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Sunuş
Bir devletin en önemli hazinelerinden biri, geçmişi ile bugünü arasında irtibat kurma gibi 

hayati bir fonksiyonu olan arşiv hazinesidir. Osmanlı Devletinde yazılı belgelerin muhafazası 
için 1846 yılında Osmanlı Devlet Arşivi mahiyetinde Bâb-ı Âlî’ye bağlı olarak kurulan binaya 
Hazine-i Evrak denmesi arşive verilen önemi göstermektedir. 

Arşiv bilindiği üzere, sosyal ve insani bütün bilim dallarının kaynağını oluşturmaktadır. 
İlmî, edebî, dinî, tarihî, siyasi, sosyal ve kültürel geçmişimizle ilgili en doğru, en kıymetli bilgiler 
şüphesiz arşiv belgelerinde saklıdır. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisinin hafızasını 
oluşturan arşive bizler de büyük önem veriyoruz. 

Bugüne kadar arşivimizde özenle muhafaza edilen İstiklal Mahkemelerine ait belgeler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde en çok tartışılan ve en çok merak edilen evrakıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanlığımız tarafından, analizi, tasnifi, elektronik ortama aktarılması, karar defterinin çevirisi 
ve indeksi yapılan İstanbul İstiklal Mahkemesinin evrakını 95 yıl sonra araştırmacıların hizmetine 
sunuyoruz.

Bu tür çalışmalar, malum olduğu üzere çok büyük emek, sabır, gayret ve fedakârlık gerektiren 
çalışmalardır ve ancak iyi bir ekip çalışması sonucunda gerçekleştirilebilir. Siyasi tarihimizin, 
özellikle Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına denk gelen çok önemli bir dönemine ışık tutacak 
olan İstanbul İstiklal Mahkemesi adlı bu çalışma da iyi bir ekip çalışması sonucunda ortaya konan 
bir eserdir. 

Bu eser, İstanbul İstiklal Mahkemesinin birinci elden kaynaklarını ihtiva ettiği için bu alanda 
çalışan araştırmacılar için güvenilir bir başucu kaynağı olarak önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

İstiklal Mahkemeleriyle ilgili yayın çalışmamız şüphesiz bununla sınırlı kalmayacak; 
çevirileri yapılan ancak indeks vb. çalışmaları devam eden diğer mahkemelerin defterleriyle 
Mahkemeye ait bütün belgeler bilahare peyderpey yayımlanacaktır.

Son söz olarak, bu önemli projenin gerçekleşmesinde ve bunun bir parçası olan  İstanbul 
İstiklal Mahkemesi adlı bu çalışmanın yayın hâline getirilmesinde pek çok kişinin emeği, alın teri 
ve göz nuru vardır. Bu sebeple projenin koordinatörü başta olmak üzere projenin gerçekleşmesinde 
ve bu yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı





Ön Söz
D ünyanın şekillenmesinde rol oynayan milletler siyasi, tarihî ve bilimsel 

gelişmeleri yakından takip eden, geçmişinden dersler çıkararak geleceğe 
hazırlananlardır. Böyle bir hazırlıkta ihtiyaç duyulan önemli kaynaklardan biri 
de geçmişten intikal eden arşiv mirasıdır.

Kurum olarak ülkemizin siyasi, tarihî ve bilimsel birikimini içeren arşiv mirasımıza büyük 
önem veriyoruz. Arşivimizde yaklaşık 95 yıldır özenle muhafaza edilen İstiklal Mahkemeleri arşiv 
belgeleri de bu mirasın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

İstiklal Mahkemeleri dosyalarına ait arşiv belgelerini bir proje çerçevesinde erişim amaçlı 
olarak ele alıp bilimsel metotlarla tasnif etmemiz, elektronik ortama aktarmamız, indekslerini 
çıkarmamız, değişik yer ve zamanlarda kurulan İstiklal Mahkemelerinin karar defterlerinin 
Osmanlı Türkçesinden günümüz alfabesine çevirisini yapmamız ve bu mahkemelere ait belgeleri 
birer yayın olarak basmamız, milletimize ve gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun gereğidir.

Ortaya konan bu çalışmanın 2. cildini oluşturan İstanbul İstiklal Mahkemesi adlı bu 
yayınımızın I. bölümünde mahkemenin kuruluş gerekçesi, kuruluş kararı, üyelerin seçimi, 
biyografileri, beyannamesi, faaliyetleri, çalışma raporu ve bütçesi ile ilgili özet bilgiler sunuldu.

II. bölümün başında İstiklal Mahkemeleri karar defterlerinin çevirisinde uyulan kuralları 
gösteren talimatnameye yer verildi. Daha sonra İstanbul İstiklal Mahkemesinde alınan her bir 
kararın Osmanlı Türkçesi orijinal hâli ve günümüz alfabesine çevirisi yer aldı.

III. bölümde ise mahkemenin zabıtlarına yer verildi.
Ekler bölümünde, mahkemenin yargılama sürecine ait arşivimizde bulunan bazı belgeler 

sunuldu. Ayrıca bu ciltte yer alan karar defterinin de içinde bulunduğu mahkemeye ait 7 defter, 
mahkeme zabıtları ve İstanbul İstiklal Mahkemesi dosyalarında bulunan maznunların polis ve 
jandarma karakolları ile müddei-i umumiye verdikleri ifadeler, şahitlerin ifadeleri, müddei-i 
umuminin mahkemeye sunduğu deliller vb. diğer belgelerin tamamı cildin ekinde CD/DVD 
olarak verildi.

Bu çalışmada İstanbul İstiklal Mahkemesi karar defterinin dikkatli bir biçimde Osmanlı 
Türkçesinden günümüz alfabesine çevirisi yapılmış; kararların orijinal hâli, çeviri metni ile 
mahkeme zabıtlarının orijinal hâlleri araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Ancak bütün gayret 
ve dikkatlere rağmen özellikle el yazısı Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde yapılan çeviri yazı 
çalışmalarında eksiksiz ve hatasız bir metin ortaya koymanın mümkün olmadığı alan uzmanlarının 
malumudur. Araştırmacıların ve bu hususta bilgi sahibi olan okuyucuların yapıcı tenkitlerine her 
zaman ihtiyaç duyulduğu, hataların tarafımıza bildirilmesi durumunda daha sonraki baskılarda 
bunların dikkate alınıp düzeltileceği açıktır; ayrıca yapılan kusurların bu çalışmadaki gayretlere ve 
iyi niyete bağışlanması ümit edilmektedir.

Son söz olarak, projeye katkıda bulunan kurumlara, proje koordinatörü Doç. Dr. Abdulhekim 
KOÇİN’e, redaksiyon işlerini yapan Dr. Necati SUNGUR’a, çeviride görev alan; Mehmet ŞAHİN, 
Kerim AKAR, Hanefi ERKUL, Ömer KESİKBAŞ, Eyüp ERTÜREN, Mustafa ÇAKMAKÇI, 
Özgür YAYDEMİR, Sebile YILDIZ AYBAK, Ayfer ÇOŞKUN TÖREN’e, Arşiv hizmetlerinde 
yardımcı olan Bilal ŞENTÜRK’e,   belgeleri elektronik ortama aktaran Nurten UZUN, Çetin 
AYDEMİR, Şavkı AŞIKOĞLU’na, tasarımını yapan Uğur SAÇI’ya, projenin tamamlanmasında 
ve bu kitabın hazırlanmasında katkısı olduğu hâlde adlarını burada anamadığımız herkese teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim.

Dr. İrfan NEZİROĞLU
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri





1. Bölüm
İstanbul İstiklal Mahkemesi ile İlgili Genel Bilgiler
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GENEL BİLGİLER
TBMM Arşivinde yer alan T8 rumuzlu İstanbul İstiklal Mahkemesi belgeleri 3 klasör 

içerisinde, 8 dosyadan oluşmaktadır. Mahkeme, görev süresi boyunca 6 davayı karara bağlamış; 
hıyanet-i vataniye, hilafet hakkında neşriyat, suikasta teşvik, halkı kavanin-i hazıraya muhalefete 
ve yekdiğeriyle mücadeleye teşvik ve tahrik etmek suretiyle devletin emniyet-i dahiliyesini ihlale 
cüret gibi konularda yargılama yapmıştır.

Ayrıca mahkemeye ait Meclis Arşivinde, karar defteri (idari), zimmet defteri, esas 
defteri, sadıra defteri, talik defteri, varide defteri, karar defteri olmak üzere toplam 7 adet defter 
bulunmaktadır. Bu çalışmada karar özetlerinin yer aldığı karar defteri günümüz harflerine 
aktarılmıştır.

Bu karar defterinde 6 adet karar özeti yer almaktadır. Ancak bu kararlardan 1, 2, 3 ve 6 
numaralı kararların mahkeme zabıtları mahkeme dosyaları içerisinde mevcuttur. Bu çalışmada 
dosya içerisinde bulunan bu kararlara ilişkin mahkeme zabıtları yayımlanmıştır.

1. Mahkemenin Kuruluş Gerekçesi
Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilan edilmesi İstanbul basınında ciddi bir muhalefet 

meydana getirmişti. Halifeliğin de kaldırılacağını ileri süren bir grup basın tarafından hükümete 
karşı muhalefet yapılmaktaydı. Tanin ve İkdam gazetelerinde Ağa Han ile Emir Ali’den Başbakan 
İsmet İnönü ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e hitaben yazılmış iki mektup yayımlandı. Bu 
mektuplarda hilafetin kaldırılmaması için hükümete tavsiyelerde bulunuluyordu. Bu mektuplar, 5 
Aralık 1923 tarihinde Tanin ve İkdam, 6 Aralık 1923 tarihinde ise Tevhid-i Efkâr’da yayımlandı. 
Mektupların muhataplarının eline geçmeden gazetelerde yayımlanması üzerine, Başbakan İsmet 
İnönü, hilafete Türkiye üzerinde vazife-i idariye, vazife-i siyasiye, vazife-i dünyeviye vermek 
isteyenler hükümete karşı âlemşumul propaganda yapıyor, gerekçesiyle konuyu Meclis gündemine 
taşıdı. Başbakan’ın mühim ve gizli açıklamalar yapmak üzere hükümet adına gizli celse yapılması 
konusundaki teklifi kabul edilerek bu konu kapalı oturumda görüşüldü.

8 Kanunıevvel 1339 Cumartesi günü yapılan kapalı oturumda “Hıyanet-i Vataniye 
Kanununun birinci maddesinin tadili hakkında kanun ve İstanbul’da bir İstiklâl Mahkemesi 
kurulmasına dair” teklif görüşüldü. Yapılan uzun tartışmalar neticesinde teklif 63 ret oyuna karşılık 
83 evet oyuyla kabul edildi. 

2. Mahkemenin Kuruluş Kararı
İstanbul ve mülhakatında bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline dair
No. 50 
8.12.1339 tarihli altmış dördüncü ictimaın ikinci hafi celsesinde Heyet-i Vekile tarafından 

gösterilen lüzuma binaen İstanbul ve mülhakatında bir İstiklal Mahkemesi teşkili takarrür etmiş 
ve üçüncü aleni celsede icra kılınan intihabat neticesinde mahkeme-i mezkûr riyasetine 102 rey 
ile İhsan Bey (Cebelibereket), müddei-i umumiliğine 105 rey ile Vasıf Bey (Saruhan), azalıklarına 
116 rey ile Refik Bey (Konya), 109 rey ile Asaf Bey (Hakkari) ve 106 rey ile Cevdet Bey (Kütahya) 
intihap edilmişlerdir. (Cilt : 4 - Sayfa : 128, 8 Kânunıevvel 1339)
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3. Mahkeme Üyelerinin Seçimi
İstanbul İstiklal Mahkemesinin kuruluşuna ilişkin teklifin kabulünü müteakip aleni celseye 

geçilerek üye seçimi yapılmıştır.
Üye seçiminin tamamlanmasını müteakip söz alan Cebelibereket Mebusu İhsan Bey, 

“Muhterem efendiler, Meclis-i Âli’nin bugün ittihaz ettiği karar dahilden ve hariçten gelen bütün 
süikastlara karşı daima bizi muzaffer kılan büyük ruhun kudretinin bir kere daha tecellisine tezahüre 
sebep olacaktır. Hakkımızda izhar buyurulan teveccühe an-samimi’l-kalb teşekkür ederiz.

Kararlarımızda yalnız selâmet-i vatan endişesi hakim olacaktır. Meclis-i Âli’nin yüksek ve âli 
şeref ve faziletine layık bir surette hareket etmeye çalışacağız. Tevfik Allah’tandır.” şeklinde teşekkür 
konuşması yapmıştır.

Mahkeme, seçim kararının ardından 9 Aralık’ta görev yeri olan İstanbul’a hareket etmiştir. 
İstanbul’a hareketinden önce ise Mahkeme Müddei-i Umumiliği tarafından Ağa Han ile Emir 
Ali’nin mektuplarını neşreden gazetelerden İkdam Gazetesi sahibi Ahmet Cevdet ve Sorumlu 
Müdürü Ömer İzzettin, Tanin gazetesi sahibi Hüseyin Cahid ve Tevhid-i Efkâr gazetesi sahibi 
Abdurrahman Velid’in takibat-ı kanuniye ve tahkikatın yapılabilmesi için gözaltına alınması emri 
verilmiştir.

10 Aralık’ta İstanbul’da ilk iş olarak Tanin, İkdam ve Tevhid-i Efkâr gazetelerinin 
incelenmesine başlanmıştır. 10 Teşrinisani 1339 [10 Ekim 1923] tarihli Tanin gazetesinin Serbest 
Sütunlar bölümünde “Huzur-ı Hazret-i Hilâfetpenâhî’ye, Açık Bir Arîza” başlıklı yazısı ile Akşam 
gazetesinin 15 Teşrinisani 1339 [15 Ekim 1923] tarihli nüshasında yayımlanan “Lütfi Fikri Bey, 
Meşrutiyet Tarafdârı!”, “Necmeddin Sadık Bey’e Cevaplarım” başlıklı yazılarından dolayı Baro 
Reisi Lütfi Fikri Bey gözaltına alınmıştır.

İstanbul İstiklal Mahkemesi, 10 Aralık’ta Anadolu Ajansından ve İstanbul İstihbarat 
Müdürlüğünden İstanbul’da çıkan gazete ve dergilerin listesini talep etmiş ve bu gazeteler içerisinden 
ise İkdam, Vakit, Tanin, Tevhid-i Efkâr, Tercüman-ı Hakikat, İleri ve Vatan gazetelerinin son 
dört ayına ilişkin koleksiyonlarını almıştır. Ayrıca 20 Kanunıevvel 1339 tarihinde Adliye Vekaleti 
İstanbul İstinaf Müddei-i Umumiliğinden İstiklal Mahkemesi faaliyet alanına giren 19 adet 
davanın evrakını teslim alarak çalışmalarına başlamıştır.
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4. Mahkeme Üyelerinin Biyografileri
İstanbul İstiklal Mahkemesi 8 Aralık 1923-5 Şubat 1924 tarihleri arasında, İstanbul’da 

Fındıklı Sarayı’nda görevini ifa etmiştir. 

