temin edile
cek, azgınlar, bunu bilmiyenler ezilecektir. İşte hür, serbest, müstakil bir devle
tin kurulması ve inkişafı için hakikaten gayet metin, gayet velût bir düsturdur.
Ve bu düsturdan; memlekette cereyan eden gayri müsait ve gayri muvafık hava
lar içinde millete hitaben bahsetmek; hakikaten büyük bir devlet adamının şiarı
dır.
Bunu; derin ve büyük bir hürmet ve meftuniyetle kaydeder ve önünde hür
metle eğilirim. Bu gün efkârı umumiyenin, herkesin az çok ifrata doğru yürüdü
ğü bir zamanda vatandaşların hürriyetlerine riayet olunacak, vatandaşların hür
riyeti muhafaza edilecek, yalnız azgınların başı ezilecek, yolundaki söz memleket
mes'uliyetini ve cumhuriyetin müdafaasını eline alıp müdafaa eden bir recülü
devlete lâyik bir sözdür. Ayni zamanda matbuata karşı, itiraf ederim, matbuatın
bütün taşkınlıklarına rağmen fazla bir tedbir, fevkalâde bir tedbir almamıyacağım beyan buyurmaları... (Gürültüler). Müsaade buyurunuz, bendeniz anladığımı söy
lüyorum. Siz de anladığınızı gelip burada söylersiniz, bendeniz öyle anladım ve
ona göre beyanı fikir ediyorum. Başka türlü anlamışsanız gelir beni tenvir eder
siniz.
YAHYA GALİP B. - Rica ederim, aslı üzere kalsın, tefsir etmeyiniz.
AĞAOĞLU AHMET B. (Devamla) - Matbuata karşı dahi alınmış olan bu vazi
yet Hükümet başmda bulunanların cumhuriyet esaslarına her hangi bir vaziyet
te riayet edeceklerine derin bir zâmin ve kefildir. (Ona şüphemi var sesleri). Şüphem yok
tu. Fakat beyefendiler, ben dinliyordum, zatı âliniz ve diğerlerinden burada mat
buat hakkında çok şedit tedbirler tavsiye edenler vardı. Buna rağmen Başvekilin
gelip mes'uliyeti üzerine alması ve matbuat hürriyetini tahdit etmiyeceğini söyle
mesi büyük bir fazilettir ve bizim için büyük bir teminattır (Gürültüler). Ben bunu
buradan söylemeği bir vazife biliyorum.
Bunları kaydettikten sonra efendiler, Menemen'de vaki olan hadise yalnız
Türkiye'yi değil insan namım taşıyan her hangi bir varlığı, tabiatile kalbinin ta
âmâkından müteessir etmiştir ve bu faciaya karşı maşerî vicdan isyan etmiştir,
isyan etmiş olan maşerî vicdan teminat istiyor, isyan etmiş olan maşerî vicdan
bu facianın mukabilini istiyor, âmillerinin tecziye edilmesini istiyor. Hükümet te
bu münasebetle tedbirler ittihaz etmiştir. Hiç şüphe etmiyorum ki bu hususta
aramızda fark, ihtilâf olabilsin, hepimiz müttehiden teklif olunan kanunu vicda
nen taSVİp edeceğiz (Gürültüler).
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) - Biz zaten müttehidiz.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Korkma azizim. Sözden korkma. Bırakın söyliyeyim. Başvekil Paşa Hazretleri kadar mütehammil olunuz.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) - Haddimiz mi efendim, her kes noksanını haddi
ni bilmeli Ahmet Bey!
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AĞAOĞLU AHMET B. (Devamla) - Evet Hükümet lâzım gelen tedbirleri ittihaz
etmiştir. Fakat idarî ve mihaniki tedbirler bu gibi meselelerde kâfi midir? Bende
niz Hükümetin haricinde bu işle alâkadar olan ve bu işin ve bu facianın bertaraf
edilmesi yolunda çalışmak vazifesile mükellef olan diğer bir amilin mevcut oldu
ğunu biliyorum. O amil de, o unsur da nihayet vazifesinin başına koşmalıdır.
Efendiler Malûmu Âlinizdir ki Başvekil Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi; yüz
elli senedenberi bu Türk milleti medeniyete kavuşmak için kendisini izmihlalden
kurtarmak ve medeniyetin feyizleri sayesinde inkişaf edebilmek için medeniyet
şehrahına kendisini atmıştır. Fakat seciyesi ayni mahiyette, ayni hamurdan ya
pılmış bir takım heyulalar onun karşısına çıkmaktadır. Selimi Salisten beri,
Mahmudu Sanineden beri gelip giden bütün derviş Vahdetüeri, Kabakçı Mustafalar, bu günkü Şeyh Memetler hep ayni mahiyette, ayni hamurdan yapılmış in
sanlardır.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) - Hiç birisi Türk değildir. Türkleri tenzih ederim.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Türk mü, gayri Türk mü nedir, bilmem; fakat
memlekette bu gibi adamlar vardır. O kadar var ki bir Türk zabitini öldürmek fa
ciası, bir Türk şehrinde yapılmıştır. Bunu kimse inkâr edemez.
YAHYA GALİP (Kırşehir) - Allah bin kere lanet etsin.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Bunu kim yapmıştır? Tabiatile Türk değilse de
Türk tabiiyetinde bulunan ve Türk Hükümetine iştirak etmiş olan insanlardır.
Bunlar mütemadiyen böyle Türkün önüne çıkmışlar ve mütemadiyen bu husus
ta Türkün inkişafına mani olmak istemişlerdir ve mütemadi hareketleri netice
sinde Türkü bir kat daha zaafa uğratmışlardır. Fakat bu günkü hadisenin diğer
bir alâmeti daha vardır ki o alâmet üzerinde bütün arkadaşlarım ve Başvekil Pa
şa Hazretleri de tevakkuf ettiler. Bunun üzerinde bir daha durulması, tevakkuf
edilmesi lâzımdır. O da bu faciayı görüp te lakayt ve seyirci kalan halkın haleti
ruhiyesidir. Hakikaten bu, o kadar feci bir haleti ruhiyedir ki ve o kadar adi bir
şeydir ki insan bunu duyduğu zaman şahsen mahcup bir vaziyette kalıyor, yerin
dibine girmek istiyor.
Çünkü biz hepimiz bu memleketin adamıyız, bu memleketin içinde, bir şeh
rinde adam boğazlanıyor. O da kim? Zabit, muallim yani memleketin maddî ve
manevî inkişafı vazifesini üzerine alan bir genç, o kadar izdihamın ortasmda bo
ğazlanıyor. Yirmi dakika boğazı kesiliyor da müdahale edilmiyor. Hatta tasvipkâr
olanlar bile çıkıyor. Efendiler; kormak lâzım gelen asıl bu hâdisedir. Halkta, kütlei nasta mevcudiyeti bu gün keşfedilen bu haleti ruhiyenin karşısında, ben ken
di nefsime, kendimi çok küçülmüş bir vaziyette gördüm ve bu kütle mes'uliyetinin manevî mes'uliyetin bir kısmının da bana geldiğini hissettim.
ALİ B. (Rize) - Elbette, elbette.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Sen de varsın burada, sen de varsın. Ben ken
dimi misal gösterdim, sen de bundan istifade mi edeceksin? Ben burada senden
çok vazifemi ifa etmişim, bunu bilmelisin, binaenaleyh ben kendimi misal olarak
gösteriyorum ve diyorum ki bu memleketin münevver zümresi mütefekkiri, mu
harriri, muallimi, âlimi, gazetecisi, hulâsa bir memleketin münevver denilen kıs-
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mı vazifesini ifa etmemiştir ve etmemektedir. Bu noktai nazardan diyorum ki ben
mes'ulüm, yoksa b u işte ben senden çok temizim, müberrayım. Efendiler, Cum
huriyet, inkılâp baştan başa bir dindir, bir imandır (Onasüphe yok sesleri). Bu dinin, bu
imanın bir kitabı olacaktı, bir ibadeti olacaktı, dahileri olacaktı, müminleri ola
caktı, Cumhuriyetin faziletlerini, fikirlerini cemaat arasında geceli gündüzlü ça
lışarak neşrü tamim edecek, bu cahil cemaati yürütecek adamlar olacakü. İşte
bu sahadaki vazifelerimizi görmedik. Bu sahada mes'uliyetimiz vardır. Evet,
mes'uliyetimiz bu sahadadır. Bunu eğer biz burada ve o mübarek şehidin ruhu
önünde itiraf eder ve günahımızı itiraf ettikten sonra da teyakkuza, intibaha ge
lirsek ve Cumhuriyet ve lâyıklık imanına karşı her münevver kendi üzerine teret
tüp eden vazifeyi ifa ederse Mazhar Müfit Beye derim ki o gencin o yüksek ada
mın kam hedere gitmemiştir. Binaenaleyh Devletin, Hükümetin aldığı kararlarla
beraber Hükümetin yanı başında bu memleketin münevver aksamına büyük ve
hatta Hükümet vazifesinden daha büyük bir vazife terettüp ediyor. O vazife de
durmadan çalışmaktır ve eğer biz hakikî Cumhuriyetçiler isek ve eğer biz Cum
huriyetin memlekette yaşamasını arzu ediyorsak, eğer biz mütemadiyen karşımı
za çıkan o menhus ruhun yok olmasını istiyorsak biz o inkılâbı yapan insanlar,
geceyi gündüze katarak ve kendi vezaifi hususiyemizi unutarak bilâ aram ve hasbetenlillâh çalışacağız, eğer biz bunu yaparsak ve bu suretle Hükümetin yardı
mına koşarsak, Hükümetin tedbirleri müsmir olur. Yoksa bu tedbirler mihaniki
dir, idaridir. Öteki devin kırk başı var, kırk bin başı var. Bu başların birini keser
sek öteki çıkar, asıl mesele devi, o menhus ruhu öldürmektir. Bunu öldürecek
Hükümet değildir, muallimdir, muharrirdir, şairdir, mütefekkirdir, ediptir.
REFİK B. (Konya) - Bravo, bravo.
AĞAOGLU AHMET B. (Kars) - Bendeniz bunu söylüyorum.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) - Muhalifleri de unutmayınız.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Muhalifler bu ruhu öldürmek için çalışıyorlar
(Gürültüler).

ALİ SAİP B. (Urfa) - Muhterem arkadaşlar, Ahmet Beyefendi vazifemizi yap
madık, yapmıyoruz, hepimiz mes'ulüz dediği için söz almak mecburiyetinde kal
dık.
Efendiler, hadise çıkan Menemen'de Ahmet Bey, bundan üç ay evvel seyahat
etmişti. Hadise çıkan yerlerde o şehidin kafasına takılan bayrak onları istikbal et
mişti. Ben istedim ki Ahmet Bey kürsüye çıktığı zaman; efendiler, bu teşkilât ya
pılırken etrafımıza toplananlar, bizi bayrakla karşılayanlar mürteciler imiş, bize
çok eyi yaptınız. Çok eyi bir teşkilât yaptık. Cumhuriyeti muhafaza edeceğiz di
yen adamlar, meğerse kana susamış vatandaşların kanını içmek istiyormuş.
Binaenaleyh bu kürsüye geliyorum, sizden af diliyorum, beni affedin deseler
di kendisinin elini öpecektim.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Senden mi af dileyeceğim?
ALİ SAİP B.(Urfa) - Hayır benden değil, milletten af dileyeceksin!
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Efendiler; Ahmet Bey, yalnız matbuat hürriyetine dokunulmayacağı için Baş
Vekil Paşaya teşekkür etti. Efendiler; matbuat hürriyeti diyoruz, rica ederim, mü
saade ederseniz size ufak bir hikâye arzedeyim, ondan sonra maruzatıma devam
edeyim : Çoğunuz bilirsiniz, ata sözlerdir :
Bir muhtarla bir bekçi kavga etmişler, muhtar bekçiyi dövmüş, muhtarın
düşmanları bekçiyi teşvik etmişler, git Hükümete müracaat et, hakkını iste de
mişler. Bekçi arzuhalciye gelmiş, bana bir arzuhal yaz demiş, arzuhalci ne o de
miş? Muhtar beni dövdü, tokat attı, arzuhali kaça yazarsın demiş, arzuhalci beş
kuruştan yüz kuruşa kadar arzuhal yazarım demiş, öyle ise bana yüz kuruşluk
bir arzuhal yaz demiş.
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Arap hikâyesi mi?
ALİ SAİP B. (Urfa) - Hayır bu sizin hikâyenizdir (Handeler). Arzuhalci arzuhali
okuyunca bekçi ağlamaya başlıyarak; vah, vah demek bana zulüm etmişlerde ha
berim yokmuş, demiş.
Efendiler bu günkü gazetelerin vaziyeti budur. Beş kuruşa Milliyet satılır, beş
kuruşa Vakit, Akşam, Cumhuriyet satılır. Rejimi kuvvetlendiren bu gazeteler beş
kuruşa satılır, Hakimiyet okunmaz, fakat işitiriz ki filân yerde Yarin gazetesini
kapışmışlar, yüz kuruşa satılmış. Bunun akibeti budur. 31 Martı bunlar çıkar
dılar, mütarekede İstiklâl harbinde aleyhimize kuvvet sevkedenler bunlardır.
Şeyh Sait isyanı çıkaranlar bunlardır. Bu günkü Derviş Memed'i de bunlar çıkardı
lar. Binaenaleyh Efendiler asıl bunlara çare bulmak lâzımdır, yoksa Ahmet Beyin de
diği gibi bunlara dokunulmadığı için teşekkür ederim demek doğru bir şey değildir.
Muhterem arkadaşlar; ben hürriyeti matbuatın düşmanı değilim, gazetecile
rin düşmanı değilim. Gazeteciler, rejimi müdafaa eden insanlar, bizim dilimizdir,
kafamızdır, dimağımızdır, rejimi müdafaa ediyorlar. Asıl benim düşmanlığım, re
jimi yıkmak istiyen hain gazetecileredir (Bravo sesleri) (Alkışlar).
AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) - Aferin...
REİS - Efendim, başka söz istiyen yoktur. Hükümetin Menemen, Manisa ve
Balıkesir merkez kazalarında idarei örfiye ilânı hakkındaki tezkeresini reyinize
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müttefikan kabul edilmiştir.
Verilen k a r a r gereğince 5 9 4 sayılı k a r a r yayımlandı (6).
"Menemen Kazası ile Manisa ve Balıkesir Merkez Kazalarında idarei örfiye ilânı
hakkında
No. : 594
Menemen'de irtikâp edilen cürmün Cumhuriyet aleyhine şümullü bir tertip
olduğu hakkında kat'î emareler görülmüş bulunmasına binaen Menemen Kazası
ile Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında 1 Kânunusani 1931 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle idarei örfiye ilân olunmasına dair İcra Vekilleri Heyetinin ka
rarı, Umumî Heyetin on yedinci inikadının birinci celsesinde müttefikan tasvip
edilmiştir.
1 Kânunusani 1931"
B u k a r a r Türkiye B ü y ü k Millet Meclisince 2.2.1931 tarihinde bir ay
d a h a uzatıldı. 608 n u m a r a l ı u z a t m a k a r a r ı 3.2.1931 tarihli 1716 sayılı
Resmi Gazetede yayımlandı.
(6) Resmi Gazete : 3.1.1931 -1689 Kavanin Mecmuası: C. 9, S. 231-232
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£ - Orgeneral Fahrettin Altay'ın Olaya Işık Tutan Anıları

27 Aralık 1930'da Dolmabahçe Sarayında Mustafa Kemal Paşa'nın
başkanlığında İsmet, Fevzi, Kazım (ÖZALP), Fahrettin (ALTAY) Paşaların
ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'mn katılmasıyla yapılan toplantıda Mene
men Olayı değerlendirilip alınacak önlemler kararlaştırıldı (7).
Menemen Olayını ve başta Mustafa Kemal olmak üzere yöneticilerin
düşüncelerini Sıkıyönetim komutanı Fahrettin Altay, anılarında günü
gününe saptadığı tutanaktan aşağıdaki biçimde yansıtıyor (8).
"7 Ocak; Çankaya'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildim,
Öğle vakti Başbakan İnönü, Meclis Başkam General Kâzım Özalp, Dahiliye
Vekili Şükrü Kaya, Savunma Bakam Zekâi Beylerin katıldıkları toplanüda Me
nemen Vakası konuşuldu. Bu konuşma bana bir talimat mahiyetinde olduğun
dan not ettim. Şimdi tarihî bir belge olarak bu notları aynen naklediyorum :
İSMET PAŞA - Şarktaki şeyhlerin Ermenilerle nasıl birleştikleri vesaire hak
kında Divanıharbe malumat verelim, daha evel bir tertip olduğu aşikârdır. Köy
lüler bir jandarma karakolunun basılmasını teklif ediyorlar, bunlar jandarma ile
ilişkimiz yoktur diyor, Kuvvete çarpmak istemiyorlar, sonra bir subayı vuruyor
lar, irticai bir hareketle büyük bir halk kitlesini elde etmek istiyorlar, askeri de
tabiatı ile alacaklar. Şeyh ve halifelerle ne vakit görüşülmüştür? Teşkilaü ele ala
lım. Rovelverle vurulmuş olması ahali tarafından vurulduğunu gösteriyor. Tetki
ki lâzımdır.
GAZİ HAZRETLERİ - Politika menbaı umumidir? Esas tetkikat bu olacaktır.
Ceza edilemeyen kesif yerler de örfen dağıtılmalıdır, mahkûm olanları birer ikişer
tecziye etmelidir, hepsi nihayete bırakılmamalıdır, en az kabahati seyirci kalmış
Menemen halkı orayı terketmelidir. Hepsi müttehimdir. Balıkesir'de Sururi Efen
di Kıbrıs'a kaçacak, tevkiften bırakılıyor. Vehbi Bey intihap zamanında ben bu
rasını bırakıp çıkacağım demiş, Sururi şimdi irtica aleyhtarı oluyor, halbuki bü
tün halk Onun mürididir. Abdülgafur da böyledir. Şimdiye kadar malûm olan si
yasi halleri b u meselede alâkadar olduklarına delili kafidir. Son Posta, Yarın gibi
gazeteler Hükümet aleyhine müteveccih ne kadar menfi anasır varsa hepsine cü
ret ve cesaret vermek için ve herçibadabad Hükümeti Hazırayı düşürmek için ef
kârı umumiyeyi ne kadar bozmak lazımsa bozmuşlardır. Hükümet, korkulacak
birşey değildir, fikrini vermiş ve körüklemişlerdir. Onların cesaretini takviye eden
avamilden b u gazete mesul müdürleri Divanıharbe gelmelidir. Terakkiperverlerin
bir kısmı behemehal b u siyaset içindedir. Fethi Bey değildir. Kâzım Karabekir
Hüradam'da imzasız makaleler yazmaya başladı. Hükümeti düşürmek için bir
(7) 28.12.1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi
(8) Orgeneral Fahrettin Altay "10 yıl Savaş 1912-1922 ve sonrası" 1970 İnsel Yayınları, Sa. 433-440
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harekettir. Şimdiye kadar çıkaramaması, ve şimdi çıkarması cüret ve cesareti
umumiyeyi artırmağa sebeb olmuştur, bu gazetecilere de temas etmek ve hiç birşey yapılmasa bile Divanıharpte sorguya çekmek lâzımdır. Ali Seydi'nin Babası
Nakşibendi'nin şeyhlerindenmiş, kendisi de Ona bağlıymış, Osman Şevket Paşa
da oranın müridi imiş. Bunlar Nakşibendi yapmak emelindedir. Müritler Şeyhe
bilakaydı şart itaatla mükelleftir, bu sebeble daha fenadır. Artık bu adam bu iş
te kalamaz. Ona da Divanıharpte sormak lâzımdır? Şeyhin kimdir? Kaç mürit ye
tiştirdin? Zabitan içinde müritlerin kimlerdir? Şeydi Beye de aynı şey yapılmalı
dır. Bu tarikatı Ekraze etmek. Pek çok müritten bahsolunuyor bunların hepsi
korkunç olamaz fakat Konvenkü olanlar mussirdır herşeyi yaparlar.
İSMET PAŞA - Konvenkü olanlara hıyanete alet oldukları ikna ve ihsas etme
lidir ki manen itham edilmiş olsunlar. Serbest Fırka'mn bunların rüesası ile bir
itilaf yaptıklarım arayıp çıkarmalıdır.
GAZİ PAŞA - Menemen Belediye Reisi aynı zamanda Türk Ocağı reisidir. Nut
kunda şu cümle varmış : Bu bir hadisedir ki Serbest Cumhuriyet Fırkasını leke
lemek için tertip olunmuştur.
İSMET PAŞA - Fransızların neşriyatı : Gazi ve İsmet Paşalar Serbest Fırkayı
ezmek için bunu tertip ettiler. Doğru mudur diye soruyorlar, bu bir propaganda
dır.
GAZİ PAŞA - Kısa zamanda bu işi bitirmeli, herşey çıkmazsa da zararı yok,
ayrı bir safha olur.
KÂZIM PAŞA - Nakşibendi teşekkülü siyasidir, bütün isyanlar bunun hare
keti ile başlamıştır. Abdülhamit te bundandır. Eski ihtilâllerde öne düşen şeyh
ler hep Nakşibendidir. Bu malumatla Divanıharp bu isyanı yapan bu tarikatın si
yasi olduğunu ve tekkeler kapandıktan sonra faaliyetlerinin bir irtica hareketi ol
duğu tesbit eder, şeyhleri mevkufen mahkemeye alır. Tarihi ananeler böyledir.
Tekkeler ya mektep yapılmalı, yahut yakılmalı. Bunlarla irtibatı olan diğer şahıs
lar da etraftan celbedilmelidir. Gazeteler hakkında da çok şiddetli muamele ya
pılmasını politik bulmam. Bunu daha tedrici ve daha sakin bir zihniyetle yapma
lıdır.
GAZİ PAŞA - Paşam, hürriyet asrında mevkute sahiplerinin yerleri mahpesler değildir, Yarın 6 Kânunusani gibi sözler çok mühimdir.
İSMET PAŞA - Bunlar derlerse ki, benim sözüm bu kadar ağırsa, ya Fethi Be
yin söylediği sözler daha mı hafif?
GAZİ PAŞA - Onlar hatalarını anladılar, sustular. Fakat bunlar devam edi
yorlar ve bu yazıları yazdıranları ve talimat verenleri söyleriz diyorlar. Gelsin söy
lesinler. Gazetecilik yapanlara hürriyeti matbuatın böyle olmadığı divanıharpte
sorguya çekilmekle anlatılmahdır.
ŞÜKRÜ KAYA - Bayburt ihtilâlinde askerimizi kesenler Nakşibendilerdi. 31
Mart Vakasında Vahdeti de Nakşi idi.
KÂZIM PAŞA - Bitlis'de de büyük bir isyan oldu idi. Bozkır isyanını yapanlar
da da Nakşibendiler vardır.
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GAZİ PAŞA - Bu teşekkülde kadın mensuplar meselesi de mühimdir, bunla
ra müsamaha etmek doğru değildir. Kumandanlar bilmelidirler ki bu tarikat yok
edilecektir, siyasi irtibat aranacaktır.
KÂZIM PAŞA - Bu tarikat muzır bir yılandır, mahvedilmelidir.
GAZİ PAŞA - Hiçbir yerde Kutup ve Kutbül Ektap bırakılmamalıdır.
ŞÜKRÜ KAYA - Cenabıhak isterse kâfirlerle de Müslümanlığı muhafaza eder
hadisi ile popaganda vardır, bu da İngilizler gelirse zararı yoktur demektir ve tel
kindir.
İSMET PAŞA - Başkumandana seferde idam selahiyeti verileceği Teşkilatı
Esasiye'ye girmelidir. Bunda idam cezası Meclise aittir.
ZEKAÎ BEY - Böyle bir kanun vazı Teşkilatı Esasiye'ye muhaliftir, amma Mec
lis çıkarmıştır. 595 sayılı Kanundur.
İSMET PAŞA - Teşkilâtı Esasiye menafidir, idam cezalan bahsedilmemiştir,
icra edilemez.
GAZİ PAŞA - İdam cezasını Meclis tasdik etsin... (Buna karar verildi).
Menemen ve malûm köyler ahalisinin kamilen tehcirini Gazi Paşa çok şiddet
le ileri sürüyordu. İsmet Paşa muhalefet ediyor, mahzurlarım sayıyor, Kâzım Pa
şa ile Şükrü Kaya, İsmet Paşa ile beraber. Fakat Gazi mussir olmakla beraber kış
geçinceye kadar kalsınlar diye mühlet veriyor ve müzakereyi şöyle hülasa ediyor
lardı :
1. Vaka, irticai, mürettep ve siyasidir. Umumi veya mıntıkavi midir? (Bölge
sel veya genel midir)
2. Nazarımız yalnız bir mıntıkaya münhasır kalmayacaktır.
3. Alâkası tebarüz edenler tecziye olunacaktır, kesif muhitler dağıtılarak te
mizlenecektir.
4. İdam cezaları beklemeksizin kısım kısım derhal tatbik olunmalıdır. (Mec
lis tasdik edecektir)
5. Menemen ve alâkadar köylerin sorumlu ilân edilen ve gayrımeskûn hale
konması için hususi kanun çıkarılacaktır.
6. Kadın mensuplar mühimdir, müsamaha olunmamalıdır. (Balıkesir de
Şeyh Halil'den sorulsun)
7. Bu meseledeki esas siyaset bütün alâkadarlara lüzumu gibi anlatılmalıdır.
(Radikal ve ibret verici misal olacak icraat)
8. Muamelatı zatiye şefi Osman Şevket ve Ali Şeydi Beylerle daha bu gibiler
tahkike tabi tutulacaktır.
9. Üçüncü maddenin 2 nci fıkrası için şu manada kanun maddesi ve onun
tatbiki lâzımdır : Örfi Divanıharp lüzum gördüğü kimseleri memleketin bir ma
hallinden diğer mahalline muvakkat veya daimi olarak tedip eder, uzaklaştırır.
Mahal tayininde hükümetle mutabık kalır.
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10. Şeyhlik ve müridliğe fiilen müdavim oldukları sabit olanlar hakkında ağır
ceza tatbiki için kanun.
11. Son Posta, Yarın, Köroğlu, Hüradam, Yeniasır gibi gazetelerin tesir dere
celeri aranmalı ve ona göre muamele yapılmalıdır. Kâzım Karabekir'in Hüradam'a
makale yazması şayanı dikkattir.
12. Menemen Belediye Reisi'nin nutkundan silinen (Vasıf siktirmiş) cümlele
rin maksadı araştırılacaktır. Balıkesir de Vehbi Bey, Ali Hikmet Paşa'ya "asker
ateş etmezse ne yaparsınız? Biz onlara karşı göğsümüzü açarız" demesi, şayanı
dikkattir. Antalya'da askere taş, sandalye atanlar kimlerdir? Şeyhler midir? Abdülkemali'nin adamı ile tekbir bayrak gibi şeyler var mıdır? Araştırılacaktır. Feneryolu'nda Bağdat Caddesinde, Hüseyin Paşa köşkünde mukim Bedirhaniler'den Kürt Hüseyin Paşa damadı Erkânıharbiye miralaylığından mütekait ve
halen sigorta müfettişi Fevzi üzerinde dikkatle durulacaktır. Fevzi B e / e Şeyh
Esad'ın halifesi diyorlar. Abdülkadir Kemali'nin takibi lâzımdır. Aydın eski bele
diye reisi Mehmet Emin Bey halkçı ve metin bir zat idi. İstifa ettirilmiş. Şimdiki
Halk Fırkası Reisi Adnan Bey (Menderes) evvelce Serbest Fırka Reisi idi, anlayış
lı bir gençtir.
Toplantı bitti. Ayrılırken İsmet Paşa bana şunları söylüyordu :
"Bir kimse gazatesinde fena beyanat yapar, fena fikir neşrederse çağırıp tah
kik etmeli, hüviyeti tesbit olunmalıdır. Divanıharp aleni olur, lüzum görürse ha
fi celse yapar. Menemen müddeiumumisi niçin ilk tahkikat yapmamış ve rapor
almamış? Onu da sıkıştırman. Şeyhlerin eski reislerini sormalı. Sonra tekkeler
kapandıktan sonra faaliyet yaptı mı yapmadı mı? Balıkesir de eski şeyhler kim
lerdir? Sururi'nin üç aylık evrakını oğlu yakmıştır. Paltosunda Kıbrıs kağıdı çık
mış. Şeyh Esat Erbil de menfi bulunmuş, oradaki teşkilat kimlerdi?"
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F - Sanıkların Yargılanması

15 Ocak 1931 Perşembe günü saat 14.30'da sanıkların Harp Divanı
önünde yargılamaları başladı (9). 17 (iki oturum) 18, 19, 20, 21, 24 ve 25
Ocak 1931 tarihlerinde yapılan duruşmalarda 105 sanığın ifadesi alındı
(10).
İlk duruşma tutanağı sanıkları göstermesi ve özellik gösteren ifadele
ri yansıtması bakımından aynen alındı. Diğer duruşma tutanakları 58 sı
ra sayılı basmayazıda yeralmıştır.
Duruşmalar boyunca alman sanık beyanları saf, inançlı insanların
nasıl yanıltılıp kötü yola saptırıldığı, hükümeti dinsiz, imansız göstererek
halkı devletine düşman eden zihniyeti, devrim düşmanlığını sergileyen
ibret verici sahnelerle doludur.
Heyeti Vekilenin 31.XII. 1930 tarih ve 10388 numaralı kararnamesi üzerine
Menemen Divanı Harbi Örfisi 15.1.1931 tarihinde ilk içtimaim aktetmiştir.
Reis Mustafa Paşa, aza Miralay Ata. Miralay Timur ve Kaymakam Ziya ve
Kaymakam Baha Beyefendiler...
Divanı Harbi Örfi Müddeiumumisi Hidayet ve muavini Fuat Beyefendiler...
Zabıt kâtipleri Kemal ve İhsan Efendiler...
Bu gün divanı harbi örfi heyeti yukarda adları yazılı zevattan müteşekkil ol
duğu halde Menemen irtica hadisesile maznun bulunan eşhas usulen tevkifaneden getirilerek cümlesi bağlı olmaksızın sırasile mevkii mahsuslarına alındıktan
sonra ceza mahkemeleri usulü kanununun 236 ncı maddesi mucibince açık ola
rak muhakeme icrasına duruşuldu.
Mezkûr madde mucibince maznun bulunan eşhasın hüvviyetleri reisi mah
keme tarafından soruldu. Maznunlardan Şeyh Esat Efendi sorulan suale karşı :
1. Esat, babası Sait, 1259 doğumlu, aslen Erbil'li olup İstanbulda Erenköy'ün
de mukim, evli ve üç çocuklu olduğunu söyledi.
2. Mehmet Ali, babası Esat, 1291 doğumlu, aslen Erbil'li olup İstanbul'da
Erenköyünde mukim, evli ve beş çocuklu olduğunu söyledi.
3. Laz İbrahim Hoca, babası Salih Efendi, 300 doğumlu, aslen Rize'nin Karadere Nahiyesinden olup İstanbulda Beykoz'da Mektep Sokağında 7 numaralı ha
nede mukim, evli 4 çocuklu, okur yazar ve mütekait tabur imamı olduğunu söy
ledi.
4. Süleyman, babası Rafet, 38 yaşında, Manisa'nın Hacı Yahya Mahallesinde
mukim, evli ve çocuksuz olduğunu söyledi.
( 9) 16.1.1931 günlü Cumhuriyet Gazetesi, Ayın tarihi Cilt 20, S. 6902
(10) Tutanak D. C. 25,22.1931 tarihli tutanağa bağlı 58 sıra numaralı basmayazıya Bkz-
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5. Osman, babası Hüseyin, 298 doğumlu, Manisa'nın Çarşı Mahallesinde
mukim olduğunu söyledi.
6. Hasan, babası İsmail, 329 doğumlu, Manisa'nın Ebekuyu Mahallesinden
Bedavaoğullarından, bekâr, cahil olduğunu söyledi.
7. Hasan, babası Mustafa, 326 doğumlu, Manisa'nın Aktar Hoca Mahallesin
den, bekâr, cahil, gayri mahkûm olduğunu söyledi.
8. Mehmet Emin, babası Emrullah, 318 doğumlu, Manisa'nın Narhça Mahal
lesinden ve Bozköylüoğullanndan, evli, bir çocuklu, okur yazar olduğunu söyledi.
9. Ramazan, babası Mustafa, 1325 doğumlu, Çakıroğullarından, Manisa'nın
Keçili Köyünden olup halen Manisa'nın Aktarhoca Mahallesinde mukim, çoban
lıkla müşteğil, evli, çocuksuz ve cahil olduğunu söyledi.
10. Çırak Mustafa, babası Çırak Mustafa, 1305 doğumlu, Manisa'nın Lalapa
şa Mahallesinde mukim, evli, iki çocuklu ve cahil olduğunu söyledi.
11. Talât, babası Hacı Ahmet, 26 yaşmda, Manisa'nın Kara Köyünde mukim,
bekâr, okur yazar ve gayri mahkûm olduğunu söyledi.
12. Topçu Hüseyin, babası Hafız Memet, 1314 doğumlu, Manisa'nın Lalapa
şa Mahallesinde mukim, evli, üç çocuklu, okur yazar ve belediye su yolcusu ol
duğunu söyledi.
13. Tatlıcı Mutaf Hüseyin, babası İbrahim, 1311 doğumlu, Manisa'nın Lala
paşa Mahallesinde, bekâr, okur yazar ve mahkûmiyeti olmadığını söyledi.
14. Hüseyin Ali, babası Hüseyin, 1313 doğumlu, Manisa'nın Arapalan Ma
hallesinde mukim, evli, bir çocuklu, cahil ve eskicilikle müşteğil olduğunu mah
kûm olmadığım söyledi.
15. Süleyman Çavuş, babası Himmet, 1292 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa
Mahallesinde mukim, evli, iki çocuklu, cahil, bağcılıkla meşgul ve mahkûmiyeti
olmadığını söyledi.
16. Şeyh Hakkı, babası Hacı Ali, 276 doğumlu, Manisa'nın Hacı Yahya Ma
hallesinde mukim, evli, bir çocuklu, okur yazar, Tatar Camii Hatibi olup mahkû
miyeti, sabıkası olmadığım söyledi.
17. Hafız Cemal, babası Haydar, 1291 doğumlu, Manisa'da mukim olduğunu
söyledi.
18. Hacı Üyas, babası Ali, 287 doğumlu olup Manisa'nın Karakuyu Mahalle
sinde mukim olduğunu söyledi.
19. Hacı Hilmi Ef., babası Hüseyin, 287 doğumlu, aslen Giritli olup Manisada mukim, evli, altı çocuklu, okur yazar, sabıkasız.
20. Rağıp, babası Hacı Ali Paşazade, 297 doğumlu, Manisa'nın İbrahim Çele
bi Mahallesinde, evli, üç çocuklu, sabıkası olmadığım söyledi.
21. Memet Ali Hoca, babası Hüseyin, 1280 doğumlu, aslen Rizeli olup İzmirde Selimiye Mahallesinde mukim olduğunu söyledi.
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22. Şeyh Hafız Ahmet, babası Halil, 300 doğumlu, Hocazade Mahallesinden,
evli, iki çocuklu, sabıkası olmadığını söyledi.
23. Şeyh Ahmet Muhtar, babası Memet Sadık, 60 yaşmda, aslen Alaşehirli ol
duğunu, evli, mahkûmiyeti olmadığını söyledi.
24. İsmail, babası Kâhya Ahmet, 1317 doğumlu, Manisa'nın Paşa Köyünden,
bekâr ve cahil, sabıkası olmadığını söyledi.
25. Koca Mustafa, babası Çakır, 35 yaşında, Menemen'in Bozalan karyesin
den, evli, sabıkası olmadığım söyledi.
26. Hacı İsmail, babası Hasan, 1286 doğumlu Menemen'in Bozalan karyesin
den, bekâr ve sabıkası olmadığım söyledi.
27. Hüseyin, babası Hacı İsmail, 1323 doğumlu, Menemen'in Bozalan karye
sinden, bekâr ve sabıkası olmadığını söyledi.
28. Abdülkerim, babası Mustafa, 1305 doğumlu Manisa'nın Gürece karyesin
den, evli, sabıkası olmadığını söyledi.
29. Ramiz, babası Veli, 1298 doğumlu Menemen'de mukim olup Rumeli mu
hacirlerinden, evli, sabıkası olmadığını söyledi.
30. Molla Süleyman, babası Hacı Mustafa, 1294 doğumlu, aslen Çıtak Kö
yünden, Menemende mukim, evli ve sabıkası olmadığını söyledi.
31. Hüseyin, babası Yahya, 1310 doğumlu, Menemen'de mukim v belediye
arabacısı olduğunu söyledi.
32. Acem Haydar, babası Ali, 48 yaşında Menemen'de mukim, bekâr ve sabı
kasız olduğunu söyledi.
33. Çingâne Ali, babası Memet, 1300 doğumlu, aslen Selânikli olup Meneme
nin Camikebir Mahallesinde mukim, evli, iki çocuklu ve sabıkasız olduğunu söy
ledi.
34. Memet, babası Ali, 1279 doğumlu, aslen Harputlu olup Menemen'in Pa
zarbaşı Mahallesinde mukim olduğunu söyledi.
35. Yosef, babası, Hayim, 1313 doğumlu, Menemen'in Gaybi Mahallesinde
mukim, evli, üç çocuklu, sabıkası yok, okur yazar olduğunu söyledi.
36. Şımbılh Memet, babası Ali Osman, 47 yaşında Menemen'de mukim, de
mirci, evli, çocuklu, sabıkasız olduğunu söyledi.
37. Memet Ali, babası Ali Mazlum, 1302 doğumlu, Menemen'in Agahıdır Ma
hallesinden olup, evli, üç çocuklu, mahkûmiyeti, sabıkası olmadığını söyledi.
38. Arnavut Kâmil, babası Yusuf, 23 yaşmda Menemen'de mukim, Rumeli
muhacirlerinden, evli, sabıkası olmadığını söyledi.
39. Hoca Saffet, babası Memet Ali, 1295 doğumlu, aslen Yanyalı Menemen'in
Ulucami civarında mukim ve Manisa Vilâyeti vaizi, evli, beş çocuklu, okur yazar,
sabıkası olmadığım söyledi.
40. Rasim, babası Hüseyin, 1307 doğumlu, Menemen'in Hamidiye Mahalle
sinde mukim, amele, evli, iki çocuklu, cahil, sabıkası olmadığını söyledi.3
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41. Abbas, babası Selim, 314 doğumlu Menemen'in Kasımpaşa Mahallesin
den, Boşnak, evli, çocuksuz, cahil ve sabıkasız olduğunu söyledi.
42. İbrahim, babası Kerim, 35 yaşmda, aslen Bozköylü olup Menemen'de
mukim, evli, çocuklu ve sabıkası olmadığını söyledi.
43. İsmail, babası İbrahim, 299 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa Mahallesinde
mukim, bekâr ve sabıkası olmadığım söyledi.
44. Bıçakçı Mustafa, babası İdris, 287 doğumlu, Manisa'nın Hamidiye Ma
hallesinden, evli, çocuksuz, cahil, sabıkası olmadığı söyledi.
45. Murat Mustafa, babası Süleyman, 314 doğumlu, Manisa'nın Çarşı Ma
hallesinden, evli, iki çocuklu, cahil, sabıkalı olmadığı söyledi.
46. Abdürrahman, babası Memet, 319 doğumlu, Manisa'nın Paşa Köyünde
mukim, evli, bir çocuklu, gayri mahkûm.
47. Memet, babası Ak Memet, 310 doğumlu, Manisa'nın İlyaskebir Mahalle
sinden, evli, cahil, gayri mahkûm.
48. Fırıncı Ahmet, babası Mustafa, 312 doğumlu, Manisa'nın Hacı Yahya Ma
hallesinden, evli, çocuksuz, gayri mahkûm.
49. Hasibe, Emrullah Hoca Karısı ve Asi Memet Emin'in anası, 55 yaşmda
Manisa'nın Narhça Mahallesinden, evli, çocuklu, gayri mahkûm.
50. Halide nam diğeri Fatma, Emrullah kızı, 314 doğumlu, Asi Memet Emin'in
kız kardeşi, Keçeci Süleyman'ın karısı, üç çocuklu, gayri mahkûm.
51. Emine, babası Ramazan, Memet Eminin karısı, 322 doğumlu, Manisa'nın
Narhça Mahallesinden, evli, gayri mahkûm.
52. Mustafa, Hafız Ali, 315 doğumlu, Simsar Kâtibi Manisa'nın Aktar Hoca
Mahallesinden, evli, iki çocuklu, okur yazar, gayri mahkûm.
53. Ahmet, babası Memet, 316 doğumlu, Manisa'nın Paşa Köyünden posta
sürücüsü, asi maktul Mehdi'nin bacanağı, evli, gayri mahkûm.
54. Rukiye, Osman karısı, 60 yaşmda, Mehdi'nin kayin validesi, Manisa'nın
Paşa Köyünden, mahkûmiyeti yok.
55. Ali, babası Kara Ahmet, 304 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa Mahallesin
den, evli, cahil, iki çocuklu, gayri mahkûm.
56. Ali, babası Lüle Memet, 297 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa Mahallesin
den, evli, gayri mahkûm olduğunu söyledi.
57. Mustafa, babası Ahmet, Bozalan Muhtarı, 301 doğumlu, rençber Bozalan'da mukim, evli, mahkûmiyeti yok.
58. Mustafa, babası Mustafa, heyeti ihtiyariye âzasından, 309 doğumlu,
rençber, evli, üç çocuklu, gayri mahkûm.
59. İsmail, babası Mehmet, Bozalan âzasından, 320 doğumlu, cahil evli, iki
çocuklu, mahkûmiyeti yok.
60. İbrahim, babası Memet, 315 doğumlu, Bozalan heyeti ihtiyariyesi âzasın
dan, evli, beş çocuklu, mahkûmiyeti yok.
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61. Hasan, babası Halil, 309 doğumlu, Bozalan azasından, evli, dört çocuk
lu, mahkûmiyeti yok.
62. Hüseyin, babası Ahmet, kır bekçisi, 309 doğumlu, Bozalanlı, evli, bir ço
cuklu, mahkûmiyeti yok.
63. Keçeci Süleyman, babası Hüseyin, Manisa'nın Narlıca Mahallesinden,
305 doğumlu, evli, bir çocuklu, gayri mahkûm.
64. Hasan, babası Hacı İsmail, 306 doğumlu, Bozalanlı evli, 4 çocuklu, cahil,
gayri mahkûm.
65. İbrahim Ethem, Tarakçı Hüseyin, 311 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa
Mahallesinden, evli, cahil, bir çocuklu, mahkûmiyeti yok.
66. Hüseyin, Koca Hasan, 315 doğumlu, Manisa'nın Paşa Köyünden, aslen
Üsküplü, evli, mahkûmiyeti yok.
67. Arabacı Bekir, babası Ramazan, Manisa Paşa Köyünden, 317 doğumlu,
Üsküplü, evli, mahkûmiyeti yok.
68. Eyüp, babası Şerif Ahmet, 320 doğumlu, Manisa'nın Paşa Köyünden, ev
li, gayri mahkûm.
69. Hasan, babası Osman, 30 yaşında, Menemen'in Bozalan Kariyesinden,
evli, çocuklu, gayri mahkûm.
70. Memet, babası Memet, 317 doğumlu, Bozalan Kariyesinden, rençber, ev
li, gayri mahkûm.
71. İbrahim, babası Hüseyin, 51 yaşında, Menemen'in Bozalar Kariyesinden,
evli, rençber, mahkûmiyeti yok.
72. Hacı Hasan, babası Ahmet, 301 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa Mahalle
sinden, evli, çocuklu, gayri mahkûm.
73. Ayan Memet, babası Hüseyin, 313 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa Mahal
lesinden, evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
74. Mustafa, babası Hacı Ali, 297 doğumlu, Bozalan Köyünden, rençber, ev
li, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
75. Halil, babası Lutfullah, 317 doğumlu, Manisa'nın Tevfikiye Mahallesinde
mukim, çocuksuz, mahkûmiyeti yok.
76. Katırcı Mehmet, babası Hasan, 305 doğumlu, Manisa'nın Tevfikiye Ma
hallesinden, evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
77. İbrahim, babası Ahmet, 50 yaşmda, Manisa'nın Horos Köyünden, evli, ço
cuklu, mahkûmiyeti yok.
78. Sadi, babası Mustafa, 305 doğumlu, Manisa'nın Horos Köyünden, evli,
çocuklu, mahkûmiyeti yok.
79. Tahsin, babası Abidin, 313 doğumlu, Manisa'nın Horos Köyünden, evli,
çocuklu, gayri mahkûm.
80. Hasan, babası Zeno, 66 yaşında, Manisa'nın Horos Köyünden, evli, ço
cuklu, mahkûmiyeti yok.
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81. Mehmet Çavuş, babası Çulhacı Ahmet, 304 doğumlu, Manisa'nın Lalapa
şa Mahallesinden, evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
82. Nurettin, babası Sadettin, 36 yaşında, Manisa'nın Horos Köyünden, evli,
mahkûmiyeti yok.
83. Şaban, babası Aslan, 282 doğumlu, Horos Köyünden, evli, çocuklu, mah
kûmiyeti yok.
84. Ahmet, babası Ömer, 299 doğumlu, Manisa'nın Horos Köyünden, evli, ço
cuklu, mahkûmiyeti yok.
85. Halit, babası Muslih 294 doğumlu, Horos Köyünden, evli, çocuklu, mah
kûmiyeti yok.
86. Mustafa, babası İbrahim, 22 yaşında, Horos Köyünden, evli, çocuklu,
mahkûmiyeti yok.
87. Osman, babası Yasim, 315 doğumlu, Manisa'nın Horos Karyesinden, ev
li, mahkûmiyeti yok.
88. Mevlût, babası Necip, 303 doğumlu, Horos Karyesinden, evli, mahkûmi
yeti yok.
89. Osman, babası Ragıp, 287 doğumlu, Horos Karyesinden, evli, çocuklu,
mahkûmiyeti yok.
90. Haşim, babası Muhtar, 80 yaşında, Horos Köyünden, evli, çocuklu,mah
kûmiyeti yok.
91. Ali Koç, babası Muhittin, 52 yaşında Horos Köyünden, evli, çocuklu,
mahkûmiyeti yok.
92. Ahmet, babası Hasan, 298 doğumlu, Horos Köyünden, evli, çocuklu,
mahkûmiyeti yok.
93. Ali, babası Yakup, 28 yaşında, Horos Köyünden evli, çocuklu, mahkûmi
yeti yok.
94. Naşit, babası Salâhattin, 313 doğumlu Horos Köyünden, evli, mahkûmi
yeti yok.
95. Hacı Hafız Ali Osman, babası Abdullah, Manisalı, Rahmanlı Köyünden,
293 doğumlu, evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
96. İbrahim, babası Raşit, 305 doğumlu, Menemen'in Kasımpaşa Mahallesin
den, evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
97. Fatma, babası Halil, Hasan karısı, 35 yaşında, Menemen'in Bozalan Kö
yünden, mahkûmiyeti yok.
98. Osman, babası Salih, 292 doğumlu, Manisa'nın Paşa Köyünden, evli, ço
cuklu, mahkûmiyeti yok.
99. Hasan, babası Hasan, 308 doğumlu, Tütüncü, Manisa'da mukim, evli,
çocuklu, mahkûmiyeti yok.
100. Ali, babası Mazlumaki, 300 doğumlu, Menemen'de mukim, bakkal, ev
li, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
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101. İsmail, babası İbrahim, Menemen'de mukim, 313 doğumlu, evli, çocuk
lu, mahkûmiyeti yok.
102. Halil, babası Ahmet, 306 doğumlu, Manisa'nın Lalapaşa Mahallesinde
evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
103. Hüseyin Mazlum, babası Ahmet, 317 doğumlu, Manisalı evli, mahkûmi
yeti yok.
104. Mehmet, babası Mustafa, 298 doğumlu, Kırlıoğulları şöhretli, Mani
sa'nın Gülhane Mahallesinden, evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok.
105. Müezzin Hafız Berber Ahmet, babası Abdullah, 299 doğumlu, Menemen
de mukim, cami müezzini, evli, çocuklu, mahkûmiyeti olmadığını söyledi.
Bu suretle maznunların hüvviyetleri taayyün ettikten sonra mahkeme reisi
Mirliva Mustafa Paşa kararnamenin okunacağım beyanla ceza muhakemeleri
usulü kanununun 236 ncı maddesine tevfikan son tahkikatın açılmasına dair
olan karar okundu.
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 135 inci maddesi mucibince maznun
lara isnat olunan suçların mahiyet ve mevzuu makamı riyasetten izah olunduk
tan sonra ilk evvelâ sorguya çekilen maznunlardan Mehmet Emin'e ika ettikleri
hadisenin mahiyetini anlatması lüzumu ihtar olundu.
Merkum Mehmet Emin, ifadesinde, Mehdi'nin iki fikre sahip olduğunu anla
dım. Birisi kendisine Mehdi süsü veren maktul Mehmed'in yanına iltihak ettiği
miz zaman bu adamın tarzı hareket ve icraatından kendisinin iki fikre hizmet et
tiğini anlıyorum. Noktai nazarına göre merkumun bir fikri, bizleri, kendi emeline
ram edip, bizim akidelerimizi zehirlemek, yani dervişlik yaptırmak ve esrar içir
mek suretile bizi fikren tesmim etmek, biri de merkumun dini ve tekke ve şeyh
liğini iade etmek hülyasile Cumhuriyet'e karşı suikast eylediğine zahip oluyor
duk. Menemen hadisesine tekaddüm eden zamana kadar bu adamın yanında bu
lundukça merkumun bütün ahval ve harekâtından edindiğim malûmata göre
merkum Mehdi Mehmet, menfi vaziyet ve hareketlerinde Menemen'de bulunan
Şeyh Saffet Efendiye istinat ve mumaileyhten ilham aldığını anlıyordum. Hatta
Mehdinin Şeyh Saffet'e istinat ettiğini de herkes bilir. Bizi mecmun gibi bir hale
sokan Mehdi, kendi nezdinde bulunduğumuz müddetçe, bize, daima, Allah bana
görünüyor. Hazreti Allah kullarına çok zikretmeği emrediyor. Siz de çok zikredi
niz, böylelikle naili meram olursunuz. Tarikatın mercii Hazreti Peygamberdir. Resulûllah Efendimiz böylece zikir ve tevhide riayet etmiş ve böylece Allah'ın habibi olmak şerefine müyesser olmuştur, gibi bir takım sözler söyler dururdu. Beni
nakşibendi tarikine intisap ettirmeğe âmil olan bu Mehdi ile beraber bulunurken,
Manisa vaizlerinden Hafız Ahmet, Hacı Hilmi, Şeyh hakkı, Hoca Saffet'in vaizle
rinde bulunuyorduk. Bunlar mevizlelerinde daima nakşî tarikatın ihyası için da
ima zikreylemeği tavsiye eylerdi. Hatta bunlardan Hacı Hilmi, namazı müteakip
cemaate zikrettirir. Ve Hafız Ahmet te böylece vaiz esnasmda "fezküruni ezkürüküm" gibi ayetler okuyarak, bu suretle, mumaileyh te çok zikretmeği tavsiye eder
dururdu.
Bu defa Mehdi, kendisinin Hafız Ahmet'le mübahase ettikleri bir sırada Hafız
Ahmet'ten, kıyamet günlerinde bir mehdi'nin çıkacağı herkesçe malûmdur. Bu
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mehdi beni Adem midir, yoksa gaipten mi zuhur edecektir. Sormuş, o da bütün
peygamberânın beni Adem'den geldiğine göre mehdinin de Adem evlâdından ol
ması lâzım geleceğini söylediğini ve bunun üzerine, kendisinin, Hafız Ahmed'e iş
te o mehdi benim dediğini ve bundan böyle mehdiliği ilân edeceğini söylemesi
üzerine, Hafız Ahmette sen bu işi yapabilir misin dediğinde yaparım demiş ve bu
vaziyette Hafız Ahmet te Mehdi Mehmed'in elini öpüp, bu adam hakikaten evliya
dır. Siz de buna itikat ediniz diyor. Ve Mehdi'ye dokunmayın suretinde tavsiyede
bulunuyor. Bunu gerek Mehdi ve gerekse merkumun dervişi furuncu Ahmet hi
kâye eyledi. Biz de böylece iğfal edildik. Ve bu maceralara kapıldık. Mehdi Mehmetle müritleri Ramazan, Tatlıcı Hüseyin, Nalıncı Hasan, Küçük Hasan ve ben ve
daha bazı müritlerle beraber Çırak Mustafa'nın kahvesinde toplanıyor. Ve orada
zikrederek, bilâhare hükümet bunu haber aldı, kahve kapatıldı, ondan sonra
Tatlıcı Hüseyin'in evinde toplanır ve yine devam eder ve Laz İbrahim, İzmirli Meh
met, Ali Hoca, İmam İlyas Efendi, Şeyh Hakkı ve Hacı Hilmi, Hafız Cemal, Hafız
Ahmet, Ragıp Bey de Mutaf Süleymanm evinde içtima eder, tarikata ait konuş
malarda bulunurlardı.
S - Mehdi Mehmet ne kadar zikretmenizi tavsiye ederdi?
C - Lâyetenahi zikrediniz diyor ve hatta bize günde ne miktar ismi celâl çeki
yorsunuz diyor, biz de 500 e kadar devam etmekte olduğumuzu söylediğimizden
Mehdi bu kadar zikir azdır, daha fazla, daha çok zikrediniz, ne kadar çok zikre
derseniz o derece Allah'a yakın olmuş olursunuz diyordu.
S - Her Müslüman evinde duasını yapar, ibadet etmek memnu değildir. Bu
toplantılarda bir fenalık yapmak için ne gibi sözler konuşulurdu?
C - Her toplantıda, hükümetin maksadı ve her hedefi Müslümanları gâvur et
tirmektir. Mehdi, dini iade etmek için bütün emellerini hep bu noktada toplar
maksadı aşikârdır. Cumhuriyeti yıkmak, gençliğin mefkuresini zehirlemekti ve
bu meyanda Mehdi Mehmet, bütün memurlar kâfirdir, ailelerini açık saçık gez
diriyorlar diyerek mütemadiyen hükümet aleyhinde ve tarikat lehinde söz söyler
di. Öyle bir hale gelmiştim ki Mehdi'nin dediklerini yapmamak iradesinden mah
rum kalmıştım. Adeta bu Mehdi'ye uymak için büyük bir meyil hissediyorum. İş
te böylece aldandık, hatta Paşa Hazretleri cumhuriyetin düşmanı olduğunu an
ladığım Laz İbrahim, nakşibendi tarikatının ve bu teşekkül ve bu şebekenin kuv
vetli amillerindendir. Bunlar tarikat kisvesine bürünerek din perdesi arkasından
büyük oyunlar oymamışlar dır. Laz İbrahim, İstanbul'dan tarikatın neşir ve tami
mi için kitaplar getirtti camide vaz ettiği esnada şapka giyenler gâvur olur der ve
bilâ perva alenen zikrettirirdi. Mehdi Mehmet te, Arabistan cihetlerinden dini
kurtaracak bir halifenin zuhur edeceğini söyler ve bu zamanın hululünü görmek
için müritlerini fazla zikrettirirdi, ben, bu Mehdi Mehmed'e mürit olmazdan evvel
üzüm zamanında beni bağına amele olarak almıştı. Kendisile o vakit tanışmıştım,
işte, o vakit beni nakşibendilik tarikatına intisap ettirmek için tarikatın muhassenatmdan bahsederdi. Ben de evvelce de arzettiğim veçhile her nasılsa Mehdi
nin iğfalkâr sözlerine kapıldım ve tarikata girdim. İşte bundan sonra Mehdi mü
ritlerini istihareye yatırır, gece gördüğümüz rüyaları, uyandıktan sonra bizden
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sorar ve hallederdi ve tarikata karşı bizim meylimizi daha ziyade artırmak için
fazla fazla zikretmemizi söylerdi. Bizi adeta teshir etmişti.
S - Tatlıcı Hüseynin evinde neler görüşülüyordu?
C - Her akşam zikredilirdi. Son gecelerde idi Mehdi bu evde beni, Küçük Hasan'ı, Nalıncı Hasan'ı, Ramazan'ı, ayırarak hep birlikte bir mağaraya gideceğimi
zi ve orada 15 gün mütemadiyen zikredeceğimizi ve kendisine ilham nazil olaca
ğını ve Hazreti Peygambere de böyle ilham nazil olduğunu ve bununla beraber
mürşit ve kutbülaktap Esat Hoca'nm dünya avcunda olduğunu, isterse tufanlar
ve fırtınalar yaratıp dünyayı alt üst edecek kudrette bulunduğunu söylemiştir.
Menemen meselesi Manisa'da hiç konuşulmadı. Bu bahis esnasında Sütçü Memet evinde bir fıransız filintası olduğunu ve onu alarak Mehdi Memet, Sütçü Memet, Şamdan Memet; üçü Paşa Köyüne ve bir sonra da ben, Ramazan, Nalıncı
Hasan, Küçük Hasanla Paşa Köyünde onlara iltihak etmek için yola çıkmamız
kararlaştırıldı. Oradan da Bozalan'a gidilecekti ve bu seyahat esnasında halkı di
ne davet etmek için kasabalar, köyler, vilâyetler gezilecek ve Mehdi Arabistan'a,
kadar hatta Çin'e kadar giderek Hazreti İsa ile birleşeceğini ve oradan Avrupa'ya
dönerek Avrupa Devletlerini dahi dine davet edeceğini soyuyordu. Bu seyahat ka
rarlaştırıldıktan sonra Mehdi Memet, Şamdan Memet ve Sütçü Memet, Paşa Kö
yüne hareket ettiler ve bizim de oraya gelmemizi tenbih ettiler. Bir gün sonrada
biz Paşa Köyüne gittik. Orada onlarla buluştuk. Mehdi'nin bacanağı Ahmed'in
evine misafir olduk. Bize yemek verdiler. Mehdi orada kendisine ve Şamdan Memed'e birer silâh daha temin etti.
S - Silâhları kimlerden aldılar?
C - Silâhları kimlerden aldıklarını bilmem dedi ve ifadesine devamla; biz bu
köyde bir kaç gün kalarak zikrettikten sonra Mehdi orada Mehdiliğini ilân etti ve
yanındaki köpeği köylülere göstererek bu mehdinin alâmetidir. Yani Kıtmirdir.
Her kes bana tabi olacak dedi. Köylülerden bazıları inandı, bazıları seyirci kaldı.
O köyden Sütçü Memed'in köyü olan Bozalan'a gitmek üzere yola çıktık. Tam 11
saat yol yörüdükten sonra sünbüller mevkii denen mahalle geldik. Orada çamlar
altında su başında oturduk. Gece idi. Ramazan, su dökmek bahanesile ayrıldı ve
oradan kaçtı. Hatta Sütçü Memet aramak için gitti, bulamadı geldi. Ondan son
ra Mehdi bizi sıkı bir nezaret altına aldı. Tehdide başladı, kaçarsanız sizi vuru
rum dedi. Biz korktuk, kaçamadık, bu çamlar altında da esrarlı sigaralar içtik ve
Bozalan'a yalanladığımız zaman biz bir dağda kaldık. Sütçü Memet köye gitti ve
sabahleyin Sütçü Memed'in arkasından Hacı İsmailoğlu Hüseyin gelerek bizi al
dı Bozalan'a gittik Hacı İsmailin bulduğu bir eve girdik, orada bir hafta kadar zik
rettik. Mehdi orada köylüye avlanmak için geldiğini söyledi ve orada zikretmekte
bir mahzur gördü olacak ki, Sütçü Memed'e biz burada lâyikile zikrimizi yapamı
yoruz, bize dağda bir kulübe yapsınlar dedi. Sütçü Memet'te eniştesi Mustafaya
dağda bir kulübe yapmasını söyledi. Kulübe yaptılar, kulübeye gittik, orada mü
temadiyen zikre ve esrarlı sigaralar içmeğe başladık. Mehdi Memet "Süphanellezi esra biabdihi leylen minelmescidilharam" ayetini okuyarak Hazreti Peygamber
de bu esrardan içti ve öylece miraca çıkarak Allah ile görüştü, diyerek bizi müte
madiyen zikrettirdi ve esrar içirdi. Biz orada iken yemeklerimizi Bozalan'dan Ha491
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san ve Hacı İsmail getirirdi. Bozalanlılar bizi hepsi görmüştü, kulübede iken son
günlerde idi Mehdi Memet, Menemen'i kimin eyi bildiğini küçük Hasan'dan sor
du, o da Nalıncı Hasan'ın her vakit Menemen pazarlarına nalın satmak için gidip
geldiğinden onun bileceğini söyledi. Bunun üzerine Mehdi Menemen'e gideceğiz,
benim tanıdığım Saffet Hocanın evinde bir akşam kalacağız, onun vaızlarını dinliyeceğiz ve oradan Kutbülaktap Esat Hocaya ve umum şeyhlere telgraflar çeke
ceğiz Hükümeti işgal edeceğiz, tekkeleri açacağız, Hükümeti iki ay tatil edeceğiz
diyordu.
S - Menemenden başka daha nerelere gidilecekti?
C - Manisa, Ankara ve daha sair vilâyetler işgal edildikten sonra İstanbula gi
derek halifeliği iade edeceğini ve Menemende Saffet Hocayı Manisa'da da diğer bir
şeyhi ve böylece her memlekete birer şeyh ikame edeceğini söylemişti. Paşa Haz
retleri, biz meczup ve teshir edilmiş bir vaziyette idik. Ben üç aydan beri yerde
miyim, gökte miyim hiç kendimi bilmiyorum. Kulübeden Menemene gelmek üze
re yola çıktık. Bozalan kenarında Abdülkerim ve Hoca Mustafa'ya rast geldik, on
lar bizi geçirdiler, lahavle çeke çeke Gediz çayı kenarına geldik, kayıkçıyı uyan
dırdık kayıkçı bizi diğer tarafa geçirdi, vakit sabaha yakındı, Menemen kenarın
da bir zeytinliğe oturduk. Orada yine esrarlı sigaralar içtik, Ayetülkürsi okuduk.
Lâilâhe illallah diyerek tekbir ve tehlil ile Menemen içerisine girdik, çarşı içerisin
de bir camiye geldik, Nalıncı Hasan, caminin içinden bir sancak alarak çıktı, ca
mide bir kaç kişi vardı, sancakla zikrede ede bir kaç mahalle dolaştık, Mehdi Me
met, Şeyh Saffetle görüşmüş, fakat ben görmedim. Ben kendime malik değildim,
Şeyh Saffet ile Mehdi'nin görüştüğünü çocuklar bilir, ben görmedim. Paşam : Bu
nakşi tarikatı zehirle dolu bir melanet yuvasıdır. Bunların kökünü kazımak lâ
zımdır, bunların kökü kazmmadıkça Cumhuriyet selâmet bulamaz. Bunları kö
künden kazınmasını isterim Paşa Hazretleri.
S - Asıl Kublây Beyin başının kesildiği andaki vaziyeti anlatmadın. Ruhlu
noktayı geçtin, orasını da anlat bakalım?
C - Esas mesele, hükümet meydanında zikredip dönerken sancağı diktik, bu
esnada bir jandarma neferi geldi. Mehdi'nin ne istediğini sordu, o da ben Mehdi
yim, biz burada zikrederek halkı dine ve tarikata davet edeceğiz dedi. Jandarma
olamaz deyince, Mehdi ısrar etti, jandarma gitti. Arkadan jandarma yüzbaşısı gel
di. Mehdi onunla da bir şey konuştu, yüzbaşı gitti, biraz sonra askerî yüzbaşısı
geçerken Mehdi onu çağırdı ve konuştu. Yüşbaşı bırakıp gitti. Müteakiben de bir
genç zabit müfrezesile gelmiş, Mehdi, zabitin kafasını kesmiş, sancağın ucuna
dikmiş, benim bunlardan hiç haberim yok. Ben mütemadiyen sancak altında
kendimden geçmiş bir vaziytte zikrediyordum. Her taraftan ateş başladı. Mehdi,
Şamdan Memet, Sütçü Memet vurularak düştüler, ben de yaralandım, düştüm.
Paşa Hazretleri : Mehdi, bize Hükümet kuvvetlerinin kendisi ile beraber olduğu
nu, kendilerine silâh atmıyacaklarını, kimseye bir zararları dokunmıyacağını,
yalnız, halkı dine ve şeriata davet ile Mehdiliğini ilân edeceğini söyledi ve bu su
retle bizi kandırdı.
Sorguya çekilen diğer maznun, Nalıncı Hasan, Makamı Riyasetten, Hasan :
Okunan kararnameyi dinledin, sen Mehdi Memet'le ne suretle münasebet peyda
ettin ve nasıl tanıştın, hadiseyi baştan nihayete kadar anlat bakalım?
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C - Maznun Nalıncı Hasan : Efendim, ben bir gün dükânımda çakşırken
Mehdi Memetle Şamdan Memet dükânıma geldiler, esasen ben bunlarla tartış
mazdım. Dükkânda Mehdi ile Şamdan Memed'in delâletile tanıştım. Dükânımda
bana kahve ısmarlattılar ve bu sırada Mehdi Memet bana ben mehdiliğimi ilân
edeceğim. Maksadım dini kurtarmaktır. Beni de mürit olarak ona iltihakımı iste
di. Bununla beraber çok zikreden ve dua eden Allah'a yakın olur bunun için sen
de Müslümansm buna ihtiyacın var ben bir çok müritlerimle çırak Mustafa'nın
kahvesinde zikrediyorum, sen de oraya gel, zikre iştirak et, dedi ve beni bir çok
ayetler okumak suretile kandırdı. Ben de Çırak Mustafa'nın kahvesine devama ve
zikretmeğe başladım. Hükümet tarafından bu kahvede zikrolunduğu anlaşılmış,
kahve kapatıldı. Müritlerden Tatlıcı Hüseyin, benim evim var, evimde de bir ço
cuğum var, benim evde toplanır zikrederiz, dedi. Ondan sonra da Tatlıcı Hüseyin'in
evinde toplanmıya ve zikretmeğe başladık :
S - Tatlıcı Hüseyin'in evinden başka yerde toplandınız mı?
C - Hayır başka yerde toplanmadık.
S - Tatlıcı Hüseyin'in evindeki toplantılarda neler görüşüldü?
C - Tatlıcı Hüseyin'in evinde toplandık orada bir müddet zikirler yaptıktan
sonra Mehdi biz zikrimizi lâyikile yaymak için bizim bir mağaraya gitmemiz lâzım
ve orada zikir yaptıktan sonra Paşa Köyüne gider ben orada Mehdiliğimi ilân ede
rim bütün halkı dine davet ederim dedi ve bir çok ayetler okuyarak tarikatın eyiliğinden bahsetmek suretile bizi kandırdı ve bu tarikata intisap ettikten sonra he
pimiz sakal bırakmağa başladık esrar içmeğe başladık Mehdi'nin telkini üzerine
günde 1 000 ve daha ziyade lâilâhe illallah diye ismi celâli çekmeğe başladık.
Mehdi bizi âdeta kendine cezbetmişti. İşte bu tarikata girdikten sonra Tatlıcı Hü
seyin'in evinde Mehdi tarafından bu seyahat hakkında vaki teklifi kabul ettim.
Mehdi Memet, Sütçü Memet, Şamdan Memet, Paşa Köyüne hareket etmek üzere
yola çıktılar ve gittiler. Biz de ben de dahil olduğum halde Nalıncı Hasan, Küçük
Hasan, Ramazan, Memet Emin'le dördümüz bir sonra Paşa Köyüne gittik. Meh
di'nin bacanağı Ahmed'in evine misafir olduk ve onları da orada bulduk. 3-4 gün
orada mütemadiyen zikrettik ve esrar içtik, Mehdi orada köylüye hitaben ahir za
manda gelecek olan Mehdi benim dedi ve yanındaki köpeği göstererek bu da
mehdinin alâmeti Kıtmir'dir dedi ve bu suretle Mehdiliğini ilân etti. Halktan ba
zıları inandı, bazıları inanmadı. Mehdi orada kendisile Şamdan Memede birer si
lâh temin etti. Bozalan'a gelmeğe kararlaştırdık ve yola çıktık, 11 saat yürüdük
ten sonra Sünbüller mevkiinde çamlar altında bir su başında oturduk, gece idi,
bu sırada Ramazan bir bahane ile kaçtı. Sütçü Memet onu aradı, bulamadı gel
di, orada esrarlı sigaralar içtik. Mehdi orada ayetlerden bahsetti, rüyalarımızı
sordu ve halletti, ordan kalktık Bozalan'a geldik. Sütçü Mehmed'in kardeşi Hacı
İsmail'in hazırladığı bir eve gittik. Mehdi orada avlanmak niyetile geldiğini söyle
di, orada bir hafta zikrettik, ondan sonra Mehdi burada rahat zikredemiyoruz. Bi
ze dağda bir kulübe yapılsın, oraya gidelim, orada zikredelim dedi. Kulübe yapıl
dı bize kulübeyi Hoca Mustafa ile Hasan gösterdiler. 15 gün orada kaldık gece
gündüz zikrettik ve esrar içtik. Mehdinin tavsiyesi üzerine geceleri 200 000 defa
kelimei tevhit zikrederdik. Ramazan kaçtığı zaman Mehdi bizi sıkı tazyik altına
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aldı, kaçarsanız sizi vururum diye korkuttu ve okuduğu ayetlerle de bizi kandır
dı ve daha doğrusu bu tarikata intisap ettikten sonra kendimi kaybetmiştim.
S - Bu müddet zarfında size bu Mehdi Mehmet Menemen'e ne maksatla geli
neceğini söyledi mi?
C - Menemen'e ne için gidileceğini söylememişti. Yalnız Şeyh Saffet'in evine
gideceğimizi ve hükümet aleyhinde tertibat alacağımızı söylemişti.
S - Kulübedeki toplantıdan sonra ne oldu?
C - Kulübede 15 gün kaldıktan sonra Menemen'e gelmek üzere yola çıktık,
biz kulübede iken Bozalan köylüleri bize yemek getirirlerdi. Menemen'e hareket
etmek üzere Bozalan'dan çıktığımız zaman Abdülkerim ve daha bir iki kişi bize
olanca kuvvetlerile yardım edeceklerini söylediler. Gediz kenarına geldik, kayık
çıyı kaldırdık, Mehdi, kayıkçıya ben Mehdiyim, halkı dine ve şeraita davete gidi
yoruz, bizim paramız yok, bizi o bir tarafa geçir, biz de seni ileride memnun ede
riz dedi. Çay verdi, içtik ve Menemen tarafına bizi kayıkla geçirdi. Menemen ke
narında bir zeytinlik içerisine girdik, orada zikrettik, içtik, sabaha karşı idi, Meh
di bize ayetülkürsü okuttu. Menemen'e nasıl gireceğimize dair talimat verdi. İllal
lah İllallah diyerek Menemen'in içine girdik. Çarşı içindeki bir camiye geldik. Ca
miden bayrak, Mehdi, camide halka karşı mehdiliğini ilân ediyor ve bizim kimse
ile alâkamız, yoktur. Biz burada zikredeceğiz, maksadımız dini kurtarmaktır di
yor. Merkumun bu sözlerini işiden halktan bazısı peki dediler ve bizim arkamıza
takıldılar. Tahminen sancağın altında yüz kişi zikrediyorduk. Yüz kişi de seyirci
vaziyetinde idi. Mehdi ayni zamanda halka karşı eshabı kehiften olan Kıtmirleri
sayıp tarif etti ve yanındaki köpeğin de Kıtmir olduğunu ve kendisinin mehdiliğine delâlet ettiğini söyledi. Zikrederek biz poyraz tarafına Mehdi de gün doğdu İs
tikametine gittik. Mahalleleri gezerken Mehdi'yi kaybettik, bir sokakta Mehdi ile
Saffet Hoca'yı karşı karşıda gördük. Mehdi elile Saffet Hocaya bir işaret yaptı ve
beraber konuştular, Saffet Hoca evine gitti biz yine belediye önüne geldik zikre
başladık, bir jandarma neferi geldi, dağdın, bu toplantıyı lâğvediyorum dedi.
Mehdi dinlemiyerek zikre devam etti. Jandarmalar hükümet içine girdiler ve bi
raz sonra bir piyade yüzbaşı geldi. Mehdinin ne istediğini sordu. O yüzbaşı da git
ti. Jandarma kumandanı geldi, Mehdi jandarma kumandanına ben Mehdiyim,
halkı şeriata davet ediyorum dedi. Jandarma kumandanı da biz de Müslümanız,
haydi dağdın dedi ise de, jandarma kumandam da ayrdınca etrafa toplanan halk
bizi alkışlamaya başladı. Bu sırada bir zabit emrinde bir asker müfrezesi geldi.
Zabit mehdinin yanına yaklaşarak yakasından tuttu, teslim olmasını söyledi.
Mehdi kızdı, zabiti kaktırdı ve bir silâh atarak zabiti yaraladı. Zabit yaralı olarak
camiin kapusunun içine düştü. Mehdi ve Şamdan Mehmet, zabitin arkasından
gittiler, zabitin kafasını kestder ve başım alıp getirdiler. Halktan tanımadığım bi
risi bir ip getirdi, Mehdi, kelleyi sancağın ucuna dikti, birisi de çukur kazdı, am
ma bümiyorum bu sırada etraftan silâhlar atılmağa başladı. Mehdi Mehmet, Süt
çü Memet, Şamdan Memet, vuruldular ve düştüler.
S - Halkı dine davet etmek için nereye kadar gideceksiniz?
C - Çin'e kadar gidip bütün Yahudileri Müslüman ettikten sonra Mehdi ken
disi de Müslümanların basma halife olacaktı.
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S - Her memleket halkım Müslüman ettikten sonra Çin'e kadar gitmeyi ka
rarlaştırdığınıza göre Müslüman ettiğiniz memleketlerde kimi bırakacaktınız?
C— Buralarını dine davet ettikten sonra Menemen'de Şeyh Saffet'i bırakıp
Mehdi'nin kararı gibi Arabistana kadar gidecektik.
Müddei Umumi Hidayet Bey - Mehdi'nin Menemen'den evvelki Şeyh Saffetle
olan vaziyet ve münasebetlerini söyleyin.
S - Menemen'e gelmezden evvel Mehdi başkaca ne vakit Şeyh Saffet ile görüş
müştür?
C - Bir cuma günü Şeyh Saffetle Mehdi'yi yolda bir çamlık arasında Rumca
konuşmaktalar iken tesadüf ettim, bana sigara verdiler, içtim. Ve yanlarından
ayrıldım ve çekildim, biraz yanlarından ayrıldım, kenardan Şeyh Saffet ile Meh
di'nin konuşmalarını ve vaziyetlerini takip ettim. Bir saat kadar konuştular, ay
rıldım gittim, yine bir gün Saffet Hoca bana tesadüf etti. Beni bir zeytinlik içine
çekti. Orada cebinden çıkardığı bir defter yaprağına bir şeyler yazarak al şu mek
tubu Derviş Mehmed'e ver dedi, ben aldım götürdüm.
Müddei Umumî Hidayet B. - Maznun Nalıncı Hasan'dan sorulsun, kendisi
hiç mektup alıp Şeyh Esad'a ziyarete gitmiş midir?
S - Böyle bir seyyahat yaptın mı?
C - Maznun; Evet İstanbul'a bir mektup ile Şeyh Esad'a ziyarete gittim. Laz
İbrahim benim orada Şeyh Esat namında bir şeyhim vardır dedi, oturduğu yeri
tarif etti, mektubu alarak İstanbul'a gitmek üzere İzmire gittim. Vapurda Mani
faturacı Osman'a tesadüf ettim. İstanbul'a çıkınca dayım Mavunacı Dadaylı Hasan'ı aradım bulamadım. Bunun üzerine Laz İbrahim'in dediği adresle Erenköyünde Esat Hocanın köşküne gittim. Vapurda rast geldiğim Osman, benden ev
vel Şeyh Esad'a gitmiş onu orada gördüm, bir kaç gün sonra da Laz İbrahim Ho
ca da İstanbul'a geldi. Şeyh Esad'ın köşkünde ben 11 gün kaldım, bir gün Laz
İbrahim, Manifaturacı Osman, Şeyh Esat ve daha bir kaç kişi ve ben orada otu
rup konuşuyorduk bana dışarı çıkmamı ihtar ettiler. Ben oradan dışarı çıktım.
Fakat içeriden konuşulan şeyleri dinledim. Laz İbrahim, yakında şapkalar atıla
cak, fesler geyilecek, halifeler gelecek, tekkeler, yeniden açılacak diyor ve Hükü
met aleyhinde söyleniyordu. Yine bir gün İstanbul'a Laz İbrahim Hoca ile bera
ber gezerken denizde iki tane zırhlı vardı. Laz İbrahim, bu zırhlıları görünce, işte
bunları görüyor musun bunların içinde Sultan Hamidin oğulları vardır. Nerede
ise halifelik avdet edecek demişti.
S - Sen başka daha ne vakit İstanbul'a gittin?
C - Ondan bir sene evvel yine bir defa gitmiştim.
S - İmam İbrahim Efendi ne vakit İstanbul'dan dönmüş?
C - Menemen hadisesinden bir ay evvel Manisa'ya döndü ve Manisa'da tek
kelerin yine açılacağını filân söyler dururdu.
S - İstanbul'dan sen mi daha evvel geldin, yoksa İbrahim Efendi mi?
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C - Ben daha evvel geldim. İmam İbrahim Efendi benden üç, dört gün sonra
geldi ve yine camilerde halifelerin geleceğini, tekkelerin açılacağı hakkında vaiz
lerde bulunurdu.
S - Yalnız Manisa'da mı vaaz veriyor, köylere gitmiyor mu idi?
C - Köylere de gidip tarikat lehinde halka nasihatlerde bulunup ahaliyi nakşibendi tarikatine intisap etmeleri için teşvik ederdi.
S - Köylerde seyyahatı esnasında gizli cemiyetler teşkil ediyor mu idi?
C - Gizli cemiyet teşkil ettiğini bilmem yalnız camilerde her vakit namazdan
sonra resmen cemaati zikrettirirdi ve hiç korkmayın hükümet bizim zikrimize
mani olamaz derdi.
S - Sen ne vakit nakşibendi tarikatine intisap ettin?
C - İki sene evvel.
S - Sen bu zikirlere nasıl iştirak ediyordun?
C - Bir defa Laz İbrahim'in camaate hitaben istiyen gitsin biz zikredeceğiz de
di. Oturup zikrettik. Biz ondan sonra Laz İbrahim'in evine gittik. Bizi evinde zik
rettirdi.
Bana Şeyh Esat için şeyhimizi hiç bir vakit unutma derdi. İşte bunların bu
yoldaki tarikata mütedair teşvikat yaptıkları itikatla içime ateş gibi bir şey düştü
en nihayet ben de tarikate sülük ettim. Mesele bundan ibarettir. Ben tarikat şe
bekesinin bütün icraat ve faaliyetini baştan nihayete kadar anlattım. Hiç bir şey
saklamıyorum. Evvel ve ahir hadiseyi bütün mahiyet ve şümulile söyledim. Hat
ta müstantıklara da verdiğim ifade bu yoldadır.
Sorguya çekilen diğer maznun Küçük Hasan, makamı riyasetten :
S - Hasan sen de anlat bakalım? Mehdi Memed'in yanında bulunduğunuz
müddetçe ne gibi hareketlerde bulundunuz. Menemen'e gelip buradaki hadisenin
sonuna kadar geçen safahatı anlat?
C - Paşam Hazretleri! Mehdi Memet dedikleri adam yedi senedenberi şeyhlik
yapıyormuş. Bunun yanında bir çok derviş ve müritleri de varmış. Bir defa pede
rime nasıl senin çocuklar camiye gidiyorlar mı, namaz kılıyorlar mı? Dedi ve ba
n a da ahir zamanda bir mehdi çıkacaktır, biliyor musun dedi. Ben de evet biliyo
rum dedim. Öyle ise işte o Mehdi benim dedi ve beni kendisine mürit olmağa da
vet etti ve bana nasıl zikir yapılmak lâzım geleceğini öğretti. Tarif ettiği duaları
okudum, bu adam beni de kandırdı. Bir gün toplandığımız Çırak Mustafa'nın
kahvesinde teşbih ile bana 500 defa lâilâheillâllah ismi celâlini çekeceksin dedi.
Bunu da tarif ettiği minval üzere yaptım. Mehdi Memet ve Sütçü Memet, nakşi
bendi tarikatinin ihyası için teşkilât yapıyorlarmış ve her vakit Mehdi Memed'in
tarif ettiği gibi zikre devam ediyordum. Çırak Mustafa'nın kahvesi Hükümet ta
rafından kapatıldıktan sonra müritlerden Tatlıcı Hüseyi'nin teklifi üzerine onun
evinde akşamları toplanmağa ve zikretmeğe başladık. Tatlıcı Hüseyinin evinde
Mehdi yapılan teşkilât etrafında gidecekleri yeri kararlaştırıyordu ve maksadı da
Türkiye'de bütün vilâyetlerde, kasabalarda, köylerde halkı dine davet ettikten
sonra Avrupa Devletlerini de bu minval üzere dine davet edecekti ve Türkiyede

