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kat icrası için takrirlerini verdikleri gün hadiseden âri 
olarak' haberdar olduğum cihetle kâfi derecede hazır
lanmamış, tabiatiyle Heyeti Celilenizi lâyıkiyle tenvir 
edememiştim. Bugün tahkik heyetinin ittihaz eylemiş 
olduğu karardan bilistifade huzuru âlinizde bu kürsü 
milletin bahşettiği salâhiyete binaen bugüne kadar 
beraber yaşamakta olduğunuz bir arkadaşınızın ka
rakteri hakkında biraz izahat ve ifa eylediğim vazi
feden dolayı size ve milletime açık hesap vermek iste
rim. 

Her şeyden evvel şurasını arz edeyim ki, maruza
tımın istihdaf eylediği gaye heyeti tahkikiye raporunu 
tâlil etmek ise de hiçbir zaman bu raporun hüküm
den İska t edilmesini isteme'k değildir. Benim masum 
veya mücrim olup olmadığımın Cumhuriyet Adliye
sinden sâdir olacak bir kararla halledilmesini istiyo
rum. Cumhuriyet Adliyesinin geçireceği bu imtihanda 
muzaffer çıkacağıma kuvvetle imanım vardır. 

Evet, Divanı Âliden sâdir olacak karardır ki, ben
denizin hüviyetime indirilen bu irtikâb damgasının 
hak ve adle mukarin olup olmadığını tespit edecektir. 
Zira ancak hâkim irfanıdır ki, yalnız kanunî, hâkim 
vicdanıdır ki yalnız adli düşünür ve hisseder. 

Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz ki, inkilâplar seyir
lerini takip ederler. İnkilâpçılar hemen her zaman ay
nı haleti ruhiyeyi izhar ederler. Dün omuz omuza ka-
lai müşkülâtı toslayan iki inkılâpçı kalanın sükutu
nu müteakip daha yüzlerindeki yara bereleri silmeye 
vakit bulmadan darbelerini birbirlerine indirdiklerini 
görürsünüz. Diyebilirim ki, bu eşkâli mücadelat ada
dı beşer kadar değişir fakat muharrik ve saiki her 
zaman birdir. 

Evet arkadaşlar, bunların birbirlerine isnat ettik
leri zahirî sebepler bazan o kadar dalgalanır,, o kadar 
bulanır ki, buna söyleyen dahi inanmaya başlar. Bil
farz vettakdir ben Yavuz ve Havuzun ihalesinden ir
tikap ile değil, Yavuz'un toplarını çalıp satmış ol
makla ittiham edilmiş olsaydım bile buna siz de, ben 
de inanacaktım. Kendini anladığı bir günden beri in
kılâp ve ihtilâl mücadeleleri içinde ömrünü geçirmiş 
olan İhsan, en namuskâr bir hükümet olan Cumhu
riyet kabinesinde hırsızlıkla ittiham edilmemeli idi. 

İnkılâpçılığa bir nefer olara'k başlayan ve nihayet 
bir vekil olacak derecede büyük ve yegâne liderinin 
teveccühünü kazanan ihsan, kendisine gösterilen bu 
teveccüh ve itimada leke sürecek bir karakterde de
ğildi ve olamazdı. Bu tarzı hareketin de inkilâbımız 
için müfit olduğuna, inkılâbımızı beslediğine kani ol
saydım, uğruna başımızı koyduğumuz inkılâp için na

musumu da feda ederdim. Fakat Cumhuriyetin ma
sum simasında böyle iğrenç çizgiler yapmak bilmem-
ki onu siler mi? Arkadaşlar, ben elimde inkilâp bay
rağı, cebinde banknot destesi taşıyanlardan değilim. 
Hayatımın her noktasını açar, maişet tarzımın her he
sabını veririm ve hep beraber bu muhasebeyi yapma
ya da amadeyim. Evet arkadaşlar irtikâp, irtişa öyle 
cürümlerdir ki, bunların vücuduna alelekser delaili 
zahiriye ile kani olabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, 1336 senesinden beri mebus 
bulunuyorum. Üç seneye karip bir müddet de Bahri
ye Vekâletinde bulundum. Bu üç sene zarfında İş 
Bankası Meclisi İdare Azalığında ve mebuslukta ve 
vekillik tahsisatından ta'kribi olarak senede yirmi bin 
liraya yakın para almaktayım. Beni tanıyanlar bilir
ler ki, hayatımda sefahet namına bir şey yapmış 
adam değilim. Evimden Vekâlete, Vekâletten evime 
gider bir adamım. Fevkalâde masraf olarak 7 000 
liraya mühendis ve müteahhit Tahsin Beye evimi ta
mir ettirdim. 2 200 liraya Holtsman Şirketine ayrı 
bir salon yaptırdım. Bilecik Mebusu İbrahim Beyin 
verdiği bedelsiz keresteler ve mebzul bulunan taşla 
takriben iki bin lira sarfiyle de ayrı küçük bir daire 
yaptırdım. Evimin mobilyası beş bin lirayı tecavüz 
etmez. Görülüyor ki masarifi fevkaladem bu üç sene 
zarfında 17 000 lirayı tecavüz etmiyor. Acaba benim 
mevki imde ve mârülarz varidatı bulunan bir adam bu 
kadarcık bir şey yapamaz mı? 

Efendiler, bütün bankalar elinizde; benim ve bana 
yakinen karabet ve rabıtası olanların namına on pa
ram var mıdır? Tahkik edebilirsiniz. Bugün param 
olmamasına ben de mütehayyirim. Fakat beni yakın
dan tanıyanlar için bir hakikattir ki, param yoktur. 
Ortalıkta deveran eden dedikoduları izale etmek, saf 
ve temiz vicdanlardaki mütereddit duyguları tespit 
etmek için böyle bir muhasebeye çekildiğim için He
yeti Celilenize müteşekkirim, tttihamın çok çirkin ol
masından çektiğim ızdırap çok ağır olmakla beraber 
muhasebe imkânını bulmuş olduğumdan da müteselli 
olmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, vekil olmadan evvelki para 
kazanmak için yaptığım faaliyetlerden bahsetmeye
rek, yalnız üç sene vekilliğim esnasında elime geçen 
elli altmış bin lira ile yaşadığım hayatın mümkün 
olup, olmadığının, bunda bir fevkalâdelik bulunup bu
lunmadığının' takdirini vicdanı âlilerinize tevdi eyle
rim. 

Kablelinkılâp siyasî hayata atıldım. Arkadaşları
mın itimat ve teveccühünü kazanarak ittihat ve te-
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