BAŞKAN
İhsan Bey (ERYAVUZ)
Cebelibereket
Doğum yeri ve tarihi: İstanbul - 1875
Baba ve annesinin adı: İshak - Fatma
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Mühendishane-i Berri-i Hümayun 
(Topçu Harbiyesi)
Mesleği ve yaptığı görevler: Askerlik - Topçu Binbaşı, Edirne 
2. Ordu Subayı, İttihad ve Terakki Cemiyeti Edirne Şubesi 
Kurucusu, Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi Üyesi, Sahra Topçu 
Birlikleri Batarya Kumandanı, I. Dünya Savaşında Kolordu Topçu 
Kumandanı, Serbest Ticaret - I., II. ve III. (Müstafi: 26.01.1928) 
Dönem Cebelibereket Milletvekili - Ankara İstiklal Mahkemesi 
Başkanı - Türkiye İş Bankası Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi - 3. ve 
4. Hükümet Bahriye Vekili
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 3 Çocuk. 06.03.1947

SAVCI
Vasıf Bey (Hüseyin Vasıf ÇINAR)
Saruhan 
Doğum yeri ve tarihi: Girit - 1892
Baba ve annesinin adı: Abdullah Hulusi - Ayşe Sıdıka
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Hukuk Mektebi
Mesleği ve yaptığı görevler: Hukukçu - Eğitim, Matbuat - Özel Şark 
İdadisi Yöneticisi ve Öğretmeni, Redd-i İlhak Cemiyeti Kurucusu 
ve İzmir Şimal Bölgesi Heyeti Üyesi, İzmir’e Doğru Gazetesi sahibi, 
muharrir, Maarif Vekâleti Hususi Kalem Müdürü, İzmir Maarif 
Müdürü – II. Dönem Saruhan Milletvekili (Prag Elçiliğine atanması 
sebebi ile 26.10.1925’te istifa etmiştir.), III. (Ara Seçim) ve IV. 
Dönem (Roma Büyükelçiliğine atanması nedeni ile 01.06.1932 istifa 
etmiştir.) İzmir Milletvekili - İstanbul İstiklal Mahkemesi Savcısı - 
Prag, Peşte, Moskova, Büyükelçisi - Divân-ı Riyâset Kâtibi ve Reis 
Vekili - 2. ve 5. Hükümet Maarif Vekili
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Bekâr. 03.06.1935
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ÜYE
Refik Bey (Bekir Refik KORALTAN)
Konya 
Doğum yeri ve tarihi: Divriği - 1889
Baba ve annesinin adı: Ali - Hatice
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Dârü’l-Fünûn Hukuk Şubesi - 
Fransızca, Almanca
Mesleği ve yaptığı görevler: Mülkî İdare Amiri - Gelibolu 
Bidayet Mahkemesi, Bursa, Karaman İstinaf Mahkemesi Müddei-i 
Umumisi, Konya Divan-ı Harb-i Örfi  Müddei-i Umumisi - Hukuk 
Müşaviri, Mersin Emniyet-i Umumi Müfettişi, Trabzon Polis 
Müdürü, Müdafaa-i Hukuk-ı Vatan Cemiyeti, Konya Müdafaa-i 
Hukuk Teşkilatı ve Kuva-yı Milliye Teşkilatı Kurucusu, Serbest 
Avukat, Çoruh, Trabzon, Bursa Valisi -  Demokrat Parti Kurucu 
Üyesi - I., II., III. ve IV. Dönem Konya, VI., VII., VIII., IX., X. ve 
XI. Dönem İçel Milletvekili - I. Dönem Yozgad İstiklal Mahkemesi 
Başkanı, II. Dönem İstanbul İstiklal Mahkemesi Üyesi - II. Dönem 
1. ve 2. Şube Başkanı - I. ve IV. Dönem Divan-ı Riyaset Kâtibi - 1. 
ve 2. Şube Başkanı, IV. Dönem Divan-ı Muhasebat Encümeni Reisi, 
IX., X. ve XI. Dönem TBMM Başkanı
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 4 Çocuk. 17.06.1974

ÜYE

 

Asaf Bey (Asaf Süleyman DORAS)
Hakkari 
Doğum yeri ve tarihi: Bursa - 1879
Baba ve annesinin adı: Hakkı - Asiye
Tahsili ve bildiği yabancı diller: İstanbul Hukuk Mektebi - 
Fransızca
Mesleği ve yaptığı görevler: Hukuk ve İdare - Temyiz Mahkemesi 
Savcılığı Kalemi Kâtibi, İstanbul Hukuk Mahkemesi Kâtibi, 
Selanik, Gevgili İlçesi Bidayet Mahkemesi Müddei-i Umumi 
(Savcı) Yardımcısı, Görülce Bidayet Mahkemesi Başkanı, Manastır 
İstinaf Mahkemesi Müddei-i Umumi (Savcı) Yardımcısı, İlbasan, 
Serez, Kudüs Sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Başkanı, Adana 
Sıkıyönetim Divanı ve Kozan Soruşturma Heyeti Üyesi, Diyarbakır 
Hukuk Bidayet Mahkemesi Başkanı, Van İstinaf Mahkemesi 
Müddei-i Umumisi, 1. Sınıf Dava Vekili, İstanbul Bidayet 
Mahkemesi 1. Ceza Başkanı, Konya Askerî Temyiz Divanı Üyesi, 
Ankara İstinaf Mahkemesi Başkanı, Tayyare Cemiyeti Merkez İdare 
Üyesi - Osmanlı Meclis-i Mebusan III. Dönem Van, IV. Dönem 
Hakkâri Mebusu - TBMM II. Dönem Hakkâri, III., IV. ve V. Dönem 
Bursa Milletvekili - II. Dönem Divan-ı Riyaset İdare Memuru –
İstanbul İstiklal Mahkemesi Üyesi– Gümüş Donanma Madalyası, 
Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası sahibi
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Bekâr. 09.02.1946
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ÜYE
Cevdet Bey (Mehmetali Cevdet BARLAS)
Kütahya 
Doğum yeri ve tarihi: Gaziantep - 1891
Baba ve annesinin adı: Abdülkadir - Fatma
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Rüşdiye ve Amerikan Koleji, Paris 
Ecole Normal Süperieur Yüksek Öğretmen Okulu
Mesleği ve yaptığı görevler: Kütahya Sultanisi Fransızca Öğretmeni, 
Kütahya Dârü’l-Muallimîn Müdürü - I., II. ve III. Dönem Kütahya 
Milletvekili - I. Dönem Divan-ı Riyaset Kâtibi -       I. Dönem Ankara 
İstiklal Mahkemesi Üyesi
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 1 Çocuk. 18.01.1960

5. Mahkemenin Beyannamesi
Mahkeme İstanbul’da çalışmaya başladığı zaman, Mahkeme Reisi İhsan Bey imzasıyla, 

mahkemenin kuruluşunun sebep, amaç ve çalışma yöntemini izah eden aşağıdaki beyannameyi 
yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla ve emriyle bugünden itibaren vazifesine başlayan 
Mahkememiz, memleketimizin matemli ve kara günlerinde samimi tezahürler ve fedakârlıklar ibraz 
eden muhterem İstanbul halkına lüzumlu gördüğü hususları izah etmeyi faydalı bulmaktadır. Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî davamızın muvaffakiyetine mani ihdas etmek isteyen dahili ve 
harici düşmanların hain emellerine set çekmek arzusuyla İstiklal Mahkemeleri Kanunu vaz’ etmiş ve 
tarihimizde mutlak adalet ve büyük hizmetleriyle ebedi bir nam bırakacak olan bu mahkemeleri muhtelif 
yerlere göndermişti. Milletimizin umumi fedakârlık ve gayreti neticesi olarak elde edilen zafer ve halas 
üzerine bu mahkemelerin devam-ı faaliyetine sebep kalmamıştı. Son zamanlarda bazı tahrikâtın 
yine eskisi gibi ika-ı fesada başladığı anlaşıldığından Cumhuriyetimizi her ne pahasına olursa olsun 
muhakkak muvaffak etmeye azmeden Büyük Millet Meclisi mevcut kanun-ı mahsusa istinaden ve bu 
gibi teşebbüsatı imha etmek maksadıyla mahkememizi teşkil ve ilzam etti.

Bu tarzdaki tahrikâtı milletimiz için mucib olduğu elem ve felaketleri daima hatırlayacak olan 
mahkememiz yüz binlerce Türk’ün kanı pahasına elde edilen Cumhuriyetimizin mevcudiyet ve esasatı 
hilafına hareket ve teşebbüsata cüret edenleri mevcut ve mevdu’ olan kanunu tatbik ederek şiddetle 
tecziye ve bu suretle muhterem İstanbul halkına çok muhtaç olduğu sükûn ve refahı temin edecektir. 
Kararlarımızda, yalnız selamet-i vatan endişesi mefkuremizin la-yetezelzel aşkı ve vicdanlarımız 
hâkim olacaktır. Tevfik Allah’tandır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İstiklal Mahkemesi Heyeti Adına Reis 

Cebelibereket Mebusu 
İhsan
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6. Mahkemenin Faaliyetleri
İstanbul İstiklal Mahkemesi, İstanbul’da göreve başladıktan sonra mahkeme savcısı 

tarafından yargılama usulü hakkında basına bilgi verilmiştir. Gözaltına alınanlardan Tanin gazetesi 
sahibi ve mesul müdürü Hüseyin Cahid Bey, İkdam gazetesi sahibi Cevdet Bey, İkdam gazetesi 
müdürü Ömer İzzeddin Bey, Tevhid-i Efkâr gazetesi sahibi Velid Bey ve Tevhid-i Efkâr gazetesi 
müdürü Hayri Muhyiddin Bey’in tutuklanması ile başlayan sürece 13 Kanunıevvel tarihinde 
sorgulamalarla, 15 Kanunıevvel tarihinde ise duruşmalarla devam edilmiştir.

Mahkeme, görev yaptığı süre zarfında 6 davayı karara bağlamıştır. İstanbul Barosu Başkanı 
Lütfi Fikri Bey, Gazeteciler davası, Halkı kavanin-i hazıraya muhalefete ve yekdiğeriyle mücedeleye 
teşvik ve tahrik etmek suretiyle devletin emniyet-i dahiliyesini ihlale cüret, Meclis’in meşruiyeti 
aleyhinde kavlen tahrikatta bulunmak, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne tefevvühatta 
bulunmak, Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne ve Cumhuriyet’e suikast ile 
ezmine-i muhtelifede eşhas-ı müteaddideyi sırran ve kavlen hıyanet-i vataniyeye tahrik etmek 
davaları karara bağlanmıştır. Bu altı davada 17 kişi hakkında karar verilmiştir.

7. Mahkemenin Çalışma Raporu
İstiklal Mahkemesi, İstiklal Mahkemeleri Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan “Her İstiklal 

Mahkemesi ayda bir defa Heyet-i Umumiye’ye hülasa-i hüküm ve mesai cetveli göndermeye 
mecburdur.” hükmü gereğince düzenli olarak Meclis Başkanlığına çalışmaları hakkında rapor 
sunması gerekiyordu. Bu hususta Meclis Başkanlığının 22 Kanunısani 1340 tarihli telgrafıyla talep 
edilen rapor, Mahkeme Başkanlığınca 29 Kanunısani 1340 tarihinde hazırlanmıştır.

Bihi 
M.A/161 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASET-İ CELİLESİNE
22 Kanunısani 340 tarihli telgrafname-i âlilerine cevap ve emir buyurulan hülasa-i hüküm ve 

mesai cedvelidir:
10 Kanunıevvel 1339 tarihinde İstanbul’a muvasalet eden mahkeme hemen işe başladı. Daha 

Ankara’dan hareketinde Mahkeme Müddei-i Umumliği, Ağa Han ile Emir Ali’nin mektubunu neşreden 
gazetelerin sahib ve müdürlerinin muktazi takibat-ı kanuniye ve tahkikatın ifa edilebilmesi için taht-ı 
nezaret ve muhafazaya alınmaları hakkında emir vermiştir.

Buraya muvasaletinden sonra Meşrutiyetin Cumhuriyete muraccah olduğuna dair Akşam 
gazetesinin 15 Teşrinisani 1339 tarihli nüshasında neşrettiği mektupta ve halifeyi Türk tarihine 
buhran verebilecek vaziyette mesuliyetli ve fakat şerefli bir vazifeye davet ve tahrik eden Tanin’in 10 
Teşrinisani 1339 tarihli nüshasında neşreylediği Bir Açık Ariza’dan dolayı Baro Reisi Lütfi Fikri Bey 
taht-ı nezarete alındı. 14 Kanunıevvel 1339 tarihinde mahkeme kararıyla tevkif edildi ve mevkufen 
muhakemesi ceryan etti. Netice-i muhakemede 27 Kanunıevvel 1339 tarihli muhakeme kararıyla ve 
ekseriyetle beş sene müddetle küreğe konuldu.
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Tanin gazetesi sahib ve müdür-i mesulü Hüseyin Cahid, İkdam gazetesi sahibi Ahmed 
Cevdet, Tevhid-i Efkâr gazetesi sahibi Velid, müdür-i mesulü Hayri Muhyiddin Beyler mahkemenin 
11 Kanunıevvel 1339 tarihli kararıyla tevkif olundular, muhakemeleri mevkufen ceryan etti. Ömer 
İzzeddin Beyin mefluc olması dolayısıyla gayr-i mevkuf olarak muhakeme edildi. Netice-i muhakemede 
makam-ı iddia hilafete kuvve-i siyasiye vermek isteyen ve bu hususta tahrikat-ı mahsusu olan Ağa 
Han ve Emir Ali’nin mektubunu neşrettiklerinden dolayı bu gazete sahiblerinin Hiyanet-i Vataniye 
Kanununun üçüncü maddesine ve Matbuat Kanununun on ikinci maddesine tevkifan fail-i müşterek 
olarak tecziyelerini talep etti. Mahkeme 2 Kanunısani 1340 tarihli kararıyla mumaileyhimi beraet 
ettirdi.

[Hayat-ı Beşer: İslamiyette Ahlak ve Kadınlarda Tesettür] namıyla neşrettiği bir eserde 
halkı kavanin-i hazıra aleyhinde tahrik ve yekdiğerlerine karşı intikam ile tariz eden neşriyatta 
bulunmasından dolayı Ankaralı Hafız İbrahim Edhem Efendi, 30 Kanunıevvel 339 tarihli mahkeme 
kararıyla tevkif ve muhakemesi icra edildi. Netice-i muhakemede Kanun-ı Ceza’nın altmış altıncı 
maddesinin ikinci zeyline tevfikan bir sene müddetle hapse mahkum edildi. Şekl-i hazır-ı hükümeti 
tağlib ve Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine suikast yapmak üzere çalıştıkları ihbar 
edilen Sandalcılar Cemiyeti Reis-i sabıkı Ali Osman, Tahsildarı Kahya Hasan, Rüsumat Muhafaza 
müfettişlerinden İlyas Sami, Komünist Mehmed ve Binbaşı Dayı Mesud, Kör İbrahim 15 Kanunıevvel 
1339 tarihinde taht-ı nezarete alındılar. Aynı teşkilat ile alakadar oldukları haber verilen İstanbul 
Mebus-ı sabıkı Şükri, Ankara Vali-i sabıkı Abdulkadir Beyler takib ettiler. Polis Dairesince hâlen 
elegeçirilemediler. Bunlardan Ali Osman ile Kahya Hasan’ın mevkufen ve diğerlerinin gayr-i mevkuf 
olarak muhakamelerinin icrası 25 Kanunıevvel 1339 tarihinde mahkemece karargîr oldu. Muhakeme 
devam etmektedir. Daha hitama ermemiştir.

İngilizlerle çok sıkı ve mütemadi surette temas eden ve ictimalarda bulunan Hilafet Yaverlerinden 
Ekrem Bey 13 Kanunıevvel 1339 tarihinde taht-ı nezarete alındı. Hususi temastan başka bir maksad 
takib etmediğini iddiada ısrar eden Ekrem Bey’in bu gibi ictimaaları hakkında muktazi bir delil 
bulunamadığından 8 Kanunısani 1340 tarihinde Mahkeme Kararıyla serbest bırakıldı.

Patrikhane meselesi hakkında vaki olan ihbarat ve elde edilen bazı malumata rağmen 
Lozan Muahedesindeki ahkâma nazaran mazideki ceraimden dolayı takibat yapılmasında imkân 
bulunamamıştır.

Bi’l-vesile teyid-i hürmet-i mahsusa eylerim efendim.
28 Kanunısani 1340

İstanbul’daki çalışmalar sona erince, mahkeme başkanı tarafından mahkemenin tatiline 
müsaade edilmesini arz eden bir telgraf Meclis Başkanlığına sunuldu. Telgraf 30 Ocak 1340   
tarihinde Genel Kurulda görüşüldü. Başbakan İsmet Paşa’nın da İstiklal Mahkemesinin devam-ı 
faaliyetine Hükümetçe lüzum kalmadığını açıklamasının ardından oylanarak kabul edildi. Meclisin 
almış olduğu 69 numaralı karardaki “İstanbul İstiklal Mahkemesinin suikast maznunları hakkındaki 
davanın intacını müteakip tatil-i faaliyet etmesi, 30/01/1340 tarihli doksan ikinci ictimaının ikinci 
celsesinde takarrür etmiştir.” hükmü gereği mahkeme çalışmalarının sonlandırılmasına karar 
verildi.

Mahkeme son olarak 5 Şubat 1340 tarihinde aldığı 6 numaralı karar ile çalışmalarını bitirdi.
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8. Mahkemenin Bütçesi
Mahkeme Heyeti ile Savcının aylık gideri olarak 112.500 kuruş ödeme yapılmıştır. 

Mahkemede görev yapan personel ve aldıkları maaş ise mahkeme kurulu tarafından 
kararlaştırılmıştır. Mahkemede görev yapan personel ve maaş cetveli aşağıdaki gibidir:

İstanbul İstiklal Mahkemesi Personeli
Adı Görevi Maaşı
Agâh Bey Başkâtib 3500 kuruş + 3375 tahsisat
Ali Rıza Bey Zabıt kâtibi 3500 kuruş
Şerafeddin Bey Zabıt kâtibi 3000 kuruş
Veli Bey Zabıt kâtibi 3000 kuruş
Servet Bey Zabıt kâtibi 3000 kuruş
Rami Bey Müddei-i Umumi kâtibi 4000 kuruş
Cemil Bey Kâtib-i idari 4000 kuruş
Nuri Bey Kâtib-i idari 2000 kuruş
Sinan Efendi Polis memuru 2000 kuruş
Mehmed Rıfat Efendi Hademe 1500 kuruş
Es’ad Efendi Hademe 1500 kuruş
İsmail Efendi Hademe 1500 kuruş
Osman Efendi Hademe 1500 kuruş
Rıza Efendi Hademe 1000 kuruş
Asım Efendi Hademe 1000 kuruş

Mahkeme Giderleri
Mahkemenin kuruluş masrafı 12.500 kuruş
Kırtasiye 3000 kuruş
Mahrûkat 10.000 kuruş
Müteferrika 13.000 kuruş
Tenvirât 6000 kuruş
Telefon 3000 kuruş

Mahkemenin; mahkeme üyeleri, memurlar ve hademelerin maaşları ile zaruri ihtiyaçlarını 
kapsayan 201.375 kuruşluk bütçe cetveli hazırlanarak Meclis’e sunulmuştur.