496

MENEMEN OLAYI
kapanan tekkeleri yeniden açmak için çalışacağını söylerdi. Bu maksadının hu
sulü için Hazreti Peygamberin zamanında nasıl bir yol tutup din uğrunda çalış
tığından ve ne suretle dini islâmı neşrettiğinden anlarla misaller getirerek bizi ik
na etmek için hazreti peygamber de böyle zikir ve tehlil ve tevhitlerde bulunup
hak yolunu kazanmış idi diyordu. Bu toplantılarda Menemen lâfı olmadı. Yalnız
silâh olmadığından karakolların basılıp silâh temin edilmesi bahsi geçmiş idi.
Mehdi Memet, bana İsmail'e git benden selâm söyle bir tüfenk versin al gel dedi. Ben
de gittim İsmail'e Mehdi Memed'in selâmını söyledim ve silâh istediğini anlattım.
İsmail çuval içerisine bir silâh koydu, ben de silâhı alıp çuvala koydum. Meh
di Memed'e götürdüm. Mehdi Memet Manisa'da Koca Mustafa'dan da bir bıçak
temin etmiş, Tatlıcı Hüseyin'in evinde kararlaştırdığımız veçhile Mehdi, Sütçü
Memet, Şamdan Memet nezdine bir gün evvel Paşa Köyüne hareket ettiler. Biz de
bir gün sonra orada onlara iltihak ettik. Köyde Mehdi'nin bacanağı posta sürü
cüsü Ahmed'in evinde misafir olduk. Üç dört gün bu suretle orada zikrettik ve be
ni çok tehdit ederdi.
S - Senin daha başka kardeşlerin olduğuna göre neden Mehdi Memet seni
kendisine mürit yapmağı intihap ediyor. Mademki seni korkutuyor. Sen Mehdi
den gördüğün tehditlerden babanı neden haberdar etmedin?
C - Paşam Hazretleri. Beni çok korkuttu. Dualarla aklımı aldı. Babama söy
lemedim. Nedense kendisine mürit yapmağa beni seçmiş. Reis Paşa : İfadene de
vam et :
Maznun Küçük Hasan, bu minval üzere Paşa köyünde Mehdi Memed'in kayin validesinin evinde üç dört gün kaldık. Mehdi oradaki halka evvelâ av maksadile geldiğini, sonra da Mehdi olduğunu ilân etti ve maksadını anlattı. Bozalan'a
gelmek üzere yola çıkarken köylülerin bazıları gitmeseniz eyi olur, diyordu.
S - Mehdi'nin kayin validesi kendisine böyle bir teşebbüsten vaz geçmesini
söylemedi mi?
C - Kayin validesi gitme, der, fakat Mehdi Memet dinlemezdi.
S - Ondan sonra ne oldu.
C - Bu minval üzere Paşa Köyünden yola çıktık tam 11 saat yol yürüdük.
Sünbül mevkiinde çamlık altında bir su başında oturduk. Ramazan oradan bir
bahane ile kaçtı, Sütçü Memet aradı, bulamadı, bundan sonra Mehdi bizi daha
fazla tazyik altına almağa başladı. O su kenarında da esrar içtik. Bozaları Köyü
nün yakınında bir derede biz kaldık yalnız Sütçü Memet köye geldiler. Gece idi.
Sabahleyin Hacı İsmail'in küçükoğlu Hüseyin gelerek bizi de aldı, Bozalana git
tik Hacı İsmail'in büyükoğlu Hüseyin bunlara iki silâh daha temin etti ve Hacı İs
mail'in evine misafir olduk. Bize yemek verdiler. Bu köyde bir hafta kadar zikret
tik. Esrarlı sigara içtik. Burada da Mehdi Memet Mehdiliğini ilân etti ve bizim için
de bunlara eshabı kehifdendir dedi. Bu sözler üzerine köylü elhamdülillah Meh
dinin yüzünü gördük derlerdi. Bununla beraber Mehdi Memet ben mehdiliğimi
ilân etmeğe çıkıyorum. Halkı dine davet edeceğim. Muvaffak olduktan sonra da
size birer memuriyet veririm dedi. Mehdi daima esrar içtirir ve kendi amaline hiz
met ettirmek için böylece bizi bir takım kayıtlar altında tutardı. Bizi budala yap-
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mıştı. Bizi istihareye yatırır. Rüyalar görür, onları hallederdi. Neler yapmazdı Pa
şam. Meğer maksadı ne imiş Paşam Hazretleri, bu minval üzere bu köyde bir haf
ta kadar dua ve zikrettikten sonra Mehdi Memet, Sütçü Memed'e biz burada zik
rimizi rahat yapamıyoruz. Bize dağda bir kulübe yapsınlar oraya gidelim dedi.
Sütçü Memet eniştesine söyledi ve bize dağda bir kulübe yapıldı. Oraya gittik,
orada 15 gün kadar zikrettik, esrar içtik, yemeklerimizi Bozalan köylüleri getirir
di. Bu minval üzere burada zikrederken Mehdi Memet benden Menemen'i eyi bi
lir misin diye sordu. Ben de Nalıncı Hasan daha eyi bilir dedim. Bundan sonra
Menemende kaç jandarma vardır dedi. Bir kaç jandarma olduğu söylendi. Kulü
beden çıktık. Bozalan kenarına geldiğimizde, Mehdi, Abdülkerim'e rast geldi.
Mehdi ona Menemen'e doğru gidiyoruz, orada Mehdiliğimi ilân edeceğim dedi.
Abdülkerim Hüseyin ile beraber Mehdi'ye beni unutma, Cenabı Hak size yardım
cı olsun, inşallah muvaffak olursunuz, siz gidin biz de buradan sizin hareketini
zi takip edeceğiz. Buradan Menemen'e bakacağız, Menemen'de bir silâh patlarsa
silâhlarımızı alarak geleceğiz dedi ve bize birer sigara verdi. Oradan Gediz çayı
kenarına geldik. Kayıkçıyı kaldırdık ve beri tarafa geçtik. Menemen kenarında bir
zeytinliğe gelmiştik.
Sabah yakındı. Zeytinlikte oturarak esrar içtik. Şafak sökmek üzere idi. Me
nemen'in içerisine girdik "Bozalan'dan hareket ederken Mehdi bana da bir taban
ca vermişti. Fakat ben onu hiç kullanmadım" Menemen'in içerisine girmezden ev
vel Mehdi bize ayetülkürsiyi okutmağa başladı. Menemen'in içerisine tekbirlerle
girdik. Çarşı içerisinde bir cami yanına geldik, silâhlılar camiin etrafını sardılar
Nalıncı Hasan camiye girerek bir sancak aldı o vakit camide iki kişi vardı, bir in
san da ezan okumak üzere idi. Mehdi, Camide bulunanlara ben ahir zamanda ge
lecek olan mehdiyim deyince camidekiler şehadet getirmeğe başladılar. Sancak
la camiin önündeki meydanlığa geldik, orada biraz zikrettikten sonra Mehdi, Me
nemen'in içerisini, mahallelerini gezmek istedi. Ve orada hazır bulunan tanıma
dığım birisine bize mahalleleri gezdir dedi. O tanımadığım adam bizimle beraber
mahalleleri zikrederek dolaştık, bir yere geldik, Mehdi bizden ayrılmıştı. Mehdi'yi
kaybettik, dolaşırken bir sokakta Mehdiyle Saffet Hocayı karşı karşıya gördük.
Saffet Hoca evine girdi. Pencereyi kapattı biz oradan tekrar belediye meydanlığı
na geldik yine zikre başladık bir çok halk toplanmıştı. Sancağı yere dikmek iste
dik, tanımadığım birisi bir çukur kazdı, sancak oraya dikildi. Etrafımıza tahmi
nen 100 kişi toplanmıştı. Bunların hemen hepsi zikre iştirak ediyorlardı. Mehdi
Mehmet mehdiliğini ilân etmişti. Ve etraf 70 000 evliya ile sarılmıştı. Herkes öğ
leye kadar sancağın altına gelsin, gelmiyenlerin kafası kesilecektir dedi. Bu sıra
da bir jandarma, yanında dört beş jandarma ile gelerek Mehdi'ye ne istiyorsun,
dağılm dedi, Mehdi ona ben mehdiyim, halkı şeriata ve dine davete geldim. Etraf
sarılmıştır. 70 000 kişi vardır dedi. Ve silâhım jandarmalara karşı kaldırdı. Jan
darmalar kaçarak hükümete girdiler. Zikir yine devam ediyordu. Müteakiben bir
jandarma yüzbaşısı gelerek Mehdi ile konuştu. Ve Mehdi'ye biz de Müslümanız,
dağılm dedi. Ve jandarma yüzbaşısı da hükümete doğru gidince halkın bir kısmı
Mehdi'yi alkışladılar. Yine bir askerî yüzbaşısı geldi. O da döndü. Arkadan bir
genç zabit kumandasında süngü takılı bir müfreze geldi. Zabit, Mehdi'nin yanı-
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na gelerek yakasından tuttu. Mehdi'ye teslim ol dedi, Mehdi zabiti kaktırdı ve si
lâhla vurdu. Zabit yaralı olarak camiin yanına gelince düştü. Şamdan Mehmet gi
derek zabitin kafasını kesti, getirdi sancağın ucuna dikti. Baş orada durmayınca
ahaliden birisi ip verdi. Başı sancağın ucuna bağladılar. Ve yine bu vaziyette
meydanlıkta tekbire başladık. Süngü takılı askerler kaçmışlardı. Zikir esnasmda
her taraftan silâhlar patlamağa başladı. Mehdi, Sütçü Mehmet, Şamdan Mehmet
vuruldular. Mehmet Emin de yaralandı. Biz Nalıncı Hasan ile Manisa'ya kaçtık,
üç gün sonra bizi Manisa'da tuttular. Mesele bundan ibarettir Paşam Hazretleri.
S - Mehdi Menemen'den sonra nerelere gideceğini söylemiş iniydi?
C - Mehdi, Bozalan'dan hareket ettiğimiz zaman Menemen'i işgal ettikten
sonra bir şeyh bırakacağını, Manisa'yı, Ankara'yı, her tarafı işgal edeceğini, ora
dan Şam'a giderek Hazreti İsa ile buluşacağını demişti. Ben yerde miyim, gökte
iniyim, nerede olduğumu bilmediğimden daha doğrusu Paşa Hazretleri, biz mec
zup bir halde olduğumuzdan hiç bir şey deyemiyorduk.
Diğer maznun - Ramazan sorguya çekildi. Paşa Hazretleri. Ben Manisa'da
Sütçü Memet'le kendisinden süt aldığımdan tanışırdım. Ben de bu nakşibendi ta
rikatına beş ay evvel intisap ettim. Mehdi ile beni Sütçü Mehmet tanıttırdı. Paşa
Hazretleri ben cahilim, Mehdi ile böylece tanıştıktan sonra bir gün Mehdi bana
dua ve zikrediyor musun dedi. Ara sıra zikir ve dua ediyorum dedim. Çok dua ve
zikret, bunu yapan Müslümanlar Allah'a yakın olurlar diye kandırdı. Ben de bun
larla bir kaç akşam Tatlıcı Hüseyinin evine giderek zikrettim. Tarikata ilk girdi
ğim zaman Mehdi'yi tanımazdım. Onun daha bir çok müritleri varmış. Ha Paşam
beni evvelâ Sütçü Mehmet, Mehdi için onun arkasında 70 000 melâike vardır,
onun müridi ol, gelmezsen senin için fena olur, her halde onun müridi olmalısın
demişti. Ben de bunların toplandıkları Tatlıcı Hüseyinin evine gittim, iki defa bu
lundum. Orada bunlar mütemadiyen Mehdilik meselelerini konuşuyorlardı. Süt
çü Mehmet Manisa'da İsmailden bir silâh aldı. Bir gün sonra postaya binerek Pa
şa Köyüne gittik. Oradan da Bozalan'a giderken bana cebren yürü diyorlardı, Kü
çük Hasanla biz diğerlerine nisbeten daha geride idik. Yolda su dökmek bahanesile kaldım ve kaçüm. "Paşa Köyünde iken Mehdi ile Şamdan Mehmed'e silâh gel
di".
S - Manisada Mehdi'den başka hangi şeyhleri tanırsın?
C - Manisadaki şeyhleri tanımam.
S - Mehdi Mehmet kendisine derviş bulmak için başkasına ne için müracaat
etmemiş te sana ediyor, demek sen bir meyil göstermişsin ki ona iltihak etmişsin.
C - Başkasına teklif etmeyip te bana teklif ettiğini bilirim.
S - Mehdi Mehmed'in daha bir çok müritleri olduğunu soyuyorsun, halkı di
ne davet etmek için diğer dervişlerine neden teklif etmemiş te, sana etmiş?
C - Bana teklif etti, diğer müritlerine neden teklif etmediğini bilmem.
S - Mehdi Mehmedin müritleri kimlerdir.
C - Benim tanıdığım Mehmet Emin, Sütçü Mehmet, Şamdan Mehmet, Nalın
cı Hasan, Küçük Hasan, Tatlıcı Hüseyindir, başkalarını bilmem.
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Bu sırada Memet Emin ayağa kalkarak kendiliğinden iltihak etmiştir, hatta
bize et bile vermişti. Maznun Ramazan : Ben korktum korkumdan et verecek ol
dum. Fakat almadılar.
S - Mehdi sizi nerelere götüreceğini söyledi mi?
C - Hayır söylemedi.
S - Mademki söylemedi böyle silâhlı olarak yola çıkıyorsunuz oradaki köyler
den bu adam bizi böyle nereye götürüyor deye soramaz miydin?
C - Silâhlar gelince bize Mehdi hemen kalkın gidelim dedi ben köylüden bizi
nereye gönderiyor deye sormağa vakit bulamadım.
S - O esnada ne kadar kaldınız ki sormağa vakit kalmıyor.
G - Bir çeyrek saat kadar kaldık.
S - Daha fazla kalmışsınız.
C - Belki bir saat kadar kalmışızdır. Reis Mustafa Paşa : Mehmet Emin bu
köyde ne kadar kaldınız. Memet Emin : Silâhlar geldikten sonra köyde bir veya
bir buçuk saat daha kaldık dedi.
Maznun Tatlıcı Hüseyin, sorguya çekildi.
S - Reis Mustafa Paşa, sen söyle bakalım Tatlıcı Hüseyin?
C - Maznun Tatlıcı Hüseyin, efendim benim evimde kafiyen toplantı olma
mıştır. İsbat etsinler, cezama razıyım.
S - Sen Mehdi Mehmet ve arkadaşlarını hiç bir yerde görmedin mi?
C - Kahvede falan gördüm.
S - Mehmet Emin ve iki Hasan'ın Mehdi ile kendilerinin senin evine gelip top
landığınızı soyuyorlar.
C - Hayır efendim evime gelmediler.
S - Mehdi Mehmed'i nasıl bir adam olarak tanırsın.
C - Kızık bir adamdır. Vururum, keserim, kırarım der durur.
S - Mehdi'nin kızık bir adam olduğunu nereden biliyorsun.
C - Kasap Hasan namında birisile evvelce eşkiyalık yapmış, sonra seferberlik
sıralarında, askerlik münasebetile kendisini tanırım. Ben İstanbulda sanayide
askerdim. Mehdi Mehmet habaset sahibi bir adamdır. Ondan dolayi bunu kızık,
vururum, keserim diyen aksi bir adam olarak tanırım.
Maznun Topçu Hüseyin : Toplantı falan yapmadık, yalandır. Fırkacılık mese
lesinden bana bunlar muğberdir diyerek cürmünü inkâr etti.
Müddei Umumî Hidayet Bey : Tatlıcı Hüseyin'in oturduğu ev kendisinin mül
kü müdür?
S - Reis Paşa : Ev kendinin midir? Maznun Tatlıcı Hüseyin ev kendimindir?
Müddei Umumî Hidayet Bey, Tatlıcı Hüseyin, Mehdi Memet ve buradaki olan ar
kadaşlarının evine gelip toplantı yapılmadığını söyledi. Halbuki Mehmet Emin ve
iki Hasan'ın Tatlıcı Hüseyin'in evinde toplantı yapıldığını müttehiden söyliyorlar.

500

MENEMEN OLAYI
Şu halde Memet Emin ve Haşarılardan Tatlıcı Hüseyinin evinin dahilî taksimatı
nı tarif etsinler dedi. Reis Paşa : Küçük Hasan'a, Hasan tarif et bakalım?
Küçük Hasan, sokak kapısı iki kanatlıdır içeriye girilince avlısı çukurdur. Ev
iki katlıdır. Alt katta merdiven altında sol tarafta küçük bir odada oturduk. Hat
ta odada bir karyola vardı. Etrafında da kanepeler vardı.
Nalıncı Hasan, evet, evin taksimatı Hasan'ın tarif ettiği gibidir dedi. Mehmet
Emin ve Ramazan : Evet Paşa Hazretleri, evet, taksimatı böyledir dedi. İcabı dü
şünüldü. Vaktin hululüne mebni duruşmanın 17 Kânunusani 1931 cumartesi,
saat ona talikine müttefikan karar verildi. 15.1.931 (11)
Reis
Mustafa
Âza
Ziya

Âza
Âza
Demir
Ata
Âza
Kâ.
Baha
Kemal
Kâ.
İsmail
D u r u ş m a l a r ı n t a m a m l a n d ı ğ ı tarihte d ü z e n l e n e n e s a s h a k k ı n d a k i İd
d i a n a m e (12).
24.1.1931
Esas Hakkındaki İddianame
Reis Paşa Hazretleri :
Türk Cumhuriyetine ve onun tarihine lekeli bir sahife ilâve eden irticaî hadi
senin en mühim muhakeme devresi bugün hitam safhasına dahil olmuştur. Mutaleamı serdederken evvelâ münhasıran Menemen hadisesini ika eden maznun
ların Manisa'dan hareket ettikleri günde Tatlıcı Hüseyin'in evindeki içtimalarından başlıyacağım; sırasile Paşaköy, Bozalan'daki vaziyetlerini ve bu vaziyetlerinin
köylerdeki şekli tezahürünü gösterdikten sonra buralarda kendilerine zahir olan
maznunların hadisedeki rollerini teşrih edeceğim, ondan sonra fecaat arzeden
Menemen hadisesinin şekli cereyanını göstereceğim ve pisikolojik noktadan ba
sitten mürekkebe doğru yürüyerek Menemen vak'asının menşei hakikisine inti
kal ve bundan Tatlıcı Hüseyin'in evindeki içtimaa takaddüm eden zamanlarda
muhtelif mahallerde yapılan içtimalara ve bunda Erenköy kâşanesinin oynadığı
rollere geçerek hadisenin mahallî olmayıp şümullü ve vâsi saha üzerinde cereyan
ettiğini göstererek maznunlar şebekesini çıkaracağım ve bunların Devlet hayati
yeti üzerindeki maksatlarının tecelliyatını ve delâili ile ve anasırı cürmiyesile tet
kik ve tahlil ederek vasfı cürmilerini ortaya koyacağım, ondan sonra cezaî
mes'uliyetlerinin temas ettiği mevaddı kanuniyeyi göstereceğim. Şöylece; tahki
kat safahatı hakkında takip edeceğim mütaleamın seyredeceği ana hatları üze
rinden yürüyerek iddianememin bir krokisini çizmiş oldum. Şimdi evvelâ maz
nunların Manisa'dan Menemen'e kadar olan safhasını dört noktada tetkik ve mütalea edeceğim.
(11) Büyük hacim tutan duruşma tutanaklarının tamamı 22.1931 tarihli tutanağa bağlı 58 sıra sayılı basmayazıya Bkz. (K.Ö.)
(12) Tutanak D., C. 25,22.1931 tarihli tutanağa bağlı 58 sıra numaralı basmayazı 74-82 sayfasına Bkz.
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1. Maznunların Manisa'da ve Manisa'dan hareket ve Paşaköyü'nde ikametle
ri: Maznunların Manisa'da dört gündenberi içtima ettikleri Tatlıcı Hüseyin'in
evinde son olarak 6 Kânunuevvel 1930 cumartesi akşamı (kendisi de dahil oldu
ğu halde, Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet; Emrullahoğlu Mehmet, Alioğlu Ha
san, Nalıncı Hasan ve Çakıroğlu Ramazan, Çırak Mustafa, Topçu Hüseyin; Keçi
li Süleyman Çavuş, Papuççu Hüsyinoğlu Ali) huzurile bir içtima yapılmıştır. Bu
içtimada vak'a hakkında müzakere cereyan etmiş ve bu müzakerede hadisenin
sureti cereyanı ve silahların sureti tedariki kararlaştırıldıktan sonra Giritli Memet
evvelâ sabahleyin kendisi Şamdan Memet, Sütçü Memetle Paşa Köyüne hareket
edeceğini ve bir gün sonra da Paşa Köyünde Emrullahoğlu Memet, Alioğlu Ha
san, Nalıncı Hasan, Çakıroğlu Ramazan'ın kendilerine iltihak edeceğini söyledik
ten ve talimat verdikten sonra orada hazır bulunan Topçu Hüseyin, Çırak Mus
tafa, Tatlıcı Hüseyin, Keçili Süleyman Çavuş, Papuççu Hüseyinoğlu Ali de bilahara arkalarından silahlanarak geleceklerini vadetmişlerdir. Sabahleyin kararın
tatbikatına geçen Giritli Mehmet yanma Sütçü Memetle, Şamdan Memed'i ve Ma
nisa'da Giritli İsmail ve Piçakçı Mustafanın çuval içinde verdikleri iki silahı ala
rak ve kendi bacanağı posta sürücüsü Kâhya İsmailin arabasiyle Paşaköyüne ha
reket eylemiştir ve muvasalette analığı Rukiye'nin evine misafir olmuştur. Rukiye keyfiyeti köyden Giritli Memed'in bacanağı Sımavlı Osman ve bakkal Memetoğlu Abdürrahman'a anlatmıştır.
Talimat veçhile bir gün sonra hareket edecek olan Emrullahoğlu Memet
Emin, valdesi Hasibe, karısı Emine, kız kardeşi Halide'nin malûmatı altında ve
hatta bu meyanda maznunlardan Hafızoğlu Simsar Mustafa'ya da alacağı olan
paranın karısına ve anasına verilmesini tenbih ettikten sonra Alioğlu Hasan, Na
lıncı Hasan, Çakıroğlu, Ramazanla birlikte araba ile Paşaköyüne gitmiş arabacı
bunları Giritli Memedin bacanağı Ahmed'in evine götürmüştür. Burada Ahmet
bunlara yiyecek çıkarıp yedirdikten ve çantalarına yemek koyduktan ve tam muvaseletlerinden yarım saat sonra Rukiye'nin evinden aldıkları silâhlarla ve yanla
rına aldıkları Kıtmir dedikleri köpeklerile beraber hep birlikte gece yarısı Paşa Kö
yünden çıkıyorlar, Bozalan'a hareket ediyorlar.
2. Bozalan yolunda : Maznunlar onbir saat yürüdükten sonra Sünbüller Kö
yü yolunda bir çamlıkta su kenarında geceyi geçiriyorlar, burada Çakıroğlu Ra
mazan, vaziyetin vahametini anlayarak kendilerinden ayrılıp habersiz kaçıyor ve
Manisa'ya avdet ediyor.
Bozalan'a girerken : Su kenarında uykudan kalkan maznunlar, arkadaşları
nın birisini kaybettikten sonra yürüyerek Bozalan Köyünün kenarına geliyorlar.
(Bu köy Sütçü Memed'in köyüdür) Sütçü Memet, köye girip akrabasına haber ve
riyor, Sütçü Memed'in damadı Koca Mustafa bunları köy kenarında istikbal ede
rek evvelden hazırladığı bir boş odaya alıyor;
3. Maznunlar Bozalan'da : Bu eve her gün Hoca Mustafa da dahil olduğu hal
de Sütçü Mehmed'in kardeşi Hacı İsmail ve oğlu Hüseyin ve diğer oğlu Hasan,
her üçü beraberce girip çıkıyorlar, yemek getiriyorlar. Burada Giritli Memet mehdiliğini ilân ediyor. Köyde işitmedik kimse kalmıyor, bu meyanda köy hey'eti ih-
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tiyariyesi (Muhtar Molla Ahmet oğlu Mustafa, âza Hacı Mustafa oğullarından
Mustafa oğlu Mustafa, âza Memetoğlu İsmail, âza Memet oğlu İbrahim, âza Haliloğlu Hasan, bekçi Ahmet oğlu Hüseyin) bile haberdar oluyor ve köyden Osmanoğlu Hasan ve Memetoğlu Ahmet maznunlara hitaben Emiralem karakoluna
uğrayıp orada bulunan iki jandarmayı öldürüp silahlarım almalarım ve kendile
ri de arkalarından Menemen'e gelip yardım edeceklerini söylüyorlar.
Bir heyet: Bir hafta kadar Bozalan'da kalıp orada mehdiliğini ilân eden Gi
ritli Memet, vaziyetten hükümetin haberdar olup olmadığım anlamak üzere Hacı
İsmailin hemşiresinin kızı Fatma ve Hacı Alioğlu Mustafa'yı güya cihaz tedariki
behanesile Manisa'ya gönderiyor bunlar Manisa'dan Sütçü Memed'in karısı Keziban'dan vaziyeti anlayıp avdet ediyorlar.
Bir kulübe : Hükümetin haberdar olduğu havadisi getirilince Giritli Memed'in
emri ile köy civarında çamlıkta Hacı İsmail ile Hoca Mustafa tarafından bir kulü
be inşa ediliyor burada bir hafta esrar içmek suretile zikre devam eden maznun
lar 23 Kânunuevvel 1930 sah günü Menemen' girmeği kararlaşdırıyorlar, niha
yet;
Menemen yolunda : Salı gecesi Kıtmirlerile beraber yola çıkıyorlar, evvelden
haberdar edildiği için Görece karyesinin berisinde kömür ocağında Hacı İsmailoğlu Hüseyin tarafından yakılan ateşte ısındıktan ve oraya yine evvelden haberdar
olan Göreceli Abdülkerim'in getirdiği yemek yendikten sonra bunların rehberliği
ile yollarına revan oluyorlar.
Geçit : Haşarılar geçidine geldikten sonra orada kayıkçı Memed'in kayığı ile
beri tarafa geçiyorlar ve Menemen'e yollanıyorlar.
4. Menemen'e girerken ve Menemen'de fecaat : Maznunlar Menemen kenarı
na geldiklerinde zeytinliklerde bir az tavakkuf ettikten ve burada Giritli Memet
maznunların hepsine çifte çifte esrarlı cıgara verdikten sonra hepsi sarhoş kafa
larla Menemen'e dahil oluyorlar. Saat alüyı yirmi geçe Müftü camiine geliyorlar,
bu camiden maznunlardan Nalıncı Hasan (İnna fetahnaleke) suresi yazılı bayra
ğı alıyor, hep birlikte cami içinde bekliyorlar ve camiye girenleri Mehdi dine da
vet ediyor ve mehdi olduğuna dair nişanesi olan Kıtmiri kendilerine gösteriyor.
Namazdan sonra cemaatı bayrak altına davet ve buna icabet eden isimleri meç
hul bazı eşhas bunlarla belediye meydanlığına geliyorlar, oradan ayrılıyorlar. İç
lerinden Abdullahoğlu müezzin hafız Ahmet maznunların camiye geldiğini gör
müş, Hükümete haber vermeği hatırına getirmiyerek maznunlar gittikten sonra mi
nareye çıkmış ve kendi ifadesine göre etraftan gelecek yetmiş bin kişiye bakmıştır.
Belediye meydanlığında ve mahallâtta : Belediye meydanlığında maznunlar
bir az kaldıktan sonra bayraklarını omuzlayarak hep birlikte tekbir getirerek şeh
ri dolaşmağa başlıyorlar ve rast geldiklerine Müslüman mısınız? Mehdi'ye itika
dınız varmı? Diye soruyorlar ve kendilerine bayrak altına girmelerini, aksi takdir
de hepsi kılıçtan geçeceğini ortada hükümet olmadığını, herkesin dükkânlarım
kapayarak kendilerine iltihak etmelerini ve arkalarından yetmiş bin kişinin gel
mekte olduğunu, top, tüfek, bütün kuvvetin mehdi huzurunda duracağını bağı
rarak bütün mahallâü dolaşıyorlar.
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Hoca Saffet Efendinin evi önünde : Hoca Saffet Efendinin evi önüne geldikle
rinde tevakkuf ediyorlar maznunlar arkalarından gelen Mehdi Memedin burada
anide tegayyüp ettiğini ve biraz sonra Hoca Saffet Efendi ile temaslarını, birbiri
ne bakıştıklarını görüyorlar ve hocanın tam evine gireceği anda Mehdi Memed'in
bir işaretile maznunlar Saffet Hocaya resmi selâm ifa ediyorlar ve önlerinde Me
nemen'den iltihak eden maznun Abbas tabanca atmak suretile icrayi şadümani
ederek ve diğer Menemen halkından Ramiz, Harputlu Memet, Şımbıllı Memet te
bunlara iltihak ve tekbir alarak belediye önüne avdet ediyorlar.
Belediye önünde : Bayrak burada Menemenlilerden Arabacı Hüseyin tarafindan meydanlığa açılan bir çukura rekzediliyor. Yine burada maznunlar tekbirler
ve yukarıda arzettiğim şekilde nidalara başlıyorlar ve ellerinde silâh olduğu hal
de sancak etrafını dolaşıyorlar. Bir kısım da yerden aldığı toprağı etrafa serpiyor.
Jandarma Yazıcısı Ali Ef. : Bu sırada Jandarma Yazıcısı Ali Efendi haberdar
edildiğinden arkadaşları dört nefer jandarmaya silâhlarını almalarım tenbih edip
kendilerini beklemeden doğruca Mehdi'nin yanına giderek ne istediklerini sor
muş, Mehdi Giritli Mehmet, buna hitaben, git kumandanına haber ver. O gelsin,
bana top kurşun işlemez, demiştir. Bunun üzerine geri dönen Ali Efendi keyfiyet
ten bölük kumandanı Fahri Beyi haberdar etmiştir.
Fahri B. : Evinde haber alan Fahri B. doğruca asilerin yanına geliyor tam bir
asker tavrıyla ve Hükümetin şerefine yakışacak surette Mehdi'ye hitaben : Ne is
tiyorsunuz, buradan dağdınız diyor. O da; ben Mehdi'yim, şeriati ilân ediyorum,
bana kimse mukavemet edemez, çekil diyor. Bu söz üzerine asiler orada topla
nan seyirci Menemen halkının bazıları tarafından el çırpmak suretile alkışlanı
yor. Vaziyetin vehametini anlıyan kumandan, tedabir almak üzere oradan çekili
yor. Ve Hükümete gelip bu gibi ahvalde kanunun icabatına tevessülle alaydan
asker ve kuvvet istiyor ve telefon başında buna intizar eden Fahri B. askerle ge
len Kublay Beyden bihaber.
Kublay B. : İhtiyat Zabit Vekili Kublay B. süngülü askerini belediye meydanlığındaki kahve önüne bıraktıktan sonra kendisi öne atılarak asilere dağılmasını
söylüyor ve Mehdi Giritli Mehmed'i kolundan tutup çekiyor ve askere süngü tak
emrini veriyor. Buna Mehdi silâh atmak suretile mukabele ediyor ve ağır bir su
rette yaralıyor. Yaralanan Kublay Bey tam bir metin asker tavrıyla oradan ayrılı
yor, arkasından ikinci defa atılan kurşun isabet etmeden Hükümetin arkasında
ki avluya kendini atıyor, fakat aldığı birinci kurşun yarasından kaçarmyarak ora
ya düşüyor.
Maznunların hunharane hareketi ve Kublay Beyle iki bekçinin şehadeti :
Kublay Beyin, orayı gören, her nasılsa haber alan Mehdi Giritli Mehmet, askerin
kaçmasından ve halkın el çırpmak suretile kendisine müzaheretinden ve sigara
ikramından cür'et alarak ortalığa bir dehşet salmak için bu anda cinaî bir rol
yapmak istiyor, derhal maznunlardan Ali oğlu Hasan'ın torbası içindeki bıçağı al
dıktan sonra Şamdan Memet'le beraber Kublayın yanına gidiyor, bıçağile boy
nundan keserek kellesini alıyor, bu suretle ordunun bir zabiti ve asil Türk evlâ
dı Kublay, tam bir canavarca hisle şehit ediliyor. Bununla kanmıyan Mehdi, ka-

