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Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Nurettin Ali Avni II. Rüştü 
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,10 

Reis — Refet B. 
Kâtipler -.Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ), Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Menemen kazasile Manisa ve Balıkesir 
merkez kazalarındaki örfî idarenin bir ay temdidi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Hadisei irticaiye dolayısile Menemen Kazasile 

Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında 1 kânunu
sani 1931 tarihinden itibaren bir ay müddetle ilân 
olunan idarei örf iyenin derdesti tetkik ve tahkik bu
lunan işler ve idarei örfiye olmıyan mahallerden 
celbolunmakta bulunan maznunların muhakemeleri
nin bitirilmesi için hitamından itibaren bir ay 
müddetle temdidine Meclisi Âlinin müsaade buyur
masını teşkilâtı esasiye kanununun 86 inci maddesi 
mucibince arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Reis — Malûmu âliniz Menemenle bir kaç yer
de bir ay müddetle idarei örfiye ilân edilmişti. Hü
kümet temdidini talep ediyor. Hitamından itiba
ren bir ay müddetle temdidini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Hitamından itibaren bir ay müd
detle temdidi kabul edilmiştir. 

2 — Bahriye mütehassıs zabitanına verilecek 
zamaim hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
10 - I - 1928 tarih ve 33 - 371 - 733 numaralı 

tezkere cevabıdır: 
Mütehassıs deniz zabitanına verilecek zamaim 

hakkında Bütçe Encümeninde bulunan kanun lâyi
hasının iptali, M. M. Vekâletinden yazılan 2 -1 -1931 
tarih ve 83/261 numaralı tezkerede istirham edil
mektedir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelûsul gönderiyoruz. 

3 — Mardin Mebusu Nuri Beyin, kelebek has
talığının distofajin veya mümasili ilâçlarla imhası 
ve diğer tufeylât hastalıklarının tedavisi hakkın
daki kanun teklifinin geri verilmesine dair takriri 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kelebek hastalığının distofajin veya mümasili 

ilâçlarla imhası hakkında olup halen Bütçe Encüme
ninde bulunan kanunî teklifinin hükümleri kanunu 
mahsusla temin edilmiş bulunduğundan iadesine 
müsaade buyrulmasını rica. eylerim efendim. 

Mardin 
Nuri 

Reis — İade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Ankara İstiklâl Mahkemesince 10 sene 
hapse mahkûm edilen Süleyman Badi Beyin sıhhî 
vaziyetinden dolayı geri kalan cezasının affi hak
kında 3/559 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Söz istiyen var mı? 
(İzah etsinler sesleri). 
Adliye Encümeni namına Sadık B. (Balıke

sir) — Efendim; Ankara İstiklâl Mahkemesince 
on sene hapse mahkûm edilen Süleyman Radi Be
yin sıhhî vaziyetinden dolayı affi için encümene 

tur. 
[1] 51 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

müracaatı vardır. Evrakı geliyor, malûmu âliniz 
Meclisi Âli; maluliyeti daimeden olanı affü refe-
tini gösterir ve zaten hastalığı, iki gözleri görmü-
yormuş, tıbbı adlî rapçrunda diyor ki, iki gözü gör
müyor. Mahbusiyet hayatı ile haricî hayatı ara
sında bir fark yoktur . Binaenaleyh maluliyeti 
daime dolayısile Adliye Encümeni, Reisicumhurun 
salâhiyeti dahilinde gördüğü için o tarikten affo
lunabilirler. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Salâhiyeti 
haricî görüyor. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) —Efen
dim ; mazbata muharriri beyefendi diğer bir af. 
meselesi ile bunu karıştırdılar, İşlerin çokluğun-
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dan hatırda kalmıyabilir. O mesele mevzubahs 
değildir. Gözleri kör olan adam bu değildir. Bu 
adam ruhî bir hastalığa duçar olmuştur. Bu has
talık hapishanede kalmaktan ileri geliyormuş ve 
tıbbı adlî bir kaç defa muayene etmiş. . 

Hatta yeni ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun verdiği salâhiyete binaen bunu muvakkaten 
tahliye etmiş. Bir müddet sonra yine hepsini iade 
etmişler ve tıbbî adlî demiş ki bu suretle olamaz. 
Çünkü bu mahpus mahpusta kaldığı müddetçe ve 
bu halini düşündükçe o hastalığın tesiri altında 
kalacak ve katiyen kurtulamıyacaktır. 