2. Bölüm
İstanbul İstiklal Mahkemesinin arar e terinin 

ri inal Metni e e irisi
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İSTİKLAL MAHKEMELERİ ÇEVİRİSİNDE UYULAN İMLA KURALLARI

1. Eski yazılı metinde verilen yer ve şahıs adları metinde geçtiği şekliyle yazılmıştır (Mağnisa, Tokad, Ayntab gibi).
2. Uzatma ve inceltmede kullanılan düzeltme işareti (^), yazılışları bir anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri 

ayırt etmek için kullanılmıştır (Kar-kâr, bala-bâlâ, dar-dâr gibi).  
3. Yer ve şahıs adlarında tamlamalar iki kelimeli isimler birleştirilerek gösterilmiştir (Ma’mûretü’l-’Azîz - Mamu-

retülaziz, Abdü’l-Hamîd-Abdülhamid, Cami-i Kebir-Camiikebir gibi).
4. Hemze (ٴ), çeviride anlam değişikliğine neden olmadıkça gösterilmemiştir (Ru’us, Re’fet, Rü’yet gibi).
5. Rumca adlar yazılırken Rum harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılmıştır (Homeros, He-

rodotos, Euripides, Pindaros, Solon, Sokrates, Karamanlis, Papandreu, Onasis gibi).
6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi (/) kullanılmıştır.
7. Osmanlı Türkçesinde numero (نمرو) şeklinde geçen kelime numara, içün > için, olmağla > olmakla, itmek > et-

mek, dimek > demek şeklinde kullanılmıştır.
8. Günümüz Türkçesinde yazımı hastane, postane vb. şekilde yaygınlaşmış olan kelimelerdeki hece düşmesi çevi-

ride uygulanmamıştır (Hastahane, eczahane, postahane gibi).
9. Orjinal metindeki harf ve hece düşüklükleri köşeli parantez [ ] içinde gösterilmiştir.
10.  Orjinal metinde unutulmuş yada tahrip olunmuş kelimelerden tahmin edilenlerin okunuşları köşeli parantez 

içinde gösterilmiştir. Okunamayan ve ne olduğu tahmin edilen kelimelerde parantez içinde üç nokta ile göste-
rilmiştir. Okunması tereddütlü olan kelimeler soru işareti ile gösterilmiştir.

11. Harf-i tarif ile yapılan  yer ve şahıs adları dışındaki unvan ve sıfatlar  kısa çizgi (–) ile ayrılmıştır. Bu durumlarda 
harf-i tarif küçük, birleştiği ismin ilk harfi büyük yazılmıştır (es-Seyyid, eş-Şeyh, en-Nakib, el-Mekkî, gibi).

12. Türkçe yer isimlerinde vokalle gösterilen uzun ünlüler kısa yazılmıştır (İstânbûl yerine İstanbul gibi).
13. Özel isimler dışındaki tamlamalar kısa çizgi (–) ile gösterilmiştir (Gayr-ı kanuni, gayr-i müslim, kayd-ı defter 

gibi). 
14. Farsça ön ekler kısa çizgi (–) ile gösterilmiştir (Ez-cümle, ez-kaza, ber-murad, ber-hayat gibi). 
15. Ayn harfi sadece anlam kaybı veya değişikliğinin olabileceği kelimelerde gösterilmiştir (teb’îd, rub’, ‘atâ gibi).
16. Kelime sonlarında gelen “-iyyet”, “-iyyat”, “-iyyun” ekleri tek y’li olarak yazılmıştır. (İslamiyet, beşeriyet, sami-

miyet, insaniyet, milliye gibi).
17. Arapça “ila”, “alâ” ve “li” gibi harf-i cerler kendisinden sonra gelen kelimeden kısa çizgi (–) ile ayrılmıştır (ila- 

ahiri, ila-nihaye, bi-hakkın, bi-nefsihi, ala-kavlin, an-asl gibi).  
18. Kelime sonlarına gelen edat ve ekler, geldikleri kelimeye bitişik yazılmıştır (zadegan, nigehban, bihter, divançe, 

hissedar, gülzar, ruhsar, yeksan, gülistan, sanatkâr gibi). 
19. Hicri ve Rumi takvimde kullanılan ay adları bitişik yazılmıştır (Teşrinisani, Kanunıevvel, Rebiülevvel, Zilkade 

gibi).
20. Arapça çoğul eklerde düzeltme işareti (^) kullanılmıştır (merkumûn, memurîn gibi).
21. Terkiplerde kısa çizgi (–) ve kesme işareti (’) kullanılmıştır. (salifü’z-zikr, lede’t-tedkik, bi’l-ittifak, hazine-i ev-

rak gibi).
22. Askeri terimlerin kısaltmaları açık olarak yazılmıştır (K-Kolordu, T-Tabur gibi).
23. Orijinalinde yanlışlıkla mükerrer yazılmış kelimeler günümüz harflerine çevrilirken tekrar yazılmamıştır.
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İstanbul İstiklal Mahkemesi

Milletin yegane ve hakiki mümessili olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi namına icra-yı muhakeme ve i’ta-
yı hükme mezun heyetimiz hıyanet-i vataniye cürmüyle 
maznunen mahkemeye sevk edilen İstanbul Baro Reisi 
Lütfi Fikri Bey hakkında cereyan eden muhakemeye 
ait zabıtname ile evrak-ı müteferriayı tedkik ve mütalaa 
etti. Muhakeme zabıtnamesinde ber-tafsil muharrer ol-
duğu üzere Müddei-i Umumiliğin esas hakkındaki iddia 
ve talebinde: Lütfi Fikri Bey’in 10 Teşrinisani 339 tarihli 
Tanin Gazetesi’nde ve Zat-ı Hazret-i Hilafetpenahi’ye 
“Açık ariza” unvanı altında neşr ettiği mektubun ihtiva 
ettiği fıkraların açıktan açığa Zat-ı Hazret-i Hilafet-
penahi’yi 1 Teşrinisani 338 tarihli karar hilafına hare-
kete teşvik ve tahriki mutazammın makasıd ve maaniyi 
muhtevi olduğu gibi bi’l-ahire yine aynı mektupta is-
tihdaf edilen maksat ve gayeye müteveccih olmak üzere 
15 Teşrinisani 339 tarihli Akşam Gazetesi nüshasında 
“Akşam Gazetesi sahiplerinden Necmeddin Sadık Bey’e 
hitaben yazdığı cevabnamesinin bir fıkrasında “Meşruti-
yeti cumhuriyete tercih ettiğini” beyan ve tasrih suretiyle 
de hukuk-ı hakimiyet ve hükümraninin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyet-i maneviyesinde mündemic 
bulunduğuna mütedair bulunan 1 Teşrinisani 338 ta-
rihli karar hilafında an-kasdın ve tahriren hareket etmiş 
olmasından dolayı Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bi-
rinci madde-i muaddelesi hükmüne tevfikan tecrimi ile 
kanun-ı mezkurun ikinci maddesi mucibince tecziyesini 
talepten: Ve maznun Lütfi Fikri Beyle vekilleri Kuddusi 
ve Hasan Hayri Beyler de Müddei-i Umumi tarafından 
serd ve ityan edilen iddianın gayr-varid olduğunu izah 
maksadıyla zabıtnamede ber-tafsil muharrer olduğu 
vechle gerek Tanin’de intişar eden mektupta ve gerek 
Akşam Gazetesi sahibi Necmeddin Sadık Bey’e hitaben 
yazılan ve Akşam Gazetesi’nde intişar eden cevapname-
de 1 Teşrinisani 338 kararı hilafında bir maksadı gösterir 
beyanât olmadığını ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 
birinci maddesi mucibince tecrimi icap eden ceraimin 
kanunda musarrah olduğu vechle kasten ika’ edilme-
si lazım olduğunu ve Lütfi Fikri Bey’in yazılarında ise 
kasta delalet ve tahriki tazammun eder bir güna kayd 
ve sarahat bulunmadığı gibi böyle bir telakkiye Lütfi 
Fikri Bey’in hayat-ı maziyesinin asla müsait olmadığı-
nı der-miyan etmişlerdir. Bi’l-cümle iddia ve müdafaât 
tedkik ve mütalaa edildikten sonra icabı teemmül olun-
dukta: Hıyanet-i vataniye cürmüyle maznunen muha-
kemesi icra ve ikmal edilen Lütfi Fikri Bey’in Müddei-i 
Umumi Vasıf Beyefendi tarafından tafsilen teşrih edil-
diği üzere fi’l-hakika mumaileyhin 10 Teşrinisani 339 
tarihinde Tanin Gazetesi’yle ve Zat-ı Hazret-i Hilafet-
penahi’ye hitaben yazdığı açık mektubunun “Bir haf-
tadan beri makam-ı mukaddeslerine ve Zat-ı Hazret-i 
Hilafetpenahilerine dair bir takım elim şayialar tevali 
ediyor. İlk şayialar Zat-ı Hilafetpenahilerinin Burusa’da 
ihtiyar-ı ikamet buyurmak üzere istedikleri suretinde 

idi. Bi’l-ahire bu haberler makam-ı hilafetten istifa ma-
hiyetinde daha mühim bir şekil ve suret aldı ve bugüne 
kadar mükerreren vaki’ olan tekziblere rağmen devamın-
da taannüd edip duruyor. Zat-ı Hilafetpenahilerinin hiç 
istifa fikirleri olmadığı halde memleket için musibet ve 
felaketten başka bir şey getirmesine imkan olmayan bu 
gibi haber ve şayiaları kimler çıkarıyor ve bunlar ile ne 
gibi bir gaye istihdaf ediliyor buraları zamanla elbet an-
laşılacak ve felek-zede memleketimizin en ziyade sükun 
ve istirahate muhtaç bulunduğu bir zamanında onun 
için yeni felaketler, yeni musibetler istihzarı mahiyetinde 
olan bu haber ve şayiaların me’haz ve masdarı dahilde ise 
bunu yapanlar elbet ve elbette tarihin ve torunlarımızın 
lanetine uğrayacaklardır” fıkrasında ne vicdanî ve ne de 
kanunî olarak hiç bir sebep yok iken Zat-ı Hazret-i Hi-
lafetpenahi’yi bir vazifenin icra ve ifasına tahrik eylediği 
ve fıkra-i mezkurenin siyak ve sibakı tahrik mahiyetinde 
olduğu ve işte “Efendimiz şu arz ettiğim ufak vakanın 
dahi göstereceği vechle makam-ı mualla-yı hilafetten 
maazallah bir istifa vaki’ olursa bu pek kalil bir istisna-
sıyla bütün efrad-ı milleti dil-hun edecek bir musibet-i 
uzma olacaktır. Dünkü gazetelerdeki havadisin doğru-
dan doğruya taraf-ı Âli-i Hilafetpenahilerinden tekzib 
buyurulmakta olduğu hakkındaki haber meserret-aver 
bu babda gönüllerimize su serpmiş ve halecanlarımızı 
pek çok teskin etmiş ise de bu kadar nagah-zuhur bir 
surette ve pek elim bir halde sarsılan ruhlarımız hal-i ta-
biilerine birdenbire avdet edemiyor; ne olsa yine bir ufak 
endişe altında kalıyor. Gönül istiyor ki bu istifa sözü 
ebediyen gömülsün kalsın, bir kötü rüya gibi ne kadar 
elemli olsa yine seriü’z-zeval bir tesir bıraksın. Bugün 
Zat-ı Hilafetpenahilerinin istifası ise bu memleketin 
önüne umkî ve nihayeti görülemeyecek kadar vasi’ bir 
uçurum açabilir. Onun için bundan tahazzür efendimi-
ze hem muhafaza-i nefs ve hem muhafaza-i hanedan ve 
hem muhafaza-i vatan ve hatta Alem-i İslam namına bir 
farizadır. Efendimizin istifası hanedan-ı muhteremeni-
zin ebediyen sükûtu ve hatta artık bu memlekette bir 
hakk-ı huzur ve ikametten bile akıbet mahrum edilerek 
muhacerete uğraması demektir. Bir an şahsi teessürlerle 
fikr-i hilafetpenahilerinden istifa geçerse hanedanınızın 
mukadderat ve istikbali mülkü’s-sıyane gibi hemen piş-i 
hayalinizde belirsin dursun. Bu makam Efendimize ec-
dad-ı izamınızın bir mirasıdır. Onu şahsi bir teessürle 
ebediyen mahv ve inkiraza uğratmak hakkınız değildir” 
Fıkralarında da bu kasd-ı tahriki bir perde daha kaldıra-
rak izah ettikten sonra mektubun ne maksatla yazıldığı 
ve ne gibi bir kastı ihtiva ettiğini [Ahval ve zaman öyle 
getirdi ki Zat-ı Hilafetpenahiniz bugün Türk ve İslam 
tarihine bir kararınızla şu veya bu mecrayı verebilecek-
siniz. Böyle anlar son derecede şerefli ve fakat aynı za-
manda çok mesuliyetlidir. Vazifenin kudsiyet ve vüsatı 
karşısında şahsi hayat
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tehlikesi sefil bir meşgale ve endişedir ki Efendimiz 
bundan münezzehtirler. Tarihte daha az mühim ve nazik 
vaziyetlerde celadet göstermiş, şahsi tehlikeleri istihfaf 
etmiş başlar eksik değildir. Ecdadının hatalarından son-
ra gelmiş olmaktan başka bir kabahati olmayan zavallı 
on altıncı Lui bile böyle bir celadet göstermiştir. Fran-
sa ihtilalinin bidayetinde saraya hücum ettirilen halk 
zavallı kralın yatak odalarına kadar girdiği ve “Terk-i 
saltanat et!” diye tehditkar vaziyetler ile kralın üzerine 
gittiği halde bir pencere içinde sıkışmış kalmış olan on 
altıncı Lui yine bir celadet göstererek istifa etmedi ve 
halkın şu tecavüzüne karşı: Oğullarım bu ne istifamın 
meşru’ bir suret-i talebidir ve ne de meşru’ bir tarz-ı i’ta-
sı… dedi durdu] diye muharrer olan fıkrasında [Şu veya 
bu kararınız] tarzındaki kelimeler ile ve bütün vuzuh ve 
sarahatle meydana koymakta ve Zat-ı Hazret-i Hilafet-
penahi’yi 1 Teşrinisani 338 tarihli karar hilafına faaliyete 
sevk ve tahrik etmekte olduğu gibi Halife Hazretlerinin 
nasıl bir yola davet ve sevk edilmesi kastını daha kuvvet-
li olarak gösterir bir surette Akşam Gazetesi’yle intişar 
eden bir mektubunun [Evvel-emirde Necmeddin Sadık 
Bey’in affını temenni ederim sözlerimi toplayabilmek 
için takdim ve tehire mecbur oldum. Maamafih ruhunu 
kaybetmem. Evet muhterem Efendim ben de sizin ka-
dar ve belki daha fazla milli hakimiyet endişesine kıymet 
veriyorum. Fakat karşımdaki Darü’l-Fünun Müderrisi-
ne bî-perva söyleyebilirim ki bu mutlaka cumhuriyet-i 
idare ile tev’em değildir. Onun bir meşrutiyet-i idarede 
dahi aynı derecede taht-ı emniyete alınmasını mümkün 
görürüm ve hatta bizzat sizin esbab-ı mucibenizi alarak 
meşrutiyeti cumhuriyete tercih zaruretini hissediyorum 
Çünkü fi’l-hakika dediğiniz gibi hükümet-i cismaniye-
siz hilafeti yaşatmak mümkün olmayacak meşrutiyette 
bu olup gidiyordu. Cumhuriyetin hatırı için hilafeti yok 
etmek ister ve sonra da cumhuriyeti yerleştiremezsek 
beyhude hilafeti elimizden kaçırmış yani eski hayrattan 
da olmuş oluruz.] diye muharrer olan fıkrasında da keza-
lik kat’i ve sarih olarak ifade edilmekte olması itibariyle 
bu noktaya matuf bulunan Müddei-i Umumi Beyefendi 
tarafından serd ve beyan buyrulan mütalaa-i âliye va-
rid ve sabit bulunmuş gerek Lütfi Fikri Bey’in ve gerek 
Vekil beylerin bu esasa matuf müdafaaları salifü’z-zikr 
mektup ve cevabın ihtiva ettiği vuzuh ve sarahat karşı-
sında gayr-ı varid görülmüştür. Müddei-i Umumi Be-
yefendim her ne kadar Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 
birinci maddesi mucibince mücrimiyetini talep ettiği 
maznunun kanun-ı mezkurun ikinci maddesi vechle 

tecziyesini istemekte ise de bu cihete ait olarak maznun 
vekilleri tarafından serd edildiği üzere maznunun fiilen 
hıyanet-i vataniyede bulunmamış olması itibariyle bu 
nokta hakkındaki Müddei-i Umumiliğin talebi mahi-
yet-i cürm itibariyle doğru görülmemiştir. 