504

MENEMEN OLAYI
fayı saçlarından tutarak orada bulunan üstüvane şeklindeki taşa vuruyor ve et
rafını biraz gezdikten sonra getirip bayrağın üzerine takıyor. Bu fecaat karşısın
da seyir ve Menemen halkından bazıları tarafından ikinci bir alkış tufanı başlı
yor, bayrak eyi dikilmemiş olacaktır ki düşüyor. Bittabi kafa da düşüyor Mehdi
Memet, bayrağı elektrik direğine bağlamak için ip istiyor; bir ip halk arasından
Yusufoğlu Kâmil tarafından koşarak getiriliyor ve sancak direğe bağlanıyor. Bu
sıralarda alaydan yetişen diğer müfrezeler ve aynı zamanda namuslu iki bekçi ile
âsiler arasında cereyan eden müsademede Mehdi Memet ve Şamdan Memet ve
Sütçü Memet maktul ve Emrullahoğlu Memet Emin mecruh, bu meyanda iki
bekçi de şehit düşüyor, âsilerden Nalıncı Hasan ile Ali oğlu Hasan da halk ara
sından kaçıyor ve Manisada yakayı ele veriyor.
Bu hadisede vasfı cürüm ne olacaktır : Vak'anın sureti cereyanına ve maz
nunların halka hitaben vaki hezeyanlarına ve halkı bayrak altına davet etmeleri
ne ve maksatlarının husulü için vaki müdahaleye silahla mukabele ederek Hü
kümet kuvvetlerine karşı gelmelerine, en nihayet canlı bir kuvvet olarak hükü
met yoktur demelerine ve aşağıda arzedeceğim veçhile tarikatı teşkildeki gayenin
Hükümetin tebdili ve saltanatın iadesi gibi hususattan ibaret olduğunun her tür
lü içtimalarında mevzubahis ve müridana bu suretle telkin eylemelerine nazaran
muhtevası itibariyle bu suç tam anasırı tekâmül etmiş ve Türk Ceza Kanununun
146 ncı maddesindeki suçtan ibarettir.
Manisa'da başlayarak Menemen'de hitam bulan ve bir irticaî hareketi tam
manasile ifade eden şu safhada arzettiğim şu hadise sureti cereyanım ve uğra
dıkları yerlerdeki maznunların rollerini saraheten bize anlatan maznun Emrulla
hoğlu Memet Emin, Nalıncı Hasan, Alioğlu Hasan kendi ikrarları ve bütün maz
nunları teşhisen birer birer göstermiş olmaları ve diğer bütün maznunların ken
di hareketleri hakkında kısmen sarih ve kısmen müevvel ikrarları ve bu meyan
da asi Memet Eminin eniştesi maznun Keçeci Süleymanın Manisada silahların
sureti tedarikine ve hareketlerinden akrabasının ve bu meyanda maznunlardan
Hafızoğlu Simsar Kâtibi Mustafanın haberdar olduğuna dair çok açık ikrarı ve ay
nı halden maznun bulunan Bozalan heyeti ihtiyariyesinden inkârları hilâfında
köyde bulunduklarına ve maznunların geçtiklerinden haberdar olduklarına dair
içlerinden Haliloğlu Hasanın ikrarı ve bütün köylünün işitmiş olmalarından do
layı kendilerinin haberdar olmadıkları iddiasının gayri varit görülmesi ve keza
Bozalandan Manisaya gönderilen iki kişilik hey'etin ifadeleri ve Kayıkçı Memedin
şehadeti ve maznun Müezzin Abdullahoğlu Hafız Ahmedin yetmiş bin kişiye bak
mak için minareye çıktım yolundaki kısmen müevvel ikrarı, zikretmek, silah at
mak, ip vermek, çukur kazmak, sigara vermek, halkı bayrak altına davet etmek
gibi harekâta içtisar edenler hakkındaki kuvvetli şehadet en nihayet Menemen
hadisesini ifade eden asıl maznunların ikrarları ve buna munzam kuvvetli şeha
det, doktor raporu, maznunların ikrarları arasındaki vasfı müşterek noktasından
bulunan esaslı mutabakatlar ve bunların sari olduğu diğer maznunların ikrarlariyla mavakaa mutabakati tasdik edilmiş olması gibi yekdiğerini demirleyen, zen-
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cirleyen delillerle anlaşılmaktadır. Bu safhadaki maznunlar sırasında Hoca Saf
fet Ef. üzerindeki delillerde bir az tevekkuf edeceğim :
Her ne kadar Saffet Ef. Menemen vak'ası faillerile alâkası olmadığını ve Cum
huriyetçi bir fert ruhile yaşadığını bize ifade etmekte ise de aleyhindeki delilleri
miz (1 - Manisada çamlıkta bir saat kadar Giritli Mehdi Memetle temasını söyle
yen Nalıncı Hasanın ifadesi; 2 - yine Menemende istasyon tarafında zeytinlikler
de Saffet hocaya tesadüf ettiğinde Giritli Mehdi Memede verilmek üzere Farisice
yazılmış bir mektup verdiğini ve bu mektubu muhatap Giritli Memede Manisada
verdiğini söyleyen keza Nalıncı Hasanın ifadesi; 3 - Bozalan yolunda gelirken Gi
ritli Memedin bütün maznunlara Menemene girdiğimizde bize Hoca Saffet efendi
müzaheret edecektir yolundaki hitabının maznunlar tarafından müttefikan be
yan edilmesi. 4 - Menemen'de başka yol takip edilmeden maznunların doğruca
Hoca Saffet Efendinin evi tarafına tevcih etmeleri ve evi önüne muvasalatlarında
maznunların arkasından Giritli Memedin anide gaybubet ve biraz sonra meyda
na çıkan Giritli Memet ile Hoca Saffet Ef. nin bir birine baka baka araları mesa
feli geldiğini söyliyen küçük Hasanın ifadesi. 5 - Hoca Saffetin eve gireceği anda
Mehdinin emrile Hoca Saffete karşı asi avenenin resmi selâm ifa eylemesi. 6 - Ni
hayet Hoca Saffet Ef. nin Mehdi ile temasını ifade eden şehadet bize aksini ifade
etmekte ve kendisinin şeriki cürm olduğunu meydana çıkarmaktadır. Bilhassa
Nalıncı Hasanla muvacehelerinde verdiği ifade Manisada çamlık tarafı yokuş ol
duğundan kalp hastalığı dolayısile bu yolu takip etmediğini ve Giritli Memedi ka
tiyen tanımadığını söylemiş bu meyanda şayanı kayit olan bir nokta varsa o da
evi önünde maznunların bayrakla durdukları ve geçtikleri ve dükkân önünde
kendisine Mehdinin mülâki olduğu şehadetle teeyyüt etmişken istintakta bunla
rı da kabul etmiyerek görmediğini ve tanımadığını söylemek suretile inkâr vadi
sine sapması ve muhakemede mehdiye rast geldiğini ve konuşmaksızm geçtiğini
söylemek suretile müevvel ikrarı ve muvacehedeki bütün deliller pisikolojik tesir
ler bize bu hocanın hadisede methaldar bulunduğunu ve Menemende bu faaliye
ti idare edecek yegâne elemanlardan olduğunu sarahatan meydana koymuştur.
Maznunların suçtaki vaziyetlerine temas ettiği maddei kanuniyeye gelince :
Hadisede teşrih ettiğim rolleri itibarile Şamdan Memet ve Giritli Mehdi Memet ve
Sütçü Memet ve Emrullahoğlu Memet Emin ve Alioğlu Hasan ve Nalıncı Hasan
filin esas unsurunda iştirak ettiklerinden ve fiili doğrudan doğruya işlemiş olduk
larından hadisede hemfiildirler. İçtimade hazır bulunan Tatlıcı Hüseyin, Çırak
Mustafa, Topçu Hüseyin, Keçili Süleyman Çavuş, Pabuççu Hüseyinoğlu Ali bir
taraftan azim olmak itibarile hemfiil diğer taraftan 65 inci maddenin birinci ve
ikinci bentlerinde mevzubahis cürmün işleneceğine dair talimat vermelerine ve
arkalarından silâhlanıp geleceklerini vadetmelerine nazaran fer'an zimethal bu
lunmaktadırlar. Maznunları araba ile getiren Giritli Memedin bacanağı posta sü
rücüsü Kâhya İsmail ve Paşaköyünde evinde misafir eden Giritli Mehmedin ba
canağı Ahmet ve Giritli Mehmedin analığı Rukiye ve yemek veren ve kulübe tesis
eden Bozalanda Sütçü Mehmedin damadı Koca Mustafa ve kardaşı Hacı İsmail
ve Hacı İsmailoğulları Hüseyin ve Hasan ve maznunlar Bozalanda bulundukları
sıradaki hareketleriyle müzaheret vadinde bulunan yine ayni köyden Osmanoğ-
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lu Hasan, Mehmetoğlu Ahmet, Bozalandan Manisaya giden iki kişilik heyetten
rolleri itibarile maznunlarla iştirakleri olan Hacı İsmailin hemşiresinin kızı Fat
ma, Hacı Alioğlu Mustafa ve Görece Köyünden Abdülkerim ve Menemenden mü
ezzin Abdulahoğlu Hafız Ahmet ve Menemenden asiler içine katıldığı ve mahallâtı dolaştığı anlaşılan Ramiz ve keza asilere karışıp zikrederek sancak altına giren
Harputlu Mehmet ve Şımbıllı Mehmet ve tabanca atmak suretile icrayı şadumani eden Abbas, halkı bayrak altına davet eden Rasim, bayrak için çukur kazan
arabacı Hüseyin, şehit zabitin kellesini bayrak üzerinde durdurmak için sancak
direğini elektrik direğine bağlamak için ip getirmek suretile maddeten iştirak et
tiği anlaşılan Yusufoğlu Kamil, asilerin bütün efalini tasvipkâr bir surette el çır
parak alkışlamak suretile suçlarına iştirak ettikleri anlaşılan Menemen halkın
dan İbrahimoğlu İsmail, Çıtaklı Süleyman ve Çingene Ali ve bakkal Ali Mazlumaki ve Musevi Jozef ve gözlüklü Ali ve tütüncü Haydar ve Hacı Kerimoğlu İbrahim
fiilde fena zimethaldirler. Diğer maznun hadisenin elemanlarından olan Hoca
Saffet Ef. oynadığı rolle fiilde azım olmak dolayısile faiili aslidir. Bu saydığım otuz
altı maznundan hemfiil olanların hareketi Türk Ceza Kanununun 146 ncı mad
desinin birinci fıkrasına, feran zimethal olanlar da yine mezkûr maddenin ikinci
fıkrasına ve şehit Kublay Beyle iki bekçinin öldürülmesinden dolayı da içtimai ceraim ahkâmı nazara alınarak 449 uncu maddenin ikinci bendine ve diğer maz
nunlardan olup asıl maznunlarla fiilde iştirakleri tespit edilemiyen ve yalnız silâh
verdikleri anlaşılan Manisada Giritli Mazlumaki, İbrahim, İsmail, ve Bıçakçı Mustafanm 150 inci ve evvelce maznunlara iştirak ederek giden maznun Çakıroğlu
Ramazan yoldan kaçarak kasteylediği fiilin ef ali icraiyesinden ihtiyarile vaz geç
tiğinden 61 inci maddenin son fıkrası delâletile kendisine tamam olan kısım için
ceza verileceğinden bunun hareketi sui niyetle fesat heyetini haber vermemekten
ibaret kalmaktadır. (Çünki 146 inci maddedeki teşebbüs tabiri gerek nakıs olsun
ve gerek tam olsun müsavidir. Vazii kanun bu teşebbüsü icraî ve fiilî teşebbüs
manasında almıştır. Binaenaleyh; kendi ihtiyarile vaz geçtiğinden nakıs teşebbüs
halinin de husule gelmemiş olmasına göre ortada mezkûr maddede mevzuubahis
teşebbüs hali yoktur olsa olsa müstakil bir suç mevcuttur ki o da vaki hareketi
ne göre kanunun 151 inci maddesinde mevzuubahis olan suçtan ibaret kalmak
tadır) ve bunun da 151 inci maddeye maznunların köylerine geldiğini ve uzun
müddet kaldıklarını ve kulübe tesis ettiklerini bildikleri ve maksatlarını tabiatile
öğrendikleri halde hükümete haber vermemeleri fiildeki sui niyetlerine bir delil
teşkil eden Bozalan heyeti ihtiyariyesinden Muhtar Ahmetoğlu Mustafa, azadan
Mustafaoğlu Mustafa, Memetoğlu İsmail, Memetoğlu İbrahim, Haliloğlu Hasanla
bekçi Ahmetoğlu Hüseyin kanunun 279 uncu maddesi delâletile memur olduk
larından 251 inci madde nazara alınarak yine 151 inci maddenin birinci fıkrası
na ve maznunları sui niyetle haber vermiyen Bozalandan Hüseyinoğlu İbrahim,
Ahmetoğlu Memet, Manisadan Keçeci Süleyman, Hafızoğlu Simsar Kâtibi Musta
fa ve Paşa Köyünden Simavlı Osman, bakkal Memetoğlu Abdurrahman ve araba
cı Bekir, Ahmetoğlu Eyyup ve Koca Hasanoğlu Hüseyin ve Menemenden vak'adan
iki gün evvel haberdar olduğu şehadetle anlaşılan Raşitoğlu İbrahim Çavuşun
da keza 151 inci maddenin birinci fıkrasına uygundur. Bu maddelere göre ve yaş-
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lan nazarı itibara alınmak şartile cezalarının tayinini istiyorum ve fiilde ittifak et
tikleri ve hükümeti sui niyetle haberdar etmedikleri anlaşılamıyan maznun Memet Eroinin validesi Hasibe ve karısı Emine ve kız kardeşi Halide Faunanın da
beraetlerini istiyorum.
Paşa Hazretleri;
Bu safhaya hitam verdikten sonra asıl bu safhanın menşeine, evveliyatına
doğru çıkacağım. Bu safhayı hazırlıyan yani Menemen faillerini yetiştiren ve ta
rikat perdesi arkasında faaliyete geçerek halkı iğfal eden ve nakşibendi tarikatı
namile ortaya sürdükleri bir tarikata halkı bağlıyan ve nihayet bu suretle zahi
ren, ismen, dinî bir tarikat, aslan ve ruhan onun gizli olmak vasfında mündemiç
gizli ve muzır bir teşekkül ile çalışmağa başlıyan hadisenin elamanları maznun
ları şebekesine ve bunların tarzı faaliyetine intikal ediyorum :
Aşağıda delâilini birer birer serdedeceğim bu şebekenin başında sabık Mani
sa Askerî Hastanesi İmamlığından mütekait İmam İbrahim Efendi vardır. Bu
adam Erenköyünde Şevki Paş köşkünde oturan Şeyh Esada merbuttur. Birde
bunun oğlu Memet Ali Ef. vardır. Bunlardan Şeyh Esat Ef. köşkünde oturur, ta
rikat mensubini arasında (kutbülaktap) veya (kutbuazam) namiyle yadedilir. Ve
bütün rnensubininin perestişkârı olan bir şeyhtir. Oğlu Memet Ali Ef. de şeyhzadedir. Ve babasının müşaviridir. Laz İbrahim de halifeler halifesi olarak tanın
maktadır. Bu Laz İbrahim kutbülaktap tarafından ortaya sürülen mahiyeti ma
lum nakşibendi tarikatının tamim ve teksirine memurdur, tarikatın vasfı mü
meyyizi gizli kalmak ve şekli haricisi itibariyle salikini sakallı olmaktan ve Şeyh
Esada iman etmekten ibarettir. Bu tarikat mensubininden İstanbul haricinde
bulunanlar Şeyh Esat tarafından nakşibendi mührile basılmış fermanlarla nasbedilen ve silsilei tarikata ve tertibi zikri nakşibendi tarikatı namındaki talimat
la mücehhez Şeyh ve halifelere mensupturlar. Bu halifelerin Şeyh Esatla rabıta
sını tesis eden halifeler halifesi unvanını taşıyan İmam İbrahimdir. Laz İbrahim
evvelâ Manisada hastane imamı iken bu teşkilâta başlamış, orada muhitini ha
zırlamış ve muhitin temin ettiği mümaşatkâr vaziyetlerden istifade ederek mer
kezi faaliyetini Manisaya hasretmiş ve hemen hemen bütün faaliyetini oraya tek
sif etmiş. Burada kendisine haylice taraftar kazanmış ve muhiti faaliyetini tevsie
çalışarak Horos Köyüne kadar gitmiş, bu köyün hemen yüzde seksenini de tari
kata koymuştur. Orada bu uğurda bir cami bile yaptırmıştır. Fikri fesadını bu ca
mide akıtan Laz ibrahim bir aralık haleti ruhiyesinin bir ifadesi olmak üzere in
kılâp aleyhinde bulunmuştur ve bütün vaızlarını da bu vadide yürütmüş ve inkı
lâbın hakiki düşmanı olduğunu göstermiş ve burada halkı mürteci fikirle yetiş
tirmeğe çalışmıştır. Horos Köyünde ve avdette Manisada muayyen eşhasla içtimalar yaparak bu tarikatin Türkiye dahilinde neşrü tamimine uğraşmıştır. Laz
İbrahim Ef. Manisada tabur İmamlığından tekaüde sevkedildikten sonra serbest
hayata atılmasından istifade ederek Anadolunun hemen her tarafını dolaşarak
ezcümle; Karadeniz sahili, Kayseri, Bursa, Balıkesir, Bergama ve Manisa haval
isini dolaşarak bu tarikatın kök salmasına ve teşkilâtını demirlemeğe çalışmış
tır. Türkiyenin her tarafından gelen nakşibendi şeyhleri ve bunların evlerinde çı
kan vesaik ve Laz İbrahimin bütün icraatını ifade eden ve Bursa seyahatındaki
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faaliyetini gösteren şeyhe yazdığı mektup ve Şeyh Esadm halen hakkında tahki
kat yapılmakta olan Karahisar sabık müftüsü Hacı Ali Efendiye yazdığı (Hadimülfakir Esseyyidi Mehmet Esat) imzalı mektup keza buna yegâne bir delildir. Şeyh
Esadm evinde çıkan ve dosya meyamnda bulunan evrakı arasındaki bütün mek
tuplar, vesaik meselâ bunlardan, Evradı Esadiye, Mektubat nam eseri, nakşibendiye ait mühür ve Laz İbrahimin evinde çıkan şeyhliğe ait defter ve yine Laz İbrahimin bu sahada faaliyetini gösteren uzun ve mufassal Bursa seyahatmdan
bahis yazdığı mektup, nakşibendi tarikatına ait sualler ve bu vadide tevabiinden
olan şeyhlerin evlerinde çıkan mektuplar, en nihayet bu defa oğluna hitaben yaz
dığı vasiyetnamesinde hizmeti şeriat ve tarikati size ve sizi de Allaha tevdi ediyo
rum, yolundaki ifadesi bütün bunları inkâr eden ve şeyh olmadığım iddia eden
Şeyh Esadm bu tarikat yolunda takip ettiği siyasetin mahiyetini bize pek güzel
ifade etmektedir. Laz İbrahim propagandasını yaparken Erenköy kâşanesinin
kutsiyetinden ve kuş tüyleri içinde oturan şahsın ilminden, fazlından bahsede
rek ona ilâhî bir kudret hissini veriyor ve buna kanan bir sürü insanlar da tari
katına girdikleri şeyhlerini görmek üzere aldıkları müsaadei mahsusa ile İstanbula kadar gidip kâşanede züvvar için sureti mahsusada yaptırılmış müsafirhanede günlerce kalarak kuş tüyleri içinde şeyhlerinin elini öpmek suretile arzı
ubudiyet etmektedirler. Nitekim, yine Karahisar sabık müftüsü Hacı Ali Efendi
nin 1930 tarihli Şeyh Esada yazdığı mektup bunu ifade eder.
Şöylece : Tarzı faaliyetini ve muhiti faaliyetini ve mahiyetini muhtasaran gös
terdiğim bu tarikatin siyasî bir teşekkül olduğunu umumî surette arzettikten
sonra son hadisenin bu teşekkülden çıktığını maddeten göstermek isterim. Tari
katın Halifesi Laz İbrahim son Manisaya gelişinde bundan iki üç ay evvel İzmirden bugün maznunlar arasında bulunan Laz Mehmet Ali hocayı da yanma ala
rak Manisaya gitmiş, orada Askerî Tabur İmamı İlyas, Hatip Cemal, Manifatura
cı Osman, Ragıp Efendilerin evlerinde toplantılar yapmıştır. Bu toplantılarda bu
gün Menemen failleri arasında bulunan Nalıncı Hasan da hazır bulunmuştur. Yi
ne geçen sene Kutbuazamı görmek üzere bu Nalıncı Hasan, Manifaturacı Osmanla beraber İstanbula gitmiş Laz ibrahim de beraber olduğu halde köşkte kalmış
tır.
A - İmam İlyasın, Hatip Cemal, Manifaturacı Osman, Ragıp Efendilerin evle
rinde içtimalarda ev sahibi Mutaf Süleyman, İmam İlyas, Çırak Mustafa, Hatip
Cemal, Papuççu Hüseyinoğlu Ali, Laz İbrahim, Keçili Süleyman Çavuş, Laz Hoca
Memet Ali, Manifaturacı Osman, bacanağı Murat Mustafa, Topçu Hüseyin, Ragıp
B., Nalıncı Hasan, Hoca Hakkı, Hafız Ahmet Efendiler bulunmuşlardır. Bu içtimaların vuku bulduğu Mutaf Süleymanın çok sarih ikrarı ve bu ikrarında bilhas
sa İmam İlyasın evindeki içtimada Nalıncı Hasanın bulunduğu ve evvelce de Na
lıncının buraya gelip gitmekte olduğunu söylemesi ve bunu müeyyit Nalıncı Ha
sanın (bir defa değil defaatla, hatta Horoz köylülerin Laz İbrahimi İmam İlyasın
evinde ziyarete geldikleri günlerde hazır bulunduğunu söylemek suretile) vaki ik
rarı ve İzmirde ikamet eden Laz Hoca Memet Ali Efendinin, Laz İbrahimle bera
ber Manisaya gittiklerini, İmam İlyasa misafir olduklarını ve orada mezkûr eşhas
la beraber görüştüklerini ve Manifaturacı Osman, Ragıp, Hatip Cemal Efendile-

509

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
rin evlerinde toplantılar yapıldığını, fakat bu toplantılarda tarikatın dinî mahiye
tinden bahsedildiğini ve başka birşey konuşulmadığını, yalnız Laz İbrahimin ce
maate hitaben zikirleri gizli yapmalarını Şeyh Esadm irade buyurduklarını sara
haten söylemesi ve Manifaturacı Osman'ın bacanağı Muradın aynı mahiyetteki ik
rarı ve İmam Oyasın bu içtimaların olduğuna, tarikata mensup bulunduğuna, ve
Şeyh Esadı İstanbulda ziyaret ettiğine dair ikrarı ve Papuççu Hüseyinoğlu Alinin,
Hoca Hakkı Efendinin Ragıp ve Çırak Mustafa Efendilerin vaki ifadeleri ve Mani
faturacı Osmanın istintaktaki çok sarih ikrarı en nihayet Laz İbrahimin şeriat yo
lunda şayanı dikkat açık ikrarı ve diğerlerinin müevvel ifadelerile anlaşılmıştır.
B - Manisada yine içtima mahallerinden birisi olan Tevfikiye mahallesinden
katmerci Hasan Hüseyinoğlu Memedin evinde yapılan bir içtimada da aynı eşhas
bulunmakla beraber Lütfi dedenin Halil ile yine Nalıncı Hasan da burada hazır
bulunmuştur. Bu içtima kendi ifadeleri ve şehadetle anlaşılmıştır.
C - Hadiseden dört beş ay evvel maznunlardan Hafız Ahmet Efendinin Girit
li maktul Mehmet Mehdi olup olmadığım anlamak için imtihan yapmak üzere
kendi dervişleri maznunlardan Fırmcı Mustafa oğlu Ahmet, Tarakçı Hüseyinoğlu
Etem, Çulha Memet Çavuş ve Kurabiyeci Ahmetoğlu Hacı Hasan ile Kısık Cami
ine davet ederek dervişleri huzurunda Giritli Memedi imtihan etmiştir. Bunu
maznun Memet Emin ve Alioğlu Hasan ifadelerinde söylemektedirler. Şayanı dik
kat olan bu toplantıların ve Memet Emin, Küçük Hasan, Nalıncı Hasanın tarzı ik
rarlarının ve imtihanın ve bütün toplantıları ifade eden diğer maznunların bize
verdiği neticeye göre :
1. Bu toplantılarda bulunan maznunlar arasında Menemen vak'asım hazır
layan faillerin son içtimagâhı olan Tatlıcı Hüseyinin evinde hazır bulunan Çırak
Mustafa, Topçu Hüseyin, Keçili Süleyman Çavuş ve bilhassa Nalıncı Hasanın bu
lunması.
2. Ve bunlardan Hafız Cemal Efendinin Manisada Laz İbrahimin vekili oldu
ğunu Nalıncı Hasanın söylemesi.
3. İçtimalarda bulunan Şeyh Hakkı Efendinin hadisede teşviki olduğunun
maznunlardan Memet Emin tarafından ifade edilmesi.
4. Nalıncı Hasanın, Basmacı Osmanla on gün kadar köşkte kaldıklarının an
laşılması, ve bu suretle bunu inkâr eden Basmacı Osmanın, Nalıncı Hasanı köş
ke götürdüğünün tahakkuk etmesi ve bunu ifade eden Düzceli Saatçi Memedin
dinlenen ifadesi.
5. Bütün Menemen vak'ası faillerinin bilaistisna bu hadisede maznun hoca
ların alâkadar bulunduklarını müttefikan beyan etmeleri.
6. İçtimalardan sonra Laz İbrahimin, Laz Hoca Memede, İmam İlyas ve Ragıp
Efendilerle Horos Köyüne ve Muradiyeye kadar gitmeleri.
7. Her toplanışda muayyen eşhasın hazır bulunması.
8. Hepsinin ayni tarikata mensubiyetleri ve zikri beraber ve gizli yapmaları.
9. Maznun Hoca Hafız Ahmet Ef. tarafından Giritli Memedin Mehdilik imtiha
nının yapılması ve bu suretle hadisenin hocalarla alakası olduğunun anlaşılma
sı.
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10. Maznunlardan bilhassa Basmacı Osmanın sık sık İstanbula giderek Şeyh
Esatla temas etmesi.
11. Tarikatın gayesi hükümeti yıkmak, eskisi gibi tekkeleri açık alenî zikir
yapmaktan ve sultanları getirmekten ibaret olduğunun maznunlar tarafından
müttefikan beyan edilmesi.
12. Nalıncı Hasan köşkte iken bir gün Şeyh Esadm oğlu Memet Ali ve Laz İbrahimin yanlarına bir Meb'us gelerek bir aralık kendisini dışarı çıkardıklarını ve
kapı aralığından dinlediğinde sultanların avdetini konuştuklarım işitmiş olduğu
nun merkum tarafından ifade edilmesi.
13. Yine Laz İbrahim, Horoz Köyünde inşa ettiği camide tarikat mensubinine
yaptığı bir vazmda teceddüdün, asriliğin aleyhinde bulunması.
14. Ve yine Laz İbrahimin, Horoz Köyünde tarikate intisap ettirmek istediği
şahit Recep Halil oğlu Bekir Çavuşa gel, bu tarikate gir, kendini kurtarırsın, ak
si taktirde eyi olmaz suretindeki şayanı dikkat ve tehditkâr ifadesi.
15. Horoz Köyünde bu tarikata intisap edenler arasında daimî surette Arap
larla sultanlar gelecek, fes giyeceğiz suretinde çıkan sözlerin şehadetle sıhhat
kesbetmesi ve hassatan bu sözlerin tarikat mensubini arasında konuşulması.
16. Şeyh Esat Efendinin, İmam İbrahimin, Anadolu dahilindeki hararetli fa
aliyetinden kuşkulanarak sen ilânı istiklâl ettin, yolundaki Şeyh Esadın oğlu Me
met Ali Efendinin bir hitabına cevaben yazdığı İmam İbrahimin Bursa faaliyetin
den bahis mektubunda ben ilânı istiklâl etmedim. Bütün faaliyetimde sizin nam
ve hesabınıza hareket ediyorum iradeniz veçhile vazifemi yapıyorum bütün faali
yetimde bir dakika olsun Efendimizden ayrılmış değilim, halkın aşk ve muhab
betini size tevcihe çalışıyorum. Tarikata alacağım eşhasa evvelâ beni görüp gö
rüştükten sonra efendimizi görmeğe mezun bulunduklarını söylüyorum yalnız
vazifemin sahhar ve cazip tesirleri altında bazen kendimi unutuyorum. Efendimi
zin kapısının kölesiyim, ilânı istiklâl etmek aklımdan bile geçmez, mealindeki
mektup. Burada maznun İbrahim Ef. zikrettiğimden dolayı Şeyh Esat Ef. bana
kızmıştır. Onun için af yolunda ben bu mektubu yazdım iddiasında bulunuyor.
Halbuki bu iddiasında hiçte samimî değildir, mektup münderecatı bu iddiasını
sarahaten reddeder. Çünkü iddia ettiği gibi Şeyh Esat Ef. kendisine zikrettiğin
den dolayı kızmış olsaydı hiç şüphesiz mektubunda tarikat faaliyetinden bahset
mez ve edemezdi. Halbuki mektubunda bütün hararetile tarikattan bahsetmiştir.
17. İmam İbrahim Efendi tarafından gönderilen diğer bir mektupta Hafız Ali
Osman ve emsali harekâtımızı tasvip ediyorlar, size bu cesaret nereden geldi, yo
lundaki Şeyh Hafız Ahmet Efendiye yazdığı mektup münderecatı.
18. Siirtte Fırka 2 nci Alay 1 inci Tabur 2 nci Kumandan Vekili Kıdemli Yüz
başı Nihat imzalı Hafız Ahmet Efendiye gönderilen mektupta şark isyanından
bahsediliyor, bunun sebebi bir kaç eşkiyanın derebeylik sevdasma düşmelerin
den ibarettir, denildikten sonra bu isyan şeriat yolunda falan değildir, yolunda
şayanı dikkat yazılış.
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19. Akhisar Şeyhi Celil Ef. zade Hüseyin Fehmi imzalı maznunlardan Hacı
Hilmi Efendiye yazılan mektupta, tarikatın tamim ve tevsii tavsiye edilmekte ve
hassaten zarar iras etmemek kaydının bulunması.
20. Anadolunun bir tarafında bulunan bir şeyhin diğer bir tarafta sayam iti
mat bulduğu bir şahsa tarikat yolunda faaliyette bulunması için mektuplar gön
dermesi.
21. En nihayet Şeyh Esadm oğlu Mehmet Ali Efendinin mahkeme huzurun
daki ifadesinde İmam İbrahime karşı bu adam serkeştir, ne yaptığını bilmez, ben
b u n u n tuttuğu yolun vehametini takdir ettim. Babama bu adamla temas etme
bile demiştim, yolundaki çok sarih ikrarı gibi deliller bize Menemen faciasını do
ğuran esas faillerin başında Kutbülazam olduğu halde oğlu Mehmet Ali ve Laz İb
rahim ve Laz İbrahimin muhiti faaliyetine aldığı aynı tarikata mensup yukarda
isimlerini arzettiğim maznunlardan mürekkep bir şebeke tarafından yetiştirildi
ğini maddeten ortaya koymaktadır. Binaenaleyh bu şebeke bu delâille asileri
bünyesinden çıkarmış ve ortaya atmıştır ve tarikatte takip ettikleri siyasî mak
satlarını bu ortaya attıkları zümrenin mürteciane hareketlerile bize pek güzel ifa
de etmiştir. Bu şebekenin başında halife olmak sevdasına düşen ve bu yolda akıt
tığı zehirli tohumundan yetiştirdiği ağacına dal budak veren Şeyh Esat, bu ağa
cının zehirli meyvesini huzuru adaletinizde nasıl yemelidir ve etrafına topladığı
şu maznunlara olan borcunu nasıl ödemelidir. Bugün bile birisine maaş tahsis
etmek, vaizlik, imamlık, hatiplik, tevcih etmek ve her birisine ilmî bir paye ver
mek suretile bünyesinde yaşatan ve mazinin mülevvesatını atarak millete eyi bir
istikbal hazırhyan genç Cumhuriyet Hükümetine karşı şu hocaların hareketini
nankörlükten başka bir kelime ile ifade edemiyeceğim. Fiilde azim olmaktan iba
ret olan maznunlardan Şeyh Esat ve oğlu Memet Ali ve Laz İbrahim ve İmam Üyas ve Rifatoğlu Mutaf Süleyman ve Hatip Cemal ve Hoca Laz Memet Ali ve Ma
nifaturacı Osman ve Bacanağı Murat Mustafa ve Ragıp B. ve Hoca Hakkı ve Ha
fız Ahmet ve Katmerci Hasan Hüseyinoğlu Memet Lütfi dedenin Halil ve Fırıncı
Mustafa oğlu Ahmet, Tarakçı Hüseyinoğlu İbrahim Etem ve Çulha Memet Çavuş
ve Kurabiyeci Ahmetoğlu Hacı Hasan, Hoca Esat ve Laz İbrahimle sıkı teması ol
duğu ve Manisa ile köşk arasında muhabereyi temin ettiği ve Nalıncı Hasanın
üzerinde çıkan ve Talât imzasını taşıyan mektuptan Nalıncı Hasanla teması ol
duğu anlaşılan Terzi Talât ve Saatçi Hüseyin ve Nalıncı Hasan tarafından Giritli
Memedin şeyhi olduğu söylenen ve maktul Giritli Memedin üzerinde Ahmet Muh
tar imzalı muskası çıkan ve Alaşehir'den Manisa'ya geldiğinde uzun müddet
Mehdinin evinde müsafir kaldığı anlaşılan Alaşehir Şeyhi Ahmet Muhtar ve yine
Şeyh Esat ve Laz İbrahimle teması olduğu ve bunların siyasî maksatlarının hu
sulüne çalışdığı Laz İbrahimin Menemen'e gelirken kendisine yazdığı şayanı dik
kat mektupla ve şehadetle anlaşılan Manisa'nın Rahmanlı Köyünden Hacı Hafız
Ali Osman ve Akhisar Şeyhi Hacı Halit Ef. oğlu Hacı Hüseyin Fehminin kendisi
ne yazdığı mektuptan teşkilâta dahil olduğu anlaşılan Şeyh Hacı Hilminin hare
ketleri Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine ve diğer maznunlar olup yal
nız tarikatlara mensubiyetleri anlaşılan Manisadan Hasanoğlu Ayan Mehmet, Kara
Ahmetoğlu Ali, Memetoğlu Ali, Ak Memetoğlu Memet, Ahmetoğlu Halil, Kırlı oğulla-
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nndan Mustafa oğlu Memet, Bektaşi Bekir Mahallesinden Hatuniye Camii Müez
zini Hasanoğlu Hasan, Muradiye Köyünden Aslanoğlu Şaban, Çerkeş Köyünden
Ömeroğlu Ahmet ve Horos Köyünden Sadettinoğlu Nurettin, Muslihoğlu Halit,
Horoz Köyünden İbrahimoğlu Mustafa ve Horos Köyünden Mustafaoğlu Sadi ve
ayni köyden Abidinoğlu Tahsin ve aynı köyden Yasinoğlu Küçük Osman ve aynı
köyden Zenoğlu Hasan ve ayni köyden Ahmetoğlu İbrahim ve ayni köyden Necipoğlu Mevlut ve Ragıpoğlu Osman ve Muhtaroğlu Haşim ve Muhittinoğlu Ali Koç
ve Midillili Hasanoğlu Ahmet ve Yakupoğlu Ali ve Salâhattinoğlu Naşidin tekâya
ve zevayanın şeddine dair olan kanuna muhalefetle tarikata intisap ederek şeyh
lik, müritlik, halifelik yaptıkları şehadet, evlerinde zuhur eden vesaik ve ikrarla
rı ve zabıt varakaları münderecatile anlaşılmış olduğundan bunların hareketi de
mezkûr kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasına uygundur. Hepsinin yaşla
rı nazara alınarak mezkûr maddelere tevfikan cezalarının tayinini talep ederim
efendim.
24.1.1931
Divanı Harbi Örfi
Müddeiumumi M.
A. Fuat
2 5 . 1 . 1 9 3 1 tarihinde H a r p Divanınca d ü z e n l e n e n k a r a r n a m e ile; yar
gılanan 105 s a n ı k t a n 27'si beraet, 20'sine bir yıl, 14'üne ü ç yıl, 6'sına 15
yıl, l'ine 12,5 yıl ve 6'sına 2 4 yıl m a h k û m i y e t , 31'ine de idam h ü k m ü ve
rildi.
Divanı Harp K a r a r n a m e s i : (13)
T. C.
Menemen
Divanı Harbi Örfi
Riyaseti
Umumî 4
Divanı Harp Kararnamesi
Müddei Umumiliğin iddianamesi ve evrakı dava serapa okunduktan sonra
icabı tezekkür olundukta :
Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs et
tikleri ve bunlara müzaherette bulundukları ve Mehdi Mehmedin Mehdiliği için
harekete geçtiğini bildikleri halde zamanında Hükümete haber vermedikleri ve
tekkelerin şeddinden sonra ayini tarikat icra ettikleri iddiasile maznunu aleyhim
(Erbilli olup İstanbulda Erenköyünde mukim 1259 doğumlu Sait Oğlu Esat ve
(13) Tutanak D., C. 25,22J931