Adliye Vekâleti ise bu maluliyeti, daimî malu
liyet halinde göremedi. Bu sebeple teşkilâtı esasiye 
kanununun 42 inci maddesi mucibince Hükümetçe 
Reisicumhur Hazretlerinin affine arzedemedik. Ay
ni zamanda muhakkak affedilmelidir diye kendi
miz de bir karar veremedik. Affi sureti mahsusada 
Meclisi Âlinin takdirine bıraktık. Encümen ise; 
maluliyeti daime mevzubahstır, mesele Hükümetçe 
takdir ve ona göre hareket edilsin diyor. Eğer tas
vibi âliye iktiran ederse meseleyi bir daha tetkik 
ederiz. 

Sadık B. (Balıkesir) — Af finizi istirham ede
rim. Encümenden iki tane af mazbatası geçmiştir. 
Birisi âma olan bir zat hakkındadır. Diğeri Radi 
Bey hakkında, bendeniz müzakerenin iptidasında 
bulunamamıştım. İzahat isteriz denirken Meclise 
iştirak ettiğim için âma ile Radi Beyin işini karış
tırmış oldum. Affinizi rica ederim. Halbuki şimdi 
mevzubahs olan Radi Beyin hastalığı ise ruhî bir 
hastalıktır. 

Tıbbı adlî raporu diyor ki bu zat delidir ve 
mahpusiyet devam ederse veya tekrar hapse gire
ceği tahakkuk ederse devam eder diyor ve rapo
run sonunda da «bu maluliyet daimidir» deniliyor. 
Maluliyet daimî olunca teşkilâtı esasiye kanunu-1 
nun 42 inci maddesi mucibince Hükümetin inhası 
ile Reisicumhurun tasdikına arzedilir. j 

• Meclisin salâhiyeti hükümranisinden olan ki- j 
sımda cezaların tahfif ve tahvili vardır. Tıbbı adlî 
raporunun nihayetinde mumailyehin hastalığında 
daimî maluliyet kaydı bulunduğuna mebni encümen 
de bu mülâhazaya binaen Reisicumhurun affi tari-
kile yapılması muvafıktır dedik. 

Kemal B. (Adana) — Raporu sonuna kadar 
okusunlar. 

Sadık B. (Balıkesir) — Raporda; arzolunan 
3İnnet, maluliyeti daime mahiyetindedir deniliyor. 
Rapor burada değildir. İsterseniz getirelim. 

Reşit B. (Gaziantep) — Encümen Meclisin sala-. 
ıiyeti dahilinde değil, Reisicumhurun salâhiyeti 
dahilindedir diyor; doğrudur. Fakat Meclis te 
affedebilirdi. 

Sadık B. (Balıkesir) — Encümen buna lüzum 
görmedi ve Meclisin bu hususta vasi salâhiyeti var-
lır. Tarikati salâhiyeden mahkûm imiş. Üç kar-
ieş imişler. Maluliyeti daime mülâhazasile idarî 
mahiyette görülmüş, bunun için encümen de bu 
?ekil tecelli etti. Eğer tedbiri idarî yaparlarsa ola

bilir, idareten Adliye Vekâleti yapabilir. 
Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Adliye Vekili 

Beyden bir sual soracağım. Bu ruhî hastalık malu
liyeti daime olabiliyor mu? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Ma
lûmu âliniz maluliyeti daime meselesi teknik bir me
seledir. Esasen biz tamamile halledemediğimiz için
dir ki Reisicumhur Hazretlerinin affetmesi cihe
tine gidemedik, onun için Meclisi Âliye arzettik. 

Mustafa B. (Tokat) — Bunu da ramazan hür
metine affedelim. Reye koy Reis Bey! 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Mah
kûm esasen istiklâl Mahkemesi mahkûmudur. 