Binaenaleyh: Heyetimiz esbab-ı mesrude üzeri-
ne hasıl ettiği kanaate müsteniden maznun Lütfi Fikri 
Bey’in Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci madde-
sinin [Saltanatın ilgasına ve hukuk-ı hakimiyet ve hü-
kümranisini gayr-ı kabil-i terk ve tecezzi ve ferağ olmak 
üzere Türkiye halkının mümessil-i hakikisi olan Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyet-i maneviyesinde mündemic 
bulunduğuna dair 1 Teşrinisani 338 tarihli karar hilafın-
da kavlen veya tahriren veya fiilen an-kasdın muhalefet 
veya ifsadât veya neşriyâtta bulunan kesan hain-i vatan 
addolunur] diye muharrer bulunan fıkrası mucibince 
mücrimiyetine ekseriyetle karar verildikten sonra hayatı 
kanun satır ve sahifeleri içinde geçen millet ve memle-
ketin geçirdiği pek elim ve felaketli günlerin dehşet ve 
azametini herkesten iyi takdir edecek bir seviye-i fik-
riyede bulunan Lütfi Fikri Bey’in yüz binlerce evlad-ı 
memleketin kan ve canı pahasına kazanılan istiklal ve 
hakimiyet-ı tam ve mutlakını takip eden günlerde düş-
man tahribâtı yüzünden baştan başa birer enkaz halinde 
yığılı duran harap vatanın imarına mütemadiyen maruz 
kaldığı tehacümü müdafaa yüzünden ıssız kalan yurdu 
şenlendirmeye çalışacağı; sükun ve zafer saadetinden 
bi-hakkın müstefid olacağı devirlerde, milletin safiye-
tinden başka devirlerde istifade eden muzırr adamlar 
kabilinden istifade emeline kapılarak milletin huzur ve 
sükun-ı tamını ihlale ve haricen memleketimizi yeni 
baştan yıkmak ve sarsmak su-i kasdıyla mütemadiyen 
vicdan-ı ümmeti zehirlemek isteyen fikirleri adeta tes-
min maksadıyla Zat-ı Hazret-i Hilafetpenahi’yi bu yı-
kıcı emeller etrafında kanunun mutlak ve sarih memnu-
iyetine rağmen faaliyete sevk ve tahrik eylemesi esbab-ı 
müşeddide-i takdiriyeden addolunarak Hıyanet-i Va-
taniye Kanunu’nun üçüncü maddesinin [İşbu tahrik ve 
teşviki suver ve vesait-i muhtelife ile tahriren ve tersimen 
irtikab eyleyenler muvakkat küreğe konulurlar …] diye 
muharrer bulunan fıkrası mucibince Lütfi Fikri Bey’in 
ibtida-i tarih-i tevkifi olan 6 Cemaziyelevvel 1342 ve 14 
Kanunıevvel 339 tarihinden itibaren beş sene müddetle 
muvakkaten küreğe konulmasına vicahen karar verilerek 
ale’l-usul emr-i tefhimi ifa kılındı. 19 Cemaziyelevvel 
342, 27 Kanunıevvel 339

  Aza  Reis 
  Konya Mebusu Aza Cebelibereket Mebusu 
  Refik  İhsan

Lütfi Fikri Bey aleyhine iddia olunan hıyanet-i vataniye cürmünde esbab-ı 
sübutiye olmak üzere ibraz ve irae edilen delailden mumaileyh tarafından 
Tanin Gazetesi’yle neşr edilmiş olan açık mektupta halifeye istifa etmeme-
si hitabı, fikr-i zati ve kanaat-ı şahsiyesine göre bir tavsiyeden ve Akşam 
Gazetesi’nde münteşir neşriyât-ı cevabiye ise Necmeddin Sadık Bey ile bir 
mübahase ve münazara-i ilmiyeden ve fikir ve ictihad-ı şahsisini cevaben 
ifade ve beyandan ibaret olup neşriyât-ı mezkurede Hıyanet-i Vataniye Ka-
nunu’nun birinci maddesiyle tarif ve tasrih ve İkinci ve üçüncü maddelerin-
de derecâtı tadad edilen hıyanet-i vataniye cürmünün vücut ve husulü için 
muktezi isyanı mutazammın tahriren ve an-kasdın muhalefet bulunduğu 
cihetle mücrimiyeti hususuna temin-i kanaat-ı vicdaniye edemiyorum. Bi-
naberin maznunun cürm-i müddea bihden beraeti rey’indeyim.

Asaf
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Milletin yegane ve hakiki mümessili olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi namına icra-yı muhakeme ve i’ta-
yı hükme mezun heyetimiz; hıyanet-i vataniye cürmüyle 
maznunen mahkemeye sevk edilen Dersaadet’te münte-
şir İkdam Gazetesi Sahib-i İmtiyazı Dersaadetli altmış 
bir yaşında Ahmet Cevdet Bey bin Ahmet Emin ve Ta-
nin Gazetesi Sahib-i İmtiyazı Sermuharrir ve müdir-i 
mesulü Dersaadetli kırk sekiz yaşında Hüseyin Cahid 
Bey bin Ali Rıza ve Tevhid-i Efkâr Gazetesi sahip ve 
Sermuhariri kırk yaşında Abdurrahman Velid Bey bin 
Ebuzziya ve Tevhid-i Efkâr Gazetesi müdir-i mesulü 
yirmi beş yaşında Hayri Muhyiddin Bey bin Muhyiddin 
Beyler haklarında mevkufen ve alenen cereyan eden mu-
hakemeye ait zabıtname ile evrak-ı müteferriayı yegan 
yegan tedkik ve mütalaa etti. Muhakeme zabıtnamesin-
de tafsilen muharrer olduğu üzere Müddei-i Umumi-
liğin maznunun aleyhim haklarındaki esas iddia ve ta-
lepleri; Ağa Han ve Emir Ali tarafından Başvekil İsmet 
Paşa Hazretlerine gönderilen ve bir Teşrinisani kararı ile 
onu müeyyid Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci 
maddesine mugayir bulunan bir mektubun neşrinden 
mütevellid cürm hakkındaki tahkikât ve muhakemât 
neticesine nazaran mezkur mektubun bir maksad-ı si-
yasi ve doğrudan doğruya propaganda için mektubun 
neşrinde Ağa Han ve Emir Ali ve onları sevk eden kuv-
vet namına olarak alet oldukları sabit olmamış ve en fe-
laketli zamanlarda dava-yı milliye sadakatle müzaharet 
edecek Türk Matbuatı’nın hayat-ı nezahetinde böyle bir 
lekenin teressüm etmemesi mucib-i memnuniyet bulun-
muş idüğünü ve ancak maznunun aleyhimin iddiaları 
vechle mektup muhteviyatının bir Teşrinisani kararı ve 
onu müeyyid Hıyanet-i Vataniye Kanunu hilafında ah-
kamı cari bulunduğu ve fi’l-vaki’ mektubun bir maksad-ı 
mahsus ile yazıldığına delalet edecek şekilde mübhem 
ise de mektubun yalnız bir satır ve cümlesi alınarak değil 
bütün muhteviyatı tahlil edildikte Halife Hazretleri’nin 
mübhem vaziyetlerinin ehl-i sünnet olan halk üzerinde 
endişe-bahş tesirata sebep olduğu ve halifenin şeref ve 
kudretine nüfuz ve tesirine tari olan halelden dolayı ic-
timai ve manevi büyük bir kuvvet addedilen İslamiyetin 
ehl-i sünnetten olan halkın şuubât-ı vasiası gevşemekte 
olduğunu kemal-i teessüfle müşahade edildiğini beyan 
etmelerine ve halbuki Halife’nin ne şerefine, ne dini 
kudret ve nüfuzuna halel tari olmamış ve bilakis Bü-
yük Millet Meclisinin kanunu ile Halife Hazretleri’nin 
vaziyeti, mevkii ve dini kudreti tayin ve tespit edilmiş 
bulunmasına nazaran mektupta kasd edilen mana ve 
mefhumun hilafete kuvve-i siyasiye vermek ve hilafe-
tin kuvve-i siyasiyeden tecridi ehl-i sünnet mezhebinde 
olanlar için felaket olacağını göstermek idüğü anlaşıldı-
ğını ve müteakip cümlelerde dahi Halife’nin nüfuzunun 
tenkisi veya bir amil-i dini gibi Türkiye teşkilat-ı siyasi-
yesinden teb’idi İslamiyet’in dağılması o manevi cihan 
kuvvetinin ziya’ı demek olacağı zikr ve tasrih edilmek 
suretiyle istihdaf olunan gayenin tavzih kılınması yani 
Halife’nin yalnız amil-i dini olarak kalmasının değil 
belki Türkiye teşkilat-ı siyasiyesi dahilinde bir nüfuz 
sahibi olması arzu edildiği sarahaten gösterilmiş ve bir 
Teşrinisani kararı Halife’nin siyasi salahiyetlerini nez’ 
eylemiş ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu dahi bu husu-
sa mütedair, kavlen, fiilen veya tahriren neşriyâtı men’ 
eylemiş olmasına göre mezkur mektubun neşriyle bir 
Teşrinisani kararı ve onu müeyyid Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nun men’ eylediği fiil-i cürmü irtikab eylemiş 
olduğu ve mahkemeye celb ve istima’ kılınan İstanbul 
matbuat erkânı dahi marrü’z-zikr mektup muhteviyatı-

nın bir Teşrinisani kararına muhalif olduğunu ve hatta 
bazıları bu sebeple neşr etmediklerini ve eğer neşr etmiş 
olsalar idi mütalaa ilave eder olduklarını söylediklerini 
ve binaenaleyh maznunun aleyhim mumaileyhin bilerek 
bilmeyerek, isteyerek istemeyerek cürm-i mezkuru ika’ 
eylediklerini ve cürm-i vaki’ zühul veya hata ise Türk 
matbuatını daima bu gibi hatalardan tahzir etmek lazım 
geldiğini ve neşirden tevellüt eden işbu cürmün Matbu-
at Kanunu’nun on birinci maddesine mümass-ı ef ’alden 
olması itibariyle gazete sahipleri mumaileyhim Ahmed 
Cevdet, Hüseyin Cahid ve Abdurrahman Velid Beylerin 
madde-i mezkure mucibince ve fail-i müşterek olarak 
tecziyelerini ve ancak mumaileyhimden Hüseyin Cahid 
Bey’in fikirlerinde ve yazılarında cumhuriyet esaslarını 
müdafaa etmekte olması esbab-ı muhaffefe-i takdiriye-
den olduğundan mumaileyhin tayin-i cezası hususunda 
bu cihetin nazar-ı dikkate alınması ve müdir-i mesul-
lerden Hayri Muhyiddin Bey’in neşriyât-ı vakıadan ha-
berdar olmadığı Ömer İzzeddin Bey ise malul ve mefluc 
bulunduğu anlaşılmış ve İstiklal Mahkemesi kanaat-ı 
vicdaniyesinin istimalde vasi’ ve mutlak surette sahib-i 
salahiyet bulunmuş olduğundan mumaileyhima Hayri 
Muhyiddin ve Ömer İzzeddin Beylerin beraetlerine ka-
rar verilmesi talebinden ibarettir.

Maznunun aleyhimden Velid Bey dahi Ağa Han 
ile Emir Ali’nin son zamanlara kadar efkâr-ı umumi-
yede İslam gayesi itibariyle Türklere ve mücahedemize 
yardım ettikleri zehab ve hatta kanaati bulunduğunu 
ve bunların lehimizde olan ve mühim görülen bazı be-
yanâtı Avrupa telgraflarından alınır ve gazeteye konu-
lur idüğünü ve ancak iki üç ay evvel Ağa Han’ın İngiliz 
gazetelerinde intişar eden bir makalesinde İslamlara ve 
dolayısıyla Türklere hizmetten ziyade Türklerin dahili 
işlerini karıştıracak şekil ve mahiyeti haiz ve Tevhid-i 
Efkar’ın nokta-i nazarına gayr-ı muvafık bulunduğun-
dan o güne kadar iyi zannettikleri Ağa Han’ın İslami-
yete hadim olmadığını anlamış ve neşriyât-ı vakıasını 2 
Ağustos 339 tarihli nüshasında şiddetle tenkit ve teşrih 
etmiş bulunduğu gibi 3 Ağustos 339 tarihli başmakalede 
dahi Ağa Han’ın makasıdını daha mufassal bir surette 
teşrih eylemiş ve 6 Ağustos 339 tarihli nüshada dahi bu 
babda beyanâtta bulunmuş ve Ağa Han’ı vaktinde ta-
nıyıp karilere tanıttırmış idüğünü ve binaenaleyh Ağa 
Han’ın nokta-i nazarına iştirak gibi bir töhmet atf olu-
namayacağını ve bu kere gazetede neşr olunan mektuba 
gelince, mezkur mektup diğer gazetelerde intişar ettiği 
gün Tevhid-i Efkar’a da gelmiş ve meşgul bulunduğu 
sırada açıp göz gezdirdikten ve İngiltere’den geldiğini 
anladıktan sonra aynı tarzda İngiltere ve Amerika’dan 
ilan ve muamelât-ı ticariyeye müteallik mektuplar gibi 
zannederek ve ehemmiyet vermeyerek bir tarafa bırak-
mış ve üzerindeki Ağa Han imzasını görmemiş olduğu-
nu ve hatırında kaldığına göre doğrudan doğruya pos-
tadan gelen mektuplar arasında geldiğini ve ertesi gün 
iki gazetede neşr olunduğunu gören Heyet-i Tahririye 
kendilerine gelmediğine merak etmiş ve İngilizce gaze-
telerde böyle bir mektup olmadığını mütercimden an-
ladıktan sonra Tanin’den vaki’ olan sual üzerine mektup 
geldiğini anlamış olduklarını ve ondan sonra kendilerin-
den aradıklarında böyle bir mektubun geldiğini tahattur 
ediyorsa da o sırada arayıp bulmaya vakti olmadığını ve 
bulup vereceğini söylediğini ve gazeteye koyup koyma-
mak hususunu istizah ettiklerinde kendilerinin takdirine

Aded-i Karar : 2
Evrak Numarası : 1-3
Sene : 39
Heyet-i Hakime : Reis: Cebelibereket Mebusu İhsan Beyefendi, Aza: Konya Mebusu Refik Beyefendi 

Aza: Hakkâri Mebusu Asaf Beyefendi
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bıraktığını ve bu hususta sarih bir emir vermediği gibi 
sonra da iştigal etmediğini ve Tevhid-i Efkar’ın mezkur 
mektubu İkdam veya Tanin Gazetelerinden birinden 
iktibas etmiş olduğunu ve kendilerine gelen mektubun 
tercüme edilmemiş olduğunu ve tercüme edildiği zaman 
çizgi vesair işaretler konulduğunu ve halbuki mezkur 
mektubun tertemiz olduğunu, serlevhayı kendi koyma-
yıp arkadaşlarının koymuş olduğunu, eğer kendisi oku-
muş veya nazar-ı dikkatini celb eylemiş olsa idi mektubu 
derc etmez veyahut behemehal bir mütalaa yazar idü-
ğünü ve nitekim 4 Kanunıevvel minhu tarihli nüshada 
Bombay Kronikl’den muktebesen münteşir makalenin 
hin-i tercümesinde mütercim tarafından nazar-ı dikkati 
celb edildiği için yazdığı mütalaa dahi bu sözünü ispat 
ettiğini ve iki gün evvel fikrini yazan Sermuharririn, iki 
gün sonra tebdil-i fikir etmesi ihtimali olmadığını ve 
binaenaleyh kendisinden şüphe edilmemek lazım gel-
diğini ve diğer maznunun aleyh Hüseyin Cahid Bey 
dahi 5 Kanunıevvel minhu tarihinde Tanin Gazetesi’n-
de neşr edilen Ağa Han’ın mektubu matbaaya gelmiş 
ve bir gece kendisi hanesinde iken gazetesinin Heyet-i 
Tahririye Müdürü Baha Bey telefon ederek Ağa Han’ın 
hilafet hakkında bir mektubu olduğunu ve gazeteye ba-
sıp basmamasını sual etmesi üzerine vesikadır basınız 
dediğini ve vesika olması itibariyle gazeteye derc veya 
adem-i dercini teemmüle lüzum ve mahal olmadığını 
ve kendisine hiçbir kasıt ve kusur isnad olunamayaca-
ğını ve mezkur mektuba cevap vermemesi evvela İsmet 
Paşa’nın cevap vermesine intizardan ileri geldiğini ve 
kendisi Ağa Han’ın dediği gibi halifeye nüfuz-ı siya-
si verilmesine taraftar olmadığını ve mezkur mektubu 
yazan ve gönderenlerin maksatları ne olduğunu anlaya-
madığını ve mezkur mektubu tedkik ve tahlil ettiğin-
de muhteviyatını vahim bulduğunu ve diğer maznunun 
aleyh Ahmed Cevdet Bey dahi 5 Kanunıevvel minhu 
tarihli İkdam nüshasında münteşir Ağa Han ve Emir 
Ali imzalı mektubun Londra’dan mazrufen posta ile 
her gazete gibi İkdam’a da gelmiş ve Heyet-i Tahririye 
Müdürü tarafından açılıp beray-ı tercüme mütercime 
verilmiş ve gazeteye derc edilmiş olduğunu ve mektu-
bun mealini neşrinden sonra matbaaya geldiği ve oku-
duğu zaman muttali’ olduğunu ve mektubun aslını alıp 
hanesine avdetinde İngilizce bilen kerimesine tercüme 
ettirdiğini ve mezkur mektubun gazeteye havadis olarak 
derc edildiğini ve kendisi kable’n-neşr mezkur mektubu 
görmediği gibi neşri içinde bir şey söylememiş olduğunu 
ve eğer görmüş olsa idi derc ettirmez veyahut beheme-
hal altına bir şerh yazarak bu adamın kastı mübhemdir 
ne demek istiyor diye sorar idüğünü ve diğer maznunun 
aleyh Hayri Muhyiddin Bey dahi: 6 Kanunıevvel min-
hu tarihli Tevhid-i Efkâr’da münteşir Ağa Han ve Emir 
Ali’nin mektubunun kable’n-neşr Velid Bey tarafından 
görülüp görülmediği hakkında bir malumâtı olmadı-
ğını ve mezkur mektubun iki gazetede intişarını gören 
Heyet-i Tahririye arkadaşları arasında bundan anladık-
larından bahsederken bunun telgraf olmayıp mektup 
olduğunu ismini hatırlayamadığı birisinin söylediğini 
ve sonra Tanin’den naklen neşr eylediğini beyan ve ifa-
de eylemişlerdir. Malumatlarına müracaat edilen Vatan 
Gazetesi Sahib-i İmtiyazı Ahmed Emin Bey dahi: mez-
kur mektubu Türkçe gazetelerde okuduğunu ve aslının 
kendi matbaasına gelmediğini ve eğer Vatan matbaasına 
gelmiş olsa idi evvela İngilizce mütercimi aynen tercü-
me eder ve Heyet-i Tahririye Müdürü neşrinde mahzur 