tarihli tutanağa bağlı 58 sayılı basmayazı, sayfa : 85-90
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aslen Erblli olup İstanbulda Erenköyünde mukim 1291 doğumlu Esat oğlu Meh
met Ali; aslen Rizenin Karadere nahiyesinden olup İstanbulda Beykozda Mektep
sokağında 7 numaralı hanede mukim mütekait tabur imamı 300 doğumlu Salih
oğlu Laz İbrahim Hoca; ve Manisanın Hacı Yahya Mahallesinde mukim 38 yaşın
da Refet oğlu Süleyman (Matuf); Manisanın Çarşı mahallesinde mukim 298 do
ğumlu Hüseyin oğlu Manifaturacı Osman; Manisanın Ebe kuyu mahallesinden
329 doğumlu Ali oğlu Hasan; Manisanın Aktar Hoca mahallesinden bekâr 326
doğumlu Mustafaoğlu Nalıncı Hasan; ve Manisanın Narhça mahallesinden 318
doğumlu Emrullah oğlu Mehmet Emin; Manisanın Keçili köyünden olup halen
Manisanın Aktarhoca mahallesinde mukim çobanlıkla müşteğil 325 doğumlu
Çakır oğullarından Mustafaoğlu Ramazan; Manisanın Lalapaşa mahallesinde
mukim 305 doğumlu çırak Mustafaoğlu Mustafa; Manisanın Karakuyu mahalle
sinde mukim 26 yaşında Hacı Ahmetoğlu terzi Talat; Manisanın Lalapaşa mahal
lesinde mukim 314 doğumlu Hafız Memetoğlu su yolcusu Topçu Hüseyin; Mani
sanın Lalapaşa mahallesinden 311 doğumlu İbrahimoğlu Tatlıcı Mutaf Hüseyin;
Manisanın Arabalan mahallesinden 307 doğumlu Hüseyinoğlu Eskici Hüseyin
Ali; Manisanın Lalapaşa mahallesinden 292 doğumlu Himmetoğlu Süleyman;
Manisanın Hacıyahya mahallesinden 276 doğumlu Hacı Ömeroğlu Şeyh Hakkı;
Manisadan 290 doğumlu Hüseyinoğlu Hafız Cemal; Manisanın Karakuyu mahal
lesinde mukim 287 doğumlu tabur imamı Ali oğlu Hoca İlyas; ve aslan Giritli
olup Manisada mukim 287 doğumlu Hüseyinoğlu Hoca Hilmi; Manisanın İbrahimçelebi mahallesinden 297 doğumlu Hacı Ali paşa zade Ragıp; İzmirde Selimi
ye mahallesinde mukim aslen Rizeli 1280 doğumlu Hüseyinoğlu Memet Ali Ho
ca; Manisanın Molla Şaban mahallesinden 300 doğumlu Haliloğlu Şeyh Hafız Ah
met; aslen Alaşehirli olup 60 yaşında Memet Sadıkoğlu Şeyh Ahmet Muhtar; Ma
nisanın Paşa köyünden 317 doğumlu Kâhya Ahmetoğlu İsmail; Menemenin Bozalan karyesinden 35 yaşında Çakıroğlu Koca Mustafa; Menemenin Bozalan kar
yesinden 286 doğumlu Hasanoğlu Hacı İsmail; Menemenin Bozalan karyesinden
323 doğumlu Hacı İsmailoğlu Hüseyin; Manisanın Görece karyesinden 305 do
ğumlu Mustafa oğlu Abdülkerim; Rumeli muhacirlerinden Menemende mukim
298 doğumlu Veli oğlu Ramiz; aslen Çıtak köyünden olup Menemende mukim
294 doğumlu Hacı Mustafa oğlu Molla Süleyman; Menemende mukim belediye
arabacısı 310 doğumlu Yahya oğlu Hüseyin; Menemende mukim 48 yaşında Alioğlu Acem Haydar; aslen Selânikli olup Menemenin Camiikebir mahallesinde
mukim 300 doğumlu Memetoğlu Çingene Ali; Aslen Harputlu olup Menemenin
Pazarbaşı mahallesinde mukim 279 doğumlu Ömeroğlu Memet; Menemenin Gaybi mahallesinde mukim 313 doğumlu Hayimoğlu Jozef; Menemende mukim 47
yaşında Ali Osmanoğlu Şımbıllı Memet; Menemenin Ağahızır mahallesinden 302
doğumlu Ali Mazlumoğlu gözlüklü Memet Ali; Rumeli muhacırlarından Mene
mende mukim 23 yaşında Yusufoğlu Arnavut Kâmil; Aslen Yanyalı olup Mene
menin Ulucami civarında mukim Manisa Vilâyet vaizi 295 doğumlu Memet Alioğlu Hoca Saffet; Menemenin Hamidiye mahallesinden 307 doğumlu Hüseyin oğlu
Rasim; Menemenin Kasımpaşa Mahallesinden Boşnak muhacırlarından 314 do
ğumlu Selimoğlu Abbas; Manisanın Lalapaşa mahallesinde mukim 299 doğum-
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lu İbrahimoğlu İsmail; Manisanm Hamidiye mahallesinde mukim 287 doğumlu
İdrisoğlu bıçakçı Mustafa; Manisanm Çarşı mahallesinden 314 doğumlu Süleymanoğlu Murat Mustafa; Manisanm Paşaköyünde mukim 319 doğumlu Memetoğlu Abdurrahman; Manisanm İlyaskebir mahallesinden 310 doğumlu Ak Memetoğlu Memet; Manisanm Hacıyahya mahallesinden 312 doğumlu Mustafaoğlu
furuncu Ahmet; Manisanm Narlıca mahallesinden Ası Mehmet Eminin anası 55
yaşmda Emrullah Hoca karısı Hasibe; Manisada mukim Ası Mehmet Eminin kız
kardeşi keçeci Süleyman karısı 314 doğumlu Emrullah kızı Halide namı diğeri
Fatma; Manisanm Narlıca mahallesinden Ası Memet Eminin Karısı 322 doğum
lu Ramazan kızı Emine; Manisanm Aktarhoca mahallesinde Simsar Kâtibi 315
doğumlu Hafız Alioğlu Mustafa; Manisanm Paşa köyünden posta sürücüsü Ası
maktul Mehdinin bacanağı 516 doğumlu Memetoğlu Ahmet; Manisanm Paşa kö
yünden Ası ve maktul Mehdinin kayinvaldesi 60 yaşmda Osman karısı Rukiye;
Manisanm Lalapaşa mahallesinden 304 doğumlu çoban Kara Ahmet oğlu Ali;
Manisamn Lalapaşa mahallesinde 297 doğumlu lüle Memet oğlu Ali; Bozalanda
mukim muhtar 301 doğumlu Ahmet oğlu Mustafa; Bozalan Heyeti ihtiyariyesi
âzasından 309 doğumlu Mustafa oğlu Mustafa; Bozalan Heyeti ihtiyariye âzasın
dan 320 doğumlu Mehmet oğlu İsmail Bozalan Heyeti ihtiyariyesinde 315 do
ğumlu Mehmet oğlu İbrahim; Manisanm Narlıca mahallesinden keçeci Hüseyinoğlu Süleyman (305); Bozalan Heyeti ihtiyariyesinden 309 doğumlu Haliloğlu
Hasan; Bozalanlı 309 doğumlu kır bekçisi Ahmetoğlu Hüseyin; Bozalanlı 306 do
ğumlu hacı İsmailoğlu Hasan; Manisamn Lala mahallesinden 311 doğumlu Ta
rakçı Hüseyin oğlu İbrahim Etem; Manisamn Paşa köyünden aslen Üsküplü 315
doğumlu Koca Hasanoğlu Hüseyin; Manisamn Paşa köyünden 317 doğumlu Ramazanoğlu arabacı Bekir; Manisanm Paşa köyünden 320 doğumlu Şerif Ahme
toğlu Eyyup; Bozalan kariyesinden 30 yaşında Osman oğlu Hasan; Bozalan kariyesinden 317 doğumlu Memetoğlu Ahmet; Bozalan kariyesinden 51 yaşında
Hüseyinoğlu İbrahim; Manisamn Lala paşa mahallesinde 301 doğumlu Ahmetoğ
lu Hacı Hasan (Kurabiyeci); Manisanm Lala paşa mahallesinden 313 doğumlu
Hüseyinoğlu Ayan Mehmet; Bozalan karyesinden 297 doğumlu Hacı Ali oğlu
Mustafa; Manisanm Tevfikiye mahallesinde 317 doğumlu Lütfullahoğlu Halil;
Manisanm Tevfikiye mahallesinden 305 doğumlu Hasanoğlu Katmerci Mehmet;
Manisanm Horoz köyünden 50 yaşında Ahmetoğlu İbrahim; Manisanm Horoz kö
yünden 305 doğumlu Mustafa oğlu Sadi; Manisanm Horoz köyünden 313 do
ğumlu Abdinoğlu Tahsin; Manisamn Horoz köyünden 66 yaşında Zenne oğlu Ha
san; Manisanm Lalapaşa mahallesinden 304 doğumlu Çulhacı Ahmetoğlu Memet
Çavuş; Manisanm Horoz köyünden 36 yaşında Sadettinoğlu Nurettin; Manisanm
Horoz köyünden 282 doğumlu Aslan oğlu Şaban; Manisanm Horoz köyünden
299 doğumlu Ömeroğlu Ahmet; Manisanm Horoz köyünden 294 doğumlu Muslihoğlu Halit; Horoz köyünden 313 doğumlu Neciboğlu Mevlüt; Horoz köyünden
287 doğumlu Ragıboğlu Osman; Horoz köyünden 80 yaşında Muhtaroğlu Haşim; Horoz köyünden 55 yaşında Muhittinoğlu Ali Koç; Horoz köyünden 298 do
ğumlu Hasanoğlu Ahmet; Horoz köyünden 58 yaşında Yakuboğlu Ali; Horoz
köyünden 313 doğumlu Selâhattinoğlu Naşit; Manisanm Rahmanlı köyünden
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293 doğumlu Abdullahoğlu Hacı Hafız Ali Osman; Horoz köyünden 52 yaşında
İbrahimoğlu Mustafa; Horoz köyünden 315 doğumlu Yasinoğlu Osman; Manisanın Kasımpaşa mahallesinden 305 doğumlu Raşitoğlu İbrahim; Bozalan köyün
den 35 yaşmda Hasan karısı Halil kızı Fatma; Manisamn Paşa köyünden Simavlı 292 doğumlu Salihoğlu Osman; Menemende mukim 300 doğumlu Mazlumaki
oğlu Giritli Ali; aslen Bozköylü olup Menemende mukim 35 yaşında Kerimoğlu İb
rahim; Menemende mukim 313 doğumlu İbrahimoğlu İsmail; Menemende mu
kim cami müezzini 299 doğumlu Abdullahoğlu Hafız Berber Ahmet; Manisamn
Lalapaşa mahallesinden 306 doğumlu Ahmetoğlu Halil; Manisalı 317 doğumlu
Ahmetoğlu Saatçi Hüseyin Mazlum; Manisamn Gülhane mahallesinden 298 do
ğumlu Mustafa oğlu Memet; Manisada mukim 308 doğumlu Hasanoğlu Hasan;)
Haklarında alenen icra kılman muhakeme neticesinde maznunlardan Nalın
cı Hasan; Emrullahoğlu Memet; Giritli Küçük Hasan; Çoban Ramazan; Kahveci
Çırağı Mustafa; Terzi Talat; Topçu Hüseyin; Tatlıcı Mutaf Hüseyin; Eskici Hüse
yin Ali; Keçeli köylü Himmetoğlu Süleyman nam şahısların Menemen hadisesi
nin tarih vukuu olan 23-XH-930 tarihine tekaddüm eden günlerde çırak Mustafanın kahvehanesinde ve tatlıcı Hüseyinin hanesinde müteaddit içtimalar yapa
rak mehdilik ilânı suretile Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı esasiye kanununu tağ
yire cebren teşebbüs için müzakereler icra ve kararlar ittihaz eyledikleri ve bun
lardan Ali oğlu Hasan; nalıncı Hasan; Mehmet Emin çakır Ramazanın diğer mak
tul üç arkadaşlarile birlikte harekete geçerek Menemen hadisesini meydana ge
tirdikleri, bunlardan Alioğlu Hasan, nalıncı Hasan, Mehmet Eminin vak'anın su
reti ceryanını hikâye sadedindeki ihbaratı ve diğer maznunların bu ihbarata kıs
men müeyyet ifadatı delaletlerile sabit olmasına;
2. Ve Paşa köyünden Kâhya Ahmet oğlu İsmailin mehdilik iddiasile harekete
geçen isimleri malum yedi kişiyi evine kabul ve bunları iki gün iaşe ve ibate ede
rek ve fikirlerine, müzakerelerine ve kararlarına iltihak ve bu suretle merkumu
nun teşkilâtı esasiye kanununun tağyire cebren teşebbüs fiiline iştirak eylediği
maznunlardan Alioğlu Hasan, Nalıncı Hasan, Mehmet Emin, çoban Ramazanın,
mavaka'a mutabakatına kanaati kâmile hasıl olan mazbut beyanatile tezahür ey
lemesine;
3. Bezalandan Koca Mustafa, Haci İsmail, Haci İsmail oğlu Hüseyin Göriceli
Abdülkerimin Mehdilik davasile meydana çıkan Derviş Mehmet ve rüfekasını
köylerine vürutlarında istikbal ve ikametlerine müstakil bir ev tahsis ettikleri ve
köyde kaldıkları on beş gün müddet içinde kendilerini iaşe eyledikleri ve mehdi
nin emri üzerine sakin ve asude bir yer olmak üzre intihap olunan kır mahallin
de kulübe inşa eyledikleri ve burada da merkumunu iaşe ettikleri ve şu suretle
merkumunun mehdilik bahanesile teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren te
şebbüs etmek filine iltihak ve iştirak ettikleri ismi yukarıda geçen üç asinin ih
baratı ve kendilerinin bu ihbaratı müeyyit ve müevvel ikrarları ve diğer fiillerden
maznun Bozalan köylülerinin sureti beyanatile nümayan bulunmasına;
4. Ve Cuma'ibalâlı Ramizin asilerin Menemene girişini müteakip kendilerine
rehberlik ederek mahallatı birlikte dolaştığı ve şu suretle altı asinin teşkilâtı esa
siye kanununu ilgaya cebren teşebbüs etmek fikrine iştirak eylediği kendisinin
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ikrarı ve şahitlerin şehadetile anlaşılmış ve her ne kadar merkum asilerin arka
sından hareketlerini kontrol edip neticeyi Hükümete haber vermek üzere dolaş
tığım müdafaaten ityan eylemekte ise de merkumun alü asi ile birlikte dolaştığı
esnada hareketi isyaniye esasen Hükümetçe haber alınarak tenkil tedbirlerine te
vessül edilmiş ve bu cihette merkum Ramizin malûmu bulunmuş olması itibarile müdafaatı vakıa şayanı kabul görülmemiş olmasma;
5. Ve Çıtaklı Molla Süleymanm altı asinin Menemende icrayı faaliyet ettikle
ri sırada daima yanlarında bulunmak ve hatta bir aralık asilerden biri ile reis
Mehdi Memede sigara ikram eylemek ve arabacı Hüseyinin isimleri malûm asile
ri belediye meydanına bayraklarını dikmek için lâzım gelen çukuru kazmak ve
hazırlamak ve çingene Memetoğhı Ali, Harputlu Ömeroğlu Memet, Hayimoğlu Jozef, Şımpıllı Ali Osmanoğlu Memedin Mehdi ve arkadaşları belediye meydanında
zikir ve tekbirlerle meşgul oldukları sırada yanlarına gelen Jandarma Yzb. Fahri
Ef. nin asilerin reisile konuşup ayrılmasını zabıta amirinin asilerin kuvveti kar
şısında ricata mecbur kaldığı şeklinde kabul ederek bu hareketi alkışlayarak asi
lerin hareketi isyaniyelerini idameye teşvik eylemek ve Arnavut Yusuf oğlu Kâmi
lin, Kubilay Beyin şehadetini müteakip başmı direğe bağlamak için asiler Reisi
Mehdiye kendi arzusile ip vermek ve hareketi isyaniyenin müddeti devamınca
asilerin yanında emirlerine amade bir halde ahzı mevki etmek ve Kerim oğlu İbrahimin asilerin tedibi için mahalli vak'aya asker geldiği sırada kaçışmak isteyen
halka hitaben (kaçmayınız bunlar evliyadır kurşun işlemiyor) demek; ve Selimoğlu Boşnak Abbasın altı asinin belediye meydanında icrayı habaset ettikleri sıra
da bunlardan Mehdi Mehmedin silâh atmasını müteakip mahallat arasında silâh
atarak halkı bu harekâtı isyaniyeye teşvik etmek suretlerile altı asinin teşkilâtı
esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs fiiline iltihak ve iştirak eyledikleri din
lenen şahitlerin ifadatı mesbukası ve kendilerinin bu şehadatı müeyyet ve müevvel ikrarları delaletlerile tahakkuk eylemesine;
6. Erbilli Şeyh Esat, oğlu Mehmet Ali, Laz İbrahim Hoca, mutaf Süleyman,
manifaturacı Osmanın nakşilik tarikatını neşir ve tamim için faaliyete geçerek ve
muhtelif yerlerde halifelik müritlik namı altında hafi bir teşkilât yaparak bir çok
kimseleri bu teşkilata idhal ederek faaliyetlerinin hududunu tevsi ve bu meyanda Mehdinin arkadaşlarından nalıncı Hasanı tarikatlarına intisap ettirdikleri ve
merkumu Menemen hadisesinden 1 5 - 2 0 gün evvel Erenköyünde Şeyh Esadın
evine celp ve orada 13 gün alıkoydukları ve bu müddet zarfında merkuma der
vişlik ve mehdilik hakkında zabıtnamede bertafsil yazılı olduğu veçhile telkinatta bulundukları ve şu suretle Mehdi ve arkadaşlarını nalıncı Hasan vasıtasile teş
kilatı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs etmek filine azmettirdikleri na
lıncı Hasanın ifadatı ve Şeyh Esadm ve oğlu Memet Ali ve Laz İbrahimin bu ifa
datı müeyyit ikrar ve itirafları ve Şeyh Esadın evini aranmasında zuhur eden
mektuplar münderecatı delaletlerile tebeyyün eylemesine;
7. Hafız Cemal, İlyas Hoca, Ali Paşa zade Ragıp, Laz Mehmet Ali Hocanın Laz
İbrahim vasıtasile şeyh Esattan telâkki ettikleri emirler ve talimat dairesinde
muhtelif zamanlarda ve muhtelif yerlerde nakşilik tarikatinin intişar ve tamimi
için vaızlarile ve propagandalarile Mehdi ve arkadaşlarında nakşilik ve mehdilik
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fikirlerinin ve binnetice cürüm ikaı kararının uyanmasına ve canlanmasına sebe
biyet verdikleri ve şu suretle asilerin teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren
teşebbüs etmek fi'line azmettirdikleri Memet Eminin ifadatı sarihası ve Laz İbrahimle diğer asilerin bu ifadatı müeyyit beyanatın delaletlerile teayyün eylemiş ol
masına;
8. Manisadan şeyh Hafız Ahmedin Mehdi Memet ve Memet Emini mehdiliğe
teşvik ve hatta derviş Memede mehdilik hareketinde muavenetini de esirgemeye
ceğini beyan etmek suretile merkumu mehdilik ilâm zımnında teşkilâtı esasiye
kanununu tağyire cebren teşebbüs etmek filine azmettirdiği Memet Eminin ifa
datı mazbutasile sabit idüğüne;
9. Şeyh Ahmet Muhtarın nakşî tarikatına intisap ettirdiği ve eline kendi im
zasını muhtevi muska vermek ve mehdilik hakkında merkuma telkinatı mütemadiyede bulunmak suretile Mehdi Memedi keza teşkilâtı esasiye kanununu tağyi
re cebren teşebbüs etmek filine azmettirdiği Memet Eminin beyanatı ve Mehdinin
üzerinde Ahmet Muhtar imzalı muskanın zuhuru (ve Ahmet Muhtarın vak'aya ta
kaddüm eden tarihlerde mehdinin evinde üç ay misafireten kaldığının subut bul
ması) delaletlerile anlaşılmış bulunmasına;
10. Manisada mukim Giritli İbrahimoğlu İsmailin asilere silah ve mühimmat
tedarik ve ita eylediği ve kendilerile beraber gitmeğe talip ve azim olduğu kezalik
asilerin ifadatı mazbuta ve kendisinin müevvel ikrarile teayyün eylemesine bina
en bunlardan nalıncı Hasan; Giritli Alioğlu Hasan; Manisalı Emrullah oğlu Meh
met Emin; Çoban Ramazan; tatlıcı Hüseyin; kahveci Mustafa; terzi Talat; topçu
Hüseyin; eskici Hüseyin Ali; keçeli Himmetoğlu Süleyman çavuş; Kâhya Ahmetoğlu İsmail; koca Mustafa Hacı İsmail; Hacı İsmailoğlu Hüseyin Abdülkerim; Velioğlu Ramiz; Çıtaklı Molla Süleyman; Yahyaoğlu Hüseyin; çingene Mehmetoğlu
Ali; Harputlu Ömeroğlu Mehmet; Hayım oğlu Jozef; Şimbıllı Mehmet; Arnavut
Kâmil; boşnak Abbas Kerim oğlu İbrahim; Manisadan Giritli İbrahimoğlu İsmail;
Türk ceza kanununun 64 üncü maddesi delaletile 146 ncı maddesinin birinci fık
rasına ve Laz İbrahim Mustafa Süleyman Hüseyinoğlu Osman; Hüseyinoğlu ha
fız Cemal; tabur imamı İlyas; hacı Ali; hacı Ali paşa zade Ragıp; şeyh hafız Ah
met; şeyh Ahmet Muhtar; Mehmet Ali hoca; şeyh Esat; ve O. Mehmet; Alinin 64
üncü maddenin 2 nci fıkrası delaletile 146 ncı maddenin birinci fıkrasına tevfi
kan idamlarına; ancak bunlardan Ali O. Hasanın hini ikai fiilde 15 yaşını bitire
rek 18 ini ikmal eylemediği evrak meyamndaki hüviyet cüzdanın tetkikinden nümayan olmasına mebni 55 inci maddenin 1 inci fıkrasına tevfikan hakkındaki
idam cezasına mukabil 15 sene ağır hapis cezasile icrayi mücazatına ve nalıncı
Hasanın cürüm işlediği sırada 18 yaşım bitirip 21 yaşım ikmal etmediği keza ev
rak meyamndaki hüviyet cüzdanının tetkikinden anlaşılmasına binaen 56 ncı
maddenin fıkrai mahsusasma tevfikan hakkındaki idam cezasına bedel 24 sene
ağır hapis cezasile tecziyesine ve çakır Ramazanın kezalik hini ikai fiilde 21 yaşı
nı ikmal eylemediği anlaşılmakla hakkındaki idam cezasma bedel merkumunda
56 ncı maddenin fıkrai mahsusasma tevfikan 24 sene ağır hapis cezasile icrayi
mahkûmiyetine ve Harputlu Mehmet ve İzmirde mukim Rizeli Hoca Mehmet Ali
ve Şeyh Esadın cürmün vukuu ve hüküm zamanında 65 yaşını bitirmiş oldukla-
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n evrak meyanmda mevcut hüviyet cüzdanı ve müzekkerei cevabiyeler münderecatile anlaşıldığında haklarındaki idam cezasına bedel 56 inci maddenin fikrai
mahsusası hükmünce 24 der sene ağır hapis cezasile tecziyelerine;
11. Süleymanoğlu Murat Mustafa, Kara Ahmetoğlu Ali, Hasanoğlu Ayan Memet, Paşa köyünden Memetoğlu Abdurrahman; Hoca Hasanoğlu Hüseyin, Ramazanoğlu Bekir, Şerif Ahmetoğlu Eyyup; Bozalanda Hacı İsmailoğlu Hasan, Muh
tar Ahmetoğlu Mustafa, aza Memetoğlu İsmail; aza Memetoğlu İbrahim; aza Haliloğlu Hasan; Bekçi Ahmet Hüseyinin Mehdi ve arkadaşlarından mehdilik zım
nında teşkilatı esasiye kanununun tağyire cebren teşebbüslerini bildikleri halde
zamanında sui niyetle Hükümete haber vermedikleri tahkikatı cariye ile tehakkuk eylemiş bulunmasına binaen merkumunun cümlesinin Türk ceza kanunun
151 inci maddesinin birinci fıkrasına tevfikan üçer sene; ve Paşa köyünden Me
metoğlu Ahmet, Simavlı Salihoğlu Osman, Bozalandan Ahmetoğlu Memet, Osmanoğlu Hasan, Hüseyinoğlu İbrahim, Ak Memetoğlu Memet, Simsar kâtibi Musta
fa, Lüle Memetoğlu Ali, Tarakçı Hüseyinoğlu İbrahim Ethem, Kurabiyeci Hacı Ha
sanın mehdi ve arkadaşlarının hareketi isyankârilerine muttali oldukları halde
sui niyetle Hükümete ihbarı madde eylemedikleri tahkikatı mevcude ile anlaşıl
dığından cümlesinin Türk ceza kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrası
na tevfikan birer sene müddetle hapislerine;
12. Horoz köyünden Selâhattinoğlu Naşit, Yakuboğlu Ali, Muhittinoğlu Ali
Koç, Hasanoğlu Ahmet, Neciboğlu Mevlut, Ragıboğlu Osman, Mümtazoğlu Haşimin dini alet ittihaz ederek halkı devletin emniyetini ihlâl edebilecek harekete
teşvik eyledikleri sureti cereyanı muhakeme ve vak'aya takaddüm eden zaman
larda Şeyh Esadı müçtemian ziyaret ederek nezdinde kalmış bulunmaları ekseri
zamanlar Horoz köyünde Laz İbrahimle toplanarak zikrile meşgul olarak Hükü
met aleyninde gizli içtimalar yaptığı anlaşıldığından hareketlerine muvafık olan
Türk ceza kanununun 163 üncü maddesinin birinci fıkrasına tevfikan ve takdiren onbeşer sene ağır hapis cezasile icrayı mücazatlarına ve bunlardan Mümta
zoğlu Haşimin hini ikaı fiilde ve hüküm zamanında 65 yaşını ikmal ettiği anlaşıl
dığından 56 ncı maddenin fikrai mahsusası veçhile altıda birinin bittenzil on iki
sene altı ay ağır hapsine;
13. Manisadan Şeyh Hacı Hilmi, Horoz köyünden Ömeroğlu Ahmet, Ahme
toğlu İbrahim, Mustafaoğlu Sadi, Zenooğlu Hasan, Aslanoğlu Şaban, Muslihoğlu
Halit, İbrahimoğlu Mustafa, Abdinoğlu Tahsin, Yasimoğlu Osman, tekkelerin
şeddine dair olan kanunun meriyetinden sonra ayini tarikat icra ve nakşî tarika
tına ait hizmetleri ifa eyledikleri cari muhakematla anlaşıldığından 677 numara
lı kanunun birinci maddesine tevfikan birer sene hapislerine ve Rahmanlı köyün
den Hacı Hafız Ali Osmanm ayni ef ali irtikâpla fazla olarak daha faal bulunma
sı sabebi şiddet addile ayni madde ahkâmına tevfikan üç sene hapsine;
14. Hoca Saffet, Menemenli Rasim, Bozalandan Mustafa oğlu Mustafa; Boza
landan Hacı Ali oğlu Mustafa; tütüncü Haydar, gözlüklü Mehmet Ali, Naşitoğlu
İbrahim, Mazlumaki oğlu Ali, İbrahimoğlu İsmail; berber Hafız Ahmet, Manisalı
Hüseyinoğlu Süleyman; fırıncı Mustafa oğlu Ahmet, Lutfullahoğlu Halil; Ahme
toğlu Hüseyin mazlum; Hasanoğlu Katmerci Memet; tütüncü Hasanoğlu Hasan;
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Manisadan Ahmetoğlu Halil; Mustafaoğlu Memet; bıçakçı İdrisoğlu Mustafa; Çul
ha Ahmet oğlu Mehmet çavuş; Horoz köylü Nurettin; Hacı Ömer oğlu Hoca Hak
kı, Mehmet Eminin anası Hasibe; Rukiye; kız Kardeşi Halide Fatma; karısı Emi
ne; Bozalanın; Faunanın mabehüzahrı olan ef ali işledikleri hakkında temini kanaata kâfi delil mevcut olmadığından bunların da beraetlerine ve ağır hapisle tec
ziye edilenlerin mahkûmiyetleri müddetince mahcuriyet halinde kalmalarına ve
hapis ile ağır hapse mahkûm edilenlerin müddeti mahkûmiyetlerinin Hükümet
çe tensip edilecek hapisanelerde ikmaline ve mahkûm edilen maznunların suçla
rı işlemediklerine dair olan müdafaalarile Müddei Umuminin karara muhalif id
diası tahkikatın sureti cereyanına ve muhakemeye nazaran gayrı varit görüldü
ğünden redlerine ittifakla karar verilerek tefhim kılındı.
25.1.931
Örfi Divaniharp Reisi
Âza
Âza
Mirliva
Miralay
Miralay
Mustafa
Ata
Demir
Âza
Âza
Kaymakam
Kaymakam
Ziya
Baha
İ d a m a m a h k û m olanların cezaları y a s a l yöntem gereği 3 1 . 1 . 1 9 3 1 gü
n ü TBMM'ye s u n u l d u . Aynı g ü n Adalet K o m i s y o n u n d a n geçerek ertesi
g ü n ü 2.2.1931 tarihinde Genel K u r u l d a g ö r ü ş ü l d ü . Rapor üzerinde söz
a l a n olmadı. Rapor Komisyondan geldiği biçimde kesinleşti (14)
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
31.1.931
Sayı : 6/341
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
Menemen hadisesini ika ve teşkilatı esasiye kanununu cebren tağyire teşeb
büs edenler hakkında Menemen Divanı Harbi Örfisince verilen karara dair M. M.
Vekâletinden yazılan 31.1.931 tarih ve 2061 numaralı tezkerenin sureti merbutatı ile birlikte leffen takdim kılınmıştır. İdam mahkûmları hakkında teşkilâtı
esasiye kanununa tevfikan Meclisi Âlice ittihaz buyrulacak kararın iş'arına mü
saade buyrulmasım rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet
Yüksek Başvekâlete
1. Menemen hadisei isyaniyesini tertip ve ihzar ve teşvik ederek ve bu suçu
işlemeğe azmettirerek Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı esasiye kanununu tağyire
cebren teşebbüs etmekten maznun olan eşhastan isimleri merbut listede yazılı
(37) şahsın aledderecat müsellehan harekete geçerek ve mehdilik ilân ederek Me
nemen hadisesini doğrudan doğruya beraber işlemek ve azmettirmek suretlerile
(14) Tutanak D. C. 25.Ta.22a931S.il
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teşkilâti esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs eyledikleri sabit olduğundan
hareketlerine tevafuk eden Türk ceza kanununun 64 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları delâletile 146 inci maddesine tevfikan idamlarına ve ancak içlerin
den altısının yaşları dolayisile mezkûr kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri mucibin
ce haklarındaki idam cezalarının 15 ve 24 sene ağır hapis cezasına tahviline.
2. Ve 41 şahsın muttali oldukları isyan hareketini suiniyetle Hükümete ihbar
etmemek ve dini alet ittihaz ile halkı devletin emniyetini ihlâl edebilecek hareke
te teşvik eylemek ve tekkelerin şeddine dair olan kanunun meriyetinden sonra
ayini tarikat icra ve nakşî tarikatine ait hizmetleri ifa etmek suçlarını işlemiş ol
malarından dolayı Türk ceza kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrası ve
163 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 677 numaralı kanun hükümlerine tevfi
kan derecatı muhtelifede hapis ve ağır hapis cezalarile mücazatlarına.
3. Ve 27 şahsın beraetlerine dair Menemen Divanı Harbi Örfisinden sadır
olan hükümleri havi 25.1.931 tarih ve 4 numaralı karar ve teferruatı leffen arz ve
takdim kılınmıştır.
İdam hükümlerinden maadasının tasdiki idarei örfiye âmirinin dairei salâhi
yetine dahil olup idam hükümlerinin dahi teşkilatı esasiye kanununun 26 ncı
maddesi mucibince Meclisi Alice tasdiki esbabının istikmal buyurulması maruz
dur efendim.
M. M. Vekili
Zekâi
İdamlarına ve Yaşları Dolayisile Haklarındaki İdam Cezasının Ağır Hapse
Tahviline Karar Verilenler
Manisadan Kahveci çırağı Mustafa (İdam)
Manisadan Terzi Talât (İdam)
Manisadan Topçu Hüseyin (İdam)
Manisadan Tatlıcı Mustafa Hüseyin (İdam)
Manisadan Eskici Hüseyin Ali (İdam)
Manisadan Keçeli Köyünden Himmetoğlu Süleyman (İdam)
Manisadan Paşa Köyünden Kâhya Ahmetoğlu İsmail (İdam)
Manisadan Mutaf Süleyman (İdam)
Manisadan Manifaturacı Osman (İdam)
Manisadan Hafız Cemal (İdam)
Manisadan Tabur İmamı Üyas Hoca (İdam)
Manisadan Ali Paşa zade Ragıp Bey (İdam)
Manisadan Şeyh Hafız Ahmet (İdam)
Manisadan Giritli İbrahimoğlu İsmail (İdam)
Menemenden Bozalandan Koca Mustafa (İdam)
Menemenden Bozalandan Hacı İsmail (İdam)
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Menemenden Bozalandan Hacı İsmailoğlu Hüseyin (İdam)
Menemenden Bozalandan Göriceli Abdülkerim (İdam)
Menemenden Cum'ai Balalı Ramiz (İdam)
Menemenden Çıtaklı Molla Süleyman (İdam)
Menemenden Yahya oğlu Hüseyin (İdam)
Menemenden Çingene Memetoğlu Ali (İdam)
Menemenden Hayimoğlu Jozef (İdam)
Menemenden Şımbıllı Ali Osmanoğlu Memet (İdam)
Menemenden Arnavut Yusufoğlu Kâmil (İdam)
Menemenden Kerimoğlu İbrahim (İdam)
Menemenden Selimoğlu Boşnak Abbas (İdam)
Ala Şehirden Şeyh Ahmet Muhtar (İdam)
"Esat"ın oğlu Memet Ali (İdam)
Manisa Hastanesi imamlığından mütekait Laz İbrahim Hoca (İdam)
Manisadan Emrullah oğlu Memet (İdam)
Manisadan Nalıncı Hasan idama bedel (24) sene hapis (20) yaşında
Manisadan Çoban Ramazan idama bedel (24) sene hapis (20) yaşında
Manisadan Giritli Küçük Hasan idama bedel (24) sene hapis (17) yaşmda
Menemenden Harputlu Ömeroğlu Memet idama bedel (24) sene hapis (65)'i
mütecaviz
İzmirden Laz Memet Ali Hoca idama bedel (24) sene hapis (65)'i mütecaviz
Erbilli Şeyh Es'at idama bedel (24) sene hapis (65)'i mütecaviz
Derecatı Muhtelifede Hapis ve Ağır Hapis Cezalarına Mahkûm Edilenler
Horus köyünden Salâhattin oğlu Naşit
Horus köyünden Yakupoğlu Ali
Horus köyünden Muhittinoğlu Ali Koç
Horus köyünden Hasanoğlu Ahmet
Horus köyünden Neciboğlu Mevlût
Horus köyünden Ragıboğlu Osman (Onbeşer sene ağır hapis)
Horus köyünden Mümtazoğlu Haşim 65 yaşını mütecaviz olduğundan cezası
bittahfif 12,5 sene ağır hapis.
Süleymanoğlu Murat Mustafa
Kara Ahmedoğlu Ali
Hasanoğlu Ayan Memet
Paşaköyünden Memetoğlu Abdurrahman
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Hoca Hasanoğlu Hüseyin
Ramazanoğlu Bekir
Şerif Ahmedoğlu Eyyip
Bozalandan Hacı İsmailoğlu Hasan
Muhtar Ahmedoğlu Mustafa
Âza Memetoğlu İsmail
Âza Memetoğlu İbrahim
Âza Haliloğlu Hasan
Bekçi Ahmet Hüseyin
Rahmanlı Köyünden Hacı Hafız Ali (Üçer sene hapis).
Manisadan Şeyh Hacı Hilmi
Horus köyünden Ömeroğlu Ahmet
Ahmedoğlu İbrahim
Mustafaoğlu Sadi
Zenooğlu Hasan
Arslanoğlu Şaban
Muslihoğlu Halit
İbrahimoğlu Mustafa
Abidinoğlu Tahsin
Yasimoğlu Osman
Paşaköyünden Memetoğlu Ahmet
Simavh Salihoğlu Osman
Bozalandan Ahmedoğlu Memet
Oszmanoğlu Hasan
Hüseyinoğlu İbrahim
Ak Memetoğlu Memet
Simsar Kâtibi Mustafa
Lüle Memetoğlu Ali
Darakçi Hüseyinoğlu İbrahim Etem,
Kurabiyeci Hacı Hüseyin (Birer sene hapis).
Beraet Edenler
Menemende mukim Yanyalı Hoca Saffet
Menemenli Rasim
Bozalandan Mustafa oğlu Mustafa
Bozalandan Hacı Ali oğlu Mustafa
Menemenden Tütüncü Haydar
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Menemende Gözlüklü Mehmet Ali
Menemende Naşit oğlu İbrahim
Menemende Mazlumaki oğlu Ali
Menemende İbrahim oğlu İsmail
Menemende Berber Hafız Ahmet
Manisalı Hüseyin oğlu Süleyman
Furuncu Mustafa oğlu Ahmet
Lûtfullah oğlu Halil
Ahmet oğlu Hüseyin Mazlum
Hasan oğlu Katmerci Mehmet
Tütüncü Hasan oğlu Hüseyin
Ahmet oğlu Halil
Mustafa oğlu Mehmet
Pıçakcı İdris oğlu Mustafa
Çulha Ahmet oğlu Mehmet Çavuş
Horus köylü Nurettin
Hacı Ömer oğlu Hoca Hakkı
Mehmet Eminin anası Hasibe
Kız kardeşi Halide Fatma
Kız kardeşi Rukie
Karısı Emine
Bozalandan Fatma
T. C.
Menemen
Divanı Harbi Örfi
Menemen
Riyaseti
26.1.930
Umumî 4
Amiri Örfi ve 2. O. Müfettişliğine
Menemen vakai feciasını faillerile bunlara yardım eden ve kısmen alâkadar
olan Manisa, Paşa köy, Bozalan Horoz köy, Eren köy ve Menemen ahalisinden
105 kişinin ilk safha olarak Müddei Umumilik tarafından mahkememize mevdu
iddianame ve evrak üzerine icra kılınan aleni muhakeme neticesinde işbu eşha
sın tebeyyün eden cürümlerine göre Müddei Umumiliğin son iddianamesile maz
nunların son müdafaaları dinlenerek ve kısmen tahriri müdafaaları okunarak
heyetimizce icabı ledelmüzakere ittifakla verilen kararı mübeyyin kararnamemiz
ve müddei umumiliğin son iddianamesi ve safahatı muhakemeyi gösterir zabıt
nameler leffen ayrı ayrı arz ve takdim edilmiştir. Olbaptaki teşkilâtı esasiye ka
nununun maddei mahsusası ahkâmına binaen idam cezalarının Meclisi Millice
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tasdikine delâlet ve muktezasının İfası hususunda müsaadei Devletlerini arz ve
istirham eylerim.
Örfi Divanıharp Reisi
Mirliva
Mustafa
Adliye Encümeni Mazbatası
T.B.M.M.
Adliye Encümeni
Karar No. : 22
Esas No. : 3/564
Yüksek Reisliğe
Menemende vukua gelen isyan ve İrtica hadisesini teşvik, ihzar ve tertip et
mek ve bu cürmü işlemiye azmettirerek Teşkilâtı Esasiye kanununu tağyire ceb
ren teşebbüs etmek ve silâhla harekete geçerek askerî tenkil kuvveti kumandanı
Kubilay Beyi canavarca öldürmek ve diğer eşhası da katletmek fiillerinden maznunen Menemen Divanı Harbi Örfisi tarafından muhakemeleri icra kılman eş
hastan ölüm cezasına mahkûm edilen otuz bir şahıs hakkındaki cezanın Meclisi
Âlice infazına karar verilmesi zımnında iktiza eden muamelenin ifasına müteda
ir Millî Müdafaa Vekâleti tezkereslle merbutu Divanı Harp kararı ve muhakeme
zabıtnamesi ve müteferri sair evrak Başvekâletin 31.1.1931 tarih ve 6/341 nu
maralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu.
Divanı Harbi Örfî kararile muhakemenin cereyanını gösteren zabıtname
münderecatının hulâsasına nazaran; tekkelerin kapatılmasına ve alelumum tarikatlerle şeyhlik ve dervişlik ve müritlik ve saire gibi unvan ve sıfatların kullanıl
masının memnuiyeti hakkındaki kanun hükmüne mugayir olarak nakşî tarikatı
namı altında ve din perdesi arkasında faaliyette bulunup halkı iğfal ve geniş teş
kilât vücuda getirerek halife unvanını verdikleri bir takım eşhas marifetile husu
si içtimagâhlarda toplanmak ve halka mev'izelerde bulunarak Cumhuriyet ka
nunlarının hükümlerini tenkit ve dinsizlikle ittiham ve binnetice Teşkilâtı Esasi
ye kanununu cebren tağyire teşebbüs gibi fiillere ictisar ve bu faaliyet cümlesin
den olarak Giritli Memet namında biri kendisini Mehdi ilan ederek başına topla
dığı malûmûlesamî eşhas ile Manisadan hareketle Paşaköyü ve Bozalanda esrar
içerek ve zikirler ederek günlerce kaldıktan sonra Menemene muvasalat edip ca
miden üzeri ayet yazılı bayrağı alarak fiilen isyan yaptıkları ve maksatlarını an
lamaya gelen ve dağılmaları hakkında vesayada bulunan Jandarma kumandanı
nın enirini isğa etmiyerek temerrüt ve nihayet tecemmüü dağıtmağa gelen aske
rî kıtası kumandanı Kubilay Beyi silahla yaralamak ve sonra da bıçakla başım
keserek ve kanını içerek ellerindeki bayrağa bağlamak suretile cürüm ika etmek
le maznun eşhastan yukarıda yazılı harketlere temas eden Türk ceza kanununun
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64 üncü maddesi delâletile 46 ncı maddesine tevfikan ölüm cezasına mahkûm
edilen :
1. Manisadan kahveci çırağı Mustafa
2. Manisadan Topçu Hüseyin
3. Manisadan Tatlıcı Mustafa Hüseyin
4. Manisadan Eskici Hüseyin Ali
5. Manisadan Keçeli köyünden Himmetoğlu Süleyman
6. Manisadan Emrullahoğlu Memet
7. Bozalandan Koca Mustafa
8. Bozalandan Hacı İsmail
9. Bozalandan Hacı İsmailoğlu Hüseyin
10. Menemenden Cumai Balalı Ramiz
11.
12.
13.
14.

Menemenden
Menemenden
Menemenden
Menemenden

Çitaklı Molla Süleyman
Yahyaoğlu Hüseyin
Çingene Memetoğlu Ali
Hayimoğlu Jozef

15.
16.
17.
18.
19.

Menemenden
Menemenden
Menemenden
Menemenden
Menemenden

Şımbılh Ali Osmanoğlu Memet
Arnavut Yusufoğlu Kâmil
Kerimoğlu İbrahim
Selimoğlu Boşnak Abbas
Şeyh Esadınoğlu Memet Ali

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Manisa hastanesi imamlığından mütekait Laz İbrahim
Manisadan Mutaf Süleyman
Manisadan Manifaturacı Osman
Manisadan Hafız Cemal
Manisadan Tabur İmamı İlyas Hoca
Manisadan Ali Paşaoğlu Ragıp
Manisadan Şeyh Hafız Ahmet
Alaşehirden Şeyh Ahmet Muhtar
Manisadan Giritli İbrahimoğlu İsmail

Haklarındaki ölüm cezasının Encümenimizce tahvil ve tahfifini müstelzim bir
sebep görülmemiş olmasına binaen mezkûr cezaların infazı ve ölüm cezasına
mahkûm edilen Manisadan terzi Talat ve Paşa köyünden Kâhya Ahmetoğlu İsmailin cezalarmı ikişer sene hapis cezasma tahvili madelete muvafık olacağı ve ve
fatı haber alınan ölüm cezası mahkûmlarından Göreceli Abdülkerim hakkında da
tetkikata mahal kalmadığı ittifakla kararlaştırılmış olmakla Teşkilâtı Esasiye ka-
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nununun 26 ncı maddesine tevfikan keyfiyet Heyeti Umumiyenin tasvibine arz
olunur.
Ad. E. Rs.
Manisa
Mustafa Fevzi
Âza
Ankara
A. İhsan

M. M.
Kocaeli
Selâhattin
Âza
Balıkesir
Osman Niyazi

Kâ.
Balıkesir
Sadık

Aza
Antalya
Ahmet Saki

Âza
Kayseri
Raşit

Âza
Manisa
Kemal

Âza
Kocaeli

Âza
Zonguldak
Nazif

Âza
Mardin
İ. Ferit

Âza
Çorum
Münür

Ragıp

Âza
Edirne
H. Hayrı
O n a y l a n a n r a p o r a göre, 6 1 1 sayılı k a r a r d ü ş ü y o r .
Menemende Vaki Hadise Faillerinden 28 inin Ölüm Cezasına Çarpılma
larına, 2 sinin Cezalarının Tahviline v e l i Hakkında Tetkikata Mahal Kal
madığına Dair (15)
No. : 6 1 1
Tekkelerin kapatılmasına ve alelûmum tarikatlerle şeyhlik ve dervişlik ve mü
ritlik vesaire gibi unvan ve sıfatların kullanılmasının memnuiyeti hakkındaki ka
n u n hükmüne mugayir olarak nakşî tarikati namı altında ve din perdesi arkasın
da faaliyette bulunup halkı iğfal ve geniş teşkilât vücuda getirerek halife unvanı
nı verdikleri bir takım eşhas marifetile hususî içtimagâhlarda toplanmak ve hal
ka mevzilerde bulunarak Cumhuriyet kanunlarının -hükümlerini tenkit ve din
sizlikle ittiham ve binnetice Teşkilâtı Esasiye kanununu cebren tağyire teşebbüs
gibi fiillere ictisar ve bu faaliyet cümlesinden olarak Giritli Memet namında biri
kendisini Mehdi ilan ederek başına topladığı malumülesami eşhas ile Manisadan
hareketle Paşa köyü ve Bozalanda esrar içerek ve zikirler ederek günlerce kaldık
tan sonra Menemene muvasalât edip camiden üzeri ayet yazılı bayrağı alarak fii
len isyan yaptıkları ve maksatlarını anlamıya gelen ve dağılmaları hakkında vesayada bulunan Jandarma kumandanının emrini isga etmiyerek temerrüt ve ni
hayet tecemmüü dağıtmıya gelen askerî kıtası kumandanı Kubilay Beyi silahla
yaralamak ve sonra da bıçakla başını keserek ve kanını içerek ellerindeki bayra
ğa bağlamak suretile cürüm ika etmekle maznun eşhastan yukarıda yazılı hare
ketlere temas eden Türk Ceza kanununun 64 üncü maddesi delâletile 146 inci
maddesine tevfikan ölüm cezasına mahkûm edilen :
(15) Resmi Gazete : 32.1931-1716 Kavanin Mecmuası, Sayı S. 239-240
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1. Manisadan
2. Manisadan
3. Manisadan
4. Manisadan
5. Manisadan
6. Manisadan
7. Manisadan

kahveci çırağı Mustafa
Topçu Hüseyin
Tatlıcı Mustafa Hüseyin
Eskici Hüseyin Ali
Keçeli köyünden Himmetoğlu Süleyman
Emrullahoğlu Memet
Mutaf Süleyman

8. Manisadan Manifaturacı Osman
9. Manisadan Hafız Cemal
10. Manisadan Tabur imamı Üyas Hoca
11. Manisadan Ali Paşaoğlu Ragıp
12. Manisadan Şeyh Hafız Ahmet
13. Manisadan Giritli İbrahimoğlu İsmail
14. Manisa hastane imamlığından mütekait Laz İbrahim
15. Alaşehirden Şeyh Ahmet Muhtar
16. Bozalandan Koca Mustafa
17. Bozalandan Hacı İsmail
18. Bozalandan Hacı İsmailoğlu Hüseyin
19. Menemenden Cumai balalı Ramiz
20. Menemenden Çitaklı Molla Süleyman
21. Menemenden Yahyaoğlu Hüseyin
22. Menemenden Çingene Memetoğlu Ali
23. Menemenden Hayimoğlu Jozef
24. Menemenden Şımbıllı Ali Osmanoğlu Memet
25. Menemenden Arnavut Yusufoğlu Kâmil
26. Menemenden Kerimoğlu İbrahim
27. Menemenden Salimoğlu Boşnak Abbas
28. Şeyh Esatoğlu Memet Ali
Haklarındaki ölüm cezasının tahvil ve tahfifini müstelzim bir sebep görüle
memiş olmasına binaen mezkûr cezaların infazına ve ölüm cezasına mahkûm
edilen Manisadan Terzi Talât ve Paşaköyünden Kâhya Ahmetoğlu İsmailin ceza
larının ikişer sene hapis cezasma tahviline ve vefatı haber alınan ölüm cezası
mahkûmlarından Göriceli Abdulkerim hakkında da tetkikata mahal kalmadığı
na, Umumî Heyetin yirmi beşinci inikadının birinci celsesinde karar verilmiştir.
2 Şubat 1931
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G - Olayın Son Bulması
Menemen kazasıyla Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında ilan edi
len ve 28 Şubat 1931'de süresi sona eren sıkıyönetimin Balıkesir ve Ma
nisa Merkez kazalarından kaldırılmasına ve yalnız Menemen İlçesinde
8 Mart'a kadar uzatılması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış ve bu ka
rar TBMM Genel Kurulunun ıttılaına sunulmuştur (16).
Bütün vatandaşları derinden yaralayan Menemen faciasının suçlula
rı kısa sürede yargılanıp, hak ettikleri cezalara çarptırıldılar.
23 Aralık 1930 Salı günü meydana gelen olayın suçlularının 3 Şubat
1931'de idamlanyla sona erdi (17).
Örfi İdare Menemen'den 7 / 8 Mart 1931 tarihinde kalktı (18).

(16) Tutanak D., C. 25, S. 56, Ta.: 262.1931
(17) Cumhuriyet Gazetesi: 42.1931
(18) Cumhuriyet Gazetesi: 83.1931
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İNKILÂBIN KUVVETİ
24 KANUNUEVVEL 1930 NO. : 7277

Koca Menemen'de bu hainlerin arkasına takılacak
bir kişi çıkmamıştır (*)
Sefil altı serseri dün sabah Menemen'de bir hâdiseye sebebiyet verdiler. Genç
bir zabitimizin ve iki vatandaşın ölümü ile neticelenen bu vaka alelade bir hâdi
se olmaktan uzaktır. Küçük te olsa irticaî bir harekettir.
Mahallinde sureti mahsusada yaptırdığımız tahkikat neticelerini, karilerimiz
havadis sütunlarında okuyacaklardır. Ve göreceklerdir ki aptalca bir harekete te
şebbüs eyleyen bu adamlar; dini alet ederek işe camiden, cami bayrağım ele al
makla başlamışlardır. Yine memnuniyetle müşahede edeceklerdir ki koskoca Me
nemen kazasından bu serserilerin arkasına takılabilecek tek bir beyinsiz çıkma
mıştır. Üç şehidin elemi bir taraftan kalbimizi yakarken diğer taraftan da bize
Menemen halkının şuurlu hareketi vicdanlarımıza huzur ve inşirah veriyor.
Memlekette irtica vardır. İnkılâp tehlikeye düşüyor diye yaygara yapmış olan
lar Türk milletinin inkılâba karşı sadakat derecesini bir defa daha görerek hicap
hissetmelidirler.
Altı sefil elinde mavzerler ile bir cami içerisine giriyorlar bayrak açıyorlar,
kendilerini himaye eden kuvvetlerin Menemen'i çevirdiğini soyuyorlar ve çarşının
ortasına geliyorlar. Nihayet bu vaziyet karşısında cahil sanılan halk tabakasın
dan da 5-10 kişinin bu sürüye katılabilmesi pek müsteb'at görülemezdi. Bu al
danışın neticeyi asla değiştirmese bile belki üç beş kişinin daha ölümünü intaç
edebilirdi. Fakat memnuniyetle görüyoruz ki on binlerce nüfustan tek bir kişi bu
irticai harekete yaklaşmamıştır, hatta onu nefretle telin eylemiştir.
Esasen böyle çılgınca tecrübelerle talilerini denemek istiyenler daha evelce de
zuhur etmiştir. Hatta nisbeten maarif nurundan en fazla mahrum kalmış şark vi
lâyetlerimizde irticaî hareketlere teşebbüs olunmuştur. Lâkin ateş hemen doğdu
ğu yerde bastırılmış, mevziî kalmış ve cumhuriyetin yenilmez kuvveti onları ol
dukları yerde boğmuştur.
Dahilden ve hariçten yapılan tahrikat daima ve daima ezilmiş ve parçalan
mıştır. Daha dün denecek kadar yakın bir mazide uğradığı akibet meydanda de
ğil midir? Cumhuriyetin imanlı ve şuurlu gençliği dün olduğu kadar bugün de,
yarın da bu kabil irtica yılanlarının baş kaldırmasına asla müsaade etmiyecektir.
Bu noktada kimsenin iştibaha hakkı olamaz. Nerede kaldı ki şimdiye kadar,
bir çok inkılâbata rağmen, İzmir mıntakasında hiç bir defr, ihtilâlkârane harekât
şöyle dursun, böyle bir teşebbüsün akle getirildiği bile vaki değildir. Mmtakamız
daima harekâtında millî duygularını şuurlu, imardı mefkurelerini rehber ittihaz
etmiş doğru yoldan asla inhiraf eylememiştir. Bu itibarla Menemen hâdisesi hay(*) Yeniasır Gazetesi 24.12.1930-7277
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retle karşılanmağa lâyıkdır. Mamafih buna Menemen hâdisesi demekten ziyade
altı mecnunun küstahlığı demek ve o suretle tavsif eylemek daha doğru ve daha
isabetlidir. Çünki aksi bir mütalaa Menemen'in şuurlu halkına onun vatanper
ver cumhuriyetçi çocuklarına hakaret teşkil eder.
Menemen'in hâdiseyle alâkası yoktur. O yalnız bu altı esrarkeşin tecavüzüne
uğramış ve sinesinde üç muazzez şehide yer vermiştir.
Buna mukabil inkılâbın çelik kuvveti bir kere daha kendisini tebarüz ettir
miştir.
Şu küçük hâdisenin büyük şehitlerinin ruhlarım taziz ederken hatırlatmak
isteriz ki bugün inkılâp yolunda hayata gözlerini kapayanların ruhları, hatırala
rı inkılâba kanat geren memleketin Cumhuriyetçi nesline meş'ale yakacak, onun
kuvvet ve imanını artıracaktır.
İsmail Hakkı
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HAYASIZCA İDDİALAR
Ne yaptıklarını bilmeyen gafiller efkârı bulandırmak sevdasında (*)
Menemen'de altı serserinin mecnunane teşebbüsleri malûmdur. Hâdise etra
fında yapılmakta olan tahkikat henüz neticelenmiş değildir. Bu itibarla resmî
makamat sıkı bir ketumiyet muhafaza ediyorlar. Yalnız iki günden beri mahallin
de yaptığımız hususî tetkikat irticaî harekete Menemen halkının tamamen lakayt
kaldıklarını bilâkis inkılâba şuurlu bir imanla merbutiyetin tabii bir neticesi ola
rak nefret ve tel'in hisleri meşbu bulunduklarını meydana koymuştur. Tevkif edi
len ve nezaret altına alman eşhasın içtimaî mevkileri ve hüviyetleri vak'anın ma
hiyetini açıkça ortaya koymağa kâfidir. Vaziyet bu kadar bariz ve açık iken patlayasıca midelerini şişirmek için namus ve şeref mefhumlarını unutan, siyasî ih
tiraslarını tatmin yollarında gözlerini ve vicdanlarım körleten bazı kalem sahiple
ri hakiki mes'ulleri bir tarafa bırakarak rakiplerine saldırmağa koyuldular. Bunu
biliyoruz ve defatla tecrübe ettik. Bu adamların vatan, memleket, halk mefhumlarile alâkaları yoktur. Onlar yalnız ve yalnız kendi midelerini düşünürler ve bu
uğurda haysiyet ve vicdan bağları onları asla alâkadar etmez. Bu sefiller isterler ki hakikati söyleyen halkın ihtiyaçlarım terennüm eden her ses sussun hiç bir
taraftan en ufak bir tenkit sadası yükselmesin. Tethiş siyaseti herkesi yıldırmış
ve onlar bu ölü sükûneti içinde ipliklerini boyasmlar. Bu hedefe vasıl olmak için
her ne yapmak lâzımsa-yapılsm. Memlekette Cumhuriyet idaresi varmış; hürri
yet havası esiyormuş. Böyle şeyler onların akıl ve zihinlerine giremez. İşte bu
efendiler, icabında bütün bir halk kütlesini tahkir ve tezyiften de kaçmazlar. Hâ
diseler icadına, ikama muktedirdirler. Tek bir düşünceleri vardır : Para!..
Güya bu adamlar fırkacıdırlar. Fırkanın en sadık bendesidirler. Lâkin bilmez
ler ki gözlerini bürüyen ihtiras dumanları arasında fırkalarının temellerini kemi
ren yine bunlardır. Çünki fırkalarının prensiplerinden düşüncelerinden ve fırka
cılığın ne demek olduğundan bi haberdirler. Meselâ, geçenlerde Söke'de köylüler
le bir arazi ihtilâfı tahaddüs etti. Gazeteye gelen şikâyeti yazdık. Vay efendim sen
misin bunu yazan..! Köylüleri hükümet aleyhine tahrik ediyormuşuz daha neler,
neler..! Halbuki bu gafiller bilmiyorlar gibi kendi fırkalarının prensibi köylüyü
arazi sahibi kılmaktır. Üç senedenberi Gazi ve Başvekil paşalar defatle Büyük
Millet Meclisi kürsüsünden bunu teyit etmişlerdir. Bu hususta meclisten kanun
çıkarmışlardır. İzmir vilâyeti dahilinde bütün metruk çiftlikler, milli arazi köylü
ye tevzi edilmiş ve edilmektedir. Tire'de bir vatandaşa ait babadan kalma çiftlik
istimlâk olunmuş içerisindeki çiftçiye dağıülmıştır. Ayni kazada muhasebei hususiyeye ait çiftlik hakkında tevzi kararı verilmiştir. Bütün bu hakikatler göz
önünde iken köylüyü tahrik iddiası varit olabilir mi?
Olur! Çünkü işin ucu Söke'de sabık halk fırkası mutemedi Hüseyin beye do
kunmuştur, Hüseyin beyle bu gazeteciler arasındaki münasebeti tayin bizim va
zifemiz haricinde kalır. Bu vaziyet karşısında fırka prensiplerinin ihmal yalnız
(*) Yeniasır Gazetesi 25.12.1930-7278
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bunların yapabileceği iştir. Köylü yüzünden beş on gazete fazla satmak keyfine
gelince : buna en ziyade alışkın olan ve abone bedellerini jandarma kuvvetlerile
toplattıran herkesin malûmu olan gazetedir. Bütün bunlar kâfi değilmiş gibi şim
di de namussuzca ve alçakça Menemen şekâvetinin mes'uliyetini muhalif gazete
lerin neşriyatına tahmil eylemek küstahlığına düştüler. O gazeteleri ki inkılâba
sadakat yolunda kendilerile mukayeseyi bile bir hakaret telakki ederler. Tabiî
maksatları aşikârdır. Bu suretle muhalif gazeteleri akıllarınca susturacaklar ve
meydanı boş bulup atlarını diledikleri gibi koşturacaklar. Yine bu gafiller hâlâ
anlamamışlardır ki halk kendilerinden müteneffirdir. Türkiye'de vicdanının sesi
ni dinleyen tek bir gazete kalmamış olsa yine onların hezeyanlarını dinlemiyecek,
okumıyacaktır. Nitekim ki dün okumamıştır, bu gün de okumuyor. Ve ebediyen
okumayacaktır. Yine şahsî ihtiraslarının kurbanı olan bu zavallılar ne yaptıkla
rını bilmeyerek altı hainin alçakça teşebbüsünü izam ediyorlar. Umumî efkârı
heyecana vermek için aslı olmayan yüzlerce vatandaşın tevkif edildiği haberini
yazmaktan sıkılmıyorlar. Umumî efkârın daha başka türlü ne şekilde heyecana
düşürülebileceğini bilmiyorlar? Ancak bütün bir Menemen halkını tahkire varan
ve derhal doğduğu yerde boğulan bir irtica hareketini dallı budaklı gösteren halk
nazarında büyülten yazılar etrafında iddia makamının ne düşündüğünü ne ya
pacağını elbette göreceğiz. Yalnız bize hâdisenin muharriki sıfatını da vermekten
çekinmeyen vicdansızlara hatırlatalım ki biz kendileri gibi güçlük göstermiyecek
efkârı bulandırmak hususundaki ihtiras ve emellerini bildiğimiz halde hâdisenin
asıl müşevvik muharriki olabileceklerini iddiaya kadar varamıyacağız. Yalnız şu
nu eyice bilmelidirler ki inkılâbın, inkılâp eserlerinin en kuvvetli müdafilerinden
biri de bu sütunlardır. Hayasızca iddialara mahal yoktur.
İsmail Hakkı
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ŞERİAT İSTERİZ ! (*)
Menemen'deki yeniçeri usulü tecavüze Türk inkılâbı
tahammül edemez !
Fırkacılık namı altında memleketin muhtelif yerlerine atılan fesat tohumları
Menemen'de filiz verdi. Şeriat namına (İnna fetahnaleke) bayrağını açan müfsitler biri muallim, biri zabit biri bekçi olmak üzere üç vatan evlâdının kanına gir
di.
Bu elim hadise Türk inkılâpçılarım yeniden teyakkuza davet edecek bir has
talık alâmetidir. Bu alâmet gösteriyor ki şurada burada büyük Türk inkılâbından
menfaatleri bozulan cumhuriyet düşmanları yeniçerilik devrinin isyan ve ihtilâl
şiarı olarak kullandığı "Şeriat isteriz!" yaygarası ile artık tarihe karışan eski de
virleri hâlâ geri getirebileceklerini zannetmektedirler.
Bu kör ve cahil, karanlık vicdanlı mahlûklara şunu anlatmak lâzımdır ki :
Cumhuriyet idaresi hiç bir kimsenin dinine, itikadına, mezhebine karışmak iste
mez. Fakat hiç bir vakit yine bu idare Türk milletinin mukadderatına hâkim olan
ve dini dünya işlerinden ayıran Büyük Millet Meclisi kanunlarına herhangi bir
şekilde vuku bulacak bir tecavüze kafiyen tahammül edemez.

(*) Vakit Gazetesi: 25 KÂNUNUEVVEL (Aralık) 1930-4657
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DEMOKRASİNİN BAŞI (*)
- Gençlik fırkalar istemektedir.
- Bize üçüncü fırka da lâzımdır!
Amerikan çocukları yahut İngiliz bunakları ile kendimizi kıyas mı edeceğiz?
Fakat bu sırada hiç ikiye ayrılrmyan şeriat fırkasının yeni bir adamı, bir kü
çük zabitin kanını akıttı. Bir muallimin kafasını kesti, bayrak demirine geçirdi ve
helaldir, diye müritleri avuç avuç bedbaht gencin kanını içtiler.
Gerçi etraflarına yalnız bir kaç yobaz toplıyabilmişler. Çünkü Garp Anadolusu, memleketin en ileri yerlerindendir, bir.. Şeyh Sait ve Ağrıdağı birbiri üstüne
Ankara'nın sert sillesini yemiştir, iki..
Biz Serbest Fırkanın Balıkesir'de gizli zikirler ve tekbirlerle karşılandığını bil
miyor değil idik; Akhisar'daki yeşil bayrağı "Yarınlar, "Son Posta" 1ar :
- Belki fırkaların tekleşmesine sebep olur; belki anarşi çabuk boğulur, diye,
ancak, bunun için, tespih çeker gibi, 99 kere tekzip ettiklerini de anlıyorduk.
Şehit küçükzabit, sen bir kaç sene evvel Konya sokaklarında başı koparılan
ların, geçen sene Şark dağlarında demir telle boğazı parçalananların, ve sen, ba
şı testere ile kesilen şehit muallim, daha altı sene evveline kadar Bolu mektebi
nin pencerelerinde kanı kurumamış genç arkadaşlarının, ve Şeyh Saidin kanım
içtiği muallimin kurbanlar silsilesine katılıp gittiniz.
Şeriat, her nerede bulursa demokrasinin başını testere ile kesip yeşil bayra
ğın demirine işte böyle geçirir!
Hayır, hayır, ne Şeyh Sait bir serseri idi, ne Ağrıdağındaki Halit bir serseri
dir, ne de Derviş Mehmet'e serseri denilebilir. Derviş Vahdeti de bir serseri değil
idi.
Zekeriya Beyefendi, ne Patrona Halil, ne Kabakçı Mustafa, ne yeniçeri reisle
ri, hiç biri serseri değil idiler. Bunlar muvaffak olmadıkları zaman böyle der, ge
çeriz. Tarih bunların muvaffak olmuş olanlarının ismini "Hazret" siz ve "Radıyallahuanh" siz ağzına almaz.
Halife ve Padişah Sultan Reşat'ın tekkelerden çıkmadığını siz bilmez misiniz?
Büyük harpte ordumuza Derviş ve Şeyh peşinde din taburları taktığımızı duyma
dınız mı?
Bütün bu şeyhler, dervişler, müritler, mehtiler, vicdan bezirganları, bugün
kü Türkiye'de nefes almakta ve yaşamaktadırlar.
Bunlara karşı cumhuriyet, demokrasi, Garplilik idealini tutan, Ankara'nın
yüksek ve sarp inkılâpçılığıdır.
Hasis ve mağrurlar, şuna buna çalım satmak için politika oyununa başladık
ları vakit, şeriat fırkası bir müddet kulağını Ankara'ya doğrultur; söğüntü, bele
diye reislerinden meclise, meclisten vekillere, vekillerden Başvekile çıkü mı, dev
let reisine açık mektuplar, kılıçlı asker "resimli makalesi", "el üstünde kimin eli
(*) Milliyet Gazetesi: 25.12.1930-1751
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var" sinsilikleri başladı mı, külahlar takılır; cübbeler giyilir; mavzerler dolduru
lur ve testereler bilenir.
Bizim gazetelerin Fransızcalarını okuyup ta sözlerimize inananlar bu haberi
gördükleri zaman hepsi bir tertip yanlışı var, zannedip :
- Telgrafın başındaki "İzmir" kelimesi, "Kabil" olmalı, demişlerdir.
Fakat bütün bu zanlar, örtbaslar, orada genç bir tayyareci, burada bir jan
darma zabitinin, orada bir muallim Dündar'ın, burada bir muallim Ragıp'm başı
kesilmesine, eti doğranmasına, ve kanı içilmesine mâni olmaz.
Ne diyelim, yaşasın bizim demokrasinin cinayetleri!
Ve 99 fırka isteriz.

