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endişelerden sonra bugün Türk matbuatını ve
Türk umumi efkârını objektif olarak, hislerden
•münezzeh, muayyen siyasi endişelerden uzak ola
rak tetkik edenler ve tesbit edenler görecekler
dir ki, her halde 7 - 8 Mayıs günü kafalarda hu
sule gelen istifamlar ne şekle gelmiştir, kimler
tertipçidir, kimler büyük Türk Parlâmentosuna
gölge düşürmek ve tahribetmek için kendilerini
yetkili görmüşler ve tecavüz etmişler veya böy
le bir oyunun içine girmişlerdir. Büyük Türk
Milleti her halde bugün kararını vermiş durum
dadır.
Aziz senatörler; gayet açık ve sarih olarak
beyan ediyorum, gayet açık ve sarih olarak isbata davet ediyorum. İçişleri Bakanı olarak ve Hü
kümet olarak 6 - 7 Mayıs günü vaki ihbar üze
rine eğer Türk Parlâmentosunda bir arama, onun
şahsyeti mâneviye ve hükmiyesi zımnında tek
bir telkin ve telmihte, tek bir görüşde bir kim
seye telkinde bulunmuşsam, görüş bildirmişsem
isbat edilir ve delilleri ortaya konursa, tekrar
ediyorum makamımı terke amadeyim.
Aziz arkadaşlarım, bir ihbarı, Türk Ceza Ka
nununun 235 nci maddesine göre bir ihbarı, ge
ce saat birde verilen bir ihbarı yetkili bir sıfatı
olan bir kimseye bildirmek benim vazifemdi, bu
nu yaptım. Ancak intikaldir, ancak bildirmedir;
onun haricinde tek bir telkin, tek bir tavsiye ve
telmih ve tek bir talimat yoktur.
Bu itibarla, bu kadar rahat konuşuyorum,
bu kadar tok konuşuyorum, hakkımdan eminim,
Cenabı Hak huzurunda, kanunları millet için tat
bik etmeye yemin etmiş bir insan huzuru için
de konuşuyorum. Aksini ispat edemiyeceklerdir, aksine hareket edenler mahkûm olacaklar
dır, aksine hareket edenler tertipçilerdir. Arka
daşlarım, ben monarşi idaresinin, meşrutiyetin
siyasi oyunlarından ve onların zihniyetinin mi
rasından gelmiş bir insan değilim. Ben İttihat
Terakkinin, Hürlryet ve İtilâfın, Serbest Fır
kanın ve son devrin çeşitli siyasi hâdiseleri ve
oyunlarının zihniyetini taşıyan bir mirasın nes
li, insanı ve zihniyetini temsil eden insan de
ğilim. Sadi Koçaş Beyefendi gayet iyi bilirler,
dini siyasete alet etmem, ama inandığımı söy
lüyorum, Allah kelâmını inanarak söylüyorum,
söylemekte de devam edeceğim. Ama sizin gibi,
her müslüman gibi. Ama irticaa, taassuba, fa
natizme giden her hareketin karşısına bu va
tanın, bu memleketin faziletli, namuslu bir in
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sanı olarak dikileceğim ve direneceğim. Aynı
tarzda müesses nizamı yıkmaya matuf, Anaya
sa nizamım yıkmaya matuf her türlü hareket
ve teşebbüsün karşısında hayatımı feda ederce
sine mücadele edeceğim, bir köy çocuğu olarak
mücadele edeceğim. Biz buraya, evet, 27 Ma
yıs Anayasasının tanıdığı haklarla geldik. Bu
nu şurada inkâr edecek kimse yoktur. Ama onu
kendi arzularına göre, kendi arzularını yerine
getirmiyen insanları, kendi arzuları yerine gel
medi diye tahrip ve tahrif etmek istiyenlere
karşı duracağız. Bunu Yüksek Senato huzurun
da samimiyetle beyan ediyorum ve tescil ettir
mek istiyorum arkadaşlarım. Bu itibarla kıy
metli senatörler; suçluların haleti ruhiyeti için
de değilim. Suçluların telâşı içinde değilim. Va
zifesini bu mânevi müeyyidelerden ve kanun
sevgisinden alan ve millet sevgisinden alan ve
şahsan mücadele ederek, bütün hayatı fazilet
lerle dolu, bütün hayatının hesabı verilmiş ve
verileibilecek bir köy çocuğu olarak beyan edi
yorum ki; suçlu kimse delillerini ortaya koy
sunlar. Nüvit Yetkin Beyefendi, hukukçu, avu
kat Nüvit Yetkin Beyefendi burada kendileri
ni zorladılar konuşurken. Hukukçu olarak de
lil göstersinler, vesika göstersinler. Lütfen ko
misyondaki şahit ifadelerini ortaya koysunlar.
Hepsi meydanda. Odacılar ve kâtipleri dahi
bir aramanın yapılmadığım, sureti katiyede
daktilo ve teksir makinalarmm numaraları ile
tesbitinin yapıldığını bizatihi kendileri beyan.
ediyorlar. Aynı tarzda Millî Birlikçilerin oda
sında dahi bir arama yapılmadığını ben şahit
ifadelerinden öğreniyorum beyefendiler. Bunun
müdafaasını ben yapacak değilim, şahitler var
dır, vesikalar, deliller konuşsun. Çok rica edi
yorum, şerefli insanları, namuslu ve faziletli
insanları muayyen maksatlara ulaşmak için
mahkûm etmek zordur ve günahtır. Arkadaş
lar objektif ve samimî olalım. Zaman, hakikat
leri ve her şeyi ortaya çıkaracaktır. Bu mese
lede kimin ne kadar samimî olduğunu, kimin
tertip ve oyunlar içerisinde muayyen hedefle
re gitmek gayesiyle bunları zorladığını ve bu
meseleleri ortaya çıkardığım, hakikatleri za
man mutlak surette ortaya çıkaracaktır. Buna
sureti katiyede inanıyorum arkadaşlarım. Onun
için meseleyi Hükümet olarak, İçişleri Bakanı
olarak, - Başbakanı karıştırmamalıyız - vazife
mi yaptım. Eğer şu söylediklerim suç ise ar-
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