görürse kendisi ile müşavere eyler olduğunu ve müşavere 
vuku’ bulsa idi havadis kıymetini haiz bir vesika diye neşr 
eder ve ancak başına dahili işlerimize fuzuli bir müda-
hale tarzında serlevha koyar ve bu suretle gazeteye derci 
tensib eyler idüğünü ve Vakit Gazetesi Sahib-i İmtiyazı 
Mehmed Asım Bey dahi mezkur mektubu gazetelerde 
okuduğunu ve bir gün sonra dahi kendi gazetesine gel-
miş ise de mündericâtına bakıp gazetesinde bu bahisler 
ile çok meşgul olmamasından dolayı koydurmadığını ve 
çünkü kendisi hilafetin leh ve aleyhinde münakaşa ya-
pılması taraftarı olmadığını ve mezkur mektubun Hıya-
net-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesine muhalif 
olduğunu fakat gazetecilerin vakti pek dar olduğundan 
her kelime üzerinde ince ince tedkikat yapmaya vakit-
leri olmadığını ve Akşam Gazetesi’nin Sermuharriri 
Necmeddin Sadık Bey dahi mezkur mektubun hilafe-
te bir derece nüfuz verilmesi esasını müdafaa ettiği ve 
kendisinin mesleği bunun aksi olduğu cihetle bu babda 
bir başmakale yazdığını ve kezalik Akşam Gazetesi sa-
hiplerinden Ali Naci Bey dahi mezkur mektubun Tanin 
Gazetesi’nde neşr edildiğini görmeleriyle arkadaşlarıyla 
müzakere ettiklerinde mezkur mektup kendilerinin ta-
kip ettikleri sarih siyasete muhalif olduğunu ve gazete-
lerde neşr edilmesi itibariyle havadis kıymetini de zayi’ 
eylediği için adem-i neşrini ve yalnız Başmuharririn 
bir hususi makale yazıp tenkit etmesini kararlaştırdık-
larını ve eğer mezkur mektup Akşam Gazetesi’ne de 
gelmiş olsa idi neşr veya adem-i neşrini arkadaşlarıyla 
bi’l-müzakere tayin eder ve altına mütalaalarını yazmak 
şartıyla neşrini tensip eyler olduklarını ve diğer gazete 
erkanı dahi aynı surette beyan ve mütalaâtta bulunmuş-
lardır. Müdafaa vekilleri Ali Haydar, Haydar Rıfat, Ali 
Galib, Talha Cenahaddin ve Sadeddin Ferid Beylerin 
hulasaten müdafaaları dahi marü’z-zikr mektubun mü-
vekkillerinin ilim ve ıttıla’ ve iştirakleri olmadığı halde 
posta ile Londra’dan matbaalarına gönderilmiş ve bir 
güna kasta mukterin olmayarak havadis, vesika addi ile 
gazeteye derc ve neşr edilmiş olduğunu ve mektubun 
mazmun ve mufadı mübhem olmakla beraber emr-i 
neşrinde kasdın adem-i vücudu hasebiyle cürm telak-
kisine ve binaenaleyh Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 
daire-i şümulüne idhaline imkan-ı kanunu bulunmadı-
ğını, zira Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda kastın vücudu 
meşrut bulunduğunu ve esasen müvekkillerinin hayat-ı 
sabıka ve lahikalarının dahi böyle bir cürmü irtikaba 
müsait olmadığını velhasıl hıyanet-i vataniye cürmünü 
teşkil etmeyen fiil-i-vakıadan dolayı tecrimleri mümkün 
olamayacağı gibi, Matbuat Kanunu’nun dahi kabiliyet-i 
tatbikiyesi bulunmadığını ve Matbuat Kanunu mucibin-
ce evvela müdir-i mesullerin tecrimi lazım geldiğini ve 
halbuki makam-ı iddiaca müdir-i mesullerin beraetleri 
talep edilmesine nazaran gazete sahiplerinin dahi beraet 
ve masumiyetleri icap ettiğini bi’l-beyan beraetlerinin 
taht-ı karara alınmasını talep eylemişlerdir.

Telhis edilen iddia ve müdafaât ile muhakemenin 
bi’l-cümle safahâtı tedkik edildikten sonra icabı düşü-
nüldükde heyetimiz işbu meseleyi üç nokta-i nazardan 
tedkik ve mütalaa etti: 1-5 Kanunıevvel minhu tarihli 
Tanin ve İkdam, 6 Kanunıevvel minhuda Tevhid-i Efkar 
Gazeteleri’nde intişar eden Ağa Han ve Emir Ali’nin 
müşterek mektuplarının cürm teşkil edip etmediği, 2- 
Üç gazetenin bu mektubu, ne suretle gazetelerine derc 
ettikleri ve mektubun istihdaf ettiği kast ve
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emeller ile aralarında iştirak olup olmadığı, 3- Mektup 
da münderic amal ve makâsıd-ı tahrikâta vakıf olarak 
neşr edip etmedikleri, zat-ı meselenin ihtiva ettiği baş-
lıca üç esastan birincisi hakkında her ne kadar müdafaa 
vekilleri mektubun muhteviyatını bi’t-tahlil mevzuat-ı 
kanuniyemize göre bir güna kasd-ı cürmiye mutazam-
mın olmadığına dair iddia der-miyan etmekte ve bu 
nokta-i nazarı müeyyed olarak bir çok izahât ve teşri-
hatta bulunmakta iseler de Ağa Han ve Emir Ali tara-
fından Başvekil İsmet Paşa Hazretleri’ne hitaben yazılan 
bir mektubun bi’l-ahire üç gazetede intişar eden mün-
dericâtı 1 Teşrinisani 338 tarihli karar ile tearuz etmekte 
ve halifeye nüfuz-ı siyasi verilmesi fikri müdafaa olmak 
suretiyle de milletin hukuk-ı hakimiyet ve hükümra-
nisi aleyhine olarak tahrikât ve teşvikâtı mutazammın 
bir kasd-ı cürmüyeyi sarahaten muhtevi bulunmaktadır. 
Tabiiyeti ve hayat-ı maziye ve haliyeleri itibariyle değil, 
Türklüğe hatta İslam alemi menfaatine mugayir faaliyet-
leri ve hiç bir sıfat ve salahiyetleri olmadığı halde mille-
timizin na-mahdud mesai ve fedakarlığı ile mazhar ol-
duğu devre-i sükun ve saadeti yeni ve muzırr cereyanlar 
ile ihlal etmek isteyen Ağa Han ve Emir Ali’nin vicdan-ı 
millete saçmak istedikleri tohum-ı nifak; işbu mektup-
larının her kelime ve satırında sarahaten okunmakta ve 
hariçten mukaddesât ve hakimiyetimiz aleyhine tertip 
edilen kasd-ı tahribkâranenin mukaddemesini teşkil et-
mekte olduğu ve şu suretle mevzuat-ı kanuniyemize ve 
be-tahsis 1 Teşrinisani 338 tarihli karar hilafına tahrikât 
ve teşvikâtı mutazammın ve an-kasdın irtikab edilmiş 
bir cürm olduğunda, heyetimiz en ufak bir tereddüde 
dahi düşmeyerek müdafaa vekillerinin bu nokta-i nazara 
göre yürüttükleri tekmil mütalaât ve müdafaâtı mektu-
bun anifü’z-zikr sarahati ve kanunun bu babdaki katiyeti 
karşısında tamamıyla gayr-i varid görmüştür. Bu esas 
üzerinde izahat-ı anifeye binaen ittifak eden heyetimiz; 
mezkur mektubun ne suretle derc edildiği ve ihtiva ettiği 
tahrikât ve teşvikatla yakından ve uzaktan alakadar olup 
olmaması şıkkı ki -maznunların mahkemeye sevklerini 
mucib olan en başlı sebeptir- bu esas üzerinde günler-
den beri devam eden tedkikat, isticvabât, muhakemâttan 
hasıl olan fikir ve kanaate göre fi’l-hakika 1 Teşrinisani 
338 kararı hilafına kasd-ı tahrik ve teşviki mutazammın 
görülen mektup Tanin ve İkdam Gazeteleri’nin sahib-i 
imtiyazları bulunan Hüseyin Cahid ve Cevded Beylerin 
mündericâtına asla muttali’ olmayarak ve bir gün sonra 
da Tevhid-i Efkar sahibi Velid Bey tarafından gazetesi-
ne esaslı bir tedkike tabi tutulmayarak derc edildiği ta-
mamıyla taayyün ve tahakkuk ettiği gibi müdir-i mesulü 
olduklarından dolayı maznunen mahkemeye sevk edilen 
Hayri Muhyiddin ve Ömer İzzeddin Beylerin de mez-
kur mektuptan asla haberdar olmadıkları ve mektubu 
gazeteye derc eden her üç gazeteye mensup diğer zevatın 
da gazetecilik gayretiyle ve hiçbir fikir ve maksad-ı iha-
netkârane ile asla alakadar olmayarak gazetelerine derc 
ettikleri hakikatine vasıl olan heyetimiz; maznuniyetleri 

iddia olunan Hüseyin Cahid ve Velid ve Cevdet Bey-
lerle diğerlerinin maznuniyetlerini mucib olan mezkur 
mektupta maksat ve amal-i ihanetkâranede bir güna iş-
tirak ve alakaları bulunmadığı bi’l-etraf tezahür ve tecelli 
etmiş ve mektubun derc-i keyfiyeti salifü’z-zikr sahib-i 
imtiyazların esaslı bir tedkike arz edilmeden her üç gaze-
te mensubîninin gazeteye havadis koymak ve atlamamak 
gibi meslek gayreti neticesi olarak derc edilmiş olduğu 
kanaati tehassül eylemiştir. Ecnebi bir devlet tabiiyetin-
de bulunan meslek ve maksatları itibariyle bi’l-cümle 
İslamlar arasında şüpheli bir mevkide görülen Ağa Han 
ve refiki Emir Ali’ye ait veya bu gibi efkâr ve tahrikât-ı 
muzırrayı gazeteye havadis yetiştirmek gibi herhalde 
vatani olmayan bir fikre müsteniden gazeteye derc eden-
lere karşı milletin ârâ ve efkar-ı umumiyesine tercüman 
ve tecelligâh olan Büyük Millet Meclisi namına hareket 
eden heyetimiz mevzuat-ı kanuniyemiz itibariyle müs-
telzim-i mücazat görmediği bu fiil ve harekete verilecek 
hükmü efkâr-ı umumiyeye bırakmayı da der-uhde ettiği 
vazifenin kudsiyeti noktasından lazimeden görmüştür. 
Yine bu nokta-i nazarla vasıl olduğumuz bir hakika-
ti daha ilana lüzum görürüz ki Türk aile-i matbuâtına 
mensup üç gazete sahip ve mensubînini memleketimizi 
yıkmaya, ihraz edilen İstiklal ve zaferinden feyyaz-ı ne-
tayicin felakat-zede millet ve memleketimizi mahrum 
etmeye matuf bulunan herhangi bir hainane maksat ile 
alakadar ve medhaldar görmemekle en kara ve matemli 
günlerde -yalnız bir istisnasıyla- vatana fedakârane bir 
surette vazife-i irşadı ifa eden Türk matbuâtı namına bu 
neticeyi kemal-i fahr ve şerefle cihana ilan etmeyi keza-
lik, cümle-i vazifesinden addeder ve yine kuvvetle ümit 
eder ki hayat-ı maziyesiyle temiz bir vatanperver olan 
Tevhid-i Efkar Gazetesi sahibi Velid Bey’in temsil et-
tiği fikir ve kanaat itibariyle ateşîn bir cumhuriyetçi bu-
lunan Tanin Gazetesi sahibi Hüseyin Cahid Bey’in, ve 
medid-i mesaisiyle milletimizin bütün şuubât-ı ilim ve 
hayatta serî’ ve müstakar bir inkişafa mazhariyetini mü-
dafaa-yı, hakiki bir meslek edinen İkdam sahibi Cevdet 
Bey’in bundan böyle de vatanın teali-i sükun ve refahını 
temine ve herhangi bir kasd-ı tahribkâraneden ber-sabık 
tevakki eden bu gibi amal ve niyât-ı faside ve muzırra as-
habına Türkün secaya ve şiarına ve be-tahsis İstiklal mü-
cadelesinde her türlü fedakârlıklara, enva’-ı mihnet ve 
mahrumiyetlere katlanarak mütevekkilane zafer-i niha-
iye intizar eden İstanbul’da sakin muhterem milletimi-
zin hissiyât-ı necibe-i vatanperveranelerinde bi-hakkın 
tercüman olmaya çalışacaklarına ve bu suretle atlamak, 
atlamamak gibi meslek telaşlarıyla efkâr-ı umumiye-i 
milliyemizin asla arzu etmediği bahislere ba’dema temas 
edilmeyerek vicdan-ı umumi-i millette de layık oldukla-
rı mevki’i muhafazaya sarf-ı himmet buyuracakları arzu 
ve kanaatini izhar eder. Hülasa: Başlı başına bir fikr-i 
fesad ve tahriki mutazammın ve mevzuat-ı kanuniyemiz 
itibariyle bir cürm olan Ağa Han ve Emir Ali mektubu-
nun üç gazeteye derc ve neşrinde
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gerek sahib-i imtiyazlarının ve gerek mensubîninin bir 
güna alaka ve iştirakleri görülemediğinden ve bu suretle 
müstelzim-i mücazat ve sarahat-ı kanuniyeye göre kasd-ı 
cürmiyi mutazammın bir hal ve hareket bulunmadığın-
dan ve makam-ı âli-i iddianın bu noktaya matuf olarak 
maznunların Matbuat Kanunu’nun on birinci maddesi 

delaletiyle Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na tevfikan tec-
rim ve tecziyeleri talebi şayan-ı kabul görülemediğinden 
maznuniyetleri iddia edilenlerin cümlesinin beraatlerine 
müttefikan karar i’ta ve ale’l-usul kıraat ve tefhim kılın-
dı. 2 Kanunısani 340, 25 Cemaziyelevvel 342

Milletin yegane ve hakiki mümessili olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi namına icra-yı muhakeme ve i’ta-
yı hükme mezun heyetimiz; devletin emniyet-i dahiliye-
sini ihlal ile kavanîn ve nizamât-ı devlete halkı adem-i 
itaate sevk cürmünden dolayı maznunen mahkemeye 
sevk edilen Ankaralı Hacıdedezade yirmi yaşında İb-
rahim Edhem Efendi bin Hasan hakkında icra kılınan 
muhakemeye ait zabıtname ile evrak-ı müteferriayı ted-
kik ve mütalaa etti. 