Evet, Türkiyede ne irtica, ne de anarşinin muvaffak olmasma imkân yoktur.
Çünkü mes'uliyetini hisseden bir inkılâp fırkası, ve onun başında büyük inkılâp
çılar vardır.
Gerçi bu fırkayı yıkmak ve bu şefleri çürütmek için yüz türlü maske takınan
müfsitler, çok uğraştılar; karikatür, tehzil, safsata, bütün silâhlara sarıldılar. Bu
hırs, hmç ve haset sisli Ankara kayasının dibinde köpürdü, durdu.
Eğer Ankara'yı düşürebilseydiler, kimi bilerek kimi bilmiyerek, kimi istiyerek
kimi istemiyerek, inkılâbın kafasını düşürmüş olacaklardı. Bizim kafalarımız bir
çoklarının kafaları ile ayni sepette buluşacaktı; fakat orada kesik başlar konuşa
rak, münakaşa ederek, kimin haklı, kimin haksız olduğunu meydana çıkarmağa
muvaffak olamıyacaktık.
Memleketin fikrî, içtimaî siyasi terbiyesi ve seviyesi, Garp milletlerinin dere
cesini buluncaya kadar Ankara kendini nazariye denizinin serin dalgaları üstü
ne bırakıp keyif çatamaz.
Menemen'e gelen kudurmuş, ya çıldırmış bir adam değil, bir cemiyet tarafın
dan hazırlanmış, çetesini toplamış, vuruşmağa dağa çıkmağa karar vermiş sini
ri yerinde bir adamdır. Bir vak'ayı büyütmek korkaklık ve küçültmek, eğer he
saplı değil de gaflet neticesi ise, gurur eseridir : Korkaklar gibi mağrurlar da ça
buk düşerler.
Hesaplı kelimesini merak mı ettiniz? Evet, Menemen vak'asına konan teşhis
ler politika tüccarlığına ket vurur diye düşünenler şu bizim eski Babıâli cadde
sinde az değildir.
Bir memleketin vaziyetini, hususiyetini, yüzünü astarım iyi tanımıyanlar, o
memlekette her vakit davalarını kaybetmişlerdir ve kaybedeceklerdir. İnkılâplar
ideal şuurunu kaü realite kabı içinde saklamazlarsa, yalnız düşünürler ve gör
mezlerse, kendilerini dar bir yuvarlak içine hapsederlerse, kış sinekleri kadar ko-
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layca avlanırlar. Sekiz taraftan öne sürülen çiçek demetlerinin her yaprağı arka
sında süslü bir nazariye öksesi saklanmıştır : Tutarsanız elinizden, koklarsanız
burnunuzdan tutulursunuz.
Sekir verir diye şıra bile içmiyen Derviş Mehmet, muallim Ragıp'ın damarla
rındaki demokrasi şarabını zemzem gibi tas tas, avuç avuç kursağına indirdi.
Bizim demokrat, lâyık, liberal muhalefet çocuğunu, "Balıkesir" de bir tekke
de yatırıp kaskete yarım keçekülâh biçimi veren müritler büyültmeğe çalışmadı
lar mı?
Demokrasinin ömrüne bir daha dua edelim.
FalihRıfkı
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VAZİYET CİDDİDİR (*)
Büyük hastalıklar ekseriya küçük arızalar ile başlar; bu arıza bazan ehem
miyetsiz bir baş ağrısı, yahut hafif bir hararet yükselmesidir; vücudun her han
gi bir şekilde bir ıstırap hissetmesidir. Bu gibi arızaların bir kısmı (intanî) mahi
yette olmadığı için kendi kendine gelip geçer, fakat bazan da olur ki zahirde
ehemmiyetsiz görülen arıza vücudun her hangi bir noktasına yerleşmiş semli bir
mikrobun faaliyeti eseridir. Bu gibi ahvalde arızanın şekli ne kadar küçük, ne ka
dar ehemmiyetsiz olursa olsun daima ilk andan itibaren azamî derecede dikkat
ve itinayı icap eder. Aksi takdirde ihmal edilen o küçük arızanın bir zaman son
ra tehlikeli bir âfet halini aldığı görülür. Hatta hastalık bütün avarızı, bütün netayici ile meydana çıktıktan sonra alınacak tıbbî tedbirler bazan faydasız olur.
(Menemen) de zuhur eden son hâdiseyi biz bu ikinci nevi hastalık alâimine
benzetiyoruz. Çünkü bu hâdisenin içyüzünde bir takım gizli fesat mikropları his
sediyoruz. Cumhuriyet kanunları hiç bir kimsenin dinî itikadına, ibadetine ka
rışmaz. Herkes istediği şekilde Allah'ına ibadet etmekte hürdür. Nitekim şeriat is
temek için Manisa'dan Menemen'e giden müsellâh fesat çetesi de oraya vardığı
zaman herkesi camie toplanmış, sabah namazı kılarken bulmuştur. Bununla be
raber bu mürteciler kendi hallerine yaşıyan bu masum halkı cumhuriyet kanun
ları aleyhine isyana teşvik etmiştir. Kendilerini cumhuriyet kanunlarına itaate
davet eden inzibat kuvvetlerine ateş açmıştır. Bir zabit ile bir bekçinin kanım
akıtmıştır. Sonra bu kara vicdanlı insanlar kendilerine nasihat etmek istiyen
genç münevver mektep muallimini öldürmek, başını vücudundan ayırarak şeri
at namına açtıkları bayrağa takmak, sonra kanını helâldir diye içmek vahşetini
göstermişlerdir. Bu adamların din ve şeriat namına irtikâp ettikleri bu vahşet ve
cinayetler hangi din ve şeriat kaidesiyle telif edilebilir?
Her halde Manisa gibi memleketimizin nisbeten en münevver bir muhitinde
bir takım kimselerin kendilerinin din ve kan kardeşi olan en kıymetli vatan evlât
ları aleyhine bu derece merhametsiz bir vahşete ve cinayete sevkeden amilleri
alelade nazar ile görmek doğru değildir.
Fethi Beyin Serbest Fırkası faaliyette bulunduğu, hususile belediye intihabaü mücadeleleri olduğu sıralarda şurada burada yeşil bayrak çekilmek, din perde
si altında propaganda yapılmak şeklinde bazı şikâyetler gazete sütunlarına kadar
aksetmişti; fakat fırka mücadeleleri arasına karışan b u şikâyetler sırf fırkacılık
gayretile icat edilmiş uydurma sözlerden ibaret olmak üzere gösterilmek istenil
mişti. Halbuki şimdi ortada müsbet bir hakikat, her türlü şüphelerden azade bir
hâdise vardır. Şimdiye kadar el altından hükümet aleyhine dinsizlik propaganda
sı yapan adamlar ellerine silâh alarak meydana çıkmak ve devletin inzibat kuv(*) Vakit Gazetesi: 26.12.1930-4658
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vetlerine müsellâhan karşı gelmek cesaretini göstermişlerdir. Bu vaziyeti çok dik
kat ve ehemmiyetle mütalaa etmek ve ona göre tedbirler almak zarureti vardır.
Vakıa hâdiseyi bir iki meczubun cinneti eseri gibi telâkki edenler görülmek
tedir. Fakat böyle bir telâkkiye kapılarak işi tamik etmemek ve ona göre esaslı
tedbirler almamak bizi bir gün tamiri imkânsız olmasa bile çok müşkil tehlikeler
karşısında bırakabilir.
Mehmet Asım
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MENEMEN'DEKİ İRTİCAİ HAREKET (*)
Nakşibendi tarikatine mensup oldukları söylenen altı yedi kişi Manisa'dan
kalkarak bir sabah erkenden ve müsellehan Menemen'e gelmişler, camii basarak
oradan aldıkları bayrakla "şeriat isteriz!" diye yaygara koparmağa başlamışlar ve
halkı kendileri ile beraber sürüklemeğe çalışmışlardır. Tafsilât malûmdur : Halk
bu güruhun yaygarasına kapılmamıştır. Vuku bulan müsademede zabit vekili bir
genç ile bekçi şehit düşmüşler, mürtecilerden bir kaçı yaralanıp ölmüşler, üst ta
rafı orada, kaçan iki kişi de Manisa civarında yakalanmışlardır. İlk nazarda işin
Manisa'da hazırlanmış olduğunu ve onu hazırlıyanlarca en müsait zannolunan
Menemen'de tatbik mevkiine konulmuş bulunduğuna hükmedilmiştir. Ancak
mevkuf mürtecilerin ilk ifadeleri deli saçmasmı andırıyor. Yoksa bu adamlar yürimeyen teşebbüsleri neticesinde aralarında evvelce verilmiş bir karar mucibince
işi deliliğe mi vuruyorlar?
Müsellâh bir çete haline inkılâp ederek fena ve kapkara tasavvurlara Mene
men'de patlak verdirmek için günlerce kara seyahati yapmak ve bir sabah erken
den bütün Menemen'i velveleye vermek te pek deli işi değildir. İşin zahiri şeklin
deki tertibat adeta uzun boylu istihzarat farzettiriyor. O halde bu mes'ele etrafın
da şimdilik bilinebilen kısım bilinmiyen aksama nazaran pek (lâşey) hükmünde
sayılmak zarurîdir. Manisa'da hazırlanıp Menemen'de tatbika çıkarılan tertibat
bundan ibaret olmamak lâzımdır gibi görünür.
Bu müsellâh mürteci çetesi Menemen'de niye muvaffak olmak ümidinde idi?
Farzı muhal olarak bütün Menemen'i ayaklandırsa ne olacakü? Bu takdirde İz
mir üzerine yürümeği mi hesap etmiş bulunuyorlardı? Hareketin İzmir'de dahi
muvaffakiyeti için istinat ettikleri ümitler ve emeller ne idi?
Mürteciler Menemen'de bile malihulyalarının hüsranı içinde boğulmuş bulu
nuyorlar. Binaenaleyh tasavvurları nelerden ibaret olursa olsun ve tertibatları
neleri ihtiva ederse etsin tabii kolay kolay hiç bir şeye muvaffık olabilecek değil
lerdi. Türk inkılâbının çelik muhafızları vardır ve milletin aklı selimi kolay kolay
böyle dalgalara tutulmıyacak kadar kuvvetli ve uyanıktır.
Maamafih hâdisenin şu miskin halinde dahi ibret alınacak bir macera teşkil
ettiğine şüphe yoktur. Son zamanlarda hükümetin ihmal ve müsamahası önün
de hürriyetin memleketimizde alabildiğine sui istimal edildiğini hep görüyor ve
biliyoruz. İnkılâp istihaleleri namına yeni merhalelere geçmiş bizimki gibi bir
memlekette matbuat hürriyeti namına hükümetin bu kadar küfür ile hücuma
maruz kalması muhtelif tabakalardaki istidatlara işte böyle feveran cüret ve im
kânları verir. Şimdi hayretle ve ibretle haürlıyoruz :
31 marttan evvel biz bir arkadaş ile vaziyetten mülhem bir tiyatro yazmağa
koyulduk ve eseri bir an evvel bitirip oynatmak için acele ediyorduk. Bu eserde
hürriyete yeni yetişmiş bizim memlekette -ve o zaman tahsisen İstanbul'da- irti(*) Cumhuriyet Gazetesi: 26.12.1930-2385
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ca hazırlanıyor çıkryor, etraftan yetişen hüriyetperver kuvvetlerin savletleri ile bu irti
ca bastırılıyor ve nihayet son perde 101 pare top gürültüleri içinde kapanıyordu.
O kadar acele ettiğimiz halde yetişememiştik, hâdise bize takaddüm ederek
mes'ele tiyatro sahnesi yerine -fakat aynen bizim gördüğümüz şekil ve suretlememleket sahnesinde oynanmıştı.
Bunun gibi mefsuh S. Fırkanın gafil müdürlerindeki sakat hareketleri şe
ametle tavsif ederken onların himmetile zamanın meşimesinde tekevvün etmeğe
başlıyan fesat cenini ayanbeyan farkediyorduk. Mağşuş fikirli, aslı nesli bozuk
bir kaç hergelenin matbuat hürriyeti namına her gün kustukları hezeyandan ta
biî böyle neticeler çıkacaktı. Bunda şaşılacak hiç bir cihet yoktur. Matbuatın
hürriyeti mukaddesse şahsiyeti de muhterem olmak lâzımdır. Şeyh Sait isyanı
nın ihzarında sui istimal olunan matbuat hürriyetinin alâkası tevsik edilmedi
mi? Ne zamana kadar dikkatsiz ve himmetsiz hükümetlerin vaziyet karşısındaki
takdirsizlikleri yüzünden bu memlekette böyle ikide bir 31 martlar tekerrür edip
duracak?
"Şeriat isteriz!" davasına gelince bunun manası sadece yenilik istemeyiz de
mek olduğu malûmdur. Bu, bu memlekette kökünden sökülüp atılmak lâzım ge
len tarihi bir Yeniçeri an'anesidir. Yoksa ne o zaman, ne bu zaman ortadan din
kalkmış değildir ki hatta onu yeniden istemeğe mahal olabilsin.
Cumhuriyet devrindeki yegâne fark ve faziletli fark dinin dünya işlerinden ay
rılmış olmasıdır. Günün yirmi dört saatinde ibadet etmek istiyenlere meydan ala
bildiğine açıktır, hiç bir mâni yoktur. Yalnız bu devirde din kul ile Allah arasın
daki vicdanî rabıta halinde tecrit edilmiş ve dünya işleri tamamen tefrik oluna
rak kanunlara tevdi olunmuştur. İşte o kadar.
O halde eğer memleketi karardık bir mazinin yokluk uçurumlarında boğup
mahvetmek istemiyorsa ne diye din ve şeriat istiyorlar?
Memleketin uyanık çocukları pek iyi bilirler ki teceddüt ve terakki yolunda
adımlar bizim için hayat, bizi onlardan çekip geri almak istiyen hareketler ise
ölümdür. Millî ve içtimaî hayatımıza ona göre çekidüzen vermek mecburiyetinde
yiz.
Yunus Nadi
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POLİTİKA (*)
Divanı Harpte
Menemen kargaşalığında ecnebî olarak İsanın parmağı çıktı : Derviş Mehmedi Şama çağırmış. İşin içinde ondan başka İngiliz donanması, Sultan Hamidin
oğlu, Çin, esrar, enfiye, ak sakal, beyaz sarık fakat kıymetli çeşit Esattir :
- Oğlum, din ve şeriati sana, sizi de Allaha ısmarlıyorum.
Hareketin fikir ve telkin tarafı bizi bu asrın insanları olduğumuzdan şüphe
ettirecek kadar aşağı, kısır ve basit, fakat saltanat hazırlığı gibi apaçık bir hede
fi var. Bütün gözler kıbleye döner gibi, hudut boyuna çevrilmiş, boyuna bir şey
beklemektedir :
Değiştirecek, yenileştirecek, alt üst edecek, şapkayı ve Lâtin harfini göstere
cek bir şey... Kalabalıkta böyle bir bekleyiş hissi, kulakların işidilecek bir sese
doğru dikilişi, sinir gerginliği büyük tehlikelerdendir, böyle bir kalabalık kuru bir
saman yığınına benzer; ateş değil, kızgın güneşte bile tutuşur.
Halkı asıl işte bu basit, bu aşağı, bu insana çocukça gelen telkinlerden koru
mak lâzımdır. Halk felsefe ile, demokrasi nazariyetleri ile, mantık ve hukuk oyun
ları ile avlanmaz :
Üfürükçü tertipleri ile tuzağa düşürmektir.
Menemen muhakemelerini takip ediniz :
- Bu mu idi? Diye dudak bükmelidir. Tekke ve köy budur ve mürit, ta asırlardanberi Derviş Mehmet idi, şeyh'te, hep bu ihtiyar Erenköy kurdu!
Latin Harfi
- Küçük çocukların mektepte nasıl Türkçe okuduklarını hiç dinlemiyor mu
sunuz?
-Hayır...
- Kendimi Ermeni mektebinde zannediyorum, uzatmaları ve komaları kaldı
rarak, kelimeyi ve şiyveyi mahvettiniz ma'na kelimesini, oğlum bana gibi, o ka
dar kısa ve kuru okuyor, vefat etmek gibi telâffuzlarda Manakyan sahnesini ha
tırlıyorum.
Sebebi? Çünkü vefat kelimesinin son hecesini uzatmamaktadırlar.
- Doğru... Lütfen bana insan olmak sözünü tekrar ediniz, insanın son hece
sini uzatmıyorsunuz. Eğer kırk sene evvel böyle telâffuz etseydiniz, büyük baba
nız sizde de Ermeni ağzını bulacaktı. Çok kullandığınız bir kelime olduğu için, in
sanın uzatmasını yedirmişiz. Maarif Emini derken Emin kelimesini uzatıyorsunuz; fakat Mehmet Emin derken uzatmıyorsunuz Niçin? Çünkü ismi has olarak
çok kullanılan bu kelimeyi şimdiki telâffuz sokmuştur. Fakat, kırk sene evvel ba
balarımız için iki emin arasında hiçbir fark yoktu; ikiside uzatmalı idi.
"Sizin Ermeni şivesi dediğiniz, belki türk şivesinin kendisidir. Babamızın zev(*) Hakimiyeti Milliye Gazetesi: 19.1.1931-3420

545

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
kinin almadığı binlerce telâffuz şimdi, nasıl bizim zevkimize uygun geliyor ve ak
si kulağımızı yırtıyorsa, bizim zevkimizde galat olarak kalmış olanlar çocukları
mızda tasfiyeye uğrıyacaktır.
"Lâtin harfinin kalıbı içinde lisan, nahiv, cümle telâffuz, her şeyde Türkçeleşiyor; tam Türkçeleşiyor. Fakat eski iştikak ve yeni konuşuş tadım biz bulamıyacağız ve hangi nesil bulursa, büyük Türkçe o nesilde başlamış olacaktır...
FalihRıfkı
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NE İSTEDİKLERİNİ BİLİYORUZ? (*)
Fırkacı gazeteler yine ateş püskürmeğe başladılar. Bütün savletlerile muha
lefete hücuma kalktılar. Söylemedik mi? İşte irtica yılanı baş kaldırdı diyorlar.
Hakları var. Evet Menemende altı yobaz, örümcek kafalı altı şerir, üç vatan evlâ
dının başını yidi. Onların temiz kanını içti. Bunlardan ikisi bu faciayı şehitlerin
kanı kurumadan hayatlarile ödedi. Diğerleri de adalet huzurunda hesap verecek
lerdir. Bu serserilerin arkasında uzaktan yakından alâkaları görülecekler de bu
lunursa hesaplarını vermeğe davet olunacaklardır.
Bundan kimsenin şüpheye hakkı yoktur. İrticaın kımıldadığı her yerde muvafıkhk muhaliflik mevzubahs değildir. Orada ancak ve ancak Cumhuriyetçilik
hüküm sürer. Bundan şüphesi olanlar talilerini deneyebilirler. Nitekim şimdiye
kadar deneyenlerin akıbeti hiç birimizin meçhulü değildir.
Hakikat bütün çıplaklığı ile bu şekilde ortada dururken bazı gazetelerin yay
gara koparmalarının düne kadar en samimi cumhuriyetçi olarak aralarında bu
lunan arkadaşları, bugün, ittihamların en ağırı olan mürtecilikle lekelemek iste
melerinin manası nedir?
"İrtica yılanın baş kaldırmasına saik, üç aylık siyasî bir hayatı olan muhale
fet fırkasıymış. Yobazların cür'etini arttıran muhalif gazetelerin neşriyatı imiş."
İşte bu mütaleaları akim ve mantıkin kabul eylemesine imkân yoktur. Acaba
muhalefet gazeteleri cumhuriyet rejimine mi hücum ediyorlar. Yoksa idarî ve ik
tisadî hatalar mı gösteriyorlar. Muhakkak ki muhalefet ikinci kısımla alâkadar
dır. Hatta muhalefetin ortaya attığı meseleleri hükümet te ehemmiyetle nazarı
dikkate almağa, ve ıslahı çarelerini araştırmağa başlamıştır. Şu halde bu telâş ve
heyecanın sebebi ne?
Bu da basit. Bir İstanbul gazetesinin dediği gibi bir kaç hür kalemi sustur
mak için vesile icat eylemek...
Fakat bu emellerine kavuşmağa imkân yoktur. Dört senelik sükûnet bugün
kü tedirginliği yaratmıştır. Bu yolda ikinci bir tecrübeye memleketin tahammülü
yoktur. Salâhiyettarlar bunu müdrik bulunuyorlar.
Şu halde muhaliflerden ne istiyorlar? Etrafı gül gülistan gösterelim. İktisadî
vaziyetimiz çok mükemmeldir. Herkesin refah içerisinde yüzleri gülüyor mu diye
lim.
Eğer memleketin vaziyeti bu ise işte ellerinde muhalefetin üç beş misli mat
buat kuvveti var. Bize bu refahı göstersinler. Ellerini öpelim. Kendilerinden af di
leyelim. Eğer yazılarını, gazetelerini kimse okumadığı için halk göremiyecek diye
korkuyorlarsa kendilerine müdafaa imkânı vermek için sütunlarımızı açalım. Ha
yır bunu yapmıyorlar. Uluorta saldırıyorlar. Kendilerini rahatsız eden muhalefet
hareketini boğmak için küfür yağdırıyorlar. İftira ediyorlar.
İrticai muhalefetin körüklediğini utanmadan ileri sürüyorlar. Eğer ortaya
böyle iddialar atanlarda zerrece vicdandan eser bulunsaydı o vicdanları memle(*) Yeni Asır Gazetesi: 28.12.1930-7280
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ketin elemli vaziyetleri karşısında titrer; kalemleri memleketin dahile ve harice
karşı itimadını kıracak neşriyat yapamazdı. Akıllarınca üç beş hür kalem sahibi
nin, kalemlerini kırmak için, rakiplerini yok etmek için iftiralar serisi vücude ge
tirmekten sıkılmıyorlar, çekinmiyorlar.
Bakınız vali "tevkif ve tahtı zanna alınanların adedi yirmi beşi geçmez" diyor.
Dahiliye vekâleti namına müsteşar Anadolu ajansına resmî beyanat veriyor :
"Menemen hâdisesi dolayısile bazı gazetelerde intişar eden haberler mübalâğalı
dır. Hâdise mevziîdir, şümullü değildir." diyor.
Güya fırkacı gazeteciler resmî iddiaların aksine, kan gövdeyi götürmüş, inkı
lap tehlikeye düşmüş, gibi vavilayı basıyorlar, hürriyeti, irticaın anası suretinde
gösteriyorlar.
Halbuki inkılâp, ancak matbuat hürriyetinden kuvvet alır. Ona ilişildiği gün
inkılâba suikast yapılmış olur. Matbuatta aşırı gidenler varsa onunla mücadele
yine matbuat kuvvetile kabildir.
Fakat gözlerini hırs bürüyen rakiplerimiz bunları görmezler, idrâk edemezler.
Matbuat hürriyeti bu kabil adamların rahatını kaçırır. Çünkü yegâne meziyetle
ri şunun ve bunun eteğini öpmekten ibaret olanlar için matbuat hürriyetinden
hoşlanmamak pek tabiidir. Şahsî hiçbir endişemiz yoktur. Lâkin bu efendilere bir
kerre daha hatırlatalım ki Türkün kanı bahasına elde edilen rejime dil uzatmak
tan onu şüpheli göstermekten daima ve daima kaçsınlar. Zira cumhuriyet rejimi
nin sillesi bir gün mutlaka enselerine inecektir.
• İsmail Hakkı
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TEHLİKE VAR MI? (*)
Arkadaşların bir kaygısı var :
- Eğer Menemen vak'asına, henüz Türkiyede geniş şeriat hareketi mümkün
olduğunu gösterecek gibi ehemmiyet verecek olursak Cumhuriyetin kuvvetsizliği
ve temelsizliği hakkındaki şüpheleri takviye etmiş olmaz mıyız?
Fakat bu sualin bir de tersi var :
- Eğer Cumhuriyetin kuvvetsizliği ve temelsizliği hakkında şüpheler olur di
ye, Menemen vak'asını olduğu gibi görmez ve göstermezsek, her tarafta inkılâbın
ayağım kaydıracak tehlike tuzakları bırakmış olmaz mıyız?
- Tanzimattan beri 91, Meşrutiyetten beri 22, Cumhuriyetten beri 8 sene geç
ti. Bunca tecrübelerden sonra, ancak Kabile yaraşır bir faciayı, en ileri Anadolu
parçalarından birinde görmek nasıl tefsir olunabilir?
Bakınız nasıl : Tanzimat ve meşrutiyet, şeriatçılıkla uğraşmamış, bilâkis şe
riatçılığı çok yaygın, derin ve nüfuzlu gördüğü için ondan yardım istemiştir. Şe
riatçıların ve Asyalıların bütün müesseseleri, maarifi, adliyesi kazanç ve menfa
at ocakları hepsi ayakta kalmıştır. Zaman zaman halifenin dinî hükümeti padi
şahın sivil hükümetinin üstünde idi. Dinî hükümet, içtimaî inkişafları daha uzun
nesiller müddet geciktirecek bir kuvvette idi, ne zaman bilir misiniz? Daha on se
ne evvel! Kuvayı Milliye meclisinin maarif vekilinin Anadoluda sivil mekteplerin
bir kaç misli yeni medrese açmış, resmî yasak etmiştir. Medrese eliti Anadoluda;
mektep elitinden çok fazla idi. Mektep eliti bir iki büyük şehirde rahat iş ararken
medrese eliti memleketin en uzak köşelerinde çalışmıştır. Halk üzerinde asıl nü
fuz, medrese elitinin nüfuzu idi.
Medrese adamları halkı o kadar bunaltmışlardır ki memleketin kasaba ve
köylerinde sivil münevverin fikri değil, manzarası bile hazm edilmemiştir. 31
Mart yakalık ve kıravatları koparıp atmış, sivil mektebin kanını dökmüştür. Fa
kat bu uzun seneler içinde sivil mektepten yetişen gençlerin adedi artmakta, asıl
mühimmi bu gençlerde kurtarıcı yeni fikirler sarih prensipler gibi tebellür etmek
te idi.
Gazi Mustafa Kemal, bir hamlede sivil mektebi memleketin başına geçirdi; di
ni vicdanların malı bırakarak, dinî hükümetin ve medresenin bütün nüfuzlarına,
vazifelerine, menfaatlerine nihayet verdi.
En can alıcı iş medrese terbiyesinin kökü kazınmış olmasıdır. Artık memle
kette bir türlü gençlik, yalnız garp gençliği üreyecekti.
Şeriatçılığın ve Asyalılığın yatağı ve kaynağı kalmamıştı.
Asıl inkılâp da bu idi.
Fakat idarede, adliyede, maarifte, her işte zeval bulan ikilik, cemiyetin içinde
kalmıştır. Şeriatçılığın menfaatleri kırılmış, sesleri boğulmuş adamları, ki adedi
ni birçok binlere çıkarmak lâzım gelir ve Anadolunun her köşesinin saf halk yı
ğınları ile temastadırlar, bunlar ölünceye kadar, kuvvet ve nüfuzdan düşünceye
kadar her vakit aksül'ameller beklemek tabiî idi.
(*) Milliyet Gazetesi: 28.12.1930-1754
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En büyük tehlike bu sınıf karşısında İnkılâp sınıfının ikiye ayrılması, birbiri
ne düşmesi idi.
Biz sanki her şey olup bitmiş gibi, nazariye sporları yaparken, bu kara kuv
vet yeniden yeniye müritler toplamakta, şeriat sözünü unutturmamak için fesa
dı elden bırakmamakta idi.
Son hareket, işte gene bu sınıfın hareketidir.
Bu sınıfın artık, Türkiyeyi Asyalılaştırmasına imkân vermeyiz. Şimdi dört beş
yaşındaki çocuklarımız yirmi, yirmi beşini bulduktan sonra hiç imkân kalmıyacaktır. Bizim vazifemiz, bu sınıfın bir hareketi olduğu zaman, bu hareketin se
beplerini kökten kazımak gençliği her vakit uyanık bulundurmak, onu tehlikeden
korkutmamak, fakat ayni zamanda tehlikesizlik gevşekliği içine de atmamaktır ve
maatteessüf henüz eski terbiyenin birçok kusurları kendisinde devam eden Av
rupa gençliğini halka yaklaştırmak, halkın içine sokmak, halka rehber, mürşit
olarak sivil mektebi hazmettirmektir.
FalihRıfkı
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MÜRETTEP BİR İRTİCA KARŞISINDAYIZ (*)
Menemen hadisesinin mahiyeti meydana çıkmağa başladı, ve ilk günden iti
baren başka türlüsünü tasavvur edemiyecek veçhile tahmin ettiğimiz gibi mürettep bir irtica karşısında bulunduğumuz anlaşıldı.
Zaten bu başka türlü nasıl olabilirdi : Manisa'da her hangi bir maksat için
beş altı -veya daha ziyade- kişi aralarında verdikleri bir karar mucibince oradan
kalkıyorlar, yollarda -nerede olduğu bilâhare anlaşılan- bazı yerlere uğruyorlar ve
nihayet bir sabah erkenden Menemen'e girerek camie gidiyorlar. Oradan -zaten
evvelce bildikleri ve ellerile koymuş gibi mevcudiyetinden haberdar oldukları- es
ki Arapça harflerle yazılı bayrağı sancağı şerifi! -alıyorlar. Cemaati arkalarına ka
tarak kasabayı dolaşıyorlar ve nihayet hükümet konağı önündeki meydana gelip
bayrağı dikiyorlar ve Mehdilik ilânı sadedinde hezeyanlar savuruyorlar.
Bu esnada hadise mahalline gelen zabit vekili muallim Koblay Beyi kurşun
la vuruyorlar, ve arkasından yetişerek -halktan bir kısmının şüphesiz lakayt ve
mütahayyir, diğer bir kısmının ise maalesef teşvikkâr- gözleri önünde kafasını
kesiyorlar, gövdesinden ayırıyorlar ve mızrağın ucuna takarak meydana rekzediyorlar.
İkinci bir müfrezenin gelmesile haydutlara ateş açılması ve mürtecilerden
üçünün geberip birinin ağır yaralanması, silâhsız olan iki mürteciin ise halk ka
labalığı arasına karışarak kaçmaları bundan sonradır. Ve bu kaçanlar da bir iki
gün zarfında Manisa Vilâyeti hududu dahilinde yakalanmışlardır.
İşte hâdise bu. Bazı gazetelerin dediği gibi bu iş nasıl olur da üç beş meczu
bun işi diye alınabilir ve öyle de geçebilir? Hiç meczup ve mecnunlar muayyen bir
maksat için birleşirler mi? Esrarkeş ne demek? Esrar içenlerde böyle tasavvur ve
tasmim edilmiş hareketlere cür'etin hatta ihtimali bile bulunabilir mi?
Herifler ne meczup, ne de mecnun olmadıklarına ve olmıyacaklarına göre,
belki cahil, fakat her halde akılları başlarında adamlardır demek olur. Fakat yal
nız altı kişi kendi hesaplarına başarılması tasavvur olunan büyük işi kendi baş
larına nasıl başa çıkarabileceklerdi? Bu demektir ki bu teşebbüsünde onlar yal
nız değillerdi ve aralarındaki tertibat ve hususile kendilerine verilmiş olacak te
minat onların bu cür'etini mümkün kılacak şekil ve surette idi?
Beş altı kişi Menemen'e rastgele mi gitmişlerdi? Yoksa orasını kendileri için
hazırlanmış müsait bir muhit addettikleri için mi oraya gitmişlerdi? Elbette Me
nemen'e gidişin ikinci surete mutabık esbabı mucibesi vardı.
Yalnız bir Menemen hareketi ile böyle mel'un bir irtica teşebbüsünün yürümiyeceği muhakkak ve başladığı yerde bitecek bir işe başlamak ise mecnunluktur. O halde müteşebbislerin ve bilhassa perde arkasındaki mürettiplerin itikat
(*) Cumhuriyet Gazetesi: 28.12.1930-2387
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ve kanaatlerine göre iş yalnız bir Menemen teşebbüsü ile kalmıyacak, irticaî ha
reketin muvaffakiyeti için diğer tertibat dahi harekete getirilmiş olacaktı.
İşte aklen böyle olmak lâzım gelen bütün bu noktalar hâdisenin ilk günlerin
de hep karanlıkta bulunuyor ve buna binaendir ki mürtecileri esrarkeş meczup
lar gibi göstermeğe çalışanlar görülebiliyordu.
Halbuki tahkikatın daha ilk adımları biraz yukarıda takip ettiğimiz mantiki
silsilenin düğümlerini birer birer çözmekte gecikmedi, ve çok geçmeden hemen
anlaşıldı ki Menemen'deki irtica hareketi mürettep bir meranetin yalnız tezahür
eden kısmından ibarettir. Bu münferit bir vak'a değil, belki İstanbul'a varıncaya
kadar şuraya buraya dal budak salmış bir şebekedir. Şeklen dinî ve irticai görü
nen hareketin rejime sui kast etmek istiyen asıl ipuçları da bu gibi işlerde daha
mahir başkalarının ellerinde idi tabiî. Hâdise önünde gözü dört açılan hüküme
tin vaziyeti bütün ehemmiyeti ile kavrıyarak tedbirlerini de ona göre almak az
minde bulunduğunu görmekten bittabi memnunuz.
Son tafsilâtın bütün bütün aydınlattığı vaziyete göre hâdisenin Menemen'de
ki cereyanı tarzına hunrizane bir facia demek bile kâfi değildir. Bu en menfur ve
müstekreh şeklinde bir vahşettir, vahşet!..
Şu levhaya bakın : Zabit vekili Koblay B. Mangasile hâdise mahalline geldi
ğinde askerlerini biraz geride bırakarak halkın arasında hezeyanları ile meşgul
mütemehdinin yanına gidiyor, onun yakasına yapışarak yaptığı fena işten çekip
çıkarmak istiyor ve bu esnada hainlerin bir iki kurşunile vuruluyor. Sonra Çer
keş Etem'in en kan dökücü avenesinden olduğu anlaşılan Mütemehdi yaralının
arkasından koşarak onu düşdüğü cami duvarı kenarında yakalıyor ve binek ta
şına kadar sürükliyerek kafasını kesiyor ve mızrağa takıyor.
Ve Kurunu vusta vahşetlerini ihya eden bu manzara oradaki halk kalabalığı
nın içinde vuku buluyor ve ihtimal ki bu kalabalık içinde faciayı hoş görenler bi
le bulunuyor. Her halde itiraz eden yok.
Menemen halkının hepsine fenadır demek tabiî mümkün değildir. Fakat bu
temaşagerlerin sükûtundaki cinayeti ve hele onların içinden memnun olanların
Vahşetini inkâra imkân var mıdır?
Bugün ordu müteessir, Millet Meclisi müteessir ve bütün millet heyecanda
olmaktan daha tabiî bir şey olabilir mi?
Millet böyle bir vahşeti kabul edemez. Onun için hükümetin alacağı tedbirle
rin ona göre kafi ve kahir olması elzemdir, zaruridir.
Yunus Nadi
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MENEMEN'DEKİ ULU ŞEHİDİN MEZARINDA
DAHİLİYE VEKİLİ DÜN ŞAYANI DİKKAT BİR HİTABE
İRAT ETTİ (*)
Şimdiye kadar Menemen, İzmir, İstanbul ve Balıkesirde tevkif
edilenler yüzden fazla
Menemen, 28 (Vakit) - Bugün saat üç buçukta Bandırma ekspresile Dahiliye
vekili Şükrü Kaya B. ve Ordu müfettişi Fahrettin Pş. buraya geldiler. İstasyonda
İzmir valisi Kâzım ve Fırka kumandanlarından Mustafa Paşalar ile hükümet ve
Halk fırkası erkânı tarafından karşılandılar. Bir müfreze asker de selâm resmini
ifa etti. Vekil Beyin duyduğu teessür çehresinden anlaşıyordu. Trenden indikten
sonra Kışla caddesinde Şehitler kabristanına gidildi ve Şükrü Kaya B. şehit Kubilây Beyin kabri önünde şu hitabeyi irat etti :
"Burada şerefleriyle yatan şehitler, cehalet ve taassubun feci kurbanıdırlar.
Size bunların huzurunda taziyetlerimi, teessürlerimi beyan ederim. En çok tees
süre şayan olan cihet bu vazife kahramanlarına karşı yapılan feci cinayet muva
cehesinde bazı kimselerin lakayt ve hatta tasvipkâr bulunmalarıdır.
Cehalet ve taassubun önüne geçilmiyecek olursa bir gün vatanın ve cumhu
riyetin de bu cehalet ve taassuba kurban gitmesinden korkulur. Bu şehitlere, in
kılâba ve vatana karşı bu cinayeti irtikâp edenler elbette cezasız kalmıyacaklardır."
Sonra hadise mahalline gidildi ve halk tarafından karşılanıldı. Şükrü Kaya B.
burada halktan bazılarından hadise hakkında izahat istedi. Halk sorulan sualle
re sarahatle cevap verdi. Bundan sonra hükümet konağına gelindi. Burada bu
lunan İzmir müddeiumumisi Hidayet B., hadise hakkında Şükrü Kaya B. e tafsi
lât verdi.
Menemendeki Mevkuflar 39 Kişi
Manisa, 27 (Vakit) - Tahkikat dosyalarile birlikte Menemene gönderilen mev
kufların adedi 39 dur. Adliye tarafından evleri aranıldı ve evlerinde bir takım
mektuplar ve kâğıtlar bulundu. Bunlar irtica hareketinin inkişafı için kuvvetli bi
rer delil olacak mahiyettedirler. Salâhiyettarlardan aldığım malûmata göre vazi
yetin ilk perdesi tamamen inkişaf etmiştir. Mürtecilerin mefsuh fırkanın teşekkü
lünden sonra faaliyete geçtikleri, fakat infisahtan sonra tereddüt gösterdikleri
anlaşılmakta, son hâdise ile de vakitsiz ve ansızın patlak verdiği meydana çık
maktadır.
Bugün tevkif edilenler henüz Menemene gönderilmemişlerdir. Burada istic
vap ediliyorlar.

(*) Vakit Gazetesi: 29.12.1930-4661
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Ankara, 28 (Telefon) - Menemen hâdisesinin tahkikatına ehemmiyetle devam
edilmektedir. Şimdiye kadar Balıkesir, İzmir ve İstanbulda tevkif edilenlerin ade
di yüzden fazladır. Eski ayan azasından Şeyh Halil Ef. İzmirde yakalanmış, Balıkesire gönderilmiştir. Diğer tevkif edilenlerin çoğu eski şeyhlerdendir. Maktul
derviş Mehmet, hain çer kes Etemin arkadaşlarmdandır. Evelce çer kes Etemle
kaçmış, ismi yüz ellilik listede olmadığından geri dönmüştür.
Manisa ve Menemende yüksek memurlar hakkında da tahkikat yapılıyor, Hâ
diseye bunların ihmalerinin sebep olduğu tahmin ediliyor. Hâdisenin bir sergü
zeştten ibaret olduğu yolundaki sözlerin pek boş olduğu anlaşılmaktadır.
Ankara, 28 (Telefon) - Fethi ve Nuri Beylerin İstanbula gitmeleri Menemen
hâdisesile alâkadar görülmektedir.
İzmir, 28 - Menemen hâdisesi tahkikatı kemali ehemmiyetle devam ediyor.
Tahkikatı idare eden zevat azamî bir ketumiyeti muhafaza ediyorlar.
Manisada yeniden 18 erkek ve 4 kadın tevkif edilerek Menemene getirildiler.
Mevkuflar ihtilâttan memnu ve ayrı ayrı yere hapsedilmişlerdir. Mürteciler Manisadan çıkınca Menemenin Bozalan köyüne gelmişler ve bu köyde on gün kalmış
lardır.
Tahkikata bu noktadan da ehemmiyet veriliyor. Bozalan köy halkı bu ihbaratta bulunmadıklarından kabahatli görülmüş ve yobazları evlerinde misafir
eden beş şahis tevkif edilmiştir.
Yeni Neticeler
Canilerin silâhları Paşa köyünden tedarik ettiği anlaşıldı ve Paşa köyünden
de beş kişi tevkif olundu. Manisada tevkif edilenler arasında askerî tabur imamı
İlyas, ve orta mektep kâtibi Ahmet Efendiler vardır.
Manisada tevkif edilenler evvelâ Manisa müddei umumisi tarafından ifadele
ri alınıyor, badehu Menemene sevkediliyorlar.
Manisada Taharriyat
Manisa, 28 (Hususî) - Dün gece şüpheli eşhasm evinde yine taharriyat yapıl
mıştır. Orta mektep kâtibi Ahmet, tabur imamlarından İlyas ve Osman efendiler
tevkif edildiler.
Şeyh Halil İzmirde Tevkif Edildi
İzmir, 28 - Burada Şeyh Halil isminde bir şahıs tevkif edildi. Şeyh Halil Balı
kesirli ve kadınlar tekkesinin şeyhi ve ayni zamanda Fethi B.in Balıkesiri ziyare
ti günü intişar eden İstiklâl Gazetesi sahipleri İbrahim Süruri ve Mustafa ve Ab
dullah Ef. lerin babasıdır.
Tahkikat neticesinde Şeyh Halilin evvelâ Somaya gelerek bir ay kaldığı ve İz
mirde Aydın şimendifer kumpanyası memurlarından Salâhattinle sıkı muhabe
ratta bulunduğu anlaşılmıştır. Şeyh Halil İzmirde Eşrefpaşa mahallesinde tene
keci Ahmedin evinde uzun müddet misafir kalmış ve Aydma da geçmiştir. Şeyh
Halil Aydından avdetinde İzmirde yakayı ele verdi ve Menemene sevkedildi Balıkesirde bir de Namık isminde bir şahıs tevkif edilmiştir.
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İzmir, 28 - Menemen hâdisesi münasebetiyle bir taraftan Adliye, diğer taraf
tan da zabıta marifetile yapılan tahkikat büyük bir süratle ilerlemektedir.
Bu hâdise ile alâkadar olarak sabık S. fırkanın Balıkesir şubesi reisi Süruri
B. dün Balıkesir de tevkif edilmiş ve İstiklâl Gazetesinin çıktığı matbaada da taharriyat yapılmıştır. Fakat bu sabah (Ankara) dan (İzmir) e gelen bir telgrafla İb
rahim Süruri Beyin Suriyeye firar ettiği bildirildi. Halbuki bu zat bu dakikada
mevkuf bulunmaktadır.
Hâdise Şümullüdür
İzmir 27 - İcra edilmekte olan tahkikatın şimdiki dereceleri bile Menemen fa
ciasını ika eden mürtecilerin esasen büyük bir şebekeye merbutiyetlerini meyda
na çıkarmıştır. Bu şebeke nakşibendi tarikati salikleri arasında ve bu tarikatin
teşkilâtı dairesinde oldukça geniş tertibata istinat ettirilmiştir. Bilhassa hâdise
esnasında Menemenden kaçabilip ahiren Manisa vilâyetinde yakalanan ve Mene
mene getirilen iki haydudun birinin ifadatı vaziyeti pek ziyade tenvir etmektedir.
Buna nazaran mürtecilerin İstanbul ile, Balıkesir ile, alâkaları muhakkaktır. Me
nemene gelen mürtecilerden Hasan, İstanbula gelip orada icap edenlerle görüş
müştür ve yine b u Hasan, Manisa ile Menemen arasında ve köylerde -Seyyar sa
tıcı sıfatile- mekik dokuyarak oradaki istihzalar için haber getirip götürmek vazi
fesini görmüştür.
Menemende Hoca Saffet Ef. elebaşı idi ve burasını hazırlamak vazifesini o de
ruhte etmiş bulunuyordu. Saffet Hocanın her hafta Manisaya giderek (Hatuniye)
camiinde vaazlar verdiği ve Manisada tevkif edilmiş olan 3 hoca ile pek sıkı fıkı
ahbap olduğu tahakkuk etmiştir. Hocanın camide verdiği vaazlar tetkik olun
maktadır.
Meb'usların Fikri
Ankara, 27 (Telefon) - Meclis ve hükümet mahafili Menemen hâdisesini ihma
le gelmiyen meseleler derecesinde ehemmiyet ve asabiyetle takip etmektedir.
Bir taraftan Dahiliye Vekâleti, diğer taraftan makamatı askeriye jandarma
umum kumandanlığı ve emniyeti umumiye tetkik ve tahkiklerine devam ediyor
lar.
Haber aldığımıza göre hâdisenin henüz tenevvür etmiyen bazı canlı noktala
rı hakkında sorulan suallere, hâdisenin cereyan ettiği mıntakadaki salâhiyettar
memurlar, cevap vermekte müşkülât çekmişler ve bazı suallere ancak kaçamak
lı cevaplar verebilmişlerdir.
Bu cihetler, tahkikatın devamı ve Dahiliye Vekili ile ordu müfettişi Fahrettin
Paşanın tahkikata mahallinde Nezaret etmeleri ile meydana çıkacaktır. Hâdise
üzerinde geniş bir tarzda tahkikatı idare eden heyet lüzum gördüğü eşhası tevkif
ettirmektedir.
İstanbulda yapılan ve gizlenmek istenen tevkifat ta bu meyandadır. Bu işte
Konyada da bazı kimselerin dahil bulunduğu söyleniyor.
Meclis mahafilinde hâkim bir kanaate göre inkılâbı korumak için alınacak
tedbirler meyamnda İstiklâl mahkemeleri usulünü ihdas etmeğe lüzum görülme-
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se bile tahkikatın selâmeti için mezkûr havalide mevziî bir ürti için mezkûr ha
valide mevziî bir örmet böyle bir karar verdiği takdirde bu karar, teşkilâtı esasi
ye kanunu mucibince meclisin tasdikine arz olunacaktır.
Diğer taraftan inkılâp aleyhine işlenmiş cürümleri için şedit bir kanuna ihti
yaç gösterilmekte ve mecliste layihanın derhal tanzimi ve mecliste kanuniyet kespetmesi elzem addedilmektedir.
Menemen hâdisesinde ihmalleri görülen memurların şiddetle tecziyesi lüzu
mu, meclis mahafilinde yalnız bir arzu değil bir karar halindedir.
Büyük İhtifal
Ankara, 27 (Telefon) - Türk Ocakları Ankara merkezinde şehit Kubilây B. için
yapılması takarrür eden büyük ihtifal önümüzdeki cumaya tehir edilmiştir.
Fevzi Pş. Hz.'nin Ordumuza Hitabı
Ankara, 28 (A.A.) - Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Pş. Hz., Gazi
Hz.'nin orduya taziyetlerini aşağıdaki mektupla tebliğ etmiştir :
"Zabit Vekili Kubilay Beyin feci bir surette vuku bulan şehadeti münasebetile Reiscumhur Hz. nin ordumuza taziyetnameleri sureti yukarıya aynen dercedilmiştir. Bütün kıtaat ve müessesatta umum zabit ve neferler muvacehesinde me
rasimi mahsusa ile okunmasını tamimen tebliğ ederim. Yüksek ordumuz hakkın
da her vakit izhar buyuruları ve bu defa bu muhabet bir surette tecelli eden bu
muhabbet ve hissiyatı âliyeye karşı ordumuzu lâyezal rabıta ve şükranları Reisi
cumhur Hz. ne bizzat arzolunmuştur. Bu kahraman arkadaşımızın şehadetinden
dolayı teessürlerimi ifade ederken bu aziz şehidin ruhunu tebcilen zati taziyetlerimin de bütün ordu arkadaşlarıma iblağını ayrıca rica ederim..."

556

MENEMEN OLAYININ BASINDAKİ YANKILARI

İNKILÂP TEHLİKEDE DEĞİLDİR (*)
İrtica hâdisesi memleketin her tarafında derin bir nefret uyandırdı. Caniler,
mürteciler ve mes'uller elbette cezalarım görecek. Bu hâdiseye bakarak : "İnkılâp
tehlikededir" denemez, çünkü inkılâbın ağır mes'uliyetlerini omuzlarında taşıyan
büyük başlar vazifelerini ve mes'uliyetlerini müdriktirler. Yazık ki, bazen hepimiz
müfrit bir hürriyetin, sahte bir demokrasinin kuru nazariyetlerine kapılarak ta
rihten ve tecrübeden çıkarılmış en basit hakikatleri unutuyoruz; ruhlarla alâka
dar olan fikrî ve içtimaî ihtilâller, halk tarafından ne kadar samimî karşılanırsa
karşılansın, uzun bir mazinin kurduğu zihniyet binasım kökünden yıkamaz, yal
nız, cephelerini biraz değiştirebilir. Onun için ruhlara nüfuz etmeyen inkılâp ha
reketlerine karşı çok uyanık bulunmak lâzımdır. Esasen hükümet mefhumunda,
hâdiseleri vukuundan evvel görmek ve tedbirlerini almak gibi bir mâna mevcut
tur.
Evet, inkılâp tehlikededir denemez. Fakat inkılâbın müdafaası için her gün
vatandaş kanı dökülmesine, her gün zabitlerimizin, muallimlerimizin, askerleri
mizin aziz başlarını kanlı süngünün ucunda, irtica bayrağı halinde görmeğe de
müsamaha edilemez. Türk inkılâpçılarının en bariz faziletleri, hakikatleri olduğu
gibi görmek, ne kadar acı olursa olsun onlarla karşı karşıya gelmekten korkma
maktır. Tekkeleri kapadık fakat dervişler yaşıyor. Medreseleri kapadık, fakat on
dan mehcur olanlar duruyor. Halifeyi kovduk, fakat saltanat devrinin nimetleri
içinde, o tatlı hatıraları hâlâ zihinlerinde ve ümitlerinde yaşatanların sayısı az de
ğildir; şapkayı giydirdik, fakat onu taşıyanların arasında hâlâ bizi tekfir edenler
var. "Cebrü, ikrah karşısında domuz eti bile yemek caizdir" diye şapkayı taşıdığı
için nefsini günahtan ve mâsiyetten tenzih eden ve müteselli olan biçareler var.
Memleket haricinde mütemadiyen tahrikat yapanlar da ayrıdır. Bunların, dahil
ve hariçte yaptıkları tahrikatı bilmeyen yoktur. Menemen cinayetinde elebaşı
olan Derviş Mehmetin, Çerkeş Etem'in adamlarından olduğu tespit edilmedi mi?
Uzak gitmeğe hacet yoktur : Daha son fıkra mücadelelerinde bütün bu halet-i
ruhiyelerin tezahürlerini görmedik mi? Belediye intihabatı esnasında şurada bu
rada beliren alâmetler, derinden derine işidilen tekbir ve tehlil uğultuları, mem
lekette gizli gizli homurdanan, hırsını ve nefretini güçlükle zapteden bir şeriat fır
kasının yaşadığını göstermedi mi? Yazık ki o vakit ne Halk fırkasının daima teh
likeleri küçük gören ve müsamaha eden ateşli inkılâpçıları, ne de Serbest fırka
nın dünyayı dümdüz gören safdil ve samimî şefleri bunun farkında olmadılar.
Her iki taraf da, politika hislerinin tesiri altında tehlikenin seslerine kulaklarını
ükadılar.
Tekrar ediyoruz : Bütün bu menfi âmil ve unsurlar, inkılâp için mutlak bir
tehlike teşkil etmez; en büyük tehlike : Mes'ul ve gayri mes'ul hükümet ve inkı
lâp müesseselerinin kayıtsızlığından, müsamahasından ve bilhassa bütün ufuk
ları pembe gören müfrit nikbinliğinden doğar. Şurası muhakkak ki, bu cinayette
(*) Milliyet Gazetesi: 29.12.1930-1755
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birinci derecede mes'ul ve kabahatli olanlar, Derviş Mehmet ve arkadaşları değil
dir; asıl sebep ve âmilleri daha iyi aramak ve mutlaka bulmak lâzımdır. Bundan
başka hâdisenin müsebbipleri arasında o acıklı cinayetleri ika edenlerin yanında
cinayet zeminini ihzara müsaade edenleri, asilere kanun haricinde müsamaha ve
müsaadekârlıkta bulunanları, elhâsıl vazifelerini hakkile ifa etmiyenleri de ayni
derecede mes'ul tutmalıdır. Her halde Türk vatanının hududunu Menemen ve ni
hayet Manisanın hudutlarından ibaret sanan o mecnun ve cahillerden başka bü
yük mes'ulleri de aramak lâzımdır. İnkılâbın adaleti başka türlü tecelli etmez.
Cumhuriyetin kudreti, irtica ve anarşi unsurlarına karşı eğilmekten ve sarsıl
maktan kat'iyyen uzaktır : Bu hakikati dostlar ve düşmanlara göstermek aynı za
manda vicdanî ve insanî bir vazifedir, zira bunun anlaşılması vatan dahilinde ol
sun vatan haricinde olsun inkılâp aleyhine kıyam teşebbüsünde bulunanları ak
liselim, dikkat ve korkuya sevkedecek ve dolayısile zaman zaman vatandaş kanı
nın dökülmesine mâni olacaktır.
Siirt Meb'usu
Mahmut
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ŞERİRLERİN CEZASI ŞÜPHESİZ VERİLECEK (*)
Fakat bu iş bu kadarla kalamaz, kalmamalıdır, kalmıyacaktır
Kubilây Beyin başı kesilirken alkış tutan Menemenliler kimlerdir, bu şeni
hareketi niçin ve nasıl yaptılar?
İşittik; fakat inanmamıştık. Menemende irtica bayrağım çeken Derviş Meh
met adlı vatan haini, zabit vekili ve muallim Kubilây Beyin başım keserken ora
da bulunan Menemen ahalisinden bazı kimselerin el çırparak alkışladıklarım
duymuştuk; fakat Türk milleti içinde bu kadar alçak ruhlu insanlar bulunabile
ceğine ihtimal vermemiştik. Onun için :
- Bu mümkün değildir!..
Demiştik.
Fakat Gazi Hz. nin Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Pş. Hz. ne yazdığı
taziyenameyi okurken gördük ki hiç bir vicdanlı vatandaşın ihtimal vermediği bu
hâdise maalesef doğrudur. Evet, bir takım Menemenliler mehti çetesi reisi derviş
Mehmet alçağı, Kubilây Beyi koyun gibi boğazlarken, etrafında toplanmış olan bu
vahşi tıynetli adamlar bu müthiş manzara karşısında el çırpmışlar, o cumhuri
yet düşmanının misli duyulmamış şenaatini alkışlamışlardır!
Vak'a haddi zatında çok iğrençtir. Fakat bu leimane hareketin iğrençliği de
recesini anlamak için biraz daha tafsilât vermek lâzımdır.
Dördü yaşlı ve sakallı, ikisi genç olmak üzere altı kişiden mürekkep olan ir
tica çetesi hâdise günü sabahleyin erken Menemene giriyorlar, doğruca Mene
menli Şeyh Saffet isminde birinin evine girip görüşüyorlar, sonra camie varıyor
lar, oradan yeşil bayrağı alıyorlar, bir kısım cemaat ile beraber dışarıya çıkıyor
lar, ve (şeriat isteriz!) yaygarasile tahrikâta başlıyorlar. Bu sırada Menemendeki
alay kumandanlığına hâdise haber veriliyor, derhal zabit vekili Kubilây Beyin ku
mandası altında bir manga gönderiliyor.
Kubilây B. irtica çetesinin bulunduğu yere, hükümet konağı civarında sekiz
yüz ağzı denilen mahaile geliyor, kalabalığı görüyor. Yanındaki neferleri yirmi
adım geride bırakıyor. Yalnız başına ilerliyor. Vaziyeti şüphesiz iyi bilmediği için
Derviş Mehmedin ve avenesinin ne yapmak istediğini öğrenmek istiyor, bir irtica
hareketi karşısında bulunduğunu anlayınca bu adamları karakola götürmeğe ça
lışıyor. Çok fena bir mukabele ve mukavemet görüyor. Bunun üzerine kahraman
genç tahammül edemiyor. Çete reisinin yakasına yapışıyor (Benimle beraber ge
liniz.) diyor.
İşte bu sırada Derviş Mehmet alçağının cinayet arkadaşlarından biri Kubilây
Beyi bir kurşun ile arkasından vuruyor. Ağır surette yaralanan Kubilây B. hain
leri bırakarak biraz ilerideki camiin yanına doğru gidiyor. Fakat Derviş Mehmet
haini durmuyor, kudurmuş gibi bir tehevvür ile onu takip ediyor. Genç ve kah
raman zabit vekilini vatan evlâtlarının bu vatanperver ve münevver muallimini
(*) Vakit Gazetesi: 29.12.1930-4661
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tutuyor, sürükliye sürükliye camie doğru götürüyor. Üstüne atılarak, ve zorlıyarak başını binek taşına yatırıyor. Belinden bıçağını çekiyor. Bir insan kalbinin ta
hammül edemiyeceği bir vahşet ile kesiyor, sonra Kubilây Beyin kesilmiş başmı
alarak (İnnafetahnaleke) yazılı yeşil bayrağın tepesine asıyor!
(Bu kadar büyük bir alçaklık karşısında oradaki halk ne yapmış?) diyeceksi
niz. Hatıra öyle gelir ki oradaki halk Müslümanlığından, Türklüğünden değil, in
sanlığından bu derecede tecerrüt etmiş olan bir vahşi ve caninin üzerine atılarak
kendisini linç etmiş olsunlar. Hayır. Hayır. Öyle değil. Orada bu müthiş faciayı
görenlerden bir kısmı kaçmış. Bir kısmı da el çırparak Derviş Mehnayetini alkış
lamıştır! Hatta Derviş Mehmet haini bu alkışlardan aldığı fazla cür'et ile orada bir
dükkândan sicim bile almış ve bu sicim ile Kubilây Beyin başını dalâlet bayrağı
na iyice bağlamıştır! Vakıa biraz sonra yine kahraman ordumuzun kıymetli bir
zabiti ile yanındaki neferler yetişmiş, caninin cezasını daha orada vermişlerdir.
İki şeriki cürmile beraber öldürmüşlerdir. Diğerlerinin cezaları da şüphesiz veri
lecektir.
Fakat bu iş bu kadarlıkla kalamaz, kalmamalıdır. Kalmıyacaktır. Vazife ve in
kılâp şehidi kahraman Kubilây Beyin başı kesilirken orada bulunup ta bu emsal
siz cinayeti alkışlıyan Menemenliler kimler ise birer birer meydana çıkarılacak ve
birer birer yüzlerine tükürülecek, kanunî cezaları verilecektir. Gazi Hazretlerinin
çok güzel dedikleri gibi bütün cumhuriyetçi ve vatanperverleri utandıran bu şe
naat karşısında Türk milletinin hissettiği çok derin elemler ve teessürler ancak
bu suretle biraz sükûnet ve teselli bulacaktır.
Mehmet Asım
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KORKUNÇ BİR TEREDDİ ALÂMETİ (*)
Cürüm, her zaman ve mekânda vardır. İçinde cürüm işlenmiyen, mücrimle
ri olmıyan bir cemiyet yoktur. Tarihin hiç bir devrinde olmamıştır. Bir cemiyet
için şayanı dikkat olan, gayrı tabiî görülen hâl, içinde katiller, hırsızlar, ahlâksız
lar, hainler, mürteciler zuhur etmesi değil, mücrimlerin çoğalmasıdır. Bir cemi
yet için bilhassa gayrı tabiî addedilen şey, cürüm ve mücrimler karşısında aksülamel kabilliyetini kaybetmesi, yani o cürümlerden içtimaî vicdanın müteessir ol
maması, ve derhal harekete geçmemesidir. İçtimaî bir heyet için en vahim hasta
lık arazı budur.
Menemen hadisesine bu noktadan bakarak, cidden tetkike şayan bir manza
ra görürüz. Her köye, her kasabaya haydutlar gelebilir. Bir kaç haydudun, ister
eşkıyalık etmek için, ister şeriat davası gibi mecnunca bir fikir için bir kasabaya
girmelerinde fevkalâdelik yoktur. Bunlar, cemiyetin nevine, müterakki yahut ip
tidaî olduğuna göre değişen cürümlerdir. Elverir ki, bunlar girdikleri yerde der
hal bir aksülamel uyandırsınlar ve gerek devlet kuvvetleri gerek halk tarafından
hemen mukabele görsünler...
Menemen hadisesinin asıl şayanı dikkat olan tarafı, cumhuriyetçi ve lâik bir
idare altında, en şiddetli aksülameli uyandırması icapedecek bir cürüm olan "şe
riat isteriz" fesadının hiç mukabele uyandırmadan hükümet konağı meydanına
bayrak dikmesi, ve etrafına, hissiz bir seyirci alayı toplamasıdır.
Daha mühim olan nokta, bütün kuvvetleri iki silâhtan ibaret olan bu serse
rilerin fedakâr bir zabiti yüzlerce halkın gözü önünde yaraladıktan sonra, hiç bir
mümanaata maruz kalmadan vahşiyane surette başını kesmeleri, ve bu feci
manzara karşısında yüzlerce halkın, hiç bir hassasiyet göstermeden seyirci kal
maları, hattâ bir kısmının bu fecaati alkışlamasıdır.
Bir kasaba halkının, en feci cinayet karşısında, her insan için tabiî olan ak
sülamel kabiliyetinden mahrum olması, hattâ tamamen aksine olarak bu vahşi
yane cinayeti tasvip edecek tezahürat göstermesi çok dikkate şayan, marazî bir
hadisedir. Gazi hazretlerinin buyurdukları gibi, bu, bütün vatanperverleri utan
dıracak bir hadisedir.
Fikrimizce, Menemen vakasının, her şeyden fazla nazarı dikkati celbetmesi
lâzım gelen ciheti budur. Bu çok vahim marazî hadise önünde derin derin düşün
meye mecburuz. Cürümler, cinayetler karşısında aksülamel kabiliyetini kaybet
miş cemiyetler, bilhassa irticaî cürümlere sadece seyirci kalan, seyirci de kalmıyarak Türk zabitinin katillerine müzahir aksülameller izhar eden Menemen he
yeti içtimaiyesi gibi cemiyetler en korkunç tereeddiye uğramışlardır. Bu müthiş
tereddinin sebeplerini ve tedavi çarelerini aramalıyız.
Necmeddin Sadık