Müddei-Umumiliğin esas hakkındaki iddia ve 
talebi maznunun aleyh İbrahim Edhem Efendi’nin ba-
şına bir sarık sararak onun verdiği muhterem mevkii 
su-i istimal ederek camilerde meviza iradı suretiyle halkı 
devletin kavanîn-i hazırasına muhalefete teşvik ve tah-
rik ettiği gibi bu babda bir risale dahi tanzim ve tab’ ile 
teşvikât ve tahrikât-ı vakıasını daha ileriye götürerek ve 
asri kavanîne inkıyadın reva olmadığı hakkında ecdadı-
nın ervahından cevap aldığını zikr ile maarif mektepleri 
aleyhinde de beyanâtta bulunduğu velhasıl halkı ka-
vanîn-i devlete adem-i itaate teşvik eylediği kendisinin 
huzur-ı mahkemedeki beyanât ve itirafâtı ve mezkur ri-
salenin kendisine aidiyetini kabul ve ifade etmesi ile an-
laşılmış ve memleketimizde her hatve-i terakki ve teced-
düdü yıkmak ve halka çirkin göstermek isteyen cehl ile 
alude softa zümresi bulunduğu malum ve mütehakkik 
bulunmuş olduğundan ve teşvikât ve tahrikât-ı vakıanın 
yalnız taat ve ibadete münhasır olan ve her türlü tahrikât 
ve ifadâttan muarra ve münezzeh bulunan cevâmi’-i şe-
rifede ika’ ve irtikab edilmesi esbab-ı müşeddideyi teşkil 
eder ahvalden bulunduğundan maznunun aleyh İbra-
him Edhem Efendi’nin ol vechle başına sarık sararak ve 
dini alet ederek maarif mektepleri aleyhinde beyanâtta 
bulunmuş ve halkı kavanîn-i devlete adem-i itaate teşvik 
ile inzibat ve emniyet-i memlekete tehlike iras edecek 
harekâta ictisar etmesinden dolayı Kanun-ı Ceza’nın 
altmış altıncı maddesinin ikinci zeyli mucibince tayin-i 
cezasını beyandan ve maznunun aleyh İbrahim Edhem 
Efendi’nin cümle-i beyanât ve müdafaâtı dahi kendisi-
nin risale-i mezkureyi Karagöz, Yeni Mecmua, Resimli 

Gazete gibi bazı ceraidin mahdud muharrirleri tara-
fından dinsizliğin telkin ve tervici yolunda neşr edilen 
makalelere cevap ve mukabele-i bi’l-misil olmak ve bu 
suretle millet ve memlekete hizmet etmek ve emr-i vic-
dani ve dinisini ifa eylemek fikir ve emeli ile yazdığını ve 
mevizaları dahi bu maksatla irad edegeldiğini ve yoksa 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti ve ittihaz eylediği 
mukarrerât ve kavanîne itaat ve inkıyadın vücubu kana-
atinde bulunduğunu ve nitekim işbu kanaatini Mücade-
le-i Milliye esnasında muhtelif cephelerde bazı zevatın 
refakati ile askerlere teşrih ve telkin etmiş ve binaena-
leyh kavanîn-i devlete adem-i itaate teşviki kastetmemiş 
olduğu ve bilakis gerek neşriyâtı ve gerek mevizaları ile 
nazar-ı dikkati celb etmek ve ahlaksızlığın tamim ve in-
tişarına mani olacak kavanîn ve nizamâtın vaz’ ve tedvi-
nini temin etmek istediğini ve kendisi mürteci’ olmayıp 
vatanını sever ve ahkâm-ı ilahiyeyi ihtiyacât-ı asriyeye 
tevfikan vaaz eder maarif ve teceddüd-perver olduğu 
velhasıl halkı ifsada değil irşada çalıştığını ityan eyle-
mekten ibarettir. Bi’l-cümle iddia ve müdafaâtın tedki-
kinden sonra icabı teemmül edildikte: Maznunun aleyh 
Hafız İbrahim Edhem Efendi’nin Fatih ve Ayasofya 
cevâmi’-i şerifesinde vaaz esnasında tesettür-i nisvan ve 
müskirat mesailinden bahs ederken kadınların yükseltil-
mesi için açılan inas mekteplerinde hadd-i kemale gelen 
kızlardan on altısının hamile kaldığından bahsle cema-
atin ezhanını teşviş eylediği ve tab’ ettirdiği “İslamiyet-
te Ahlak ve Kadınlarda Tesettür” unvanlı risalesinde de 
Anadolu ve İstanbul ahalisi arasında dini bir gerginlik 
ihdas edecek teşvik-amiz ve teşviş-i ezhanı mucib mu-
kayesât ve mütalaâtı ve ez-cümle risalenin 17’inci say-
fasında imam lafzının İstanbul matbuatından bazıları 
tarafından suret-i istimal ve telakkisinden bahs ederken 
Sebilü’r-Reşad Risalesi’ne hitaben yazılmış olduğunu 
beyan eylediği [Biz dinsizler, ekseriyeti teşkil ediyoruz. 
Aleyhimizde fazla söyler ve yazarsanız bir gün gelir mat-
baanızı parçalarız] sözlerini irtikab ediyor halbuki böyle 
bir cemiyet Anadolu’da olsa derhal hak ile yeksan edilir] 
sözleriyle Anadolu taassub-ı dinisini

  Aza Aza Reis 
  Hakkari Mebusu Konya Mebusu  Cebelibereket Mebusu 
  Asaf Refik İhsan

Aded-i Karar : 3
Evrak Numarası : 5
Sene : 39
Heyet-i Hakime : Reis: İhsan Beyefendi, Aza: Refik Beyefendi, Aza: Cevdet Beyefendi
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tahrik ve İstanbul’un din hususundaki mübalatsızlığını 
teşhir ve ifşa eylediği ve medeniyet ve şapka giymek me-
sailine nakl-i kelam ile 18’inci sayfasında [Bizde çansız, 
borusuz, kilisesiz, havrasız, incilsiz, tevratsız, İsa’sız, Mu-
sa’sız herifler şimdi daha şapka giymezken camiye veda 
etmiş Kur’an ve Ezan-ı Muhammedi’den uzaklaşmış] ve 
[… Çok memleketlerde bütün halk “Muhterem meclis 
ahvali görmüyor mu? Biz kadınlarımızı tiyatro artistleri 
gibi meydanda gezdirmek istemiyoruz”] Zeminindeki 
heyecan-amiz sözleriyle efkar-ı halkı tehyic ve [Bizde 
halkın yüzde yetmişi mutaassıb ve şiddetle muhafa-
zakâr bulundukları cihetle şemme-i İslamiyeden gayr-i 
nasibedar diğer aksamın işbu fiil ve hareketlerine karşı 
halk üzerinde şedidi ve mütemadi nefret hisleri tebarüz 
ve tebellür etmekte ve belki müsait bir zamanda galip 
zümrenin işbu serbest zümreden intikam…] sözleriyle 
millet arasında hiss-i intikam ve infial tevlid ve risalenin 
yirmi dördüncü sayfasında da [İzmir halkının bu bab-
daki temayülâtına göre tanzim kılınan mahzar-ı umumi 
Meclis-i Milli’nin nazar-ı teşriiyesine arz edilmek üzere 
bulunduğu gibi bu yolda vilayât-ı saireden de istihzarât 
vuku’ bulmakta] bulunduğunu ve bazı tertibât-ı hafiye-
nin mevcudiyetini ima ve ihsas ve yirmi yedinci sayfa-
sında dahi [Neslimizin palabıyıklı delikanlıları sağlam 
kanlarını bozmadılar] ima-yı manidarından sonra [Asri 
yiğitlerin çıkardığı kanuna, ecdadımın ervahından sor-
dum ki buna inkiyad reva mı? Asla! Dedi] sözleriyle 

kavânin-i hazıraya adem-i itaate teşvik ve yirmi sekizin-
ci sayfasında: [Ben kadınlığın dostuyum. Fakat dediğim 
tarzda olur ise.. Ulu neslimin şiarına aykırı giden dünya-
lığı yıkmak için ne lazımsa yapmak isterim] ve kırkıncı 
sayfasında tarz-ı talim ve tedrisata ta’riz eyledikten sonra 
kırk yedinci sayfasında [Hayat-ı ictimaiyemizi şer’a ve 
adaba muvafık bir şekilde tesviye etmek hususunda va-
tanın imanlı insanları mütefekkirleri müttehiddirler...] 
tarzındaki tahrik-amiz fıkarât ile bir vahdet tesisine 
ve 59’uncu sayfasında [İsyankar zümrelere karşı artık 
darb-ı âli ile muamele ederek ıslah-ı alem yolunda…] 
fıkrasıyla da tehdid-amiz ve isyankar efkâr neşr eyle-
mekte olduğu görülmekte ve esna-yı muhakemede vaki’ 
olan ifadât ve beyanâtı ile de gerek vaazında ve gerek 
risalesinde bahs ettiği kavânin ve niyâtı müevvelen teyid 
etmektedir. Milletin hürmet ettiği muhterem bir kisve-
nin bahş ettiği manevi nüfuz ve kudreti su-i istimal ile 
halkı yanlış yollara sevk eden maznunun fiil ve hareketi 
Müddei-Umumilik iddiasında tasrih edildiği vechle Ka-
nun-ı Ceza’nın altmış altıncı maddesinin ikinci zeyline 
muhalif olduğundan zeyl-i mezkur hükmüne tevfikan ve 
tarih-i tevkifinden itibaren ber-tafsil zikr ve tadad edi-
len esbab, maznun hakkında esbab-ı müşeddide-i takdi-
riyeden addolunarak bir sene müddetle hapsine mütte-
fikan karar i’ta ve ale’l-usul kıraat ve tefhim kılındı. 30 
Cemaziyelevvel 1342, 7 Kanunısani 1340

  Aza Aza Reis 
  Kütahya Mebusu Konya Mebusu  Cebelibereket Mebusu 
  Cevdet Refik İhsan

  Aza Aza Reis 
  Hakkari Mebusu Konya Mebusu  Cebelibereket Mebusu 
  Asaf Refik İhsan

Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruiye-
ti aleyhinde kavlen tahrikâtta bulunmakla maznunun 
aleyh Hafız İsmail hakkında Müddei-i Umumilikten 
tevdi’ edilen evrak; mütalaa ve icabı teemmül edildikte: 
Maznuna isnad olunan ceraimden Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu mucibince mucib-i takib ve tecziye görülen kıs-
mı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun İstanbul’da neşr ve 
ilanından akdem bulunmasına göre heyetimizce yapıla-
cak bir muamele olmamasına ve ancak Kadıköy Merkez 
Memurluğunun 7 Kanunıevvel 339 tarihli fezlekesinde 

maznunun hile ve desise istimali ile ilmühaber alarak 
hakk-ı tekaüdü ihraz etmediği halde kendisini tekaüde 
sevk ettirmiş olduğu tasrih kılınmakta olmasına naza-
ran, işbu fiil ve hareketinden dolayı maznun hakkında 
takibat-ı kanuniye icra edilmek üzere evrakın; ait olduğu 
Müddei-i Umumiliğe tevdii zımnında Müddei-i Umu-
milik Makam-ı Âlisine iadesine müttefikan karar veril-
di. 1 Cemaziyelahir 342, 8 Kanunısani 340

Aded-i Karar : 4
Evrak Numarası : 6
Sene : 40
Heyet-i Hakime : Reis: İhsan Beyefendi, Aza: Refik Beyefendi, Aza: Asaf Beyefendi
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  Aza Aza Reis 
  Hakkari Mebusu Konya Mebusu  Cebelibereket Mebusu 
  Asaf Refik İhsan

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tefev-
vühâtta bulunan Muharrem Efendi hakkındaki evrak 
mütalaa ve icabı teemmül olundu. Mumaileyhe isnad 
olunan cürm; İstiklal Mahkemesinin salahiyeti ile ala-
kadar görülemediğinden evrakın; vazifedar olan mahalle 

tevdii ve taht-ı nezarette bulunduğu anlaşılan maznu-
nun serbest bırakılması zımnında Müddei-i Umumilik 
Makam-ı Âlisine iadesine müttefikan karar verildi. 1 
Cemaziyelahir 1342, 8 Kanunısani 1340

Türkiye Büyük Millet Meclisi namına icra-yı 
muhakeme ve i’ta-yı hükme mezun heyetimiz; Rei-
sicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne ve 
cumhuriyete su-i kasd yapmak üzere çalıştıkları ve 
ezmine-i muhtelifede eşhas-ı müteaddideyi sırran ve 
kavlen hıyanet-i vataniyeyi tahrik ettikleri iddiasıyla 
maznunen mahkemeye sevk edilen Sandalcılar Cemi-
yeti Reis-i sabıkı Ali Osman ve Sandalcılar Tahsildarı 
Hasan Kahya ve Komisyoncu İlyas Sami Efendiler hak-
kında mevkufen ve Binbaşı Mesud ve ticaretle müştagil 
İbrahim ve Kommünist Mehmed Efendiler hakkında 
da gayr-ı mevkuf olarak ve firari İstanbul Mebus-ı sa-
bıkı Şükri ve Ankara Vali-i esbakı Abdülkadir Beyler 
haklarında da gıyaben ve alenen cereyan eden muhake-
meye ait zabıtname ile evrak-ı müteferriayı yegan yegan 
tedkik ve mütalaa etti. Müddei-i Umumiliğin, maznu-
nun aleyhim haklarındaki esas iddia ve talepleri; Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’yle şekl-i hükümet ve 
rical ve erkan-ı hükümete karşı su-i kasd maksadıyla bir 
cemiyet-i hafiye teşkil etmekle maznunun aleyhim bu-
lunan Ali Osman Efendi ve rüfekası hakkında cereyan 
eden muhakeme neticesinde maznunlardan Ali Osman 

Efendi’nin Milli Mücadele esnasında gördüğü hizmet-
lere mukabil kendisinde bir nüfuz ve kudret tevehhüm 
ederek ve gayet tabi bir halet-i ruhiye neticesi ve baş-
kalarının tesiri altında Heyet-i Hükümeti değiştirmek 
ve kendisinin intifaına daha ziyade hizmet edecek bir 
Heyet-i Hükümeti mevki’-i iktidara getirmek gayesini 
takiben bazı kesanı teşvik ve içtimalar akd ve bazı mü-
bahaseler icra ettiği ve bugünkü Heyet-i Hükümet hak-
kında da: Tefevvühâtta bulunduğu muhtelif şuhûdun 
huzur-ı mahkemedeki ifadelerinden anlaşılmış gerçi Ali 
Osman Efendi şahitlerin bu suretle şehadetini Sandal-
cılar Cemiyeti Riyaset ve Heyet-i İdaresine geçmek için 
aradaki rekabetten mütevellid husumete atfetmekte ve 
Cemiyet Heyet-i İdaresinin icap ederse kırk elli yalancı 
şahit getirebileceğine kani’ olduğunu söylemekte ise de 
kendisinin bu şekilde daha ziyade şahit getirebileceği 
muhakkak olmasına rağmen istinad ettiği ve gösterdiği 
şahitlerde mumaileyhin dava-yı milli esnasındaki hiz-
metlerini tadad etmekle beraber aradaki husumeti ispat 
edecek şehadette bulunmamış ve dava-yı millide bir çok 
hizmetler yapanların bi’l-ahire hıyanet ve düşmana iltica 
ettikleri bir hakikat

Aded-i Karar : 5
Evrak Numarası : 7
Sene : 40
Heyet-i Hakime : Reis: İhsan Beyefendi, Aza: Refik Beyefendi, Aza: Asaf Beyefendi

Aded-i Karar : 6
Evrak Numarası : 4
Sene : 39
Heyet-i Hakime : Reis: İhsan Beyefendi, Aza: Asaf Beyefendi, Aza: Cevdet Beyefendi



30

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



31

İstanbul İstiklal Mahkemesi

ve Ali Osman Efendi hemayarı gibi seviye-i irfanı dûn 
bulunanların muhtelif telkinât ve hissiyâtın taht-ı te-
sirinde ve intifa’ düşünceleri ile muzırr maksatlar takip 
edebileceği de her zaman görülen hadisât-ı cezaiyeden 
bulunmuş olduğundan Ali Osman Efendi’nin efkar ve 
teşebbüsâtı ve kararları noktasından Kanun-ı Ceza’nın 
58’inci maddesine tevfikan tecziyesi ve maznunlardan 
Hasan Kahya ile İlyas Sami Efendi’nin ise Ali Osman 
Efendi ile beraber bulundukları ve çalıştıkları kendi 
ifadeleri ve şuhûdun beyanâtından anlaşılmış ve İlyas 
Sami Efendi’nin bizzat kendi akrabalarının mumaileyh 
aleyhinde beyan-ı mütalaa ve şehadet eylemeleri de en 
kuvvetli bir delil görülmüş olduğundan mumaileyhima-
nın da madde-i mezkure ile tecziyeleri ve Binbaşı Me-
sud Beyle İbrahim ve Kommünist Mehmed Efendilerin 
dava ile bir alakaları sabit olamadığından beraetleri ve 
bütün bu tertibatın başında bulunan Şükri ve Abdülka-
dir Beylerin hal-i firarda olmaları, mücrim ve vicdanları 
şüpheli olduklarına en kati delil olup mumaileyhimanın 
da aynı madde ahkamına tevfikan tecziyeleri ve firar-
larının esbab-ı müşeddide-i kanuniyeden addedilmesi 
talebinden ibaret bulunmuştur. Maznunun aleyhimden 
Ali Osman Efendi: Su-i kasd yapmak üzere cemiyet 
teşkil ettikleri hakkındaki iddianın katiyen asıl ve esası 
olmadığını, bir buçuk aylık cumhuriyetten millet hiç bir 
fenalık görmemiş olduğundan cemiyet-i hafiye teşki-

line de sebep olmadığını, sebep olsa da bunu kendileri 
gibi cahil iki sandalcının katiyen yapamayacağını, bütün 
bu isnadâtın Sandalcılar Cemiyeti intihabâtı yüzünden 
olduğunu, on iki senedir reisi bulunduğu cemiyetten 
kendisini çıkarmanın güç olduğunu anlayan muhalifle-
rinin bu isnadâtta bulunarak intihabâttan iki gün evvel 
kendisini tevkif ettirdiklerini ve Cemiyeti de ellerine 
aldıklarını, aleyhinde eda-yı şehadet eden zevattan her 
bireriyle bir sebepten dolayı 336 senesinden beri husu-
met-i dünyeviyesi ve hatta Sulh Mahkemesinde davası 
olduğunu ve kendisine garazları olduğunu o zamanki 
hükümetçe de malum olduğunu, alacağını istemesinden 
dolayı muhbir Hulusi Efendi’nin kendisine muğber ola-
rak Hasan Efendi isminde birisine kendisi için “İngiliz 
casusudur” diye mektup yazmış olması ve mumaileyhin 
yine arasındaki bürudetten bi’l-istifade Laz Mustafa 
Kaptan ile Düyun-ı Umumiye Sandalcılarından İsmail 
Efendi’ye “Sizi de şahit yazdıracağım Ali Osman Hükü-
met ve Gazi aleyhinde su-i kasda cüret edeceğini bize de 
söyledi.” demiş olması ifadesinin muallel olduğunu ispat 
edeceğini, bu suretle aleyhinde bulunduğunu bildiği bir 
kimseye hükümet aleyhinde söz söylemesine de imkan 
olmadığını ve Abdülkadir Bey’i hiç tanımadığını, Şükri 
Bey ile de bir defa görüşmüş olduğunu ve diğer maznu-
nun aleyh Hasan Kahya; su-i kasd maksadıyla cemiyet-i 
hafiye teşkil edildiğini bilmediğini,
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Ali Osman Efendi ile aralarında gerek Cemiyet ve gerek 
Balıkçı Müfreze Kumandanlığı ve gerek cephane nak-
liyatı dolayısıyla bir hususiyet ve alakası olmayıp mu-
maileyhi ancak Cemiyete aza olduğunda tanıdığını ve 
hususi hiç görüşmeleri olmadığını eğer böyle bir teşkilat 
mevcut ve medhaldar olsa idi Ali Osman Efendi’nin 
tevkifinden sonra kendisinin de kaçar idüğünü, Abdül-
kadir ve Şükri Beyleri hiç tanımadığını, aleyhinde eda-
yı şehadet edenlerden Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine 
girmek istediği halde razı olmadığından dolayı Hulusi 
Efendi’nin, mazbata yaparak cemiyet azalığından çıkar-
tıldığından dolayı da Kayıkçılar Tahsildarı Mehmed Ali, 
Mehmed Sabri, Felek Mehmed, Yusuf, İshak Efendile-
rin ve rüfekasıyla Ferid Hükümeti taraftaranından mü-
rekkep olarak tanzim ve ta’lik etmiş olduğu müntahab-i 
sani listesini yırtarak Anadolu’ya taraftar olanlardan 
mürekkep bir listeyi asmasından dolayı da Yolcuzade 
mahallesi Muhtarı Ali Efendi’nin kendisine husumet-
leri olduğunu ve isnadâttan sonra Mehmed Ali Efen-
di ve rüfekasının Cemiyete aza olmuş olduklarını, di-
ğer maznun İlyas Sami Efendi de maznunlardan firari 
Abdülkadir ve Şükri Beyler ile Kommünist Mehmed, 
İbrahim Efendileri tanımadığını, Binbaşı Mesud ve Ali 
Osman ve Hasan Kahya’yı tanır ve hidemâtlarını gör-
müş idüğünü, isnadât-ı vakıanın Sandalcılar Cemiyeti 

intihabâtı zamanında yapılması rakipleri tarafından bir 
plan tahtında yapıldığı ve sırf müftereyâttan ibaret oldu-
ğunu ispat edeceğini, muhbir Hulusi Efendi’nin de her 
ikisi Gümrük Muhafaza Müfettişlerinden iken kendisi-
ne refikleri tarafından gösterilen hürmet ve muhabbe-
ti çekememesinden ve husumetinden dolayı aleyhinde 
isnadâtta bulunmuş olduğunu ve kendisinin Ali Osman 
Efendi ile görüştüğü ve lehinde idare-i kelam ettiğini 
gören diğer şahitlerin nüfuzundan bi’l-istifade yapılan 
intihabâtta Ali Osman Efendi’nin mevkiini kurtaracağı-
nı görerek bu iftiraya kendisini de dahil etmiş oldukları-
nı, hatta geçen gün yazıhanesine Rizeli Bayram isminde 
birisinin gelerek “Ben mührümü intihap için vermiştim. 
Halbuki ifadeler vermiş olduğumu duydum” dediğini bu 
da mürettep bir plan tahtında iftira edilmiş olduğuna 
delil idüğünü ve kendisi hıyanet-i vataniyeye değil, hi-
demât-ı vataniye ile tavsif olunarak bir insan olduğunu 
maznunlardan Binbaşı Mesud Bey firari Şükri Beyle 
arkadaşlığı olduğunu ve Abdülkadir Bey’i 324 senesin-
den Selanik’ten tanıdığını, Şükri Bey’in ikinci grupta ol-
duğunu bilirse de kendisi siyasetle hiç meşgul olmamış 
idüğünden bu hususta Şükri Beyle de görüşmemiş oldu-
ğunu ve Şükri Bey’in kimlerle gezdiğini de bilmediğini, 
Ali Osman Efendi’yi bir defa gördüğünü, Hasan Kahya 
ve Mehmed Efendi’yi
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tanımadığını, İlyas Sami ve İbrahim Efendiler evvelce 
kendi müfrezesinde bulunmuş olduklarından tanır idü-
ğünü, fakat cemiyet-i hafiye teşkil edildiğinden katiyen 
malumatı olmadığını, diğer maznun İbrahim Efendi 
Şükri Bey komşusu olduğundan tanıdığını fakat arala-
rı açık olduğunu, Abdülkadir Bey ve diğer maznunları 
tanımadığını, yalnız Binbaşı Mesud Bey evvelce kendi 
kumandanı idüğünden oradan tanır idüğünü ve hiç bi-
risi ile bir münasebeti ve cemiyetten de malumatı olma-
dığını; diğer maznun Kommünist Mehmed Efendi de 
su-i kasda dair bir şey işitmediğini ve maznunların hiç 
birisi ile bir yerde buluşmamış ve görüşmemiş idüğünü 
ve maznunun aleyhimden Ali Osman Efendi’nin müda-
faa şahitleri müttefikan mumaileyhin dava-yı milli es-
nasındaki hidemâtını ve Hulusi, Felek Mehmed, Hafız 
Osman ve Muhtar Ali Efendiler ile muhtelif esbabdan 
mütevellid husumetini zikr ve beyan, Hasan Kahya’nın 
müdafaa şahitleri de kezalik mumaileyhin hidemât-ı va-
taniyesini görmüş olduklarını ve Felek Mehmed, Muh-
tar Ali, Hulusi, Mehmed Sabri Efendiler ile husumet ve 
münaferetini bilir idüklerini serd ve ityan eylemişlerdir. 
Maznunun aleyhimden Ali Osman ve Hasan Kahya’nın 
Müdafaa Vekili Cemil Bey’in hulasa-i müdafaâtı dahi 
müvekkillerinin sebeb-i maznuniyet ve mevkufiyetleri-
ni intac eden ahval, Gümrük Müfettişlerinden Hulusi 

Efendi tarafından tanzim olunan ihbarnamede güya 
müvekkillerinin Reisicumhur Gazi-i Muhterem Mus-
tafa Kemal Paşa ve sair erkan-ı hükümete su-i kasdde 
bulunacakları hakkındaki isnadâttan mütevellid olup 
Hulusi Efendi’nin kadimden beri Ali Osman Efendi 
aleyhinde bir fikr-i intikam beslemekte olduğunu ve 
hatta husumeti neticesi dava-yı milli esnasında maznu-
nun aleyhima İngiliz casusu diye ihbar ve Divan-ı Harbe 
müracaata mecbur ettiği ve Divan-ı Harbce ihbar-ı va-
ki’in mahz-ı kizb olduğu sabit olarak Ali Osman Efendi 
hakkında beraet kararı verildiği ve kezalik Hulusi Efen-
di’nin, Müdafaa-i Hukuk Teşkilatında her suretle Hü-
kümet-i Cumhuriyemizin ümenasından bulunan azası 
miyanına ve bi’l-ahire İhtiyar Meclisi azalığına kabulü-
nü temenni ile diğer halde, yine Ali Osman Efendi tara-
fından redd olunması üzerine infialat-ı kalbiyesi kesb-i 
iştidad eylemiş olduğu ve maznunlar tarafından böyle 
bir hadise-i cinaiyenin ika’ına vakıfen ve bir gayret-i va-
taniye ile ihbarâtta bulunduğu bir an için kabul olunsa 
Hükümet-i Cumhuriyemizin teşkilat-ı zabıtasının mü-
kemmelliyeti itibariyle işbu cemiyetin menba’ı, merkezi 
olduğunu beyan eylediği Maksudiye Hanı’nda müvek-
killerini cürm-i meşhud halinde derdest ettirmek muk-
teza-yı akıl ve mantıktan iken ispatına muvaffak olama-
yacağı işbu isnattan dolayı bi’t-tabi’ şu tarik-i kanuniye
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tevessül etmeyerek ihbarat-ı vakıasını rüfekasından ve 
müvekkillerinin hasımları bulunan Felek Mehmed, 
Mehmed Sabri, Mehmed Ali, Hafız Osman ve Bayram 
nam eşhasın beyanâtlarına inhisar ettiği ve mumailey-
himin de bir kast-ı menfaat ve bir fikr-i intikam ile şe-
hadâtta bulunmaları müvekkillerinin tevkifinden sonra 
yapılan Sandalcılar Cemiyeti intihabâtında riyasete 
Mehmed Sabri ve azalıklarına Felek Mehmed, Meh-
med Ali ve müvekkili tarafından hizmetinden çıkarılan 
Bayram’ın pederinin de değnekçiliğe intihabı suretiyle 
mazhar-ı mükafat olmaları ile sabit idüğünü, Hasan 
Kahya aleyhindeki şahid-i vahid olan Felek Mehmed’in 
şehadetine gelince, işbu şahitle müvekkili Hasan Kahya 
arasında İstanbul İkinci Ceza Mahkemesinde seneler-
den beri derdest-i rü’yet bulunan emniyeti su-i istimal 
ve mudarebe davaları aralarındaki adavet-i dünyeviye-
nin mevcudiyetine dâl olduğu gibi şuhûd-ı merkumenin 
Damat Ferid taraftarânından intihab ettikleri ve ken-
dilerinin de dahil bulunduğu listeyi Hasan Kahya’nın 
yırtarak yerine Kuva-yı Milliye amaline hâdim zevattan 
mürekkep tanzim edilen listeyi ta’lik etmesi neticesin-
den mütevellid infial ile şehadet eylediğini vasıl-ı merte-
be-i sübut olduğunu ve şehadeti bu suretle muallel olan 
bir garazkârın ihbar-ı mücerrediyle müvekkilinin mah-
kumiyeti cihetine gidilmesi muvafık-ı nasfet ve adalet 

olamayacağı der-kar idüğünü ve kezalik izhar-ı hak şa-
hidi olmak üzere celb ve istima’ kılınan Mustafa Kaptan 
ve İsmail Efendilerin gerek münferiden ve gerek muva-
ceheten beyanlarında Hulusi Efendi’nin; müvekkili Ali 
Osman Efendi’nin mevki’-i mücrimiyet ve mahkumiye-
tini temin için Hasan Kahya üzerine Mustafa Kaptan ve 
İsmail Efendiler delaletiyle “Hakikati söylerse kurtulur.” 
diye imal-i nüfuza sa’y eylediği sabit olduğunu ve muha-
kemâtın son celselerinde 24 Kanunısani 340 tarihli he-
yete mütekaddim ihbarname ile müvekkillerine şerik-i 
cürm olmak üzere teşrik olunan İlyas Sami Efendi tara-
fından suduru rivayet olunan tefevvühâtı gerek muhbiri 
İsmail Hakkı Kaptan’ın huzur-ı mahkemede eşhedü bil-
lah tekzib ve tefevvühâtı işitmek suretiyle şahidi olduğu 
beyan kılınan şahitlerin de keza muhallefen ve mütte-
hidü’l-lafz ve’l-mana olarak haber ve malumâtları ol-
madığını yemin ile beyan eylemeleri, ikinci ihbarname-
nin de muhbir Hulusi Efendi’nin ihbarnamesi gibi bir 
maksad-ı mahsus ile tasni’ edildiğini ispat edeceğini ve 
gerçi kendisi maznunlardan İlyas Sami Efendi’nin vekili 
değilse de, Kanun-ı Ceza’nın 58’inci maddesinin fıkra-i 
mahsusasında bu gibi ef ’al-i müddea bihaya mütecasir 
olacak kesanın asl olan beraetlerinden bi’t-tecrid tecziye 
edilebilmesi için cemiyetin her halde ikiden ziyade
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olmasıyla meşrut olup halbuki Hulusi Efendi tarafından 
Cemiyetin merkezi olarak gösterilen Maksudiye Ha-
nı’nın bir cemiyet-i fesadiyeye ictimagâh olduğu taayyün 
etmemiş ve erkan-ı cemiyetten bir kimse bulunamamış 
olduğunu, makam-ı âli-i iddia taklib-i hükümeti sevi-
ye-i irfanı dûn olan bu gibi adamların yapabileceğini ve 
dava-yı millide bir çok hizmetler yapanların bi’l-ahire 
ihanet ve düşmanlara iltica ettiğinden bahisle firari Ed-
hem’i misal göstermekte iseler de Edhem’in ihanet ve 
firarı aleyhlerinde en ufak bir delil-i kanuni bile buluna-
mayan iki masumun bedelen ve bedenen mahkumiyetle-
rini intac edecek delâilden olmadığını ve müdafaa şahidi 
olmak üzere ikame ve istima’ kılınan ve her birerleri o 
mahallin esnaf-ı muteberesinden ve Halk Fırkası He-
yetinden ve Hükümet-i Cumhuriyemizin ümenasından 
bulunan şahitlerin maa’l-kasem vuku’ bulan ifadelerinde 
muhbirler ile Ali Osman ve Hasan Kahya arasındaki 
münaferet-i müdhişenin mevcudiyetine şahit oldukla-
rını beyan eyledikleri ve mahkemeye son defa takdim 
kılınan ve kizb üzerine ittifakları caiz olmayan yüzü mü-
tecaviz imza ve mührü havi mazbatada da maznunun 
aleyhimaya karşı zamirlerinde mevcud bir kin ve garaz 
ve haset ve menfaat saikasıyla isnadâtta bulunduklarının 
i’lam edilmesi ve kezalik ikinci Bayramın cemiyet inti-
hab mazbatasına vaz’ edilmek üzere alınan mührünün 
muahharen muhbir Hulusi Efendi’nin ihbarnamesine 
basıldığını gazetelerdeki cereyan-ı muhakemeden an-

layan merkum Bayram’ın bab-ı hakka müracaat etmesi 
müvekkillerinin mabihi’l-ithamları olan isnadâtın ne 
gibi bir ef ’al-i garazkârane ile tertip ve tasni’ edildiğine 
en büyük bir delil olduğunu ve bi’n-netice Hükümet-i 
Cumhuriyemize sadakatleri sabit bulunan ve bunun 
hilafını tespit edecek bir güna ef ’al ve harekâtları sabit 
değil meşkuk bile olmayan ve firari Şükri ve Abdülka-
dir Beylerle aralarında bir güna vech ve münasebetleri 
olmadığı tahakkuk eden müvekkillerinin şan-ı adaletle 
mütenasib surette asl olan beraetlerine karar verilmesi 
talebinden ibaret bulunmuştur telhis edilen iddia ve mü-
dafaât ile muhakemenin bi’l-cümle safahatını tedkik et-
tikten sonra icabı teemmül edildikte heyetimiz işbu dava 
muhakemesini neticeten ihtiva ettiği ceraimin enva’ ve 
derecâtına göre bir kaç nokta-i nazardan tedkik etmiş-
tir. 

Birincisi hıyanet-i vataniye cürmü: 
Maznunun aleyhim makam-ı âli-i iddiaca bida-

yeten mahkememize, Reisicumhur Gazi Paşa Hazretle-
ri’ne ve Cumhuriyetimize su-i kasd yapmak üzere çalış-
mak ve ezmine-i muhtelifede eşhas-ı muhtelifeyi sırran 
ve kavlen hıyanet-i vataniyeye tahrik etmek fiilinin mür-
tekibi oldukları iddiasıyla sevk edilmiş ise de maznun-
ların esna-yı muhakemedeki ifadelerinden ve dinlenmiş 
olan hukuk-ı umumiye şuhûdunun şehadâtından fiil ve 
hareketlerinde hıyanet-i vataniye cürmünün
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vücud ve husulü için kanunen muktezi olan saltanatın il-
gasına ve hakimiyet-i milliyenin bila-kayd u şart Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyet-i maneviyesinde mündemic 
bulunduğuna ve Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hi-
lafına olarak kavlen veya tahriren veya fiilen ve an-kasdın 
muhalefeti mutazammın bir şemme-i cürmüye görme-
miş ve Müddei-Umumiliğin bu hususa dair der-miyan 
eylediği mütalaa muvafık-ı nefsü’l-emr bulunmuştur.