(*) Akşam Gazetesi: 30.12.1930-4390
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FEHMİ KUBLAY'IN CANHIRAŞ ŞEHADETİ (*)
Menemen vak'asından bahsetmek için ilk teheyyüclerimizin tesirinden kur
tulmağı bekledik. Facia, şimdi, gözümüzün önünde, bütün karanlığı, kanı, vah
şeti, haykırışmaları, ulumaları, ve bunların hepsinden daha müthiş olan sükûtile duruyor. Bu, Hafız Paşa vak'asından, Sekip Aslan vak'asına kadar Osmanlı ta
rihini dolduran ve ona o barbar mehabetini veren bütün öbür facialara ne kadar
benziyor! Sanki yıllar hiç geçmemiş gibi; sanki asırlar hiç geçmemiş gibi; sanki fesler değil- kavuklardan hiç biri henüz devrilmemiş gibi. Meğer, bizim inkılâp,
bizim inkılâplar dediğimiz mefhum, bu memlekette daha hiç bir şeyi değiştirme
miş.
- Ya Fehmi Kublay?
Evet, zavallı münzevî delikanlı! Osmanlı tarihinde de ona benzer bir çok vah
şet ve cehalet kurbanları vardır. Yalnız, Fehmi Kublay'ın şehadetini bize hepsin
den daha hailevî gösteren cihet onun, bu münevver ve inkılapçı Türk gencinin bir
inkılâpçı münevverler rejimi altında, bir inkılâpçı hükümetin ve muasır Cumhu
riyet vatandaşlarının gözü önünde, yirmi dakika süren bir kasaplık neticesinde
can vermiş olmasıdır.
Gazeteler yazıyor :
"Fehmi Kublay, derhal mürtecilerin üzerine atlamış ve ikisini göğüslerinden
tutarak :
"- Silâhlarınızı teslim edin. Vatana hiyanet ediyorsunuz. Halkı iğfalden vaz
geçin." demiştir. Bunun üzerine haydutlardan birisi mavzerini ateş ederek Feh
mi Kublay Beyi ayağından yaralamıştır. Yaralanan genç mürtecilerin yanından
çekilmiş ve geriye doğru iki üç adım atmış ise de yarasının tesirile oraya düşmüş
tür.
Derviş Mehmet melunu yaralı zabitimizin yanına yaklaşmış belinden bir bı
çak çıkarmıştır. Bu bıçakla Kublay Beyin başını gövdesinden ayırmış ve bu başı
bayrağın tepesine geçirmiştir. Şerir, bu hareketinin din nazarında iyi bir şey ol
duğunu söylemiş, gene zikre ve bayrak etrafında dönmeğe başlamıştır.
Genç zabitimizin şehit edilmesi yirmi dakika sürmüştür."
Tam Shakespeare'nin bir sahnesi kadar... Ve düşününüz ki, bu haile gecele
yin kapalı bir yerde oynanmıyor, güpegündüz, Menemen denilen bir küçük kasa
banın halkla dolu bir meydancığında cereyan ediyor. Ve bu trajediya'nın hareket
siz, samit seyircileri kimlerdir? Lâik muasır Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşla
rı. İşte, asıl fecaat buradadır.
Demek oluyor ki, orada hava, muhit; manevî hava ve manevî muhit inkılâp
çı, cumhuriyetçi ve vatanperver Türk gencinin değil, "şerir" "vahşi" "haydut"
"mürteci", sıfatlarile tevsim ettiğimiz "tarikatı nakşıbendiye" saliklerinden Derviş
Mehmedin havası ve muhiti idi. Öyle olmasaydı bu insan kasabı işini tamamla
mak için yirmi dakikalık vakti asla bulamazdı. Eğer muhit ve hava Cumhuriyet
(*) Milliyet Gazetesi: 30.12.1930-1756
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ve inkılâp prensiplerile meşbu bir muhit ve bir hava olsaydı, Şeyh Mehmet daha
ilk kımıldanışta tıkanıp yere yuvarlanırdı.
Fehmi Kublay'ın canhıraş şehadeti, bize, meseleyi bu cihetten tetkik ve teteb
bu etmek lüzumunu ihtar etmelidir. Yoksa, bunda ve buna benzer hâdiselerde
yaptığımız gibi ağzımız küfürler ve gözlerimiz intikam ateşlerile dolu olarak Şeyh
Mehmetler, Şeyh Haşarılar, Şeyh Hüseyinler gibi serserilerin üzerine doğru yürü
mekten bir şey çıkmaz. Şeyh Mehmet bir işarettir; bir gölgedir.
Yakup Kadri
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IRTICA TEŞEBBÜSÜNÜN SIYASI MAHIYETI VAR! (*)
Devriş Mehmet Menemene girerken : "Halife Abdülmecit hudutta bizi
bekliyor!" diye bağırmıştır
Hadisede Adana'dan firar eden Abdülkadir Kemalinin de parmağı var
Ankara, 29 (Telefon) - Millet Meclisi bugün kısa bir içtima aktetti, içtimadan
sonra bir kısım meb'uslar meclisin kıraat salonunda toplanmışlar, Menemen ha
disesinden hararetle bahsediyorlardı. Bu sırada İsmet Paşa da geldi ve meb'uslar
derhal Paşanın etrafını sararak bir musahabe yaptılar. Söz arasında Denizlimeb'usu Haydar Rüştü B. Menemendeki müşahede ve tetkiklerini anlattı ve bu
musahabe neticesinde hadisenin karardıkta kalan bazı cihetleri daha aydınlan
dı. Aziz şehit Kubilây B. evvelâ kurşunla vurulmuş, sonra bir bıçkı ile başı göv
desinden ayrılmıştır. Bu 1 000-1 500 kişi huzurunda tehlil ve tekbir sedaları ara
sında yapılmış ve 20 dakika sürmüştür. Mürteciler Kubilây Beyi evvelâ kelimei
şehadet getirmeğe davet etmişler, zabit şehadet getirmiş, bundan sonra hainler
"şeriat isteriz" diye bağırmışlar ve bunun üzerine Kubilây B. "Ben de şeriat iste
rim" diye mürtecilerin üzerine gürlemiştir. İrtica hareketi için bir sene evvelinden
beri emin ihzarına başlanmıştır. Derviş Mehmet bir buçuk ay evel İstanbulda,
kendisine Kutbülaktap denilen Şeyh Es'at efendiyi ziyaret etmiş, ondan ihsan al
mıştı, diğer taraftan Adana'daki Ehali fırkasını kuran Apdülkadir Kemali B.in
Menemen hadisesinden üç gün evvel ortadan kaybolması kendisinin bu hadise
ile alâkadar olduğunu göstermektedir. Derviş Mehmet Menemene girdiği zaman
"Halife Apdülmecit hudutta bizi bekliyor. Ya Eyyühelmüslimin, kalkınız, Müslü
manlığı kurtaralım" diye bağırmıştır. Haydutlar Menemende öğleye kadar serbest
bir vaziyet bulmıya muvaffak olmuşlardır. Bundan da anlaşılıyor ki mürtecilerin
teşebbüsü ayni zamanda siyasî bir mahiyeti de haizdir.
Musahabeden sonra mebuslar İsmet Paşadan heyecan içinde, hükümetin
şiddetli icraatta bulunmasını istemişler, Başvekil de : "Yarın fırkada, ertesi gün
de mecliste konuşacağız" demiştir.

(*) Vakit Gazetesi: 30.12.1930-4662
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ŞEYHLİK VE MÜRİTLİK (*)
Hakiki İslâmlık ile telif edilebilir mi? "
- 1Menemen hâdisesi hakkında yapılan resmî tahkikat şunu gösterdi ki bu elim
hâdise haddi zatında nakşibendî tarikat mensuplarının bir hareketidir. Şeyh Sa
it isyanından sonra bir kanunu mahsus, Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bilû
mum tekke teşkilâtım ilga etmiş olduğu halde bu kanunun ahkâmına riayet edilmiyerek gizliden gizliye şeyhlik yapanlar, gizli tekke işletenler bulunduğu anlaşı
lıyor.
Bu vaziyet karşısında hâdiseden doğrudan doğruya mes'ul olanları cezalan
dırmak şüphesiz hükümetin vazifesidir. Bununla beraber memleketin münevver
lerine de mühim bir vazife teveccüh etmektedir. Bu vatanda şeyhlik, ve tarikat
namları altında yapılan işlerin hakikati, ve memleket için niçin zararlı olduğunu
halka iyice izah etmek, ilim ve fen telkinlerile kabili telif olmıyan bu işlerin islâ
miyet akaidine ve esaslarına da tamamen mugayir bulunduğunu göstermektir.
Evvel emrde şunu söyliyeyim ki şeyhlik ve müritlik ve tekke teşkilâtı hakiki
islârhiyetin kabul etmediği ve edemiyeceği şeylerdendir. Şeyhlik ve tekkelik islâmiyetin zuhurundan ancak bir asır sonra başlamıştır. Ve hepsi şeklinde siyasî
maksatlar takip eden teşkilâttan ibarettir.
Türkiye hudutları dahilinde zuhur eden ilk tekkeler İran propagandasına va
sıta olmak üzere tesis edilmişlerdir. Bu tekkelerin başındaki şeyhler Türkler ara
sında şiilik fikrini neşretmeğe çalışmışlardır. Sultan Selim zamanında İran ile ya
pılan muharebelerin sebebi bu tarikatların memleket için tehlikeli bir vaziyet ih
das etmiş olmasıdır. Filhakika şiilik fikirlerini neşir ve terviç için muhtelif yerler
de tesis edilerek propaganda yapan bu tekkeler birer ihtilâller, kıyamlar vücuda
getirmek suretile İran tarafından Osmanlı devleti hudutlarına vuku bulan teca
vüzleri takviye ediyorlardı. Bu tekkelerin tehlikesi çok büyük müşkülâtlar ile ber
taraf edilebildi.
Tekke teşkilâtlarının mahiyetini anhyabilmek için çok canlı bir misal olan
(Bedevi) tarikatını zikredebiliriz.
Malûmdur ki vaktile Mısırda Fatımî namile bir devlet vardı. Bu devlet en müf
rit şii mezhebine mensup idi. Bunlar Hazreti Ali'nin Allah olduğuna itikat eder
lerdi. Salâhattini Eyübî Fatımiye devletini ortadan kaldırdı ve Mısırda Eyübî na
mile yeni bir devlet teşkil etti. Fakat bundan sonra Fatimiler boş durmadılar.
Tekrar Mısır saltanatını ellerine geçirmek için (Bedevi tarikatını ihdas ettiler, bu
tarikat vasıtasile her yere hulul ettiler. Vakıa eski saltanatı tekrar ellerine geçiremediler. Fakat birçok defa Mısırda ihtilâller çıkardılar. Büyük karışıklıklara se
bep oldular.

(*) Vakit Gazetesi: 30 Kânunisani (Ocak) 1931-4666
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İşte bunlar gibi nakşibendî tarikatı da tamamen siyasî maksatlar ile kurul
muş dinî teşkilâttan başka bir şey değildir. Hatta denebilir ki en büyük reisleri
Türk (Buharalı Bahaettin nakşibent) olan bu tarikat Türkiyede şiiliğe karşı uyan
mış bir aksülameldir. Şiilik hareketleri karşısında (Sünniliği) muhafaza etmek
maksadile teessüs etmiştir.
Fakat müruru zaman ile ilk hedefleri tabiî değişmiş, bilâhare diğer tarikatla
ra mensup şeyhler gibi nakşibent şeyhleri de dini bir nevi ticaret vasıtası haline
getirmişlerdir. Bu ticaret vasıtasmı istismar etmek için güya İslâmiyet esaslarım
muhafaza etmek gayesile teşekkül eden bu tekkeler islâmiyet ile kabili telif olmıyan bir takım usulleri tarikatın erkânü esası olarak kabul etmişlerdir.
İslâmiyete münafi olan şeylere gelince, bunlardan başlıcası tekke teşkilâtının
esasıdır. Müslümanlıkta Hıristiyanlarda olduğu gibi dinî teşkilât yoktur. Bilfarz
Hıristiyanlarda ne kadar Ortodoks kilisesi varsa bunların hepsi (Fener) kilisesine
tâbidir. Aralarında idareten inzibat vardır. Muhtelif Ortodoks kiliselerine intihap
edilecek papazları (Fener) patriki tayin eder. Katolik kiliseleri de yine böyle mü
teselsil bir teşkilât halindedir. Hepsi de (Vatikan) a tâbidir.
Evel emirde şeyhlerin ve tekkelerin yaptığı şey sadece Hıristiyanlığa mahsus
olan bu nevi dinî teşkilât esasını Müslümanlığa ithal etmiş olmalarıdır. Binaena
leyh memleketin her zümresinde muayyen bir tarikata mensup ne kadar tekke
varsa bunların hepsi bir merkeze ve bir reise tâbi olurlar. O merkezden ve o re
isten emir alarak hareket ederler. Her yerde müritler şeyhlerinin ellerine tama
men teslimi nefsetmiş insanlardan ibaret olduğu için tekke teşkilâtlarına dahil
olan insanlar kolayca siyasî maksatlara âlet edilebilirler.
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ŞEYHLİK VE MÜRİTLİK (*)
Hakikî İslâmlık ile telif edilebilir mi?
-2Dün tekke teşkilâtının tarihi menşeini izah ederken bunların İslâmiyetin zu
hurundan beş asır sonra meydana çıktığım, tekkelerin dini siyasete alet yapan
teşkilâtlardan başka bir şey olmadığım misaller ile zikrettikten sonra bu teşkilât
ların Hristiyanlıktaki (Ruhbaniyet) e muadil olduğunu da göstererek bu noktai
nazardan tekke teşkilâtlarının hakiki islâmiyet ile kabili telif olmadığım ilâve et
miştik.
Bugün bu mevzuu tekke adabı ve usulleri noktasından tetkik edeceğiz ve Me
nemen hadisesi münasebetile vaziyetleri divanı harbe intikal eden Nakşibendi tarikatinin adap ve usullerini misal olarak göstereceğiz.
Her tarikat gibi Nakşibendi usul ve adabı da müritlerin Şeyhlerine tamamen
teslimiyeti esasına istinat eder. Bu tarikatte Şeyhin, kendisine müracaat eden
müritten en evvel istediği şey bilâkaydü şart emirlerine itaat etmektir. Bu tesli
miyeti temsil etmek için Nakşibendiler bir teşbih yaparlar, "Mürit olan kimse Şey
hine teneşir üstündeki ölünün gassale teslim olduğu gibi teslimi nefs etmelidir"
derler.
Demek ki bir kimsenin hakiki bir Nakşibendi müridi olması için bütün ben
liğini, bütün varlığını Şeyhinin eline teslim etmesi, bütün şahsî arzularından, ira
desinden tecerrüt etmesi lâzımdır. Şeyhi bir iş emrederse her türlü menfaat dü
şüncelerini, şahsî temayülleri bir tarafa bırakarak hatta, memleketin kanunları
ve nizamları düşünülmiyerek, yapılacak işte ölüm tehlikesi bile olsa onu göze ala
rak yapması lâzımdır. •
Nakşibendi şeyhlerinin müritlerinden istedikleri bu mutlak itaat ve inkiyat
akıl ve mantık, ahlâk kaidelerine taban tabana zıt olduktan başka hakiki islâmi
yet usullerine mugayirdir, malûmdur ki Hazreti Muhammet bile islâmiyeti neşre
der iken herkesin sadece aklına hitap etmiştir. Peygamber, ümmetinden bu de
rece kör bir itaat istememiştir. "Evvelâ aklınız ile muhakeme ediniz. Ondan son
ra bana iman ediniz" demiştir.
İlmi ruk esasına müstenit olan terbiye fenninin başlıca hedefi her ferdi, ken
di kendine düşünen, kendi kendine gördüklerini ve işittiklerini muhakeme eden,
kendi kendine karar vererek hareket edebilen mütekâmil bir insan haline getir
mektir. Halbuki Nakşibendi tarikatı bilâkis herhangi bir şeyhin manevi terbiyesi
ne giren müritlerin akıllarını imha eden, kuvvei teşebbüsiyelerini hiçe indiren bir
terbiye usulü tatbik ediyor. Müterakki milletler arasına karışmak istiyen bir mil
letin efradı için bundan daha tehlikeli, daha zararlı bir terbiye usulü olamaz.
Şimdi bir Nakşibendi şeyhi tasavvur ediniz. Kendisi etrafına bir kaç bin mü
rit toplamış bulunsun. Bu müritlerin hepsi de bütün idarelerini, arzularını onun
emrine teslim etmiş olsun. Dini siyasete alet yaptığı takdirde böyle bir şeyhin bir
(*) Vakit Gazetesi: 4 Kânunisani 1931-4667

567

TÜRK PARLAMENTO TARİHİ
memleket için ne kadar zararlı hareketler tevlit edebileceği kolayca anlaşılır.
Onun içindir ki her vakit dinî siyasete alet edegeldikleri tarihen sabit olan tekke
lerin bir kanunu mahsus ile kapatılmış olması mahzı isabet olmuştur. Nakşiben
di şeyhleri müritlerini kendilerine kör bir alet haline getirmek için ne yaparlar?
Tarikatin başları bunu çok mahirane usuller ile temin etmişlerdir. Meselâ bir
şeyh kendisine mürit olan kimseye "günde şu kadar (İsmi Celâl) zikredeceksin"
der. Bu zikri yapmak için de hususî bir usul tarif eder : Bu usule göre mürit her
nerede olursa olsun daima şeyhinin simasını hatırında tutacaktır. Onun gözünü,
kaşmı, sakalını, ahval ve harekâtını düşünecektir. Bu tarzda hareket ederken de
bir taraftan dudaklarını kapatarak yalnız dilini damağına yapıştırıp açmak suretile mütemadiyen "Allah Allah" diyecektir. Mürit aynı zamanda (Kılleti taam, kılleti menam, kılleti kelâm) düsturuna riayet edecektir, yani az yemek yiyecek az
uyku uyuyacak, az söz söyliyecektir.
Mürit hayatını bu usul dairesinde geçire geçire bir gün manevi makama vâ
sıl olacaktır, "Fenafişşeyh" mertebesine varacaktır! O vakit artık müridin varlığı
manen şeyhi ile birleşmiş olacak, güya şeyhinin kalbine Allah tarafından varit
olacak, ilham doğrudan doğruya müridin kalbine geçecektir!
Dikkat edilirse görülür ki şeyhlerin müritlerine tarif ettikleri zikirler ve fikir
ler hep bir vasıtadan ibarettir. Asıl maksat mürit olan kimseyi şeyhinin emrine
körü körüne tabi olacak bir hale getirmektir. Mürit nazarında şeyhe bir nevi pey
gamber telâkkisi vermektir.
Allah ile kulları arasındaki vasıta peygamber demek olduğuna göre şeyhlerin
kendilerini müritler ile Allah arasında bir ilham vasıtası olacağını ileri sürmeleri
peygamberlik davasından başka bir şey midir? Bu takdirde hakiki bir İslâmiyet
ile bu nevi şeyhliği telif etmek mümkün müdür?
Cumhuriyet kanunları vicdan hürriyetini kabul etmiştir. Bu hürriyet muci
bince herkes istediği şekilde bir Allah ve bir peygamber tanıyabilir. Allahına iste
diği tarzda ibadet edebilir. Kendi kendine istediği gibi zikir ve fikirde bulunabilir.
Bundan dolayı kimseyi muhatap tutmak caiz değildir. Ancak bir adam ortaya çı
karak, yahut gizli bir mahalde vaziyet alarak etrafına mürit namile bir takım
adamları toplayıp, dinî bir teşkilât yaparsa, devletin kanunlarına muhalif bir ha
rekette bulunmuş olur. Şayet bu teşkilât Menemen hadisesinde olduğu gibi cum
huriyeti yıkmıya matuf faaliyetlere vasıta yapılırsa vatana karşı en büyük bir hiyanet cürmü irtikâp edilmiş olur.
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GENÇLİĞİN MİTİNGİ (*)
Emin, Mitat ve Necip Fazıl Beylerin nutukları
Cuma günü Ocaktaki mitingte söylenen nutukları tarihî ehemmiyetine bina
en neşrediyoruz :
Emin Beyin Hitabesi
Maarif Müsteşarı M. Emin Beyin Kubilay ihtifalinde irat ettiği hitabesi
Hanımefendiler, Beyefendiler;
Yüksek bir mefkureye iman etmiş bazı eyi vatandaşlar vardır ki, yalnızken
son dakikadaki sözleri, hareketleri de diğerleri için bir numune olur. Bugün ha
tırasını tebcil etmekte olduğumuz Kublay böyle bir vatandaştır.
Muallimliğin bütün meziyetlerini benimsemiş, onun heyecanlarile yaşamış
olanlar bazen hayatlarının son dakikasında muallim ruhunun yükseldiğini gös
terirler, ölürken de mesleklerini yükseltirler ve meslektaşları için bir gurur, bir if
tihar vesilesi bulurlar. Dün şark işyarımda şehit olan Zeki Dündar böyle bir mu
allimdi. Menemende en feci tarzda şehit edilen Kublay da böyle bir muallimdir.
Hakikî muallim yalnız sınıfında değil, her yerde herkes için bütün hareketile
mürebbi ve mürşit olandır. Kublay ölürken de bu nevi bir arkadaşımız olduğunu
gösterdi.
Kublay ne için öldü, ne için öldürüldü? Asker ve muallim Kublay Cumhuri
yeti müdafaa ederken öldü. Onun içindir ki bu aziz ölü bütün Cumhuriyet ve va
tan şehitleri kafilesindendir.
Kublay medeni insanlığı, vicdan hürriyetini müdafaa ederken öldü, hiç ol
mazsa bir asırdan beri bu yolda döktüğümüz vatandaş kanma temiz bir kan da
ha ilave olundu. Kublay memleketi medenî alemden ayırarak onu karanlık bir is
tikbale sokmak isteyen cahil, şerir zümreye karşı terakkiyi, hakiki insanlığı mü
dafaa etti. Vicdanlara tasallut etmek isteyen karanlık kuvvetin yer yüzünde hâlâ
durmasına tahammül edemiyen temiz bir insanlık mefkuresi uğrunda başını ver
di ve şehit zabit Kublay bu uğurda canını veren binlerce temiz insanlar araşma
katıldı.
Kublayın ölümü bugünkü gençlik için olduğu kadar yarın yetişecek nesil için
de bir fedakârlık numunesidir. Büyük Gazinin işaret ettiği gibi "İmkân ve şeraiti
düşünmeksizin" vazifenin emrettiğini yaptı. Bu hareket en yüksek bir ahlâkiyetin timsalidir. Yarın vazifenin kudsiyetini çocuklarımıza anlatacak olan arkadaş
ları ondan da bahsedecekler, onu da örnek göstereceklerdir.
Aziz Arkadaşlar,
Kublayın kanile söndürdüğü Menemendeki irtica sahnesi kara kuvvetin bu
memlekette neler yapmak istediğini eyice gösteriyor. Kara kuvvet Kublayın kafa
sını, yani bizdeki düşünme kabiliyetini koparıp atmak, onu gömmek istiyor. Bay
rakları; bu memlekette düşünenlerin mızrağa geçirilmiş kafalardır. Yarın çocuk(*) Hakimiyeti Milliye Gazetesi: 5.1.1931-3406
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larımıza yalnız b u vakayı söylemekle bile irticanm istediği şeyi onların gözlerinde
canlandırabiliriz.
Hâlâ bu memlekette böyle şerirler yaşayabilecek, emellerini tahakkuk ettir
mek için çırpınabilecekler mi? Şarktaki Zeki Dündar vakası, Menemendeki Kublayın ölümü en gafil olanlara da göstermiş olmalıdır ki devletin jandarmasını po
lisini ve bütün muhafız kuvvetlerini bir yerde bir anda yok farzetsek dahi on beş
bin muallim var; diğer bütün münevverleri bir tarafa bırakıyorum. Yalnız on beş
bin muallim her hangi bir yerde dirilecek olan bir irticai yaşatmamaya kâfi gele
bilir, buna şüphe etmemelidir.
Artık bu irtica vakası bu memlekette tekrarlanmamahdır. Ümit edebiliriz ki
bu yılan bir daha baş kaldıramıyacaktır. Fakat burada bize düşen bir vazife var;
bazen bu karar kuvvet mensupları Şeyh Mehmetler gibi silahlı olarak taarruza
geçmezler, sinsi sinsi şurada burada söyledikleri sözlerle, aldıkları tavurlarla hal
kı zehirlemek isterler ve bazen bu vakalar gözümüzün önünde geçer. Eğer taar
ruz halinde olmasa bile halkı zehirlemek için şurada burada sinsice konuşuldu
ğunu işitirsek, eğer hâlâ mazinin ihyası emelini bir yerde sezersek o ağızları susturrmya ahtedelim.
Erkek Lisesi Müdürü Mitat Beyin Nutku
Aziz arkadaşlar;
Umumî ve büyük Türk tarihi adsızlarla doludur. Tarihimizin bazı devirlerini
mepdelerini adsızlar açar. Adsızlardan kahramanlar çıkar. Milletlerin kendi ken
dilerini tanımadıkları devirlerde adsızlar devlet kurarlar taç giyerler. Varnada yıl
dırımdan palasile muazzam bir salip ordusunu Tunaya döken koca Hızır, bence
altmış beş yetmiş sene yaşamış bir adsızdır. İstanbulu muhasaranın sonuncu
günü, kale duvarından kendisini içeriye atan bir adsız aldı. İran'da, Türkistan'da,
Hint'te, Çin'de Türk kabile reisleri ve hatta kavgalarda yararlık gösteren neferler
devletler kurdular, sülaleler tesis ettiler. Tarihimizin millet ve milliyet devrinden
evelki sayıfalarında yer tutan bu vakıaların başka cinslerini yirminci asırda dahi
görmekteyiz. Varsın materyalistler -kahramanlık ve harikalar devri arkada kaldıdesinler, Türkiye milliyet ve teceddüt devri harikalarla açıldı, kahramanlıklarla
ilerliyor. Geçen hafta Menemen'de baş gösteren irtica hâdisesinde evel beevel göz
lerimizi bir kahramanlık kamaştırdı.
Arkadaşlar;
Millî varlığını, korkunç ve amansız tehlikeler içinde duyan Türk milletine de
nebilir ki her felaket, tesellisini, kurtuluş yolunu hatta daha kuvvetli çıkabilmek
sırrını beraberinde getiriyor. Mondros mütarekesini, Sevr muahedesini imzala
dıkları kara günleri düşününüz. O günler o tehlikeler bize Gazi'yi, yâni necatı, iti
layı, inkılâbı kazandırdı. Şarktaki Şeyh Sait isyanı gene bize hem kahramanlık
tecellileri gösterdi, hem de inkılâbın kudretli hamlelerini yapabilmek cesaretini
verdi. Tekkeden, şeyhten, sarıktan, külahtan, festen kurtulduk : Türk dili büyük
dünya lisanları arasında mevkiini aldı.
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Arkadaşlar;
Menemende boğulan irtica teşebbüsünün neticeleri de şüphe yokki başka
türlü olamıyacak. Türk milletini, muasır medenî bir millet haline getirmek ide
alinden nasıl ayrılabiliriz? Önümüze çıkabilecek bu cinsten manialar, azmimizi,
imanımızı, çalışma kabiliyetimizi arttırmaktan başka bir semere veremez. Kubilayı parçalıyanların ve parçalattıranların uğrıyacakları akıbet bu ölümün mana
sını anlamıyan ve anlamak istemiyenlere bu hakikati öğretmelidir. Bu hakikati
bu gibilere öğretmek inkılâbın ve inkılâpçıların ilk vazifesidir.
Arkadaşlar;
Memleketimizde zulmet ve nur mücadelesi bir bir buçuk asırdan beri başlar.
Cehaletleri, gafletleri, ve hotbinliklerile Türk halkını ezen onları hasta aç bir esir
sürüsü haline getirmek istiyen saray idareleri, nuru aramak, nura kavuşmak diliyen her dimağa düşmandılar.
Fakat buna rağmen kara kuvvetler karşısında memleketin münevver tabaka
sı daima artü. Yedi sekiz sene evelki muazzam bir mücadeleden nihayetsiz feda
kârlıklardan sonra bu tabaka zulmetleri, engelleri yırttı, dahilî, haricî düşmanla
rı tepeledi. Kıymetli vakitlerinizi bildiğiniz ve içinde yaşadığınız vakayii yad ile iş
gal etmek istemem. Fakat mesela yirmi sene evel, en münevver sayılan bir şehir
de derviş Vahdeti, şeriat isteriz avazesile taassubun yeşil ve işlemeli bayrağını
kaldırdığı zaman karşısına bir Kubilay çıkamamıştı. Bir buçuk iki asır evel Pat
rona Halilin, Kabakçı Mustafanın aylarca hakim olduğu şarkî Roma İmparator
luğu merkezinde, yirmi sene evel derviş Vahdeti de hakim olmuştu. Geçen hafta
Menemende ise bir muallim bir ocaklı ve bir ihtiyat zabiti olan genç Kubilay, yal
nız başına mürettep bir irticai karşıladı. Onun kanı hâdiseyi tuttu, durdurdu. O
mübarek ateşin kan mütecasirlerin vaka mahallinle bir leş ve bir cife haline gel
mesine kifayet etti. Şeriat namına kan dökmeğe, baş koparmağa cüret eden ka
tiller o genç nasiyeyi daha toprağa tevdi edemeden eridiler mahvoldular. Alçakça
öldürülen Kubilay'ın intikamını aynı muhitte ölmiyen birkaç Kubilay aldı. Mem
leket ise, her bucağı kaybolan Kubilayın elim akıbetile yanan bir matem yuvası
halindedir.
Arkadaşlar;
Türk ordusu, Türk muallimi, Türk gençliği mustariptir. Çünkü kesilen baş
Kubilayın, fakat kesilmek istenen baş münevver kütlenin ve binaenaleyh mille
tindir.
Bu itibarla teşkilat altına giren ve bu fesadı ikaa cüret eden sui kastçılara,
adetleri birkaç yüze varmıyacak kadar azlıkta olsalar, cemiyetin münfesih ve kay
bolmuş uzuvları nazarile bakmak zaruridir. Ötedenberi, hatta haricî düşmanlar
la el ele vererek fırsat bulabildikleri kadar Türk milletinin istikbaline suî kast et
meyi itiyat edenlere acımıyacağız. Fakat bunların azaldıkları bir vakit aç kurtlar
gibi sürü sürü iken adetlerinin yüzlerle sayılabilecek kadar azaldığı bir hakikat
tir. Hâdiseye bu cepheden bakanlar, memleketteki nur -zulmet mücadelesini ha
yır ve nur namına oldukça kazançlı bir devreye girdiğini de bir teselli şeklinde
müşahede ederler. Türkiyede zabit, doktor, avukat, mühendis, muharrir, tüccar,
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komisyoncu- gibi muhtelif münevver sınıflardan maada yalnız Kubilay ve arka
daşlarının mensup oldukları sınıftan da beş bin tane var. Bunlar şehirlerde de
ğil, kasabalarda, köylerde, şimalde, cenupta, garpte, şarkta vazife ve iş başında
dırlar. Yetişenlerden sarfı nazar, sıralar üzerinde takriben yarım milyon çocuğu
muz ve gencimiz okuyor. Türk inkılâbı kuvvetli, iymanlı, kesif ve nurlu sınıfların
başları üstündedir. Geçirdiğimiz hâdisenin memleketin her tarafındaki inikasla
rı bize bu hakikati ispat ediyor.
Aziz arkadaşlar;
Kubilay hem zabit, hem muallimdi. Zabit ve muallim... Bu iki kelime Türkiyede müteradiftir. Bu iki kelimenin her memlekette biribirine çok yaklaşan ma
nası bizde tamamen birleşmiştir. Her cumhuriyet muallimi, sınıflarındaki ilmü
irfan taliplerinin bir zabitidir. Cumhuriyet ordusunun da bir rüknüdür. Her cum
huriyet zabiti ise ordunun bir uzvu olduğu kadar, elindeki saf ve temiz kütleyi as
kerlik meşalesi içinde de, mütemadiyen nurlandıran bir muallimdir. Esasen mu
asır ordular milletin bütün sınıflarını temsil ederler. Türkiyede muallim kütlesi
ordu zabitliğinin kuvvetli bir menbaı, çok samimî ve yakın bir yardımcısıdır. Bun
lar iç içe merkezleri aynı iki daireye benzerler. Her ikisi bir genç ve aziz Türk in
kılâp ve cumhuriyetinin sarsılmaz mesnetleridir. Fedakârlıkla, nurla, faziletle bü
yüyen ve kuvvetlenen cumhuriyetimizi Türk ordusu ve irfan ordusu karşısında
durulmaz silahlarile koruyorlar.
Kubilay nefsinde zabitlik ve muallimlik sıfatlarım toplamış bahtiyarlardandı.
Muallim iken muhitini mütemadiyen aydınlatan bir ışıktı. Zabit üniformasını giy
diği günden itibaren de tecelli eden eserile sabittir ki, ordunun bir kahramanı ol
du.
Arkadaşlar;
Şeyh Sait adlı Kürt sergerdesi taassuba müstenit siyasî emellerini kuvveden
file çıkarmağa yeltenirken şarkın uzak ve ücra köşelerinde karşısında bir mual
lim bulmuştu. Şehit Zeki Dündar irfan ordusunun taassup ejderine verdiği birin
ci kurbandır. Menemende derviş Mehmet ve avenesi ise, muhteris emellerini, ka
ranlık hırslarını akamete uğratacak bir Kubilay ile karşılaşınca gene aynı hare
keti yaptılar. Kubilay'ı kurşunla vurdular, işlemeli yeşil taassup bayrağının altı
na tekbirlerle çektiler. Başını gövdesinden testere ile kesip ayırdılar. Kanını içti
ler. Ancak yirmi altı bahar görebilen gözlerini oydular. Başım bayraklarının üs
tüne geçirdiler. Aynı cinsten yılanlar başlarını kaldırıp zehirlerini saçmağa baş
ladıkları an, karşılarında aynı cinsten insanları buluyorlar. Muallim mesleği bu
acıklı fakat çok manalı, çok şerefli neticeden dolayı müftehirdir, mağrurdur. Üfulile münevver Türk tabakalarını biribirine kaynaşıp yaklaştıran Kubilay, Türk
milletini yükseltmek idealine karşı azmimizi, iymanımızı, çalışmak, uğraşmak
kabiliyetlerimizi arttıran Kubilay! Sen Türk mualliminin şerefini ve gururunu se-
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malara kadar yükselttin; sen onu bin bir gazadan sonra dünya orduları arasın
da nam almış olan Türk ordusunun seviyesine çıkardın...
Pek aziz arkadaşlar;
Zabit, muallim, münevver ve gayrî münevver her samimî Türk gönlünü ka
natan bu ölüm, nurlanmış bütün Türk zümrelerinin el ele vermesine ve yeni in
kılâp hamlelerine atılmasına yarıyacaktır. Cumhuriyet merkezindeki bu milliyet
mabedinde peyman ve onu yüksek mihrabından ilân ediyoruz :
Bu hamleler daima kuvvetlerini tesir ve muvaffakiyet sahalarım sınırlara ka
dar arttıra arttıra durmadan devam edecek ve yakın günlerde -Türkiye cumhuri
yeti dahilinde irticaa teşebbüs etmek- mefhumu, dünyada yapılması muhal sayı
lan işler araşma girecektir.
Necip Fazıl Beyin Nutku
Karşımızda küçük bir hadise, büyük bir baş var. Dünya kuruldu kurulalı bu
kadar küçük bir hadise b u kadar büyük bir baş doğurmadı. Hadise küçüktür.
Eğer kendisine nisbet ederseniz, hadise büyük ve müthiştir. Eğer Kublay'ın ke
sik kafasına nisbet ederseniz, Menemen hükümet meydanının sahne olduğu ha
li ile hakkında bir hüküm vermek ve onun hudutlarım tayin etmek istiyorsak eli
mize bir metro alıp facia meydanını ölçmiyelim, dökülen kanın kaç litre olduğu
nu hesaplamıyalım. Ne 31 Mart, ne Şeyh Sait isyanı, ne Ağrı hareketi mahiyet ve
ruh olarak Menemen hadisesile boy ölçüşemez. Halbuki bunlarda daha çok kan
aktı. Hiyanet daha geniş bir sahada ayaklandı. Boy ölçüşemez, zira bunlar İrti
caın basit, adi bir kalkışından, kötü bir fırsatçılık hareketile bir tali dönüşünden
başka bir şey değildir. Bu defa böyle olmıyor, meyus, betbin, çürük, hamlesiz zan
ettiğimiz irtica, bir hadisenin mikyas ve kitlesine sığdırmadığı kast ve gayzini bir
gencin kesilen basma sığdırabiliyor. Belki Ağrı dağında bir münevverin kafasını
hatta tenekesile kesen bir mürteci bulunmuştur. Bunun ne ehemmiyeti var. İki
taraf boğuşurken bu boğuşmanın verdiği hayvani insiyaklarla böyle bir şey olur
sa onun değeri ve manası yoktur. Halbuki bu defa bir kaza merkezinin göbeyinde, hükümet konağımn, hükümet otoritesinin telkin ettiği bir meydanın ortasın
da, müfrezesini bırakan kolunu sallaya sallaya bir başına mürtecilerin üzerine
yürüyen ve gençliği hocalığı askerliği bütün bir mefkureyi temsil eden bir genç,
halkın, askerinin, bütün dünyanın gözü önünde evela tabanca ile vuruluyor.
Sonra kafası bıçakla kesiliyor. Ve sonra başı sicimle irtica mızrağına takılıyor.
Buna ne diyorsun. Bunun manasım anlıyor musun? Mürteci, memleket gençli
ğine, memleket fikrine beslediği kastin, gayzm kinin, melun hırsın derecesini
Kublay'ın başmda açıkça soğuk kanlılıkla irade ediyor. Kublay'ın başı kesilmeseydi bu iradeyi bulamıyacaktık; Bu vakayı benzerlerinden ayıracaktır. Eğer Kubilay bir kahramansa bu farkı meydana çıkardığı içindir. Hem de hiç benzer bir
vakanın zayıf şeraiti içinde çıkarabildiği içindir.
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Binaenaleyh mesul kimdir? Mesul Derviş Mehmet ve avenesi değildir. İrtica
Bahrimuhitteki buz dağları gibi suyun yüzüne sivri bir uç çıkardı, mesul bu uç
değildir. Buz dağının heyeti mecmuasıdır. Bu uçu tepelemekle, suyun yüzünde
ondan hiç bir nişane bırakmamakla dağı kaldırmış olmayız. O dağı tuzla buz et
mek lâzım. Mesuller suyun yüzüne çıkmıyanlar, çıkan birkaç kişiye cemiyet ha
yatı içinde sinsî sinsî omuz verenlerdir.
Mesul kasketinin güneşliğini, kasketlikten çıksın diye arkasına getirendir.
Mesul, elleri cübbesinin cebinde yüzümüze bakmaktan korkarak, niyeti meyda
na çıkmasın diye telaşlı telaşlı yürüyendir.
Mesul bir gençlik, bir hayat bir fikir hamlesinin önünde ağlar gibi yüzünü bu
ruşturan ve hiç bir mücadele kabul etmeden çekilip giden, mağşerî hayatımıza,
mahşerî yesimize, mahşerî neşemize iştirak etmiyen ve uzletinin içinde geberece
ğine her gün kendisini kin ve kastile besliyen, kuvvetlendirendir. Onu tarife ha
cet yok. Onu tanırız. Yürüyüşünden, duruşundan, bakışından, kaçışından tanı
rız. O zaten kendisini gizlemiyor. Dün başına sarık sarıyordu. Bugün giydiği ka
nun nazarında şapka, hüsnü nazarında gene sarıktır. Bugünün sarıklısı dün
künden daha çok, daha yezittir. Mesul bunlardır. İsterlerse bizim haberimiz yok,
kuvvetimiz yok, teşebbüsümüz yok, desinler. İsterse dedikleri hakikaten doğru
olsun. Manen toplanan bir araya gelen, düşünen, karar veren bunlardır. İrtica
düşünüyor. Biz onun düşündüğünü bilmiyoruz. Tüfengi bunlar doldurdu, zehir
li kurşunu bunlar namluya koydu ve bize çevirdi. Bize, gence, uyanık adama. Za
manın akışını sezenlere, ilerlemek, ihtirasın, hayat mefkuresinin fedaisine. Silah
patladı, kurşun Kublaya isabet etti. Kublay hepimiz namına, teker teker hepimiz
için, kaç bin, kaç milyonsak hepimiz hesabma can veren insandır.
Onun içindir ki, onda tekasüf eden şeref ve kıymet mecmuumuza müsavidir.
Bu başı azizleş tir elim. Bu başı günü kati vakalarının akibetinden kurtaralım. Bu
da sunî tedbirlerle olmaz. Kanı, edebiyat ve teşbihle değil bilfiil avuç avuç içilen
bu başın manasını anlamakla olur. O başın ıstırabını sinirlerimize ve manasını
beynimize bağlamakla olur.
Vakanın bugüne kadar doğurduğu tezahürler içinde Kublay için bazı temen
niler arzular ve teklifler görüyorum. Kimi Menemen ismi Kublay olsun. Kimi ona
yapılacak mezarın eşi olmasın diyor. Güzel fakat hayır. Annemizin öldüğü gün
yapacağımız iş mezarcıya gidip taş ısmarlamak değildir. Istırabımız o gün böyle
soğuk kanlı bir hesaba müsaade etmez. Kublay için bugün düşündüğümüz, bir
netice olmalıdır. Bütün bunlar samimi bir kaynayışın bir ıstırap ve heyecanın in
kılâp edeceği son zümreler, son hatıralardır. Bunun birincisini yapmak lâzım. Is
tırabını çekmek, heyecanını duymak, aksulamelini, kıyamını yapmak lâzım.
Genç ve uyanık adam. Heyecanından emin olabilirsin. Damarlarındaki kanın
deveran süratile ölçecek hiç bir alet yok. Beni böyle oturduğun yerde dinlemiyeceksin. Karışacaksın, dalgalanacaksın, sokaklarda döküleceksin. Onunla taş,
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masa, iskemle ne çıkarsa üstüne çıkıp bağıracaksın. Nasıl bir kudret menbaı na
sıl bir aksülamel huceyresi nasıl bir cümlei asabiye olduğunu göstereceksin.
Şahlan. Softanın ucuna Kublay'm kafasını bağlayarak şaklattığı bu kırbaç sinir
lerinde bir kıyamet uyandırmıyorsa hayatiyetten şüphe edebilirsin.
Gözüme görünen şeyi açıkça, kaidesiz, tertipsiz ve imasız soyuyorum. Eğer
inkılabı zayıf tutarsan, eğer inkilabın yüreğini, hassasiyetini ve sinirlerini temsil
etmezsen, bıçağm ters tarafı ile yirmi dakikada kesilen Kublay'ın kafasında sana
tevcih edilen akibeti seyredebilirsin.
Türkiye nüfus kütüklerindeki softa ve mürteciin yeşil kanını kurutacaksın;
bu kadar.
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Kubilayın Ruhuna (*}
Bilmez miydi sayısız kalkan var çelik, çetin;
Değmez cumhuriyete oku kara kuvvetin!...
Bütün bir gençliğindi Kublay'ın o gün sesi;
Susturmak, hangi mecnun düşüncenin hevesti?
Gök kubbenin altında varoldukça bu ocak
Sağ, salim ve mücahit bin bir Kublay olacak
Bir kişi susturulur haykırır bin bir kişi;
Hangi mesih kudreti diriltecek geçmişi?!..
**
***
Tekbir mi? zebaniler sesleniyor derinden;
Alkış mı? beynimizde, korkunç çan seslerinden!..
Çıkmadı mı bu genci bir tek kurtaranınız;
Vurmaz mıydı kalbiniz, akmaz mıydı kanınız?.
Gövdeyi kan götürse demek ki razıydınız
Ona nasıl kıydınız, ona nasıl kıydınız?.
**
***
Sen, bizim neslimizin timsalisin genç şehit!..
Ardından zaman zaman üredursun bir kaç it
Medeniyet yolunda yürüyecek bu kervan!...
İlk kızıl vaha oldu o çöl meydanda bu kan?
Onlarda zerresi yok, Yezit gibi, bir hissin
Ve sen o Kerbelânın Hüseyninden azizsin!
**
***
Seni biz anacağız, asırlar geçse bile,
Kerbelâya yas tutan mümin sadakatiyle...
Muharrem âyinleri gibi dövünmek neye?..
Haddini bildirelim lahzada o kütleye?
Sade acınmak değil hazırız öç almıya
Korkmalılardı senin kılına dokunmıya
Sen bizim neslimizin remzisin ey kahraman!...
**
***
(*) Hakimiyeti Milliye Gazetesi 5.1.1931-3406
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Destan yazdı gençliğe onların döktüğü kan...
Gençliğe yok diyorduk: kâfir olmuşuz meğer
Öyle gençlik varmış, ki methe, takdise değer,
Gazi'sinden aldığı biricik emaneti
Vermemekçin başını bile vermek adeti!
Mahkûk onun sözleri mermerde, beynimizde;
Ayet işlenmiş olsa bile karşıki bezde
Gayeye iyman için biz onu yırtacağız;
Eğer senin öcünü alamazsak alçağız!
Behçet Kemal
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MEFKURE ŞEHİDİ KUBİLÂY (*)
Yazan : Hilmi Ziya
Dünyanın yıl başı şenlikleri yaptığı bir günün sabahında biz bütün İstanbul
çocukları yer yer meydan meydan bir fikrin, fakat ne diyorum insaniyetin yerini
tutmak için toplandık.
Fehmi Kubilây bizim için bir remzdir : Bu isim, her gün bize diyecek k i : Efen
diler! fikir hürriyeti için yaptığımız cidal bugün başlıyor. Her gün yeniden yola çı
kacakmış gibi hazırlanın, önümüzde merhaleler ve merhaleler var! Uçurumlarla
çevrili bir yolun üzerinde yürüdüğünüzü asla unutmayın! Her gün yeni bir tehli
kenin bizi karşıladığını; karanlıkta size çevrilen hançerlere karşı her gün daha
fazla uyanık olmayı hatırınızdan çıkarmayın! Bu isim bizi yese ve sukutu hayale
düşürmiyecek; fakat bir avuç insanın bir kütleye şuur vermek için atıldığı büyük
azaba daha büyük bir ateşle sarılması için kuvvet ve neşe verecektir. Bu bir taziyet günü, bir teselli ve bir matem günü değildir! Fakat bu bize, ıstırapla sürü
rü ayni zamanda veren, insaniyet için ve hürriyet için bir kurban ki, o büyük
Kurban, bize fikir kapılarını açacak anahtar olacaktır. Taassuba ve kara cehale
te karşı hakikatin müdafaası için toptan ve tüfekten daha kuvvetli bir silâha; aşk
ahlâkına, fedayı nefse başvurmak lâzım olduğunu gösterecektir. Kurban, bize fi
kir için ve insaniyet için cidal etmeyi tehlikeler önünde her an uyanık olmayı; gaf
let ve hülya içinde yüzmemeyi; hakikati görerek emin adımlarla yürümeyi öğre
tecektir. Kurban bize, cehlin zulüm ve şiddeti karşısında intikam ve kin hisleri
ne esir olmamayı; noksanlığı affetmemeyi, hakikatin yüzünden başka bir kuvvet
tanımamayı; noksanlığı affetmemeyi, hakikatin yüzünden başka bir kuvvet tanı
mamayı öğretecektir. Fikir uğruna biribirini boğazlıyanlar akibet fikrin zindanla
rı içine kapanarak taassubun en kötüsüne ve en karanlığına düşmüşlerdir. Fran
sa inkılâbının kurunu vustası dinlerin kurunu vustasından daha mı az karanlık
tır?
Fakat hürriyet için ve hakikat uğruna kanlarını verenler insaniyete halâs ge
tireceklerdir. Şehitlerin en büyüğü fikir ve hakikat uğrunda hayatını verendir.
Kurbanların en mübecceli, fikir hürriyetini ve insanı ahlâk taassubuna karanlı
ğa ve noksanlığa karşı müdafaa ederken yapılan kurbandır.
Kurban, hakikati telkin etmenin en yüksek ve en faziletli yoludur.
Bir hakikat söylemediğiniz zaman : Karşınızdakini telkinle, iknala ve delille
doğru yola sevkedemezseniz, elinizde iki çare kalır : Birinci yol onu cebirle, şid
detle kolunu bükerek hakikate sevketmek yoludur. Fakat bu yol kinleri ve husu
metleri körüklemekten başka hiçbir işe yaramaz. Hakikat hiçbir yerde cebirle ve
şiddetle ebedi bir surette yerleşmemiştir.
İkinci yol hakikatin ve aşkın kuvvetinden başka kuvvet tanımamak ıstırabı
kabul etmek, ikna uğrunda nefsini feda etmek yoludur. Fikir hürriyetlerinin dün
ya üzerinde, yayılması yalnız bu yolda olmuştur ve bu yolda olacaktır.
(*) Vakit Gazetesi: 10 Kânunisani (Ocak) 1931-4673
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Fehmi Kubilây, milletimizin açtığı fikir ve hürriyet inkılâpları yolunda, bizim
çok muhtaç olduğumuz feragat ve fedayı nefis ahlâkının, aşk ahlâkının feci fakat
yüksek bir timsali olmuştur. Bilelim ki kahramanlıkların en büyüğü ümit için ve
gurur için kahramanlık değildir. Fakat yalnız hakikat için ıstırabı kabul etmek
ten, davası uğruna kurban olmaktan doğan kahramanlıktır. Bilelim ki hiçbir
mefkure nazariyelerle kalplerde yer tutamaz; ve beyannamelerle vicdanlara gire
mez. Hiçbir dava, oturulduğu yerden tembelce telkin edilemez ve tehlikeyi göze
almadan millete malettirilemez. Yalnız ve yalnız fikrinin akibetine katlanarak bir
fikri telkin etmek mümkündür. Davası uğrunda tehlikeleri göze alarak ve haki
kat için ıstıraba tahammül ederek bir mefkureyi yerleştirmek ve millete malettirmek kabildir.
Fehmi Kubilây bizim için bir remizdir : Çünkü biz ortaya attığımız fikir vatan
ve insaniyet ahlâkı davasının nasıl ve elle kök tutacağını yalnız onunla, onun aç
tığı kanlı fakat yüksek yolun bize verdiği muazzam ders ile öğreneceğiz. Kurban
bizi âciz küçük milletler gibi, lanetlere sevketmiyecek, kin ve husumete esir etmiyecek! Biz kimseye intikam arzusu yağdıramıyacak ve kimseye yumruk sıkmıyacağız. Fakat yalnız bu feci ve büyük ıstırap timsalinin gösterdiği yeni aşk ve va
zife yolunda gideceğiz. İnsanlığa hürriyet mefkuresi getirmiş olan Fransız inkılâ
bının arkasından elli sene sonra noksanlığın, karanlığın bütün kuvvetile geriye
döndüğü görülmedi mi? Bu hafızamızdan kızıl bir şule gibi yanacak olan bu tim
sal her an bizim tehlikeler karşısında uyanık bulunmaya ve tehlikelere karşı bi
le pek cüretle yürümeğe sevkedecektir!
Fehmi Kubilây millî bir Kerbelâ hadisesidir. Cüretle itidalin, vazife ile aşkın
bir insanda ittihadına en beliğ bir bürhandir. Bu feci ve yüksek ıstırap abidesi,
kalplerimizde, hürriyet ve insanlık için mücadele kuvvetinin en yüksek mikyası
olarak kalacaktır. Onu hançerliyen eller nuru öldüren zulmetin, hakikat ve hür
riyeti boğan cehlin elleridir. Ona çevrilen silâhlar aczin, noksanlığın mezelletin
meskenetin silâhlarıdır. Biz bu ıstırap timsalini kalplerimizde ebedî bir meşale gi
bi yakarken, karanlığa yumruk sıkmıyacak ve noksanlığına kin beslemiyeceğiz.
Fakat yalnız, kurbanın ve fedayı nefsinin bize bahşettiği bir hürriyet idealine ve
vazife aşkına bağlanmak için onu her gün bir adım önümüzde yürüyen bir tim
sal gibi göreceğiz. Unutmıyalım ki taassup ve karanlık, yalan cüretin ve kurba
nın önünde adım adım geriliyecek ve akibet tamamen kaybolacakür. Geniş ve lânetsiz bir hakikatin telkini, güneş altında dağılan buz kütleleri gibi halkın gözün
deki vehim ve hayalet bulutlarını elbette dağıtacaktır.
Vatandaşlar! Taassuba ve karanlığa karşı lanet etmeyiniz : Fakat noksanlığın
kemale karşı mukavemetlerini tabiî görerek onu affediniz. Ondan ümit var olu
nuz. Hakikati süngü kuvvetile değil fakat yalnız aşkın ve vazifenin kuvvetile tel
kin et, bu ıstırap abidesini takdis ediniz! Çünkü zafer için yapan kırıldığı zaman
meyus olacak, sukutu hayale uğrıyacakür. Fakat aşk için yapan asla meyus olmıyacak, her kırılıştan sonra yeni başlıyan yola çıkacak; aşk için yapan kırılan
ların fedayı nefsinden yeni kuvvetler alacak; akibet aşk için yapan zafer isteme-
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den zafere vâsıl olacaktır. Fehmi Kubilây hakikat, hürriyet ve insaniyet aşkının
şehididir. İnsani ahlâk için cidalimizde onun tasvirini başımızın üstünde bir tim
sal gibi taşıyacağız! Medeniyet binası, hakikatten başka rehber tanımıyan büyük
kurbanların omuzları üzerinde duruyor. Galile, Kampanella, Brüno, Jan Hüs ol
masaydı Avrupa medeniyeti kurunu vusta barbarlığından bir adım dışarı çıka
mazdı.
Çapakçurda şehit olan Zeki, Menemende şehit olan Fehmi Türk milletinde
başlıyan insaniyet ve hürriyet cidalinin henüz daha yüksek şuur sahasına girme
miş olan ilk kahramanlarıdır. Türk medeniyeti, bu ıstırap yolunu takip eden ha
kikat şehitlerinin omuzlarında teşekkül edecektir.
Hakikatin şiddetsiz ve cebirsiz telkinine başlamak; kin ve husumet yerine
yalnız hakikat ve insaniyet aşkına dayanan bir cihada girmek için bu millî Kerbelâ hadisesi bize en beliğ bir davet hitabesidir.
İptidaî hislerimizin zincirinden kurtulup, ruhumuzun kin gibi safil bir ihtira
sa esir etmemek lâzımdır. Halkın husumetini demagojinin yaldızlı ve güneş edebiyatile körüklememek; itidal, sükûnet ve şeçkisizlikle hareket ederek yalnız mu
habbeti ve yalnız aşk ahlâkını telkin etmek lâzımdır. Taassuba, noksanlığa ve
zulmete karşı bu büyük meşale ile yürümek; Fehmilerin ve Zekilerin ıstırabını
içimizde duyarak, insanî ahlâk cidaline girmek lâzımdır!
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DERVİŞ MEHMED'İN VERDİĞİ DERS (*)
Menemen hâdisesi, gözümüz önünde, perde perde açılmakta devam ediyor,
ve her perdenin açılışında yeni bir hakikatin künhüne varıyoruz. Muhterem Da
hiliye Vekilinin avdetinden sonra, geçen hafta, birçoklarımız nazarında mesele
nin mahiyeti büsbütün değişmiş olsa gerektir. Şükrü Kaya B., büyük bir vuzuh
ile, büyük bir samimiyetle, adetâ realist bir hikayeci gibi bize vakayı anlattılar.
Eşhasın simalarını çizdiler, ve ilmîhi diyebileceğimiz bir bîtaraflıkla her birinin
psikologyasını tahlil ettiler. Bütün bunlar neticesinde, iytiraf edelim ki, Derviş
Mehmet ve arkadaşları, bize, şimdiye kadar görmeğe alıştığımız alelade fesatçılar
dan büsbütün başka bir şekil ve heyette göründüler. Derviş Mehmet ne Şeyh Sait
kabilinden bir asiyi, ne Şeyh Vahdeti nevinden bir demagog, ne de Kabakçı Mus
tafa gibi bir huruç ehlidir. Derviş Mehmedi harekete getiren saiklerde politik,
ekonomik veya her hangi bir demagojik unsura tesadüf etmek güçtür. Onu ha
rekete getiren saiklerde bu unsurlar varsa bile münhasıran bunlardan birine tâ
bi olduğu iddia edilemez. Bunun içindir ki, İzmir vilayeti erkânı bu hâdiseye ilk
önce, hiç bir mana verememiş ve vakanın faillerini "basış tesiri altında ne yaptı
ğım bilmiyen birkaç serseri" diye tarif etmişti. Gerçi altı kişi ile koca bir alay mer
kezi olan bir kasabayı zapta kalkışmak, -içerden beklenen yardım ümidi ne ka
dar kuvvetli olursa olsun- bir akıllı kârı değildir.
Kim ne derse desin Derviş Mehmedi bu delice harekete sevkeden şey, bizim
adi cürümleri tetkik ederken kullandığımız ölçülere sığmıyor.
Bu adamın, Menemen'e, bir fevkalâde tasavvufi cezbe içinde geldiği ve orada
bu cezbenin en son haddine vardığı muhakkaktır. Esasen, zanneder misiniz ki,
tabiî halde her hangi bir adam, arkasına silahlı olarak alü yedi kişi toplayıp böy
le bir çetin maceraya atılabilir? Her gittiği köyde sözü dinlenir? Yardım ve mu
habbet görür? Hayır! Derviş Mehmet, etrafındakilere, hidayete erdiğini, bütün
manevî kuvvetleri kendisinde topladığım, Hak tarafından bir kurtarıcılık resaleti
aldığını, yetmiş bin melaikenin kendisine yardım etmeğe hazır bulunduğunu söy
lerken, hiç şüphesiz, kendisi de bunlara inanıyordu. Eğer inanmamış olsaydı
inandıramazdı.
Derviş Mehmet, bu Dervişlik lakabım kendi kendine almış bir adamdır. O ne
bir tekkenin postnişini, ne de ilerigelmiş bir tarikat ehli idi. Alelade bir berber, bir
bağcı idi. Fakat söz söylerken yakınındakileri hemen tesiri altına alıyor. Ve hep
sini burunlarından yakalayıp istediği noktaya götürmek kudretini haiz bulunu
yordu.
İfade veren mürtecilerden birisi söylemiş : "Ben eskiden böyle şeyler bilmez
dim. Filozoftum; demiş. Derviş Mehmet beni ilk zikre, ibadete davet ettiği zaman
"Haydi oradan, ben bir iş adamıyım. Camiye bile gitmeğe vaktim olmıyor. Zikret
meğe elim nereden değecek?
(*) Hakimiyeti Milliye Gazetesi: 16.1.1931-3417
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Lâkin Derviş Mehmet bunun yakasını bırakmamış. Ruhlar kolay zaptedilmez.
Uğraşmış, uğraşmış; nihayet, bu filezof (!) dan cezbeli, coşkun bir derviş çıkar
mış.
İşte, bize lâzım olan böyle beş on Derviş Mehmet'lerdir. O Derviş Mehmetler
ki bunun gibi serdengeçti müminler olsunlar. Kemalizm tarikatının ateşini en kör
gönüllere aşılamak kudretini haiz bulunsunlar.
Yakup Kadri
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İrtica sahasında neler gördüm?

Menemen'de irtica hâdhcisnir. cccıtın takasım gösteren v'.&t... Tada. p'.f.r.âa aSrulıluiâ veçhile hükümet deı-airhıin merke
zinde ve hc!>:tn ç-ızü onunde cereyan etini•.'.>.

İRTİCA SAHASINDA... (*)
Menemen'e sureti mahsusada giden arkadaşımızın ilk mektubu
".... Başı İstanbul'da; muharrik ve müdürü, erkâni harbiyesi belki de hariçte
olan geniş fesat şebekesi tarafından hazırlanan büyük irtica hareketinin Manisa
tekkelerinde vaktinden evvel başlıyarak Menemen'de kapanan safhasını bir sine
ma şeridi halinde tespit ettim."
("Cumhuriyet", bütün nazarların (Menemen) e tevcih edildiği şu günlerde, ir
tica hâdisesini mahallinde tetkik etmek ve muhakeme safahatım takip ederek alı
nacak neticeleri muntazaman yazmak üzere -İzmir'de bulunan daimi muhabiri
mize ilâveten- değerli bir rüknünü Menemen'e izam etti. Arkadaşımızın munta
zaman göndereceği mektup ve telgrafların hususî bir alâka ile karşılanacağına ve
takip edileceğine eminiz.
Arkadaşımızın ilk mektubunu bugün dercediyoruz.]
Menemen 12 Kânunîsani 1931
Hakikati aramak kolay, fakat bulmak, meydana çıkarmak -imkânsız demiyeyim!- Çok zor... Kaç gündür Menemen'in taşında toprağında, havasmda, suyun
da, Menemenlilerin yüzünde, gözünde, sözünde, tavrında bu pırlantayı arayıp
duruyorum. Bulduğumu iddia etmiyeceğim, yalan söylemiş olurum. Parça parça
görür gibi oldum. Bunları şu yazılarımdan bir araya getirmeğe çalışırken araya
yalancı taşlar karışması da çok muhtemeldir. Muzlim noktalar, cevapsız kalan
Cumhuriyet Gazetesi: 17 Kânunusani (Ocak) 1931 No : 2407
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sualler o kadar çoktur. Hariçteki tahkikat ve tetkikatımla maznunların ifâdeleri
ni karşılaştırmak mümkün olsaydı, hakikate belki pek çok yaklaşmış olacaktım.
Resmî tahkikat, maznunların ifadeleri gizli tutuluyor. Bunu yapmak kabil değil.
Şimdi karanlıkta kalan noktalar ancak muhakeme neticesinde aydınlanabilecektir.
Vereceğim malûmatın, gazete okuyucularını şimdi içinde bulundukları koyu
karanlıktan çıkaracağına ve "menemen irtica hâdisesi" dediğimiz vak'anın umu
mî manzarasını ve cereyanım hakikate en yakın bir surette tenvir edeceğine emi
nim.

Ben Menemen'e gelirken hâdise hakkında parça parça edinilmiş hayli malû
mat sahibi idim. Bütün bu malûmatıma rağmen birisi çıkıp ta bana "şu işi ba
şından sonuna kadar mantikî bir silsile içinde anlat!" Deseydi, bunu yapmağa
muktedir olamıyacaktım.
Bildiklerimin belli başlı düğüm noktalarından birini "Menemen"e, "Menemen"
ismine, "Menemen" muhitine karşı sonsuz bir kin ve iğbirar teşkil ediyordu.
İzmir'den başlıyan ilk temas ve tahkiklerin bu hissimi kuvvetlendirdi.
Mesele ile alâkadar olmuş bir zat :
- Menemen, hâdiseyi çıkaranlarla -ayni maksat ve istikamette olmasa bileruhan müşterektir. Hatta şimdi bile... Kubilây ihtifaline iştirak eden Menemen'liler ekalli kalil idi, denilebilir.
Dedi. Bir diğeri :
- Menemen gençliği alkışçıları tespit edip hükümete bildireceklerdi. Bazı
isimler verdiler. Fakat hepsi bu kadar değildi. Verilen malûmatın tahkikat ile
meşgul olanları yanlış yola sokmasından bile şüphe ederim.
Sözlerini söyledi.
Kubilây ihtifaline iştirak etmek üzere "Menemen"e gitmiş hiç bir fırkaya inti
sabı olmıyan, işinden gücünden başka bir şeyle iştigali bulunmayan çok bitaraf
bir arkadaşım :
- Ben Menemen halkının, bu ihtifali yapmak üzere oraya giden bizlerle his
sen ve ruhan müşterek görmedim.
Dedi. Aramızda şöyle kısa bir muhavere geçti.
- Orada kimse ile görüşüp konuştun mu?
- Hayır!
- O haleti ruhiyeyi nasıl anladın?
- Gözlerden, bakışlardan, duruşlardan bana öyle geldi.
- Fakat onlar da ihtifale iştirak etmişler, şimdi de hâdiseden çok müteessir,
muztaripmişler.
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- Vallahi bilmem, ben oranın havasında bile bana ıztırap veren bir şeyler sez
dim vesselam...
Aldığım telkinler hiç iyi değildi. Bilâkis elemimi artırıyor, bende kin ve iğbi
rardan daha kuvvetli kelimelerle ifade etmek lâzım gelen hisler uyandırıyordu.
Fakat hakikate erişebilmek, hiç olmazsa yaklaşabilmek için bütün bildikle
rimden, işittiklerimden, nişlerimden mümkün mertebe tecerrüt edecektim.
Kafi karar vermiştim. Hiç bir şey bilmiyormuş gibi hep dinliyecek, hep görerek,her gördüğümü bir fotorgraf makinesi gibi, her işittiğimi boş bir gramofon
plâğı gibi zaptedecektim.
Ve böyle yaptım. Her safta, her tabakada, her kanaatta insanlarla görüştüm,
konuştum, sordum, dinledim; bunların her biri, üç saat içine sığan tüyler ürpetici kanlı ve korkunç hailenin birer parçasını ayrı ayrı yerlerden, başka başka
hisler ve heyecanlar altında görmüş, hâdisenin o tarihten on beş yirmi gün evve
line varan mukaddemeleri hakkında çok kere birbirini tutmıyan malûmat edin
miş, rivayetler işitmiş kimselerdi.
Kendilerinden aldığım ifadelerle hakikate çok yakın olduğuna kani olduğum
diğer hususi bazı malûmatımı birleştirdim, başı İstanbul'da muharrik ve müdeb
biri, erkânı harbiyesi belki de hariçte olan geniş fesat şebekesi tarafından hazır
lanan büyük irtica hareketinin Manisa tekkelerinde vaktinden evvel başlıyarak
Menemen'de kapanan safhasını bir sinema şeridi halinde tespit ettim.
Ben yalnız nakil ve hikâye edeceğim, bir kanaat izhar etmemeğe çalışacağım.
Asıl hüküm ve karar fesat ve irtica şebekesini kökünden koparıp atacak olan Di
vanî harbin, büyük mücrimlerin cezalarını tayin edecek olan Cumhuriyet mahkemesinindir...

Kânunuevvelin yedisi, onu... İstanbul'daki merkezlerinden aldıkları, şifahî,
tahriri talimat dahilinde aylardanberi hazırlanan, faaliyette bulunan Manisa
Nakşibendi tekkeleri mensuplarından bir kaç kişi Manisa ile Menemen arasında
ki dağ köylerinden Paşaköy'üne geliyorlar. Rukiye kadının evine gidiyorlar, bir
şeyler konuşuyorlar, dört silâh bırakıp ortadan kayboluyorlar. Manisa'ya mı dön
düler, köylerde mi dolaşıyorlar. Malûm değil! Bu sırada hâdise günü Mehdi Mehmed'in maiyeti efradından olarak Menemen'de görülen küçük Hasan ismindeki
genç şeririn babası Manisa hükümetine müracaat ediyor, oğlunun kaybolduğu
nu söylüyor. Manisa hükümeti dervişlerin faaliyetinden şüphelenmiş imiş. Fakat
bu müracaat üzerine ne yapıldığını bilene ben henüz rast gelmedim.
Silâhlarını Rukiye kadına emanet eden esrarengiz adamlar iki üç gün sonra
altı kişi olarak tekrar geliyorlar, emanetlerini alıyorlar, Menemen'e beş altı saat
mesafede Gediz'in öte tarafında bulunan diğer bir dağ köyüne iniyorlar. Derviş
Mehmed'in burada kardeşi var. Misafirler muhtarın ve bir çok köylülerin malû
matı altında olarak bir haftalarını evde telkin ile, ifsat ile, tekbir ve tehlil ile geçi
riyorlar.
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Bazı köylerde şüphe uyanıyor : Ya hükümet haber alırsa?..
İki köylü kadının da Menemen çarşısında mütereddidane dolaştıkları bugün
lerden bir gün görülüyor. Bu iki kadın manifaturacı Akif Beyin mağazası önünde
duraklıyorlar, tereddütle mağaza sahibine yaklaşıyorlar, alışveriş edecek gibi gö
rünürken :
- Buralarda ne var, ne yok?
Diye soruyorlar.
Aki B., mütehayyir :
- Ne olacak hiç! Diyor.
İki kadın :
- Ortalık karışıyormuş, bir şeyler olacakmış, Manisa'dan şeyhleri, dervişleri
kovmuşlar!. Diye söyleniyorlar.
Muhatapları o zaman bir şey anlamıyor. Kadınlar gidiyorlar, başka yere uğ
ruyorlar mı, başka kimselerle görüşüyorlar mı? Kadınlar meydanda yok ki anla
mak kabil olsun... Yalnız bilinen, sonradan öğrenilen bir hakikat var :
Bozalan köylülerinin şüpheleri, korkuları artmış olacak ki bir haftalık misa
firlikten sonra Mehdi Mehmet'le arkadaşlarını köyden uzak çamlık içinde yaptık
ları kulübeye naklediyorlar.
Mürteciler bir hafta da orada kalıyorlar. Bu zamanları nasıl geçmiştir, kim
lerle görüşüp konuşmuşlardır. Menemen'le muhaberede bulunmuşlar mıdır, bulunmuşlarsa kiminle, kimlerle? Karanlık... Yalnız biliyoruz ki Bozalan köyü Me
nemen'e uzak değildir. Bu köy halkı Menemen'le daima münasebet halindedirler.
Bu bir hafta içinde köyden kasabaya kimler gelip gitmiştir, kimlerle temas etmiş
lerdir? Bu noktaları da belki ve ancak muhakeme aydınlatacaktır.
22-23 kânunuevvel Mehdi Mehmet ve beş maiyeti silâhları omuzda, ustura
ları, kamaları diğer derviş Mehmed'in çantasında Çamlık'taki karargâhından ay
rılıyorlar. "Gerce" köyünden geçiyorlar, köyün mezarlığında rasgeldikleri iki üç
köylü ile hasbihal ediyorlar :
- Menemen'e gidiyoruz kasabayı teslim alacağız. Saffet Hocayı kaymakam ya
pacağız!..
Diyerek yollarına devam ediyorlar, nehir kenarına geliyorlar, sala biniyorlar,salcıya da ayni sözleri söyledikten kendisini de Menemen'de iyi bir memuriye
te tayin ettirecekleri vadinde bulunduktan sonra şafakla beraber hükümet mey
danına varıyorlar. Müfti mescidinin önünde duruyorlar...
Günlerden pazartesidir; 23 Kânunuevvel 1930...
***

Hükümet meydanı kasabanın orta yerindedir. Genişliği 20-30 metre arasın
dadır. Uzunluğu 130-140 metre kadar vardır. Geniş cephelerinin bir tarafında bir
avlu içinde olarak hükümet dairesi ve arkasında tevkifane bulunur. Ancak bir
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duvar ve parmaklıkla ayrılan ve cephesi gene meydanda olan bir avlu içinde Ka
zaz camii vardır. Bu cami avlusunun meydan üzerindeki iki köşesinden birini (al
tında bir kahvehane bulunan) Evkaf dairesi.diğerini Ziraat Bankasının küçük bi
nası işgal eder. Ziraat Bankasının arkasında hükümet ve cami avlularım yekdiğerinden ayıran parmaklığın iki avluyu birleştiren bir kapısı vardır. Bu kapı ile
cami arasında üstüvanî bir taş dikilmiştir ki zavallı Kubilây'ın, bu şuurlu Cum
huriyet fedaisi aziz ve ateşli gencin kesik ve kanlı başım bir an için bu taşın üze
rinde göreceğiz...
Mürtecilerin şimdi önünde durdukları -mescit- hükümetle cami avlusunun
Evkaf dairesinin Postanın biraz daha ilerisinde, elli almış adım ötesinde, meyda
nın darlaştığı yerde, köşenin üzerinde, H. Fırkası mahfiline giden yolun üzerin
dedir.
Mescitte on on beş kişilik bir cemaat vardır. Ortalık ağarmağa başlıyor, ce
maat çıkıyor, Mehdi ve habis arkadaşları işe girişiyor.
Alt tarafı malûm.
İrtica hükümetin, şaşkın ve mahdut seyircilerin gözü önünde harekete geç
miştir.
H. N.
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MENEMEN'DE (*)
Menemen divanı harbi bir haftadan beri irtica maznunlarını muhakeme edi
yor. Vazifesini büyük bir vakarla ifa etmekte olan divanı harp, irtica şebekesinin
vüsatini ve şümulünü meydana çıkaracaktır. Muhakeme neticesinde tebellür
edecek olan bu nokta hakkında henüz bir mütalea dermeyan edilemez. Fakat ba
zı maznunların ve şahitlerin ifadeleri memleket münevverleri ve cumhuriyetçile
ri tarafından intibah ile okunmak lâzımdır.
Derviş Mehmet Türkiye Cumhuriyetini mahvetmeğe karar veriyor. Allahı gör
düğünü söylüyor. Ölülerin kendisine kıyam ettiğini iddia ediyor. Etrafına topla
dığı bir kaç kişi ile tekkede birleşiyorlar. Mânasını bilmedikleri bir ayeti okuyor
lar. Sonra yola çıkıyorlar. Geceli gündüzlü gene hiç anlamadıkları bir ayeti (Suphanellezi esra biabdihi) yi okuyorlar Maksatları Menemenden sonra Ankaraya
gitmek, İstanbul'u payitaht yapmak, İngiliz donanmasile İstanbula gelecek olan
Abdülhamit'in oğullarından birini halife ilân etmek. Sonra da hükümeti iki ay ta
til ederek bu müddet zarfında zikir ve taat ile meşgul olmak.
Bu program içinde son rubu asırlık irtica hareketlerinin bütün silsilesi var
dır : Abdülhamit ve 31 Mart. Vahidettin ve İngiliz donanması, Halife Tekke. Hü
lâsa bütün irtica kolleksiyonu tamamdır. Bu ifadenin safderunluk eseri mi, yok
sa kurnazlık mı olduğunu uzaktan anlamak müşküldür. Esasen bu, ikinci dere
cede ehemmiyetli bir noktadır. Asıl şayanı dikkat olan nokta şudur ki, böyle bir
programla yola çıkan bir adam, etrafına arkadaş toplayabiliyor ve Menemene gi
dip te cinayetlerin en fecisini irtikâp ettikten sonra ufak veya büyük bir halk kit
lesi tarafından alkışlanıyor. Asıl memleket münevverlerini teyakkuza şevketmesi
lâzım gelen nokta budur.
Bir an için farzedelim ki Derviş Mehmed'in programı tahakkuk etmiştir, ankara düşmüş, Cumhuriyet yıkılmış, İstanbul payitaht, İngiliz zırhlısı içinde gelen
Abdülhamid'in oğlu da Padişah. Acaba Derviş Mehmedi alkışlayanlar, böyle bir
âlemi şimdiki millî idareye neden tercih ediyorlar? Lâyik Cumhuriyet mefkuresi
nin her tarafta yerleştiğini iddia etmek kendi kendimizi aldatmaktır. Fakat Cum
huriyet mefkuresini henüz benimsemiş olmamakla böyle koyu din perdesi altın
da dinsiz, vatansız ve milliyetsiz bir boş hayale kapılabilmek arasında büyük bir
fark vardır.
Türk münevverlerine ve Türk mefkûrecilerine terettüp eden vazife, bu evhamcılıkla, bu kara cehaletle mücadeledir.
Ahmet Şükrü

(*) Milliyet Gazetesi: 22.1.1931-1779
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ŞERİAT İSTERİM! (*)
Menemen'de bir mürteci beş müsellah arkadaşı ile birlikte halkı ayaklan
dırmak istedi
İçlerinden üçü öldürüldü, biri yakalandı, ikisi kaçtı
İzmir, 23 (A.A.) - Derviş Mehmet namında bir mürteci yanında beş müsellah
arkadaşı olduğu halde Manisa tarafından Menemene gelerek halk arasında (Şe
riat isterim) diye tahrikat yapmağa çalışmış ve halkı kendilerine iltihaka davet et
miş ise de halktan b u tahrike icabet eden olmamıştır. Bir küçük zabit kumanda
sındaki jandarma müfrezesi mürtecileri teslim olmağa davet etmiş ise de bu tek
lif ateşle mukabele görmüştür. Müsademede mürtecilerden üçü öldürülmüştür.
Birisi ağır yaralı olarak istisal edilmiştir. Küçük zabit ile bir mahalle bekçisi de
şehit düşmüştür. Kaçmağa muvaffak olan diğer iki şeririn derdesti için takibat
yapılmaktadır.
Mürteciler (İnna fetahnaleke) yazılı bir bayrağı hâmil bulunmakta idiler.
İzmir, 22 (A.A.) - Bu sabah Menemende bir takım şerirler tarafından ika edil
mek istenen irtica hareketi hakkında tahkikat ve takibata sür'at ve şiddetle de
vam edilmektedir. Bu irtica ve şekavet hareketile alâkadar bazı şahıslar adliye
makamatı tarafından celp ve tevkif edilmiştir ve yine bu işle alâkadar görülen ba
zı memurlar Manisa vilâyetinden Menemene sevkedilmişlerdir. Tahkikatın icap
ettirdiği her türlü icraat yapılacaktır. Müsademe esnasında firar eden iki şerir
hakkında vilâyetler tarafından yapılan müşterek takibat şiddetle devam etmekte
dir. Müsademede şehit düşen fedakâr küçük zabit ve mahalle bekçisinin cenaze
leri büyük bir ihtifalle kaldırılacak ve şehrimizde bulunan meb'uslar ve vali Bey
le Türkocağı, maarif ve şehir namına birer heyet Menemene giderek ihtifale işti
rak edeceklerdir.

(*) Vakit Gazetesi: 24 Kânunusani (Ocak) 1931-4657
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MENEMEN HADİSESİ (*)
Menemendeki İrtica teşebbüsü, memleket efkârı umumiyeslnde büyük bir te
essür, derin bir nefret uyandırdı. Fedakâr bir muallimin, kahraman bir zabitin
temiz kanlarına boyanan şeriat haydutluğu, bir adım ileri atamadan Cumhuriye
tin kuvvetli darbesile olduğu yerde tepelendi. Zaten aylardanberi yapılan çeşit çe
şit tahrikatın tesirile etraflarını göremiyecek derecede gözleri kararan, ve yeni re
jimin artık bir hamlede yere serileceğine kanaat getiren bu cahil serseriler, su
ikast yerini iyi intihap etmemişlerdi.
Hadisenin hemen bastırılması, şeriat isteycilere, kara ruhlu bir kaç haydut
tan başka kimsenin iltihak etmemesi, vakanin ehemmiyetini gizliyemez. Bu de
rece vahşî bir hadise medenî bir memlekette değil, ancak orta Afrikanın en ipti
daî aşiretleri arasında görülebilir.
Mikroplar temiz havada yaşamazlar. Bunların harekete gelmesi için müsait
bir muhit, bir fesat havası lâzımdır. Teessüfe, aynı zamanda dikkate şayan olan
nokta, bir takım kan içicilere, yeşil bayrak açtıracak derecede cüret veren bu bo
zuk anarşi havanın nihayet, memlekette yaratılmış olmasıdır. Manisa'da günler
ce hazırlanarak, silâhlanarak, Menemen'e kadar gelen ve orada yeşil bayrak aça
rak "Şeriat isteriz!" diye haykıran insanlara "meczup...." deyip geçmek için çok
safdil olmalı... Bizim meczup dediğimiz en hakikî muhalefet timsali, bizi safdil
bularak gafil avlamak için, bir sabah alaca karanlıkta yola çıktı, önüne ilk gelen
cumhuriyet timsalinin destere ile başını kesti, intikama susamış canavar ağzını,
bu şehidin kanı ile suladı. Bu cinayeti işlemek için, böyle bir teşebbüsün müm
kün olduğu fikri o cahil kafalarda yer etmiş olmalıdır; yeşil şeriat bayrağı açarak
Cumhuriyet rejimine meydan okumak zamanının artık hulul ettiği kanaati, şeyh
Mehmet ile müritlerinde sabit fikir haline gelmelidir.
Bu kanlı cüreti nereden ve nasıl aldılar?
Bütün mesele buradadır. Çünki, memleket garip bir kasırganın müthiş sademelerile sarsıldığı günden beri, biz, yeşil bayrak hikâyesini, şeyh ve tekke gürül
tülerini ilk defa işitiyor değiliz. Bir an harekete geçen karma karışık kalabalığın
içinden gelen bu acayip ve korkunç uğultu, hassas kulakları çoktanberi tahriş
ediyordu. Manisa'da tarikati nakşibendiye şeyhi Mehmet ve avenesi, akim kalmış
bir hareketin, zehirli fesat havasında beslenerek ortaya çıkmış son fedayilerdir.
Bundan şüphe etmek, tehlikeye zorla gözlerini kapamaktır. Genç kahraman za
bitin ve genç fedakâr muallimin asîl kanları beyhude akmış olmamalıdır.
Necmeddin Sadık

(*) Akşam Gazetesi: 27.1.1930-4387
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ŞEYHİN TUTTUĞU IŞIK (*)
Nakşicilerin baş Şeyhi Esat Efendinin işlediği cürümler hakkında sözü ve
hükmü Cumhuriyet kanunları verdi. Binaenaleyh hiç birimizin fazla mütalea,
tahlil ve istidlal çerçevesinden dışarıya çıkmağa salâhiyetimiz yoktur.
Yalnız bu çok genç kafalı ihtiyar zat bir sözü ile etrafımızı ve zihinlerimizi radiyom kuvvetile aydınlatmıştır.
Tam dipodat kafalı Şeyh Efendi frak üstüne cübbe ve silindir üstüne kavuk
giymiş olduğu halde pek dervişane bir eda ile müdafaasını serdederken bilhassa
ve bilhassa şu cümle üzerinde ısrarla durmuş ve ehemmiyetle tekrar ederek de
miştir ki :
(Bizim kim olduğumuzu (ekâbir) den sorunuz.)
Ve kanlı davanın bütün ipuçlarını ve urganlarını bu cümle ile düğümlemiş ve
başka bir mukabil delil göstermemiştir : (Bizim kim olduğumuzu ekâbirden soru
nuz.)
Eğer Menemen'deki dava bir irtica ve inkılâp davası ise mes'elenin en can ala
cak noktasını ve asıl düğüm yerini şimdi bulduk.
Evet, mes'elenin asıl maddesi, lebi, ledeni ne Esat Efendidir, ne Şeyh Meh
met, ne nalıncı Hasan ve ne muhtar Hüseyin...
Bütün mihrak noktası; efendinin ısrarla işaret ve teklif ettiği gibi (ekâbir) dir.
Efendi, ömrünün son deminde bize asıl ipucunu vermekle vatana bir iyilik et
miştir. Bu ipucunu dikkatle ve kuvvetle tutalım ve en son sözünü söylemesi için
de kendisine şunu soralım :
- Peki efendi. Arzunuzu memnuniyetle yerine getireceğiz. Sizi bahsettiğiniz
(ekâbir) e tezkiye ettireceğiz. Fakat biz bilmiyoruz. Bize söyler misiniz, o (ekâbir)
kimlerdir? İsimlerini söyleyiniz de adalet yarıda kalmasın.
Açık görüşelim.
Kutupların ve hâdiselerin kutbu olan bir zat bize bir takım ekâbirden bahse
diyor. Bu ekâbiri bilmek, tanımak vazifesi ile mükellefiz. Kanlı bir izi takip ede
rek sehpanın karşısına gelen bir adamı tezkiye edebilmek için o adamın hayatı
na, efkârına, ef aline ve hatta harimine kadar aşma olmak lâzımdır. Bu noktadan
da o ekâbirin bizce kıymet ve ehemmiyeti vardır.
Efendi acaba bir takım ekâbiri öne sürmekle ne kastediyor? Acaba bunun
la :
- Yaptığınız gibi temizleyiniz.
Demek mi istiyor? Acaba :
(*) Yenigün Gazetesi: 1 Şubat 1931-7
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- Tezkiye mi edeceksiniz yeni bir manevra mı çevireceksiniz? Ne yaparsanız
yapınız da beni şu müz'iç vaziyetten kurtarınız mı demek istemiştir?
Her halde bu ekâbiri öğrenmeliyiz. Şeyh Efendi bize, bir şeyh lehçesile, milis
tik ve imalı bir tarzda bir ışık tuttu. İnkılâptan feyiz ve destur almış ariflerden
isek bu işaretin derin manasım sezebiliriz. Yeter ki bakış ve görüş zaviyemiz iğ
ne deliği olmasın.
Aka Gündüz
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ŞEYH ESAT ÖLÜRKEN ÜÇ MEKTUP BIRARKTI (*)
İdam mahkûmları 31 kişidir, hüküm kendilerine tebliğ edildi
Hüküm yarın tasdik edilirse Salı günü sabah infaz edilecek
İzmir 31 (Hu. Mu.) - Menemen Harp divanının 88 maznuna ait kararları, dün
kışladaki maznunlara ayrı ayrı tefhim edilmiştir. Bu meyanda 32 kişi idama
mahkûmdur. Diğerleri muhtelif cezalara mahkûm edilmişlerdir.
İdama mahkûm edilenler, fevkalâde mükedderdirler. Bunlardan biri, fevkalâ
de hastalanarak İzmir memleket hastanesine nakledilmiş ve orada ölmüştür. Bu
suretle idam olunacakların miktarı (31) e inmiştir.
İdam kararı, B. M. Meclisinin pazartesi günkü içtimamda tasdik edilirse ka
rar, sah sabahı infaz olunacaktır. Mamafi kararın tasdikinin meclisin perşembe
günkü içtiamma kalması da muhtemeldir.
Serbest bırakılan maznunlar
Bugün Kemalpaşa'nın Armutlu köyünden hocazadelerden 4 kardeş Hacı Sü
leyman, hafız Şakir, hacı Ahmet, hacı Hüseyin; Parsadan demirci hafız, Ali, bira
deri hafız Hüseyin ve daha üç kişi serbest bırakıldılar.
*
Şeyh Esat, dün, saat on altıda (Üremi) hasathgmdan ölmüştür. Yapılan bü
tün tedaviler faide vermemiştir. Cenazesi, belediye tarafından şehit Kubilây'ın
medfun bulunduğu umumî kabristana defnedilmiş tir. Cenaze namazı kabristan
yakınında kılınmıştır. Şeyh Esat, ölümünden bir saat evvel üç mektup yazmıştır.
Bunlardan biri divanı harp reisi Mustafa Paşaya hitap etmektedir. Diğer mektup
lardan biri kızma, diğeri de hapishane heyetine hitabendir. Hapishane heyetine
yazdığı mektupta kendisine gösterilen ihtimamdan dolayı teşekkür etmektedir.
Oğluna yazdığı mektubun bir kısmı, Mustafa Paşaya ait bulunmaktadır.
Bunda:
"Paşa Hz. ne söyle. Bir fakir müftü değilim ki emri şerifi, şeyh değilim ki ta
limi tarikaü, oğluma tevdi eyliyeyim. Pederlerimizin cümlesi, ehli şerif oldukların
dan kendim dahi o mesleki takip ettim. Şimdi de size tevdi ediyorum, şahsımızı
sade tarikattan ve şeriattan harice çıkarmayın. Karahisar'daki Hacı Ali Ef. ile hiç
bir alâkam yoktur, bir defa olsun kendisini görmüş değilim. Bunun mektubuna
da hayret ediyorum. Olsa olsa mektubun tarihinde bir yanlışlık olacak. Manzuru âliniz olan son iki mektupta daima hükümetin emrine itaat ve hilâfi emir bir
şey yapılmıyacak, vasayası ihtar edilmiştir."
Şeyh Esad'm mektubu çok uzundur. Bunun bir kısmında tercümelerinden
bahsetmekte, bunların gizli olmadıklarım, kitapçılarda satıldığım yazmaktadır.
Kızına yazdığı mektubunda bazı nasihatler vardır. Zevcesine bir şiir yazmış
tır. Bu şiirde kendisine karşı olan muhabbetini bildirmekte, kendisinin bağı ce(*) Yenigün Gazetesi: 2 Şubat 1931-8
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nane gitmekte olduğunu orada buluşacaklarını, zaten kendisine Bağıcenan vadolunduğundan üzülmemelerini bildirmektedir.
Lâz İbrahim hocanın mektubuna rağmen reis Mustafa Paşa kendisini kabu
le lüzum görmemiştir.
İzmir - Şeyh Esat, ölümünden yarım saat evvel kendisini tamamen kaybet
miştir. Yatağı yanında bir telgraf müsveddesi, bir de Erenköy'deki köşkünün kro
kisi bulunmuştur. Telgraf Erbilde Şeyh Mehmed'e aittir. "Merak etmeyiniz afiyet
teyiz" Cümlesini ve imzasını ihtiva etmektedir.
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İDAM HÜKÜMLERİ BU SABAH İNFAZ EDİLDİ (*)
Mehmet Emin, Şehit Kubilây'ın Başmm Kesildiği Yerde Kurulan Sehpada
İdam EdUdi
Menemen 3 (A.A.) (Sabaha karşı) - İdama mahkûm olanların haklarındaki
hüküm bugün sabaha karşı saat İki buçukta merasimi kanuniye badelifa infaz
edilmiştir. Bu 28 mahkûmdan Mehdi'nin arkadaşı Mehmet Emin, Menemen'i! Jozef, Manisa'h Hacıpaşa zade Ragıp, Manisa'lı Şeyh Hafız Ahmet, Alaşehir'i! Şeyh
Ahmet Muhtar, Manisa'h tatlıcı Hüseyin, Şeyh Esad'ın oğlu Mehmet Ali hükümet
meydanında, Menemenli Ramiz, Menemen'li Yahya oğlu Hüseyin, Menemen'i!
manifaturacı Osman, Manisa'h İbrahim oğlu İsmail, Lâz İbrahim hoca da istas
yonda, Bozalan'lı İbrahim oğlu Koca Mustafa, Bozalan'lı Hacı İsmail oğlu Hüse
yin, Şimbilli Mehmet, Menemen'li Kerim oğlu İbrahim, Tabur imamı Hoca İlyas,
Manisa'h topçu Hüseyin, Manisa'h Süleyman çavuş, Bozalan'dan Hasan oğlu Ha
cı İsmail, Menemen'li Çıtaklı Molla Süleyman, Menemen'den Boşnak Abbas, Ma
nisa'dan Süleyman, Manisa'dan Hafız Cemal, Manisa'dan kahveci Mustafa, Ma
nisa'dan eskici Hüseyin, oğlu Hüseyin Ali'den ibaret yedişer kişilik iki grup ta Tuz
pazarında ve bedesten ve sinema önünde asılmışlardır. Bu 4 gruptan üçünün sa
at 9.5 ta, İstasyon grubunun da saat 12 de cesetleri kaldırılacaktır.
Mehmet Emin'in sehpası şehit Kubilây'ın başının kesildiği yerde konulmuş
tur.

(*) Yenigün Gazetesi: 5 Şubat 1931-11
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MENEMEN MUHAKEMESİNDEN ÇIKAN HAKİKATLER (*)
Menemen'de muhakeme olunan maznunlardan bir çoğunun din ile alâkaları
olmadığını söylemeği bir halâs çaresi sandıkları hayretle ve ibretle görüldü. Mu
hakemelerin cereyanını takip eden bir gazeteci arkadaşımız maznunlardan bazı
larının kendilerini kurtarabilmek ümidi ile şu müdafaa şeklini ihtiyar etmiş ol
duklarını tespit etmiştir :
- Vallahi efendim... Ben namaz bile kılmıyorum.. Oruç tutmadığıma dair şa
hitlerim vardır."
Bu sözlerden tabiî pek ziyade mütehayyir olan örfi divanı harp reisi Mustafa
Paşanın bu münasebetle irat ettiği beyanatı aynen burada da tekrar etmek fay
dasız değildir. Paşa demiş ki :
- Biz camilerin kapışma "içerisi yasak!" diye çifte nöbetçi mi diktik? Minare
lerin kapılarını mı ördürdük? Müezzinler beş vekit ezan okuyor, gürül gürül mu
kabele okuyor. Ramazanda toplar atılıyor... O halde dinin elden gittiğini söyliyenlerin ya gözleri kör ve kulakları sağırdır; Yahut ta onlar bu safsata ile bazı haba
setler yapmak istiyorlar, (ki ikinci şık daha vardır.)
Bu beyanatı kaydeden gazeteci arkadaş ilâve ediyor :
- Paşa Hz. nin ne kadar hakları var. Türkiye Cumhuriyeti din aleyhinde bir
hükümet değildir. Bunun delili de bütçede din hususatı için bir fasıl olmasıdır."
Filhakika Cumhuriyet rejimi asla din aleyhinde değildir. Bilâkis Cumhuriyet
fikir ve vicdan hürriyetini tesis ettiği için camianın pek büyük ekseriyetince ilti
zam olunan dinî akidelerin her hangi bir mania ile işkâl edilmemesine evleviyetle dikkat edecektir ve dikkat ediyor da. Hakikat budur.
Cumhuriyetin lâiklik şiarı dinsizlik demek değildir. Lâiklik demek, dinin dün
ya işlerine karışmaması demektir. Dinin dünya işlerine karışması devleti idare
eden kanunların daima değişmek ihtiyacında olan icabatına tevafuk etmiyor.
Yeryüzünde müstakil İslâm devleti kalmıyacak veçhile husule gelen tedennilerin
belli başlı bir sebebi, dinin dünya işlerine karıştırılması ve güya sabit kaidelere
göre iş görülebileceği vahimesi olmuştur. Mümkün olduğu kadar hürriyet perver
olmağa çalışmış olmasına rağmen bizce Osmanlı imparotorluğunu batıran en
tahripkâr asıl amilî de burada aramalıdır.
İslâm dini zamanın ve mekânın icabı ile harben teessüs edebilmişti. Onu te
sis eden zat vicdanî akideler ifade ve telkin ederken içtimaî ve siyasî ahkâm da
tatbik etmek mecburiyetinde kalmıştı. Bu hususiyetin yalnız o zamana ve o mu
hite ait bir icap olduğuna dikkat edememiştir. Hakikatte din kul ile Tanrı arasın
da bir anlayış, bir seziş, bir inanış ve ona karşı da ona göre hareket ediliş hudu
dunu geçemez. Cemiyeti hatta din noktasından dahi yükseltmek için dini bu asıl
ve asil haddine irca etmek lâzımdı. Cumhuriyetin yaptığı bundan başka ve bun
dan fazla bir şey değildir. Divanı harbi örfi reisi Pş. mn dediği gibi camiler, mes(*) Cumhuriyet Gazetesi: 8.2.1931-2429

596

MENEMEN OLAYININ BASINDAKİ YANKILARI
çitler açık ve herkes itikatinda ve ibadetlerinde tamamen serbesttir ve gazeteci
arkadaşın dediği gibi bu işler için bütçede bir masraf faslı bile vardır.
Ancak İslâm devletlerinin bütün tarihlerinde görülen bir hâdisenin bu müna
sebetle tekerrür etmesi kolay anlaşılır bir mes'eledir. Dinin dünya işlerine karış
masından bir takım menfaat sınıfları vücuda gelmişti. Bunlar hasis menfaatler
için daima din perdesi altında cidal etmişler ve binbir fesat ve entrika çevirmiş
lerdir. Yeniçeriler bile Padişahtan para koparmak için :
- Şer ile davamız vardır.
Diye ortaya atılırlardı.
Şeyhlerin ve hocaların dini kendilerine arpalık ittihaz etmiş oldukları malûm
dur.
Cumhuriyet dini dünya işlerinden ayırırken çok iyi bir iş görüyor, fakat bir
takım menfaatleri baltalıyordu. Menfaatleri baltalanan bu heriflerin imkân bul
dukça ellerinden kaçan nimete tekrar kavuşabilmek malihülyasile din elden gi
diyor fesadım istismar etmeğe çalışacakları çok kolay anlaşılır bir iştir. Olan da
budur.
Nasıl istismar edebiliyorlar? Tabiî halkın cehaletine istinat ederek. Hakikatte
bunlar din ile beraber cehaleti istismar ediyorlar demektir. O halde bu cehaleti
izale etmek cemiyetin yanî devletin başlıca vazifelerinden biri olmalıdır. İtiraf et
melidir ki biz dini dünya işlerinden tefrik ettikten sonra zarurî bir masrafı kabul
ile beraber sahayı tamamen boş ve mühmel bırakmışızdır. Din devletin değil,
fakat halkın içtimaî ihtiyaçlarından bir mühimmidir. Biz kimsenin akidesine
karışmamakla beraber halkın din yolundaki ihtiyaçlarınca kolaylıklara mazhar
olması için elden gelen yardımı yapmakla içtimaî bir vazife ifa etmiş olacağız.
Kendi haline bırakırsak Şeyh Esat'ların ve Hoca İbrahim'lerin kendi bildikleri ve
istedikleri yolda yapacakları işi devletin dikkat ve mürakabesile en iyi ve en doğ
ru yolda halkın kendisine yaptırmak tabiî en muvafığıdır.
Din işlerini devlet teşkilâtı içinde bulundurmağa ihtiyaç yoktur. Bir kısım ev
kafın tefrik ve tahsis ile din işlerini devletin nezaretine dahil bir cemaat işi haline
koymak ve yalnız bütçede bu işlere bir yardım faslı bulundurmak kâfidir. O
zaman sarahaten görülecektir ki lâyik Cumhuriyet asla din aleyhinde değildir.
Onun istediği ve istiyeceği, yalnız, dinin dünya işlerine karıştırılmamasıdır.
Yunus Nadi
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Konular ikinci kitapta devam edecektir

DIZIN*
- A A. A . : 548,589,595
A. Ahmet: 330
Abdullah Bey (Serhathzade) : 311
Abdullah Bey (Temyiz Azası): 331,333,554
Abdülhak Bey (Erzincan) : 199
Abdülhamit (Bkz. Sultan Hamit) : 480,588
Abdülmüttalip Bey (Malatya) : 183,200
Abdürrahim Bey: 258
Acem :112,115,116,144,170
Acem Avni: 344
Acemce: 171
Adalar Denizi: 158
Adalet Divanı: 431
Adalet Komisyonu (Bkz. Adliye Encümeni) : 75,7780, 87, 180, 201, 215, 253, 317, 318,407, 414,
427,520
Adana : 235,246,313,314,343,346,355,360,377,
378,380,381,395,564
Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme Anonim Şirketi
:309
Adil: 429
Adliye Encümeni (Bkz. Adalet Komisyonu) : 91,92,
181,184,187,188,194,200,203,207,216,250,
251,254,255,305,423,525
Adliye Vekaleti : 180-182,184,185, 188, 193, 202,
203,206,207,215,216,219,231,302,316,335,
365
Adliye Vekili (Adliye Bakanı) : 194, 195, 200,204,
207,211,212,215,231,232,234,236,238,239,
424,427
Adnan Bey (Menderes) : 482
AJ\B.:283
Afganistan: 123
Afrika: 126,127
A. Fuat (Divanı Harbi Örfi, Müddeiumumi M.): 513
A. Fuat Bey (Rize) : 402
Agahıdır Mahallesi: 485,514
Ağaoğlu Ahmet Bey (Kars) : 59,123,129,199,206,

209,212,263,297-299,301,314,390,472,474478
Ağrı Dağı: 538,573
Ağn Hareketi: 573
A. Hamdi (Konya) : 464
Ahmet (Abdullah Oğlu) : 361,364
Ahmet Bey : 368,375,506
Ahmet Cevdet: 43,45
Ahmet Fikri Bey (Erzurum): 110,111
Ahmet Hamdi Bey (DİVANLIOĞLU, Yozgat) : 187,
206,218,229,230,298,301,315,330
Ahmet Hilmi Bey : 322
Ahmet Muhtar (Washington Büyükelçisi) : 434,439
Ahmet Rasim Bey (İstanbul) : 110,111,429
Ahmet Remzi Bey : 101
Ahmet Saffet Bey : 295
Ahmet Saki (Antalya) : 187,206,218,263,300,313,
527
Ahmet Şükrü: 588
Ahmet Vefik Paşa : 153
A. İhsan (Ankara) : 187,206,218,298-300,527
A. Kemal (Manisa) : 187,206,218,300,464,527
Ak Hüseyin: 363,367,372,373
Aka Gündüz: 592
Akalliyet: 47
Akdeniz: 152
Akhisar: 377,538
Akif Bey : 350,360,362,365-367,376,385,395
Akil Muhtar: 455,456
Aksiyon Fransez: 132
Akşam Gazetesi: 478
Aktar Hoca Mahallesi: 484,486,514,515
Akvam Cemiyeti (Bkz. Cemiyeti Akvam) : 240
Alaattin Bey : 269,270
Alaşehir: 485,512
Alaybey : 345
Albay Atabey: 473
Albay Demirşah Bey : 473
Alemdağı: 167
Alemdar: 58

(*) "Atatürk" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi" ifadeleri ile aynı anlama gelen değişik söylemler -gönderme
yapılmaksızın- sadece bu iki ifade başlığı altında toplanmıştır.
Ayrıca "Menemen Olayı" ile ilgili bölümde -462-598 inci sayfalar arasında- geçen özel isimler, belirli
birkaç isim dışında, dizine dahil edilmemiştir.
Kanun ve kanun tasarıları da dizinde yer almamıştır.
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Angılosakson : 191
Ankara : 7,36,55,94,100,107,108,130,132,134,
137,147,150,164,174,180,184,188,194,202,
243,246,253,256,257,259,261,264,267,268,
283,301,309,310,315,349,397,415,442,444447,450-452,454,459,492,499,538,539,554556,564,588
Ankara İnkılabı: 132
Ankara Numune Hastanesi: 456
Ankara Tevkifhanesi: 283
Antalya: 340,349,350,355,361,364,365,367,375,

Alexandere John Mcachlan : 437,438
Ali (Çetinkaya, Afyon K.): 4,356
Ali Bey : 265,323
Ali Bey (Afyonkarahisar) : 109, 352, 378-381, 386,
388,396,397,399
Ali Bey (ZIRH, Rize) : 69,476
Ali Cenani Bey (Gaziantep,Eski Ticaret Bakanı): 84,
304-313,315,316,323
Ali Fehmi Bey: 331,333
Ali Fethi (OKYAR, Gümüşhane) : 240, 243, 246,
339-342, 345, 346, 348-356, 358-361, 365, 376379,381-402,479,480,541,554
Ali Galip Bey : 361,363,367,370-372,375
Ali Haydar Bey (Şurayı Devlet Azası) : 331,333
Ali Hikmet Paşa : 482
Ali Himmet Bey : 331,333
Ali Naci: 146

382,383,385,386,392,395,396,401,482
Antalya Gazetesi: 363
Anzavur: 413
Arabistan : 490,491,495
Arabî: 144,175
Arap : 105, 108, 111, 112, 115-117, 128, 132, 137,

Ali Nazmi (Muğla) : 187,206,218,299,301,421
Ali Rana Bey (Samsun) : 110,111
Ah Rıza Bey : 180,331,333,348,365
Ali Rıza Bey (DİREKOĞLU, Kastamonu): 250,254,
260
Ali Rıza Paşa Hükümeti: 55
Ali Saib Bey (URSAVAŞ, Urfa): 250,257,283,477,'
478
Ali Şeydi Bey: 480,481
Ali Şuuri Bey (Balıkesir): 353,429
Alman : 89,128,131,158,159,180,184,188, 191,
195,200,215-217,219,250,265,285,286,380
Alman Hükümeti: 436
Almanca : 202,216,265,268,276
Almanlar: 191,258,276
Almanya: 88,182,208,215,259,261,264,283,431,
432,434,439,450
Amasra: 272
Amasya: 108,351
Amerika: 98,138,431,432,434,439,450
Amerika Düveli Müttehidesi Hükümeti : 432, 433,
436,438
Amerikan: 538
Anadolu : 47, 52, 54, 55, 152, 158, 174, 410-413,
416,417,508,511,512,549
Anadolu Demir Yolu Şirketi (Anadolu Demiryolu
Kumpanyası) : 320-322,324,327,329,330,332
Anadolu Hareketi: 413
Anayasa (Bkz. Teşkilatı Esasiye, Teşkilatı Esasiye
Kanunu): 7,93,95,473
Anayasa Komisyonu (Bkz. Teşkilatı Esasiye Encü
meni) : 75,78-80,87,94,253,317,318

139-141,143,144,146-150, 153,156, 160,162,
167,168,170-172,355,382,478
Arap Alfabesi: 136
Arap Elifbesi: 127
Arapalan Mahallesi: 484,514
Arapça: 100,171,172,551
Araplar: 128,511
Aristide Briand (Fransa Hariciye Nazın) : 437,438
Armistronk Vikers İngiliz Şirketi: 260,261
Armutlu Köyü : 593
Arnavut: 174
Arnavutça: 174
Arnavutlar: 174
Arnavutluk: 164
Arşimed: 131
Artvin: 63
Arzuhal Encümeni (Bkz. Dilekçe Komisyonu) : 418
Arîyalı: 124
Asaf (Bursa): 300,314
Asaf Bey (Ankara Belediye Başkanı) : 36
Asım : 180
Asım Bey: 242,331,333
Asım Bey (Erzurum, Bkz. Necip Asım Bey) : 307,
464
Asya : 124,126,144
Aşar: 394
Aşar Sistemi: 34
A. Şevket (Ordu): 464
Aşırefendi Sokağı: 320
Ata: 429,501
Atatürk : 32,37,43,49,50,52-59,63,106-109,113,
115,119,123,126,132,145,147,148,154,156,
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158,159,164-167,169,170,178,179,201,215, Balıkesir : 314, 345, 354, 356, 376, 387, 388, 397,
462,473,474,478,479,481,482,508,529,538,
241, 344, 350, 352-355, 392, 394, 398,400-402,
540,553-555
428,443,444,462,463,479-481,535,549,559Balıkpazan : 257
561,569,570,577
Balkan: 52,105,138,431
Atıf (TÜZÜN, Rize): 414,417-421,423,425
Balkanton: 188
Atina: 49
Bandırma: 553
Atmacı İbrahim : 364
Bankı Osmani (Bkz. Osmanlı Bankası) : 323
Avni (Samsun) : 183
Başbakan (Bkz. Başvekil, İcra Vekilleri Reisi) : 108,
Avni Bey (DOĞAN, Yozgat) : 70,110
113,252
Avrupa : 51,52,132, 134, 144, 158, 159, 162, 188,
246,291,383,385,397,424,446,452,491,496,
Başbakanlık (Bkz. Başvekalet) : 92, 111, 249, 316,
550,580
335
Avukat Edip: 365
Başbakanlık Osmanlı Arşivi: 83
Avusturalya: 437
Başkanlık Divanı (Bkz. Divan Riyaseti, Riyaset Di
vanı) : 31,63,69-71
Avusturya: 380
Ayan: 320
Başkumandan: 481
Aydın: 351,482,554
Başvekalet (Bkz. Başbakanlık) : 85-87, 90, 92, 110,
Ayniali: 345
111,147,184,215,271-273,290,317,325,326,
328,331,352,365,390,428,453,456,459,474,
Aynştayn: 127,131
520,525
Ayvalık: 379
Azerbaycan: 105
Başvekil (Bkz. Başbakan, İcra Vekilleri Heyeti Reisi)
Aziz: 180
: 169, 170, 179, 203, 216, 268, 269, 271, 288,
291,293,353,380,397,443,463,464,470,472,
Aziz Bey : 320,322
474-476,478,535,538,564
- B Bayburt İhtilali: 480
Bayındırlık (Nafıa) Komisyonu : 75,78-80
Babıali:26,55,325
Bedevi Tarikatı: 565
Babıali Caddesi: 539
Bedirhaniler: 482
Bağdat Caddesi: 482
Behçet Kemal: 577
Bağımsızlık Savaşı (Bkz. İstiklal Harbi) : 431
Behiç Bey (İstanbul, Nafıa Vekili) : 225,291
Baha: 180
Bektaşibekir Mahallesi: 513
Bahçekapusu: 320
Belçika : 44,424,431,432,434,436,439
Bahçivan Mehmet Çavuşzade Hasan : 364
Bergama: 508
Bahçivan Osman: 364
Besim Atalay Bey (Aksaray): 210
Bahir: 180
Better Salem : 380
Bahriye Komisyonu : 75,78
Beyazıt: 154,407
Bahriye Nazın (Bkz. Bahriye Vekili) : 319-321,324, Beyazıt Meydanı: 154
332
Beykoz: 483,514
Bahriye Nezareti (Bkz. Bahriye Vekaleti) : 255,295, Beyoğlu : 138
319,322,323,331,332
Binbaşı Hilmi : 319
Bahriye Vekaleti (Bkz. Bahriye Nezareti) : 255,260, Binbaşı Hüsnü Bey : 473
261,263,265,269,271-275,278,280,281,283,
Binbaşı Neşet Bey : 473
289-293,301
Bingöl Dağı: 177
Bahriye Vekili (Bkz. Bahriye Nazın) : 271,278,281, BiÜis: 379,480
285
Blum Ondfus Şirketi: 256-260,264,283,286
Bakanlar Kurulu (Bkz. Heyeti Vekile, İcra Vekilleri
B.M.M. Yüksek Reisliği (Bkz. Meclis Başkanlığı) :
Heyeti) : 87, 106, 180, 201, 215, 407, 410, 412,
215,431,474
414,428,431,439,473,529
Bolşeviklik: 344
Baki Bey: 294
Bolu: 351,538
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Bombay : 124
Bornova: 353,391
Bosfor: 158
Boşnak :486i 514
Boşnak Abbas: 595
Bozalan : 485-488,491-494,497,498,499,501-503,
505-507,514-516,519,520, 522,524,525,527,
554,586
Bozkır İsyanı: 480
Brahma: 123
Brahmalar: 127
Brezilya: 88
Briant (Fransa Dışişleri Bakanı) : 431
Briino: 580
Budda: 123-125
Budizm: 124
Bulgaristan : 314,380,399
Bulgarlar: 397
Bursa : 51, 107, 230-234, 237, 314, 351, 508, 509,
511
Bütçe Encümeni (Bkz. Bütçe Komisyonu ) : 210
Bütçe Komisyonu (Bkz. Bütçe Encümeni) : 75, 7780,222,407,428
Büyük Britanya (Bkz. İngiltere) : 436,437
Büyük Millet Meclisi Hükümeti: 243
Büyük Millet Meclisi Riyaseti : 87, 109, 111, 229,
240,249,302,335,339,402
- C Caferzade Memet Kaptan : 364
Camiiatik Mahallesi: 361,364
Camiikebir Mahallesi: 485,514
Cebeci: 444
Cebeci Hastanesi: 546
Cebelibereket: 422
Celal Bey (İzmir) : 390
Celal Morali (Hacı Mustafazade) : 363
Celal Nuri Bey (Tekirdağ) : 175,299,300,314
Celalettin Bey : 289,291,295,296,298
Cemal Bey: 331,333
Cemal Bey (Antalya) : 354
Cemal Hüsnü : 323
Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane, Maarif Vekili) : 225
Cemal Paşa: 323
Cemil Bey : 216,291
Cemil Bey (Emniyeti Umumiye Müdür Muavini) :
421
Cemil Bey (Tekirdağ) : 109-111
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Cemil Rozental Efendi: 257
Cemiyet-i Akvam (Bkz. Akvam Cemiyeti): 158,241,
242,437
Cemiyeti Akvam Mukavelesi: 241
Cenevre: 240,244
Cenubi Afrika: 437
Ceride-i Resmiye (Bkz. Resmi Gazete) : 83
Cevat Paşa: 242
Cevdet Ferit: 180
Cevdet Paşa: 58
Cumhurbaşkanı (Bkz. Reisicumhur): 8,63,95,180,
215,479
Cumhurbaşkanlığı (Bkz. Riyaseti Cumhur) : 65
Cumhuriyet: 3,4,7,8,32,33,43,46,47,63,64,84,
94, 95, 106, 132, 152, 153, 164,' 165,170, 173,
176-179, 181-185, 188, 190,195, 198, 200-202,
207,209,232-234,236,238,239,241,249,252,
255,260,274,280,303,316,325,341-343,351353,356,358,359,361,383,389,408,409,425,
427,451,452,458,462,463,466,467,469,470,
472-475,477,478,489,490,492,525,527,533,
535,537,538,541,544,549,553,558,559,562,
568,569,572,573,576,585,587,588,590,591,
596,597
Cumhuriyet Bayramı: 293,377,385
Cumhuriyet Gazetesi: 231,234,235,237,478,583
Cumhuriyet Halk Fırkası (Bkz. Halk Fırkası) : 32-37,
48,49,52,54,55,57,58,236,345,353,357,381
Cumhuriyet Hükümeti: 325,435,512
Cumhuriyetçi: 384,393,506,560,561,562
Cumhuriyetçilik: 385,547
Cumale d'İtalya: 132