İkincisi: Şekl-i idare-i hükümeti tebdil ve tağyir 
veya taklib-i hükümet ceraiminden birisini icra cürmü 
veyahut her iki cürmden birisine teşebbüs cürmü: Yine 
heyetimizce hukuk-ı umumiye şahitlerinden Hulusi 
Efendi’nin ihbarı üzerine Polis İdaresinin Hulusi Efen-
di ile isimlerini haber verdiği muhbirlerin ifade-i ibti-
daiyelerini havi olarak zabt ve tanzim ettiği tahkikat-ı 
evveliye mündericâtı ile ifadât-ı mezkureyi muhakeme-
ten tekrar ve teyidden ibaret olan ihbarâttan maznunun 
aleyhimin idare-i hazıra-i hükümet şeklinin tebdil ve 
tağyiri maksadıyla bir cemiyet-i hafiye teşkil ettikleri ve 
maksatlarını cebren icraya başladıkları veya bu fiilin es-
bab-ı icraiyesini tehiyye ve ihzar zımnında bazı ef ’al ve 
tedâbire teşebbüs eyledikleri anlaşılamamış ve makam-ı 
âli-i iddianın icrai taklib-i hükümetin adem-i vücuduna 
mütedair iddiası kabul edilmiş ve fakat içlerinden beş 
zat hakkındaki taklib-i hükümete teşebbüs cürmünün 
mevcut olduğuna dair olan mütalaası gayr-ı varid gö-
rülmüştür.

Üçüncüsü: Şekl-i idare-i hükümeti tebdil ve tağ-
yir veya taklib-i hükümet cerâiminden birisinin icrası 
için ittifak-ı hafi teşkiline münferiden teşebbüs: Maz-
nun-ı merkumûndan Ali Osman Reis’in cidal-i milli 
esnasında milli ordumuza cephane ve mühimmat sevk 
etmek gibi vazife-i vataniyesini ifa ettiği malum olmak-
la beraber hayat ve ef ’al-i maziye ve haliyesi ve ahval-i 
ruhiyesi itibariyle vaziyet-i hayatiyesinde daima mevcu-
diyetini arzu eylediği nüfuz ve kuvvetin temin-i husulü 
emrinde ümit ettiği derecede müzaheret görmediğini 
zanneylemek ve bazı telkinât ve tesirâta tabi olmak su-
retleriyle hasıl eylediği adem-i memnuniyet ve hoşnudi 
hissinin icabı olmak üzere şekl-i hazır-ı idarenin tebdili 
ve hükümetin taklibi maksadıyla bir ittifak-ı hafi teşki-
line dair muhbir Hulusi ve Kahya vekili Bayram Efen-
dilere teklifte bulunduğunu mumaileyhimden Hulusi 
Efendi’nin, kendisine bir kaç defa Ali Osman Reis’in: 
“Hulusi seni aza yapacağım dikkat et, deli kafaya gitme, 
gebereceksin ve biz Osmanlı Padişahlığı yapacağız.” diye 
söylediğine ve bu miyanda Reisicumhur Paşa Hazretle-
ri’yle rical, erkan ve rüesa-yı hükümete sebb ve şetm et-
tiğine ve yine bir defa Ali Osman’ın kendisine “Ben seni 
böyle mi yaparım ola ola ne oldun bir bekçibaşı oldun 
asıl Cemiyete aza olmalı idin.” dediğine ve yine balık-
hanede bir gün şeriki Yakub Efendi’nin yazıhanesinde 
Gazi Paşa ve rüfekasına küfrettiğine ve yine muhbirler-
den Hafız Osman Efendi’nin Hulusi Efendi’ye “Maksu-
diye Hanı’nda bir Cemiyetimiz vardır. Biz hükümeti de-
vireceğiz yerine geçeceğiz adamlarımız iyidir gel seni de
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aza kaydedelim diye teklif ettiğine dair Hulusi Efen-
di’nin ifadesine atfen ve şahit Mehmed Kahya’nın veki-
li Bayram’a Ali Osman Reis’in “Şimdiye kadar Ankara 
Hükümeti’ne çalıştın da ne oldun gel bizimle çalış diye 
teklifte bulunduğu hakkında Bayram’ın ifadesine atfen 
ve şahit Bayram Efendi’nin kendisinin Yunanistan’dan 
esaretten avdetinde köprübaşında tesadüf ettiği Ali Os-
man Reis’in “Gel seni kulübe yazdırayım. Bizim efen-
diler ile görüştüreyim. Bu hükümet gavurdur yakında 
dağılacaklar, parçalayacağız, öldüreceğiz” diye ifade ve 
teklifte bulunduğuna ve şahit Tahsildar Mehmed Ali 
Efendi’nin bir gece Hafız Osman Efendi ile çaycıda 
otururken Hulusi Efendi’nin gelerek “Ali Osman Reis 
Gazi Paşa Hazretleri’nin aleyhinde bulundu, geçen gün 
de bir Cemiyete beni aza yapmak istedi” diye söylediği-
ne ve şahit Muhtar Ali Efendi’nin bir gün Mahmudiye 
caddesinde kapalı kahve önünde dururken Ali Osman 
Reis’in elinde bir Tanin Gazetesi ile gelerek “Yedi mil-
yon liramız var. Teşkilatımız mükemmeldir tasdikten bir 
hafta sonra faaliyete geçeceğiz diye söylediğine müte-
dair olan ihbarâtı ve Sabri Efendi’nin; Ali Osman Re-
is’in “Çok zamandan beri faaliyette olup Rize Oteli’nde 
geceleri içtima’ ettiklerine ve bu içtimalarda İlyas Sami, 
Rafet, Hüseyin Efendilerin de bulunduklarını esnafın 
söylediğine ve kendilerinin de bu adamların girip çık-
tıklarını gördüklerine ve hükümet-i hazıraya muhalif 
olduğunu bildiğine ve kahvede Mustafa Kemal Paşa 

Hazretleri’ne tefevvühâtta bulunduğu mealinden olan 
ifade-i mazbutası ile sabit olmuş ve maznun-ı merkum 
tarafından ikame edilip istima’ kılınan müdafaa şuhûdu-
nun şehadâtı delail-i mevcudeyi cerh ve iptal edici bir 
surette olmadığı gibi müdafaa vekilinin; isnad-ı vakiin 
Sandalcılar Cemiyeti yüzünden husule gelen münaferet 
ve husumet-i şahsiye saikasıyla li-garazin vaki’ olduğu 
yolunda hukuk-ı umumiye şuhûdunun cerh ve ta’liline 
mütedair serd eylediği müdafaası şuhûd arasında mev-
cudiyetini ifade ettiği husumetin husumet-i kanuniye-
den madud olamaması cihetiyle varid ve Müddei-Umu-
milik Makam-ı Âlisinin nev’-i cürm hakkındaki talebi 
dahi muvafık-ı nefsü’l-emr görülmemiş ve maznun-ı 
merkumun hareket-i vakıasının Kanun-ı Ceza’nın elli 
sekizinci maddesinin son fıkrasına muvafık ef ’al-i te’di-
biyeden olduğuna heyetimiz müttefikan temin-i kanaat 
etmiştir.

“Netice”
Maznunun aleyhimden harekât-ı milliye esna-

sındaki hidemât-ı vatan-perveranesiyle temeyyüz etmiş 
ve esasen kendisinden böyle bir fiilin vuku’u gayr-ı me-
mul ve muntazar bulunmuş olan Binbaşı Mesud Bey’in 
ve yine maznunlardan İstanbul Mebus-ı sabıkı Şükri ve 
Ankara Vali-i sabıkı Abdülkadir Beylerle Hasan Kahya 
ve İlyas Sami ve Kommünist Mehmed
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ve İbrahim Efendilerin Cumhuriyetimize ve Reisicum-
hur Gazi Paşa Hazretleri’ne su-i kasd icrası suretiyle 
hıyanet-i vataniye ve şekl-i idareyi tebdil ve hükümeti 
taklib ceraimini irtikab ettikleri hakkında kanaat-bahş-ı 
vicdan olacak derecede esbab ve delâilin adem-i vücudu 
hasebiyle beraetlerine ve mevkuf Hasan Kahya ile İlyas 

Sami Efendilerin tahliye-i sebillerine ve Ali Osman 
Reis’in hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın elli 
sekizinci maddesinin son fıkrasına tevfikan ve ibtida-yı 
tarih-i tevkifinden itibaren bir sene müddetle hapsine 
vicahen ve müttefikan karar i’ta ve al’el-usul kıraet ve 
tefhim kılındı. 29 Cemaziyelahir 1342, 5 Şubat 340

  Aza Aza Reis 
  Kütahya Mebusu Hakkari Mebusu  Cebelibereket Mebusu 
  Cevdet Asaf İhsan
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99

İstanbul İstiklal Mahkemesi



100

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



101

İstanbul İstiklal Mahkemesi



102

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



103

İstanbul İstiklal Mahkemesi



104

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



105

İstanbul İstiklal Mahkemesi



106

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



107

İstanbul İstiklal Mahkemesi



108

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



109

İstanbul İstiklal Mahkemesi



110

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



111

İstanbul İstiklal Mahkemesi



112

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



113

İstanbul İstiklal Mahkemesi



114

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



115

İstanbul İstiklal Mahkemesi



116

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



117

İstanbul İstiklal Mahkemesi



118

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



119

İstanbul İstiklal Mahkemesi



120

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



121

İstanbul İstiklal Mahkemesi





123

İstanbul İstiklal Mahkemesi

KARAR 2 Hüseyin Cahid Bey ve Rüfekası Hakkında Zabıtname



124

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



125

İstanbul İstiklal Mahkemesi



126

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



127

İstanbul İstiklal Mahkemesi



128

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



129

İstanbul İstiklal Mahkemesi



130

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



131

İstanbul İstiklal Mahkemesi



132

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



133

İstanbul İstiklal Mahkemesi



134

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



135

İstanbul İstiklal Mahkemesi



136

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



137

İstanbul İstiklal Mahkemesi



138

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



139

İstanbul İstiklal Mahkemesi



140

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



141

İstanbul İstiklal Mahkemesi



142

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



143

İstanbul İstiklal Mahkemesi



144

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



145

İstanbul İstiklal Mahkemesi



146

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



147

İstanbul İstiklal Mahkemesi



148

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



149

İstanbul İstiklal Mahkemesi



150

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



151

İstanbul İstiklal Mahkemesi



152

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



153

İstanbul İstiklal Mahkemesi



154

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



155

İstanbul İstiklal Mahkemesi



156

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



157

İstanbul İstiklal Mahkemesi



158

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



159

İstanbul İstiklal Mahkemesi



160

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



161

İstanbul İstiklal Mahkemesi



162

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



163

İstanbul İstiklal Mahkemesi



164

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



165

İstanbul İstiklal Mahkemesi



166

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



167

İstanbul İstiklal Mahkemesi



168

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



169

İstanbul İstiklal Mahkemesi



170

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



171

İstanbul İstiklal Mahkemesi



172

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



173

İstanbul İstiklal Mahkemesi



174

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



175

İstanbul İstiklal Mahkemesi



176

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



177

İstanbul İstiklal Mahkemesi



178

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



179

İstanbul İstiklal Mahkemesi



180

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



181

İstanbul İstiklal Mahkemesi



182

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



183

İstanbul İstiklal Mahkemesi



184

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



185

İstanbul İstiklal Mahkemesi



186

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



187

İstanbul İstiklal Mahkemesi



188

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



189

İstanbul İstiklal Mahkemesi



190

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



191

İstanbul İstiklal Mahkemesi



192

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



193

İstanbul İstiklal Mahkemesi



194

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



195

İstanbul İstiklal Mahkemesi



196

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



197

İstanbul İstiklal Mahkemesi



198

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



199

İstanbul İstiklal Mahkemesi



200

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



201

İstanbul İstiklal Mahkemesi



202

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



203

İstanbul İstiklal Mahkemesi



204

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



205

İstanbul İstiklal Mahkemesi

KARAR 3 Hacıdedezade İbrahim Edhem Efendi Hakkında Zabıtname



206

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



207

İstanbul İstiklal Mahkemesi



208

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



209

İstanbul İstiklal Mahkemesi





211

İstanbul İstiklal Mahkemesi

KARAR 6 Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Suikaste Teşvik Davası Hakkında Zabıtname



212

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



213

İstanbul İstiklal Mahkemesi



214

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



215

İstanbul İstiklal Mahkemesi



216

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



217

İstanbul İstiklal Mahkemesi



218

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



219

İstanbul İstiklal Mahkemesi



220

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



221

İstanbul İstiklal Mahkemesi



222

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



223

İstanbul İstiklal Mahkemesi



224

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



225

İstanbul İstiklal Mahkemesi



226

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



227

İstanbul İstiklal Mahkemesi



228

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



229

İstanbul İstiklal Mahkemesi



230

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



231

İstanbul İstiklal Mahkemesi



232

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



233

İstanbul İstiklal Mahkemesi



234

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



235

İstanbul İstiklal Mahkemesi



236

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



237

İstanbul İstiklal Mahkemesi



238

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



239

İstanbul İstiklal Mahkemesi



240

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



241

İstanbul İstiklal Mahkemesi



242

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



243

İstanbul İstiklal Mahkemesi



244

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



245

İstanbul İstiklal Mahkemesi



246

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



247

İstanbul İstiklal Mahkemesi



248

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



249

İstanbul İstiklal Mahkemesi



250

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



251

İstanbul İstiklal Mahkemesi



252

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



253

İstanbul İstiklal Mahkemesi



254

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



255

İstanbul İstiklal Mahkemesi



256

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



257

İstanbul İstiklal Mahkemesi





Ekler
İstanbul İstiklal Mahkemesi ile İlgili Belgeler



260

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

İstanbul Baro Reisi Lufi Fikri Bey’in gözaltı kararı



261

İstanbul İstiklal Mahkemesi

İstanbul Baro Reisi Lutfi Fikri Bey’in tutuklanma kararı



262

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

İstanbul İstiklal Mahkemesi Çalışma Raporu (s. 1)



263

İstanbul İstiklal Mahkemesi

İstanbul İstiklal Mahkemesi Çalışma Raporu (s. 2)



264

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Mahkeme Müzekkeresi



265

İstanbul İstiklal Mahkemesi

Baro Reisi Lütfi Fikri Beye ait vekaletname



266

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Mahkeme ile İlgili Haberlerin Yer Aldığı Bazı Gazeteler

21 Ağustos 1921 tarihli Akşam Gazetesi



267

İstanbul İstiklal Mahkemesi

9 Teşrinisani 1339 tarihli Akşam Gazetesi



268

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

10 Teşrinisani 1339 tarihli Akşam Gazetesi



269

İstanbul İstiklal Mahkemesi

11 Teşrinisani 1339 tarihli Akşam Gazetesi



270

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Hüseyin Cahid Beyin ‘Tanin’ gazetesinde yayımlanan müdafaası



271

İstanbul İstiklal Mahkemesi

8 Teşrinievvel 1339 tarihli Tanin Gazetesi



272

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

10 Teşrinievvel 1339 tarihli Tanin Gazetesi



273

İstanbul İstiklal Mahkemesi

13 Kanunıevvel 1339 tarihli Tanin Gazetesi



274

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

28 Teşrinievvel 1339 tarihli İleri Gazetesi



275

İstanbul İstiklal Mahkemesi

18 Kanunıevvel 1339 tarihli Vatan Gazetesi



276

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

5 Kanunıevvel 1339 tarihli Tanin Gazetesi



277

İstanbul İstiklal Mahkemesi

30 Teşrinievvel 1339 tarihli Tevhid-i Efkâr Gazetesi



278

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

14 Kanunıevvel 1339 tarihli İkdam Gazetesi



279

İstanbul İstiklal Mahkemesi

28 Kanunıevvel 1339 tarihli Vakit Gazetesi



280

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Ağa Han ve Emir Ali’nin Hilafet hakkındaki mektubu (s.1)



281

İstanbul İstiklal Mahkemesi

Ağa Han ve Emir Ali’nin Hilafet hakkındaki mektubu (s.2)



282

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Ağa Han ve Emir Ali’nin Hilafet hakkındaki mektubu (s.3)



283

İstanbul İstiklal Mahkemesi

Ağa Han ve Emir Ali’nin Hilafet hakkındaki mektubu (s.4)



284

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

“Hilafet Meselesine Dair”
“Ağa Han ve Emir Ali Hazretlerinden Hey’et-i Vekile Reise İsmet Paşa Hazretlerine gönderilen İngilizce 

mektubun suret-i mütercimesidir.”
başlıklı Tanin gazetesi haberi



285

İstanbul İstiklal Mahkemesi

“Hilafet ve İngiltere Cemiyet-i İslamiyesi”
“Gazi Reis-i Cumhurumuza gönderilen bir mektup”

başlıklı İkdam gazetesi haberi



286

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

“Hilafet Meselesi Hakkında Hind Müslümanlarının Fikri”
“Ağa Han ve Emir Ali Makam-ı Hilafetin vaziyeti hakkında İsmet Paşa’ya bir mektup gönderdiler.”

başlıklı Tevhid-i Efkâr gazetesi haberi