-çÇalık Hacı Abdürrahman : 364
Çanakkale : 108,158,286,351
Çanakkale Boğazı: 379
Çankaya : 256,479
Çankırı: 351
Çapakçur: 580
Çarşı Mahallesi: 484,486,514,515
Çatalca: 345
Çavuşzade Memet Ali Bey : 363
Çekoslovakya : 431,432,434,436,439
Çerkeş Etem : 413,552,554,557
Çerkeş Köyü : 513
Çıklızade Osman Bey : 364
Çırak Mustafa : 484, 490, 493, 496, 502, 506, 509,
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Çıtak Köyü : 485,514
Çin : 125-127,149,173,491,494,495,545,570
Çin Alfabesi: 127
Çince: 141
Çinliler: 123
Çorum: 314
"
Çubuklu: 167
- D Dahili Nizamname (Bkz. İçtüzük, Nizamname, Nizamnamei Dahili): 249,253,254,283,296,396,
458
Dahiliye Encümeni (Bkz. İçişleri Komisyonu) : 91,
92,181,185,423
Dahiliye Nezareti (Bkz. İçişleri Bakanlığı, Dahiliye
Vekaleti): 21,25,379
Dahiliye Vekaleti (Bkz. İçişleri Bakanlığı, Dahiliye
Nezareti) : 313,345,356,359-361,365,376,384,
393,421,425,548,555
Dahiliye Vekili (Bkz. İçişleri Bakanı): 312,339,343,
346,350,353,378,382-386,390,391,395,402,
403,424,553,555,582
Damat Ferit: 54,55
Danıştay (Bkz. Şûrayı Devlet): 87,427
Darülfünun Meydanı: 154
Darvin : 124
David Schnur: 131
Demir: 501
Demokrasi : 45, 156, 164, 165, 170, 339, 341, 342,
356-359,383,425,538-540,545,557
Demokrat: 241
Demokratik: 462
Demokratik Cumhuriyet: 93,94
Demokratlık: 386
Denizli: 234,351
Dere : 345
Dersaadet (Bkz. İstanbul) : 25
Derviş Kerimoğlu Ahmet Hakkı: 363
Derviş Mehmed (Bkz. Giritli Mehdi Memed, Mehdi,
Mehdi Memed, Şeyh Mehmet) : 478, 495, 538,
540,545,554,557-560,562,564,572,574,581,
582,585,586,588,589
Derviş Vahdet: 538,571
Devlet Şurası: 359, 360,450
Dışişleri (Hariciye) Komisyonu : 75,77-80,431,435,
439
Dışişleri Bakanı (Bkz. Hariciye Vekili) : 240,435
Dil Encümeni: 106,155

Dil Komisyonu : 141
Dilekçe Komisyonu (Bkz. Arzuhal Komisyonu): 75,
77-80
Dilsizzade Han: 320
Divan Riyaseti (Bkz. Başkanlık Divanı, Riyaset Di
vanı) : 109,120,230,443
Divanı Ali : 250-254, 296, 297, 299, 301, 302, 315,
325-327,329,335
Divanı Harb (Bkz. Harp Divanı) : 234,479-482,525,
545,585
Divanı Harbi Örfi: 596
Divanı Muhasebat: 307,308,312,319,328,329
Divanı Muhasebat Encümeni (Bkz. Sayıştay Komis
yonu) : 307
Divanı Muhasebat Reisliği: 324
Doğu Avrupa: 439
Dokbav Şirketi: 260,264-271,276-279
Dolar: 287
Dolmabahçe: 107
Dolmabahçe Sarayı: 146,160,479
Doşine Hasan: 364
Doyçebank: 284
Dörtyol: 422
Dr. Burhanettin Bey : 350,366,376,401
Dr. Eduard Benes (Çekoslovakya Hariciye Nazırı) :
437,438
Dr. Ekrem: 453,454,456
Dr. E. Şerif: 453
Dr. Fahrettin: 453,456
Dr. Fikret Bey (Bilecik) : 255-259, 264, 265, 283,
284,285,296,302,303,309-311
Dr. Fuat Bey (Kırklareli) : 301
Dr. Güstav Stereseman (Alman Hariciye Nazın): 436
Dr. Halil Fikri : 157
Dr. Hikmet: 456
Dr. Hüsamettin Bey : 454,456
Dr. Koli: 258
Dr. Mitat Bey : 347
Dr. Musullu Davut: 105
Dr. Münir Bey : 363,364
Dr. Refik Bey (İstanbul, Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekili): 225,226,246,291,444,447,460,
461
Dr. Rıza Servet Bey : 286
Dr. Salim (Manisa) : 464
Dr. Tevfık Rüştü Bey (İzmir, Hariciye Vekili) : 225,
226,240,244,291,435
Dr. Yusuf Hikmet: 453
D. Sadreddin: 329

605

Dumlupınar: 123
Dushendun: 438
Düyunu Umumiye : 321
_ E ~
Ebekuyu Mahallesi: 484,514
Edime : 265,351,379,399,435
Ehali Fırkası: 564
Ekall-i Kalil: 47
Ekrem Hayri Bey : 360
Elcezire: 379
Emil Sepirer: 229
Emin Arslan Bey (Tokad, Denizli) : 69,464
Emin Bey : 289,295,296,299
Emin Bey (BEYZADE, Balıkesir) : 69,465
Emin Bey (Eskişehir) : 443
Emin Fikri (Aydm) : 183,464
Emiralem Karakolu: 503
Emrullah Efendi: 58
Enver (İzmir) : 187, 194, 206, 210, 213, 214, 218,
464
Enver Paşa: 105
Erbil: 483,594
Erenköy : 483, 495, 501, 508, 509, 513, 514, 517,
524,545,594
Ergenekon: 153
Erkanı Harbiye : 421,425
Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi (Bkz. Genelkurmay
Başkanı) : 295
Erkanı Harbiyei Umumiye Riyaseti: 89
Ermeni: 46,47,49,545
Ermeniler: 47,143,479
Erzurum : 235
Erzurum Kongresi: 54,106
Esat: 545
Esat (Amasya): 183
Esat Bey (Bursa, Maarif Vekili) : 226,283
Eshabı Kehif: 497
Eskişehir : 311,344,345,415
Estonya: 440
Estonya Cumhuriyeti Hükümeti: 440
Eşrefpaşa Mahallesi: 554
Ethem Bey : 264,289,295,296,299
Ethem Bey (TUNCEL, Samsun) : 110,111,356,385,
398
Evradı Esadi: 509
- F Fahrettin (Balıkesir) : 183
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Fahrettin Paşa (ALTAY) : 473,479,553,555
Fahri Bey : 269-271,285,299,302,504
Faik Bey (Tekirdağ) : 350,353
Faiz Bey : 366
Falih Rıfkı Bey (ATAY, Bolu) : 69, 70, 131, 133,
138,139,144,161,540,546,550
Farisi: 144,506
Fatımi: 565
Fatımiye Devleti: 565
Fatih Meydanı: 154
Fehmi Kublay (Bkz. Kubilay): 562,563,578-580
Fener Kilisesi: 566
Feneryolu : 482
Feridun Bey (Mahmut Celalettin Paşazade): 259,265
Ferit (Başmüfettiş) : 202,203
Ferit Bey: 263
Ferit Celal Bey (GÜVEN, Urfa) : 69
Ferit Paşa Hükümeti (Kabinesi) : 380,413
Fevzi Paşa (Erkanı Harbiye Reisi) : 463, 479, 556,
559
Feyzi Daim : 202
Filender Şirketi : 258-260, 264-273, 275-277, 279,
280,282-286,288,298,302,303
Finikyahlar: 128
Finlandiyalılar: 124
Frank: 278
Frank D. Kellog : 434,436,438,439
Fransa : 41,49, 88,89,158,216,217,232,380,431,
432,434,439,450
Fransa Cumhuriyeti: 436
Fransız: 128,131,138,151,250,285,319
Fransız İmparatorluğu: 199
Fransız İnkılabı : 578,579
Fransızca : 100,139, 173,202,216,321,433,438
Fransızlar : 124,138,422,480
Fuat (Adliye Müsteşarı) : 184,414
Fuat (İzmir Savcı Yardımcısı) : 473
Fuat Bey : 180,263,266,268,269,276,279,483
Fuat Bey (Baban Zade) : 265,277,278
Fuat Bey (Vali): 377
- G Galatasaray Lisesi: 155
Galile : 580
Ganj Nehri: 124
Garbi Asya: 127
Garo: 232
Gaybi Mahallesi: 485,514

Gaziantep: 351
Gediz: 494,585
Gediz Çayı: 492,498
Gelibolu : 108
Gençzade Emin: 364
Genelkurmay: 411
Genelkurmay Başkanı (Bkz. Erkân-ı Harbiyei
Umumiye Reisi): 427,463
Giresun: 308,351
Girit: 47
Giritli Mehdi Memet (Bkz. Derviş Memed, Mehdi,
Mehdi Memed, Şeyh Mehmet) : 502, 503, 506,
512,525,527
Golyat: 295
Gölcük: 285
Görece Karyesi: 485,503,507,514
Götenberg: 116
Göztepe : 348
Gülhane Mahallesi: 489,516
Gülhane Parkı: 145
Güstav Streseman: 438
- H Hacı Ahmetzade Ali Rıza: 363
Hacı Ahmetzade Necip : 309
Hacı Hüseyinzade Murat: 364
Hacı Kadir: 364
Hacı Muratzade Osman : 363
Hacı Mustafazade Celal Morali: 363,364,375
Hacı Veli Bey : 364
Hacı Yahya Mahallesi: 483,484,486,514,515
Hafız Memet: 363
Hafız Paşa Vak'ası: 562
Hakim Riza (İsparta): 464
Hakimiyet Gazetesi: 478
Hakimiyet-i Milliyye : 8,33,34,42,63,95
Hakimiyet-ı Milliyye Gazetesi: 160,246,398
Hakkı: 464
Hakkı (Van): 464
Hakkı Bey (Sapancah) : 286,288,294-296,299,302
Hakkı Çavuşzade Memet Ali Bey : 375
Hakkı Tank Bey (US, Giresun) : 83, 84, 155, 222,
246,250,298-300,307,313,317,318,348,349,
352,379,444,445,447,448,450^52,457,458,
460,461
Haliç : 260
Halife : 341,538,549,557,588
Halife Abdülmecit: 564

Halil Bey: 324
Halil Hüna Efendi: 286
Halil Kamil Bey : 264,265,283-286
Halit (Kars): 183
Halit Bey (Bayburt) : 388
Halk Fırkası (Bkz. Cumhuriyet Halk Fırkası) : 44,50,
51, 107, 340, 343, 344, 346-349, 351, 353-355,
361,365,367,368,370-375,382,387,389,391,
393-396,398,400^02,482,553,587
Halk Hükümeti: 190
Hamburg: 258,260
Hamdi (Ordu) : 464
Hamdi Ağa: 286
Hamdullah Suphi (Tannöver) : 106,254,271
Hamidiye Mahallesi: 485,486,514,515
Hancızade Emin: 364
Harbi Umumî (Bkz. Umumi Harb) : 251, 255, 256,
379,380,397, 399,400
Harbiye Nezareti: 319,324
Harekâtı Milliye: 415-417
Harf Devrimi (Bkz. Harf İnkılabı, Yazı Devrimi) :
95,96,106,176,222,428
Harf Encümeni: 110
Harf İnkılabı (Bkz. Harf Devrimi, Yazı Devrimi) :
103,105,154,156
Hariciye Nazın: 241
Hariciye Nezareti: 322
Hariciye Vekaleti : 202,243,283,431
Hariciye Vekili (Bkz. Dışişleri Bakanı) : 240, 241,
244,442
Harp Divanı (Bkz. Divanı Harb): 483,513
Hasan (SAKA, Trabzon) : 63,69,70,402
Hasan Basri: 364
Hasan Bey: 361,493,555
Hasan Fehmi Bey (Kastamonu) : 98,100,101
Hasan Ferit Bey (Kayseri) : 301,314
Hasan Hayri (Edirne) : 187,218,298-300,314
Hasan Hüsnü : 36
Hasan Hüsnü Bey (Trabzon, Ticaret Vekili) : 325
Hasan Rıza Bey : 288,289
Hasan Zeki Bey : 307
Hasanlar Geçidi: 503
Haşim (Muhtar Oğlu): 488
Hatuniye Camii: 513,555
Havuz-Yavuz Davası: 249,253,281,282,301
Haydar (Afyon Karahisar) : 464
Haydar Paşa: 320
Haydar Rüştü Bey (ÖKTEM, Denizli): 70,110,299,
300,313,350,400,464,564
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Haydarpaşa İstasyonu : 311
Hayrettin Bey (KARAN, Balıkesir) : 354, 386-388,
396,397
Hayt Parkı: 124
Hayyam: 168
Hazine : 249,254,292,305,312,313,330,335
Hazreti Ali: 565
Hazreti İsa: 491,499
Hazreti Peygamber (Hazreti Muhammed) : 354,387,
489,490,497,567,568
Hazreti Salih: 354
Heyet-i Vekile (Bkz. Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri
Heyeti) : 150,271,412,413,456,483
H.Fehmi: 329,330
H. Hayri (Edirne) : 527
Hıristiyanlar: 566
Hıristiyanlık: 566,567
Hızır: 570
Hidayet Bey (Müddei Umumi) : 473,483,495,500,
553
Hikmet Bey (Eskişehir Mustantiki) : 473
Hikmet Paşa : 261-263,283
Hilafet: 3,33,43,44,152,165,177,393
Hilmi Bey (URAN, Adana, Nafıa Vekili) : 226,356,
380,381
Hilmi Ziya: 578
Himayeietfal: 246
Hindistan: 123-127,436,437
Hindular: 124,128
Hint: 570
Hintliler: 124,128
Hiyeroglif: 127
H. Nebizade (Trabzon) : 435
Hocazade Mahallesi: 485
Hollanda: 188
Horos Köyü: 487,488,508,510,511,513,515,516,
519,522,524
Höksley: 124
Hudson: 132
Hugoherman: 265
Hulusi Bey : 289,295,296,298
Hurşit Paşa: 322
Huruf-i Munfasıla Enver Paşa Elifbası: 105
Hurufiyyun : 127
Hügositines Grubu: 257
Hüradam Gazetesi: 479,482
Hürriyet ve İtilaf: 413
Hüsamettin Bey : 266, 268-271, 275-277, 280,285,
296,299,302
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Hüseyin (Elaziz) : 464
Hüseyin Hüsnü Bey (Tokat) : 383
Hüseyin Paşa Köşkü : 482
Hüseyin Rahmi Bey : 167
Hüseyin Sakıp Bey : 267,270
Hüseynî: 576
Hüsrev Sami Bey : 286
Hüsravağa: 345
H.Tank: 329
- I Isparta: 351
- İ İbrahim Alaettin Bey (GÖVSA, Sivas) : 245
İbrahim Bey : 265,507
İbrahim Bey (Bilecik) : 259
İbrahim Çavuş (Raşit Oğlu) : 488,507
İbrahim Çelebi Mahallesi: 484,514
İbrahim Müteferrika: 149
İbrahim Paşa: 355
İbrahim Süruri Bey : 388,397,554,555
İbrani: 116,150
İbretiye Mahallesi: 360
İcra Vekilleri Heyeti (Bkz. Bakanlar Kurulu, Heyeti
Vekile): 86,87,96,101,102,111,117,202,203,
215,225,226,249,251,254,270-275,282,283,
285,290-293,306,431,453,474,478
İcra Vekilleri Heyeti Reisi (Bkz. Başbakan, Başvekil)
: 269
İçişleri Bakanı (Bkz. Dahiliye Vekili) : 339,353,424,
427
İçişleri Bakanlığı (Bkz. Dahiliye Nezareti, Dahiliye
Vekaleti): 411,413
İçişleri Komisyonu (Bkz. Dahiliye Encümeni) : 75,
77-80,87,407,412,414
İçtüzük (Bkz. Dahili Nizamname, Nizamname,
Nizamname! Dahili): 339
İdarei Örfîye (Bkz. Örfi İdare) : 234,407,409, 466,
470-472,474,478
İhsan Bey (Beyazıt) : 300,314,464
İ. Ferit (Mardin): 527
İhsan Bey (ERYAVUZ, Cebelibereket, Sabık
Bahriye Vekili) : 249-261, 263, 266-281, 283286,289-294,296-299,302,314,331,483
İ. Hakkı (Kütahya) : 464
İkdam: 155

İkinci Mahmut (Bkz. Mahmudu Sani): 83
İktisat Komisyonu : 75,78-80
İktisat Vekaleti: 216,325,331,335
İ. Kemal (Çorum) : 183,464
İlhami Bey: 391
İlyas:509,554
İlyas Sami Bey (Bitlis) : 263,300,314
İlyaskebir Mahallesi: 486,515
İmadüddindilşeker: 345
İmam-ı Ali: 127
İmparatorluk: 4,46,49,84,105,199,317,357,410,
427
İmparatorluk Hükümeti: 324
İngiliz : 123,125,128,138,250,262,263,319,329,
421,538,545,588
İngiliz Altunlan : 334, 335
İngiliz Lirası : 134, 243, 258, 259, 261, 262, 264,
266-268,270,276-279,282,284,286,289,317325,317-331,333
İngiliz Muhipler Cemiyeti: 413,415,416
İngilizce: 255,433,438
İngilizler : 54,55,124,125,128,138,416,481
İngiltere (Bkz. Büyük Britanya) : 43, 124, 125, 261,
263,264,280,317-319,331,380,431,432,434,
439
İngiltere Hükümeti: 261,262
İran: 123,125,565,570
İrfan Bey : 263
İrfan Ferit (ALPAYA, Mardin) : 187,206,218,231,
237,298,301,315
İrlanda: 436,437
İrlanda Serbest Hükümeti: 437
İ. Süreyya (Kocaeli) : 435
İsa: 124,545
İsevi: 124
İshak Refet Bey (ISITMAN, Diyarbakır) : 69
. İskoda Fabrikası: 257
İslam : 7,95,105,123,125,127,497,596,597
İslamiyet: 565-567
İslamlık: 565,567
İsmail Hakkı Bey (Balıkesir) : 110, 111, 388, 534,
536,548
İsmet Bey (EKER, Çorum) : 69
İsmet Paşa (İNÖNÜ, Malatya, Başvekil, Başbakan):
88, 93, 94, 109, 111, 113, 115, 160, 169, 176,
195,202,215,225,226,246,249-251,254,271,
288,291,302,329,335,339,355,356,431,463,
465,474,479-482,520,564
İsmet Paşa Hükümeti: 98,242,394

İspanya: 132
İstanbul (Bkz. Dersaadet) : 16,21,36,47,54,55,83,
107,108,137,138,150,154,158,167,174,176,
180,184,188,191, 194,202,230-233,235-239,
256-258,264,267,272,278,283,295,307,311,
320,325,351,397,399,410-413,416,427,446,
447,456,462,483,490,492,495,500,508-511,
513,514,543,547,552-555,564,570,578,583,
585,588
İstanbul Hukuk Fakültesi: 180
İstanbul İstiklal Mahkemesi: 256
İstanbul Şehremaneti: 308,313
İstanbulin: 126
İstibdat: 408
İstida Encümeni: 416
İstiklal Gazetesi: 554,555
İstiklal Harbi (Bkz. Bağımsızlık Savaşı) : 424,478
İstiklal Mahkemeleri : 470,555
İstiklal Mahkemesi: 234,426
İstiklal Mücadelesi: 33
İsviçre : 158,159,188,202,206-208,211
İsviçre Frangı: 310,311
İş Bankası: 308,309,311
İtalya : 49, 132, 158, 215,431, 432, 434,436, 437,
439
İtalyan: 128,432
İtibari Millî Bankası: 309
İtilaf ve Hürriyet Fırkası: 58
İttihadı Terakki Cemiyeti: 397
İzmir : 106,153,158,234,246,272,307,339,346348,351,356,376,380,388,389,391,392,394,
412,415,444,448,495,509,514,518,533,535,
539,543,553-555,581,583,584,589,593,594
İzmir Belediyesi: 313,347
İzmit: 260,262,264,266,267,270,271
İzzet Paşa: 398
İzzet Ulvi Bey (Afyon Karahisar) : 352

- J Jacobus Stephanos Smit: 437,438
Jan Hüs : 580
Japon: 149,437
Japonca: 141
Japonya: 125,431,432,434,436,439
Jozef Rod Bey : 258,260,265
Jul De Leon : 278
Jüpiter: 152
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- K Kabadayızade Hüseyin: 363
Kabe: 355
Kabil: 539,549
Kaçarlızade Süleyman : 368,375
Kağıthane Deresi: 167
Kahire: 326,328
Kalküta: 124
Kamil Bey (DURSUN, İzmir) : 69,443,474
Kampanella: 580
Kamus-u Türkî: 153
Kanunu Esasi: 24,26,27
Kapıağzı Mevkii: 362
Kar'izade Memet Bey: 361
Kara Köyü: 484
Karaçay: 105
Karaçzade İsmail: 364
Karadeniz: 508
Karadere Nahiyesi: 483,514
Karahisar: 509,593
Karakaşzade Hüsnü Bey : 361,363,364,374,375
Karaköse: 235
Karakuyu Mahallesi: 484,514
Karaman: 377
Karlsbat: 106
Kasap İbroş : 364
Kasımpaşa Mahallesi: 486,488,514,516
Kaşzade Hüsnü: 368
Katolik: 566
Kaymakam Baha Bey : 483,501,520 *
Kaymakam Bahattin Bey : 473
Kaymakam Celal Bey : 364,368,374
Kaymakam Nihat: 319
Kaymakam Ziya : 483,501,520
Kayseri: 108,174,314,508
Kazaz Camii: 587
Kazım (Diyarbekir): 464
Kazım (İzmir Valisi) : 553
Kazım B. Lütfi (Tokat) : 464
Kazım Efendi: 348,349
Kazım Hüsnü (Konya) : 324,464
Kazım Karabekir : 479,482
Kazım Paşa (ÖZALP, Karesi-Bahkesir) : 3, 43,
70," 255,479-481
Keçüi Köyü : 484,514,516
Keçilik Caddesi: 363
Keçiören: 256
Kellog (A.BJD. Dışişleri Bakam) : 431
Kellog Paktı (Kellok Misakı) : 431, 432, 435, 4
439
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Kemal (İzmir Sulh Hakimi) : 473
Kemal Bey : 263,299,330,456,483,501
Kemal Bey (Adana) : 100,300,313
Kemal Bey (Başvekalet Müsteşarı) : 91,291
Kemal Halil Bey : 256
Kemalettin Bey (Kocaeli) : 110,111
Kemalizm Tarikatı: 582
Kemalpaşa: 593
Kenan Bey: 344
Kerbela:576,579,580
Kerimoğlu Ahmet Bey : 375
Kerpeli İzzet: 364
Kesikçizade Memet: 363
Kıbrıs: 479,482
Kırklareli: 351
Kırşehir: 174,351
Kısık Camii: 510
Kıtmir : 491,493,494,502,503
Kızıldize: 421
Kilikya: 158
Kiril: 174
Kocaeli: 351
Komünist: 179
Komünistler : 361,390,393
Komünistlik : 341,360,378
Kont Gaetano Manzoni: 437,438
Kont Uchida : 437,438
Konya: 174,344,538,555
Köroğlu Gazetesi: 482
Krallık: 164
Kubilay (Kublay, Bkz. Fehmi Kublay) : 470, 472,
492,504,507,527,551-553,556,559,560,564,
569-576,584,587,593,595
Kublay Olayı: 462,463,465
Kum Hasan: 364
Kuran-ı Kerim: 171
Kurd Köhler: 159
Kuvayi Milliye : 415-417,425
Küçük Asya: 47
Kürt: 572
Kürt Hüseyin Paşa : 482
Kütahya: 351
Kütüphane Komisyonu : 77-80
- L Lahey: 431
Lahor: 124
Laik (Bkz. Layik): 7,93,561,562
Laik Cumhuriyet: 425,588
Laik Demokrasi: 425

Laiklik (Bkz. Layıklık) : 8,596
Lalapaşa Mahallesi: 484,486^89314-516
Lancastre Dokalığı: 437
Latin : 95,105,107,108,111,112,115,116,130,131,
133-139,141,146,147,149,150,173,174345,546
Latin Alfabesi: 136,174
Latin Harfleri Komisyonu : 130
Layıklık (Bkz. Laiklik) : 385,425,477
Layik (Bkz. Laik): 341,382,384393,467,540
Lehçe-i Osmani Lügati : 153
Lehistan: 431,432,434,439
Lehistan Cumhuriyeti: 436
Leon Firesko Efendi: 276-279
Letonya: 440
Liberal: 395,540
Liberalizm: 357,395
Liberallik: 394396
Londra: 124,261,283,298323329
Londra Büyükelçiliği: 261,264
Lord Cushendun: 437,438
Lord Cürzon: 190
Lozan: 55,56,152,165,177,237,412
Lozan Konferansı: 55,190
Lozan Muahedesi: 43,177,189,415
Lozan Sözleşmesi: 3
Lübek: 259,264,267
-MM.A. Zaleski (Lehistan Hariciye Nazın ) : 437,438
M. Abdulhalik Bey (Çankırı, Müdafaai Milliye Veki
li) : 200,225,226
M. Ali: 204
M. Ali (Artvin) : 464
Maarif Vekaleti (Bkz. Millî Eğitim Bakanlığı) :
112,137,138,460
Maarif Vekili (Bkz. Millî Eğitim Bakam):
428,448,549
Macaristan: 175380
Macarlar: 124
Macit Bey : 370
Mahmudu Sani (Bkz. İkinci Mahmut): 476
Mahmut (Siirt): 49,54,165,166,170,242,558
Mahmut Bey : 164
Mahmut Esat Bozkurt (İzmir, Adalet Bakanı, Adliye
Vekili) : 106,180,181,184,188,194,199,201,
203,206,207,209,210,212,216,225,231,237239,252,271,291293,425,426
Mahmut Muhtar Paşa (Eski Bahriye Nazın): 317-

331333-335
Mahmut Reşit: 464
Makamı Sadaret: 24
Maksbâhman Şirketi: 265
Malatya: 351
Maliye Bakam (Bkz. Maliye Nazın, Maliye Vekili) :
78,245
Maliye Komisyonu: 75,77,79,80,96
Maliye Nazın (Bkz. Maliye Bakam, Maliye Vekili) :
320321328
Maliye Nezareti (Bkz. Maliye Vekaleti) : 319-321,
323328
Maliye Vekaleti (Bkz. Maliye Nezareti) : 229,230,
246,261,262309321,335
Maliye Vekili (Bkz. Maliye Bakam, Maliye Nazın) :
213,229,230,293313,429
Malta: 416
Manakyan: 545
Manderan: 127
Manisa : 345,346356376377,462,466,470,473,474,
478,483-489,491,492,495-497,499,501-503,505510,514-516,518-521,524-529,541,543,551,
554,555,558,583,585,586,589,590,595
Maraş: 522
Markoni: 127
Matbuat Cemiyeti: 155
Mazhar Müfit Bey (KANSU, Denizli): 106,246,
346,250,259330,463,464,470,477
Mazhar Nedim: 216
M. Charles Davile : 440,442
M. Charles Ozols : 440,442
M. Emin Bey (Maarif Müsteşan): 569
Mebusan Meclisi (Bkz. Meclisi Mebusan) : 327
Mecdi Bey : 331333
Mecelle: 126,190333
Meclis Başkanlığı (Bkz. B.M.M. Yüksek Reisliği):
301,444,520
Meclis Hesaplan İnceleme Komisyonu : 31,75,77-80
Meclis Kütüphanesi Komisyonu : 75
Meclisi Mebusan (Bkz. Mebusan Meclisi) : 2635,
105317319320323-325
Mehdi (Bkz. Derviş Mehmed Giritli Mehdi Memet,
Mehdi Mehmed, Şeyh Mehmet) : 486,489,491,
495,499
Mehdi Mehmed (Bkz. Derviş Mehmed Giritli Mehdi
Memet, Mehdi, Şeyh Mehmet): 490, 492494,496-498,500,504,505,510,513,517,
518385386
Mehmet Abdullah Bey : 333
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Mehmet Ali Bey : 290,295,296,298,512,595
Mehmet Ali Şevket: 216
Mehmet Asım: 330,542,560
Mehmet .Asım Bey (Artvin) : 140,148,263,300,
313,451
Mehmet Emin : 489,499-501,508,595
Mehmet Emin (YURDAKUL, Şarkikarahisar):
114,115,156,263,298300314330,482
Mehmet Kemal Bey : 270
Mehmet Nazif Bey (Zonguldak) : 300,314
Mehmet Sabri Bey : 291
Mehmet Ziya Bey : 289
Mekke: 152
Mektep Sokağı: 483,514
Mektubat:509
Memaliki Devleti Osmaniye: 8
Memaliki Mahrusai Şahane : 25
Menemen : 462,463,465-467,470,473-475,477-482,
485-489,491,492,494-499,501,503-506,508,
509,512,514,516,517,522-529,533-537,539,
541,543,545,547,551-553,555,557-559,561
Menemen 2 :562,564,569-574,580,581,583-586,
588-591,595,596
Menemen Divanı Harbi Örfi Riyaseti: 513,524
Menemen Divanı Harbi Örfiyesi : 483,520,521525,
58833
Menemen Olayı (Menemen Hadisesi, Vakası, Faci
ası) : 462,469,470,472,479,483,489,495301,505,
506310316317520329333334348349351354556361362364365367368373381384,590
Mersin: 344,381
Meserret Oteli: 257
Meşrutiyet: 4,48,85,190,209393,411-413,427349
M.Fevzi :329
Mısır: 125355365
Millî Eğitim (Maarif) Komisyonu : 75,77-80,96
Millî Eğitim Bakanı (Bkz. Maarif Vekili) : 424,
427,429
Millî Eğitim Bakanlığı (Bkz. Maarif Vekaleti) :
106,428
MUIÎ Hakimiyet: 165341342351-353357359
Mülî Harekât: 412
Millî İrade: 32,48
Mülî-Kütüphane: 138
Millî Mücadele: 43,98,152,410-412,448
Millî Müdafa Vekaleti (Bkz. Millî Savunma Bakanlı
ğı, Müdafaai Milliye Vekaleti) : 365,525
Millî Savunma Bakanı: 427
Millî Savunma Bakanlığı (Bkz. Millî Müdafaa Veka
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leti, Müdafaai Milliye Vekaleti) : 301,411
Millî Savunma Komisyonu (Bkz. Müdafaai Milliye
Encümeni) : 75,77-80,411,414
Milliyet Gazetesi: 131,478
Miralay Aziz Bey : 319
Miralay Celal Bey : 366
Mirliva Enver Paşa : 324
MisterViyer:261
Mitat Bey (Erkek Lisesi Müdürü) : 569370
Mithat Efendi: 58
Mithat Paşa : 58
M. Sulius Seljamaa : 440,442
M. Kazım (Afyon Karahisar) : 464
M. Kemal (Muallim) : 455
M. Maxime Litvinof: 441
M.Nahit:429
M,Nermi:131
Molla Fethullah: 127
Molla Şaban Mahallesi: 514
Mondros : 356
Mondros Mütarekenamesi: 380379399,400
Mondros Mütarekesi: 152356378379, 398370
Montreo: 326
Morali Derviş Efendi: 361375
Moskova: 440,442
Mösyö Boşe: 132
Mösyö Feliks Godar : 285
Mösyö Hitseman: 258,259,264,265,267,268
Mösyö Hugo Herman : 266,268,276-279
Mösyö Mialeden Edvars : 320
Mösyö Müller: 258,273
Mösyö Yan: 258
M. Stanislas Patecek : 440,442
Mudanya: 356
Muğla: 351
Muharrem Bey: 348
Muhittin Nami Bey (Bitlis) : 99,100,464,
Muhlis : 429
Mukbil Bey: 309-311
Muradiye Köyü: 510313
Musa: 116
Musa Kazım (Konya) : 187,206,218314,429
Musa Kazım Bey : 263,298,299
Musa Kazım Bey (Kocaeli) : 301
Musevi: 46,49307
Museviler: 47,347
Mustafa (Konya): 464
Mustafa (Tokat) : 464
Mustafa Abdülhalik Bey : 291
Mustafa Bey : 309348,491354
Mustafa Fevzi Bey (Manisa) : 110,111,187,206,

21838300307,527
Mustafa Kadri Bey: 311
Mustafa Kaptanzade Memet: 364
Mustafa Lütfi Bey : 289,292,295,296,299
Mustafa Necati Bey (İzmir, Maarif Vekili) : 97,
22531,426,429,443,444,445,448,452-454,456,
457/459
Mustafa Paşa (Menemen Divanı Harbi Reisi) :
473,483,500,501,553,593,594,596
Mustafa Rahmi Bey : 291
Mustafa Şeref Bey (Burdur, İktisat Vekili) : 96,110,
111,226
Mustafa Ziya Bey : 2 8 9 2 9 5 3 6 3 9
Muvazenei Maliye Encümeni: 323,324
Mücahedei Milliye: 422
Müdafaai Hukuk: 416
Müdafaai Hukuk Cemiyeti: 354
Müdafaai Milliye Encümeni (Bkz. Millî Savunma
Komisyonu) : 260,420,423
Müdafaai Milliye Vekaleti (Bkz. Millî Müdafaa Ve
kaleti, Millî Savunma Bakanlığı) : 199,255,258,
260,280308388,421
Müftü Camii: 503,586
Mühendis Hamdı: 363
Mükerrem: 429
MünifPaşa: 105
Münih: 328
Münir (Çorum) : 187,206,21839300314330,527
Münir Bey (Paris Büyük Elçisi) : 242
Münir (Bursa) : 435
Müslüman: 132,164,165,410,490,493-495,498,503
Müslümanlar: 427,490,494,499
Müslümanlık: 481,564,566
M. William Thomas Casgravey : 437,438

Nan:132
Narlıca Mahallesi: 484,486,4673143115
N. Sadullah (Samsun) : 435
Nazım Bey: 256-258302
Nazif (Zonguldak) : 18736,218,464327
Nazif Bey: 299
Necati Bey (Müsteşar) : 1 8 9 , 2 8 9 3 0 3 5 3 6 3 9
Necdet (Adapazarı Sulh Hakimi) : 473
Necip Ali Bey (KÜÇÜKA, Denizli) : 69,70,190,194,
195,198,199
Necip Asım Bey (Erzurum, Bkz. Asım Bey) : 110
Necip Bey : 309
Necmeddin (Sivas): 435
Necmettin Bey: 242
Necmettin Sadık: 4431,136361390
Nedim : 168
Neş'et Ömer Bey : 154,455,456
Niğde: 351
Nihat: 180
Nirvana: 124
Nizamname (Bkz. Dahili Nizamname, İçtüzük, Nizamnamei Dahili) : 474
Nizamnamei Dahili (Bkz. Dahili Nizamname, İçtü
zük, Nizamname): 110,397,447
Nobel Barış Ödülü : 431
Norveç : 88
Nurettin Ali Bey (BERKOL, İstanbul) : 69,252,253,
444,446
Nurettin Bey: 2 8 8 3 4
Nurettin Konice Bey : 2 8 6 3 5 3 6 3 9 3 0 2
Nuri (Muğla) : 464
Nuri Bey : 270384,421354
Nuri Bey (Kütahya) : 403
-O-

-NN. Sadullah (Samsun) : 435
Naci Paşa (Cebelibereket) : 110,111
Naçiyef:359
Nafiz: 309
Nafi Bey: 2 8 9 3 2 3 5 3 6 3 9
Nafia Nezareti: 319
Nail Bey (Maliye Bakanı) : 317-319321325-328
Naki Bey: 246397
Nakipzade Cemal Cendeli Bey : 348
Nakşibendi Tarikatı : 480,490,492,496,499,508,509,
518,521,525,527,543,555,562,565-567,585
Namık Kemal: 58

Ohanis Efendi: 319
Operatör Ö. Vasfi: 453,454,456
Operatör Rifat Ali Bey : 454,456
Operatör Şevket Bey : 454,456,459
Orta Afrika: 590
Ortadoks : 566
Osman Efendizade Hacı Mustafa : 364
Osman Kemal Bey : 319
Osman Niyazi (Balıkesir) : 187,206,218300314,
330,464327
Osman Şevket Paşa : 480,481
Osmaniye: 367370
Osmanlı: 9,14,46,106,123,144317362
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Rahmi (BÜYÜKHOCAZADE, Sivas) : 119
Rahmi Bey (İzmir, Ziraat Vekili, İktisat Vekili) :
225,246
Rasih Bey (KAPLAN, Antalya) : 96,246342346,
349-351355382387392394396
Raşit (Kayseri) : 527
Rauf Bey (Arnavutluk Elçisi) : 174
Recai (Ordu): 464
Recep Bey (PEKER Kütahya, Müdafaai Milliye Ve
kili) : 98,199,225,417,422
Recep Zühtü Bey (Sinop) : 412
Refet Bey (CANITEZ, Bursa) : 69,70
Refet Bey (Urfa) : 97
Refik Besim Bey : 307
Refik Bey : 263,299,446,458,459
-ÖRefik Bey (İLGAZ, Kastamonu) : 304
Refik Bey (KORALTAN, Konya) : 110,111,114,187,
Ödemiş : 390
206,218,220301314356,477
Ökkeş Efendi: 422
Refik
İsmail (Sinop) : 206,283,298300314
Ömer Lütffl Bey : 91^31333
Reisicumhur
(Bkz. Cumhurbaşkanı) : 8,44,63,84,94,
Ömer Lütfü Bey (Binbaşı, Dörtyol Ceza Reisi) : 522
95,119,158,165,176,177,188,280,281,463,556
Ömer Nazım Bey : 255-257,259,260,264,265,283Reisicumhurluk: 353
286,296,299
Remzi
(Diş Doktoru) : 363
Ömer Reiszade Salih : 364
Resai Bey : 288
Örfi İdare (Bkz. İdare-i Örfiye) : 529
Resmi Gazete (Bkz. Ceride-i Resmiye) : 83-86,8893,179,478
-PReşadiye: 348
Reşat (Tanzimat Dairesi Reisi) : 91
Padişah: 32,410,538,549,588,597
Reşat Bey : 331333
Paris: 164,286391399,431-434,439-441
Reşit: 330
Paris Muahedenamesi: 440,441
Reşit (Kayseri) : 187,206,218
Parsa: 593
Reşit Bey (Gaziantep) : 417
Pastör: 127
Reşit Galip (Aydın): 153
Paşa Köyü : 485-488,491,493,497,499,501,502,506,
... Rıfat (Zonguldak) : 183
514-516,519,524-528,554,585
Rıfat Bey (Emniyeti Umumiye Müdürü) : 421
Paul Haymans : 436,438
R. İsmail (Sinop): 187,218330
Pazarbaşı Mahallesi: 485,514
Riyaset Divanı (Bkz. Başkanlık Divanı, Divan Riya
PiyerLoti: 167
seti) : 84,85
Polatlı: 446
Riyaseti Cumhur (Bkz. Cumhurbaşkanlığı) : 64,242
Polonya: 440
Rize : 234308312351,483,484,514
Rokfoller: 450
-RRoma: 49/125,208,210
Roma İmparatorluğu: 571
Ragıp (Kocaeli): 187,206,218315,527
Romanya: 174,440
Ragıp Bey: 299
Roterdam: 280
Ragıp Bey (Konya) : 301
Rum: 46,47,49
Ragıp Bey (Kütahya) : 229351382,385390
Rumca: 495
Ragıp Bey (Zonguldak) : 460
Rumeli: 485314
Rağbetiye Mahallesi: 362365
Rumlar: 45,47,143
Rahmanlı Köyü: 488,512,515,519
Rusya: 132
Osmanlı Altım : 22,23
Osmanlı Bankası (Bkz. Bankı Osmani) : 46,262
Osmanlı Bilim Kumlu : 10S
Osmanlı Devleti: 83,126,144,565
Osmanlı Hükümeti: 158
Osmanlı İmparatorluğu: 46-48,83,132,410,596
Osmanlı Meclis-i Mebusanı: 46
Osmanlı Saltanatı : 167,209
Osmanlı Seyrisefain İdaresi (Bkz. Seyrisefain İdare
si) : 319-321
Osmanlılar: 9,10,14
Osmanoğullan: 177
Otuz Bir Mart Vakası: 480,549,573,588
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Ruşen Eşref Bey (ÜNAYDIN, Afyon K.) : 69,70
-SS.Asaf(Bilecik):464
Sabri Bey (Manisa) : 110
Sabri Şakir Bey : 202,216
Sadaret: 24324
Sadettin Bey : 216
Sadık: 330
Sadık Bey (Balıkesir) : 179,187,206,218300314,527
Sadnazam: 397
Saffet (ARIKAN, Erzincan) : 95-98,100,109111,402,403
Saffet Ziya (Erzincan) : 435
Sağlık ve Sosyal (Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye)
Komisyonu: 75,78-80
Sait (Eskişehir): 183
Sait Bey: 331,333
Saitoğlu Mehmet Kaptan : 363
Salah Vehbi (Dahiliye Mütehassısı) : 456
Salahattin Bey (Kocaeli, Adliye E. Muzbata Muharri
ri) : 187,195, 206,213,214,218,221301315,422,
527
Salahattini Eyübi: 565
Salim (Karahisar): 324
Saltanat: 152,164,165,505,545,557
Sami Bey (Ankara) : 110,464
Samsun: 108312314351
Sanayi ve Meadin Bankası: 308-311
Sanskrit Elifbesi: 127
Sanskrit Lisanı: 125
Sarayburnu: 147
Saraybumu Parkı: 107
Sarraf Abdullah: 364
Sayıştay Komisyonu (Bkz. Divanı Muhasebat Encü
meni) : 75,77-80,304
Seferihisar: 390
Selanik: 485
Selim Nafiz: 180
Selimi Salis : 476
Selimiye Mahallesi: 484,514
SemihBey:331
Semih Bey (Bursa) : 300,314
Sennazer Şirketi: 285-288,290,294319-321331
Sepetçi Köyü: 344
Serbest Cumhuriyet Fırkası : 339-347349350352,
353,356360378379382384387
Serbest Fırka : 348354355357359361365-377,
381,386,389-391,396-402,480,482,538,541,

544,555
Sevr:156
Sevr Muahedesi: 158,570
Seyfullah: 363
Seyitzade Memet Kaptan : 363375
Seyrisefain İdaresi (Bkz. Osmanlı Seyrisefain İdare
si) : 322325328329331332,334335
Shakespeare: 562
Sıddık Sami Bey : 180
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti (Bkz. Sıhhiye
Vekaleti): 448,452
Sıhhiye Vekaleti (Bkz. Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaleti): 246,444,456,458-460
Sıhhiye Vekili: 445,447,452,459,460
Sıkıyönetim: 473,530
Silivri: 345
Sinop: 108
Sir Christopher James Parr: 437,438
Siterlin: 261,262
Sivas : 54,55,108
Sivas Kongresi: 54
Sivrihisar: 353
Sizif; 152
Skolastik: 131
Slav : 174
Sofya: 397399
Soma: 554
Son Posta Gazetesi: 365380,479,482,538
Sonsaat Gazetesi: 458
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti :
440-442
Söke: 535
Steypils : 262
Sudi Bey (Lazistan) : 324
Sultan Hamid Hükümeti: 158
Sultan Hamit (Bkz. Abdülhamit) : 393,495,545
Sultan Reşat: 538
Sultan Selim: 565
Sultanahmet Meydanı: 154
Suriye: 158,179,555
Sururi Efendi: 479,482
Süheyp Nizami: 216
Süleyman Nazif: 143
Süleyman Sun Bey (Yozgat) : 110,210,425
Süleyman Zühtü: 270
Sünbüller Köyü : 502
Sünbüller Mevkii: 491,493,497
Sürekli Barış Anlaşması: 431
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Süreyya Tevfik Bey (GENCA, Tokad) : 70

-ş-

Tahsin Bey: 180
Tahsin Bey (Tokat) : 324
Takvimi Vekayi: 8,83,85
Talat (Ankara): 183
Talat Bey (Canik) : 259
Tanzimat: 105,126,132,201,212349

Şahin (Gaziantep): 464
Şakir: 429
Şakir Bey (Edime, İktisat Vekili) : 110,225
Şakir Cemal Bey : 276
-Tanzimat Dairesi: 87,88,90,91
Şam : 499
Tarım (Ziraat )Komisyonu : 76,78
Şark Eşya Pazan : 259,265,283
Tatar Camii: 484
Şefik: 329,429
Taymis Ayronevorks : 321322324331332
Şefik Bey (Beyazıt) : 96,187,206,218,421,464
Tayyare Cemiyeti: 155
Şefkati: 216
Tekirdağ: 107351
Şeyh Sinan Mahallesi: 366
Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu (Bkz. Anayasa, Teşkilatı
Şehitler: 345
Esasiye) : 49,94,234,253,283,302303313330,
Şekerci Morali Mustafa : 364
359,474313316-521324325327356
Şekercizade Ali Refik : 363368374
Teşkilat-ı Esasiye (Bkz. Anayasa, Teşkilatı Esasiye
Sekip Aslan Vak'ası: 562
Kanunu) : 4,7,46,93,164,231,237,252,275,296,
Sekip Bey: 154
297,466,470,481
Şemsettin Sami: 153
Teşkilat-ı Esasiye Encümeni (Bkz. Anayasa Komis
Şeranbol: 375
yonu) : 91,92,234,250,251,254,255,280305325
Şeriat : 498,504,510,511,537,538,541,544,545,549,
Tevfik Bey: 242
550,559,561,564,571,589,590,593
Tevfik Fikret (Konya) : 8,298,299301315,464
Şevket Neidim Bey : 277
Tevfik Kamil Bey (KOPERLER, İstanbul) : 69
Şevki Paşa Köşkü : 508
Tevfik Paşa (Sadrazam) : 55
Şeyh Ahmet Efendi: 388
Tevfıkiye Mahallesi: 487310315
Şeyh Esat Efendi : 482,483,490,491,495,496308- .
Thames Iron Wörks Fabrikaları: 317-320
512318364391393-595397
Tibet: 152
Şeyh Mehmet (Bkz. Derviş Mehmed, Giritli Mehdi
Ticaret Bakanı (Vekili) : 309311316
Memet, Mehdi, Mehdi Memet) : 563370390,
Ticaret Bakanlığı (Nezareti, Vekaleti) : 304305-312,
591,594
319
Şeyh Saffet Efendi: 489,494,495359
Ticaret Encümeni: 306
Şeyh Sait: 408,410338372381
Ticaret Komisyonu : 76,77,96
Şeyh Sait İsyanı: 53,407,478344365,570373
Tire : 535
Şiilik: 565
Toygarzade Cemal: 363
Şimali Amerika Müteferrik Cumhuriyeti: 435
Trablusgarp Muharebesi (Savaşı) : 256,431
Şinasi: 58
Trabzon: 307312314351
Şinayder: 278
Tuna: 570
Şûrayı Devlet (Bkz. Danıştay) : 84,86-88,90,91,290Tuz Pazan : 595
292,334343,425
Türk : 33,35,46-49,52-54,83,94,106-107,119,130,
Şükrü Bey (Bolu) : 246
132-134,137,138,143-147,149,152-155,
Şükrü Bey (YAŞIN, Biga-Çanakkale) : 69,70
158,160,161,165-172,178-181,189,190,
Şükrü Kaya (Muğla, Dahiliye Vekili) : 225,226356,
194,195,202,203,208-210,214,217,220,231,236383,384,393,394,396,403,407,424,426,479239,249,252,279,280,289,341357390,395,397,
481,553381
398,400,401,408-410,413,414,427,443,445,
Şükrü Saraçoğlu (İzmir, Maliye Bakam) : 100,225,
452,457-459,462,472,476,504,537,545348,
226,229,230,245
557358361362370-573380388
-TTürk Alfabesi: 106,108,119,160,167
Türk Altunlan: 334335
TahirBey:331
Türk Altunu : 333
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Türk Bayrağı: 217,220
Türk Cumhuriyeti : 3436,181,190202207210216,
233,252,352,407,408,501
Türk Cumhuriyeti Hükümeti: 220
Türk Devleti: 3,8,33,43,46,64,93,95,145,159,460
Türk Devrimi: 96,106,201,206,222,443

Türkiye Reisicumhuru: 281
Türkler: 47,143,164,165,177,410,424365
Türklük: 47,172

Türk Dili: 105
Türk Hükümeti: 431
Türk İnkılabı: 53,93,130,132,164,167,537,543,572
Türk Lirası: 243262267277328331
Türk Milleti : 8,33-36,47-49,51,53-56,63-65,95,
100,107,109,113-116,119,133,145,146,152,154,
158,159,164-169,189209213236237242243,
252,343379380,392,398,400,401,408,443,476,
533,537,559,560,570-572,580

Ulucami: 485314

Türk Ocağı: 106,480389
Türk Ocakları: 556
Türk Ordusu: 571-573
Türkçe : 7,10,14,46,94,101,105,108,111-113,116,
117,131,134,135,137-139,143,144,148,149,160,
167,171,172,174,175210222269345345346
Türkistan : 570
Türkiye : 8,37,43,45,47-4931-533637,64,83,95,
105,132,133,143,150,158,164,165,167,179,189,
190,208,210,238,241-243,259,260,262,263,
267,354,356,357,391,392,409-411,413,414,424,
434,439,444,445,458-460,475,496308336338,
539349350365370-572375
Türkiye Büyük Millet Meclisi : 3-831363739,4146,49,5034-57,63-65,83-88,91-95,97,99-101,
107-109,115,119,140,158,176-181,188,190200203207209215216220222227229230234,
237240-243245-247,249-254275279281296298, 303-308310,311315-318324325327332,
335,340,352353,359,379,384389396,402,403,
409,410,412,414-418,420,421,423,424,428,431,
432,434,435,439,440,443,444,447,450,451,
458,463,467,469,471,474,478,481320321324,
525 329 335 337349 352355 356364 393
Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Başkumanda
nı: 55
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti: 97380,434,439
Türkiye Cumhuriyeti : 4635,83,87,93,97,111,181,
182,184,189203210216233239240256,280,
287,432,434,435,439,440,442313316320362,
565373388396
Türkiye Cumhuriyeti Devleti: 209
Türkiye Devleti: 3,7,46,94,95
Türkiye Hükümeti: 263

-U-

UmurniHarb (Bkz. Harbi Umumi): 47
-ÜÜsküp: 487
-VVahdeti: 480
Vahdettin: 588
Vahdettin Bey: 348
Vahit Bey: 310313
Vakanüvis Esat Efendi: 83
Vakit Gazetesi: 458,478353
Van: 360
Varna: 570
Varşova: 440
Vasfı Raşit: 180
Vasfı Bey: 331333
Vasıf: 482
Vasıf Bey (ÇINAR, İzmir) : 353388-392394396,
399,401
Vatikan: 566
Vehbi Bey: 180,479,482
Veli: 202
Venizelos : 47
Vikers (İngiliz Şirketi): 258
Volonte Gazetesi: 164
-W-

.

Washington: 432-435,438,439
William Lyon Mackenzie King (Kanada Başvekil ve
Hariciye Nazın): 437,438
-YYahudiler: 143351,494
Yahya Galip Bey (Kırşehir ) : 381,475-477
Yahyazade Rifat: 364
Yakup Kadri (Mardin) : 464
Yakup Kadri (Mardin): 52,168,464363382
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Yanyah: 485
Yargıtay: 427
Yarın Gazetesi: 229,230,365,478,479,482,538
Yaşar Bey: 347
Yavuz : 249-251,253-261,263,264,269,274,279282,285-290,292,293,295,298302,303
Yazı Devrimi (Bkz. Harf Devrimi, Harf İnkılabı) :
103,105,106
Yelkenlizade Şevket: 364
Yemen: 411,414
Yeni Asır Gazetesi: 348,482
Yeni Zelanda: 437
Yeniçeri: 537,538,544
Yeniçeriler: 597
Yenişehir: 456
Yezit: 576
Yozgatlızade Âli Rıza : 363
Yunan: 45,49,417
Yunan Ordusu: 47
Yunanistan: 47,49,88,158
Yunus Nadi Bey (Muğla) : 48,56,110,111,142,151,
231 ,233-235,237300313 329,544,552,597
Yusuf (AKÇORAOĞLU, İstanbul) : 206,209,210,
212,263,298-300314329
Yusuf Bey (Denizli) : 382
Yusuf Kemal Bey (Sinop, Adliye Vekili) : 226
Yusuf Lütfi Bey: 308
Yusuf Nihat: 302316
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Yusuf Ziya Bey: 180,473
Yuşi Kohen Efendi: 256
Yüce Divan: 249303304316-318330
Yürük Hüseyinzade Rıza Bey : 364
Yürükzade Fuat: 363
Yüz Ellilik: 554
Yüzbaşızade Adil: 364
-ZZamir Bey (ARIKOGLU, Adana): 355
Zekai Bey (Diyarbekir, Nafıa Vekili) : 226,261,262,
479,481
Zekeriya Bey: 538
Zeki Dündar: 569,570,572
Zeki Mesud: 163
Zeki Mesut (Edime) : 464
Zile: 417,419
Ziraat Bankası: 587
Ziraat Vekaleti: 246313
Ziya Bey (Avukat) : 290-292,295,296,298,299,
302,483,520
Ziya Bey (İzmit): 324
Ziya Gevher Bey (Çanakkale) : 385
Zofinger Tagblat Gazetesi: 158
Zühtü (Konya): 464
Zümrüt Ova Gazetesi: 362
Zürih: 158