Evvelce müracaat etmiş ve müracaatı Meclisi 
Âliye arzolunmuştur. Sonra da üç defa muayenesi 
icra edilmiştir. Tıbbı adlî raporunda ısrar edili
yor ki; bunu tekrar hapisaneye koyacak olursanız 
bu hastalıktan kurtulamıyacaktır. Yalnız ceza usulü 
muhakemeleri maddeleri muvakkat bir tedbir ola
rak tatbik olunacak olursa yine bu hastalıktan kur
tulamıyacaktır. Müsaade buyurursanız maluliyeti 
daime dediğimiz vakitte benim kendi kanaatimce 
bir mütehassıs sıfatile değil, maluliyeti daimeyi 
tefsir ettiğim zamanda derim ki eğer bu adam ha-
pisaneden çıkacak olursa eyi olacaktır. Yalnız has
talık ruhîdir. Hapishaneden çıkacak olursa zail ola
caktır. Tabiri fennisile dacrete tabi olmıyacaktır. 
Bu bir, bir de hapisanede kaldıkça bu hastalıkla 
malûldür, hükmü fennisi vardır. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Benim anlamak 
istediğim; raporda daimî maluliyet cümlesi var mı
dır, yok mudur? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Açık 
söylüyorum; hatırımda yoktur. Demin arkadaşım 
Mazbata Muharriri Beyin gördükleri daimî malu
liyeti bendeniz diyemiyeceğim. Çünkü niye diye-
miyeceğim. Sebebini arzedeyim. Meselâ; iki gözü 
kör kalmıştır. Bu daimî maluliyettir. Fakat bunda 
hapisanede kaldıkça bu hastalık bulacaktır ve mu
vakkaten tahliye edilse tekrar hapisaneye gireceğini 
düşündükçe bu hastalıktan kurtulamıyacaktır. Fa
kat hapishanede kalmazsa ve bir daha girmiyeceğini 
düşünürse bu maluliyet kalmıyacaktrr. Şimdi buna 
daimî maluliyet nasıl diyeyim? 

Adliye Encümeni namına Sadık B. (Balıke
sir) — Efendim; Adliye Encümeninin öteden beri 
af hususlarında iki şeyi şiar edinmiştir. Birisi ha
tayı adlî, ikincisi ahvali şahsiye, eğer Vekil Beyin 
buyurduğu gibi bunu maluliyeti daime telâkki 
edip af için yeni bir çığır açacak olursak doğru 
olmaz (Doğru sesleri). 

Tahsin B. (Aydın) — Efendim: burada zanne
dersem bir mesele karşısında kalıyoruz. Şimdi tıb
bı adlinin mükerreren vaki olan tetkikat ve beya
natından anlaşıldığına göre bu adam eğer hapiste 
kalmazsa ve bir daha hapishaneye girmemek şarti-
le hapisten çıkacak olursa kesbi afiyet edecektir. 
Fakat hapishanede kalacak olursa ve muvakkaten 
tahliye edilip iadei afiyet ettikten sonra tekrar 
hapise konacak olursa bu maluliyet devam edecek-
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tir. Şu halde bu adam bir tecennünü daimi} ey e 
duçar olacaktır. Halbuki irtikâp ettiği cürümden 
dolayı adaleti içtimaiye bunun on sene müddetle 
hapsini kâfi görmüştür ve bu adam bu gün hapis
tedir ve şimdi hapiste kalacak olursa tecennün 
edecektir. Şu halde bu adam hayvan derecesine 
inecektir. Acaba bu, adaletle kabili telif midir? 
Bir kısım müddetini de esasen ikmal etmiştir ve 
tamam on seneyi ikmal etmek üzere hapishanede 
kalacak olursa daimî bir cinnete duçar olacaktır. 
Bu ise kendisi için, adaleti içtimaiyenin kâfi gör
düğü on sene cezadan kat kat fazladır. 

Buna Meclisi Âlinin adaleti müsaade etmez, 
madamki bu hale gelmiştir, bu kadar da ceza gör
müştür, bu adamı hayvan haline ircadan ise affet
mek çok doğru olur. 

Reis :— Encümen maluliyeti daime olarak te
lâkki ediyor. Binaenaleyh Hükümetçe lâzım gelen 
muamelenin yapılmasının lüzumunu gösteriyor. 

Bir arkadaşımız da Meclisçe affi için bir 
takrir veriyor. Af takriri kabul buyrulursa ona 
göre muamele yapılmak üzere encümene göndere
ceğiz, mazbata kabul buyrulursa o vakit Hükümet, 
maluliyeti daime muamelesi yapacaktır. 

RÎYASETÎ CELÎLEYE 
Mumaileyhin Meclisçe affini teklif eyleriz. 

İstanbul • Gümüşane 
Akçoraoğlu Yusuf H. Fehmi 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . (An
laşılmadı sesleri). 

Encümen mazbatası okundu. Malûmu Âliniz encü
menin mazbatası kabul buyrulduğu takdirde Meclisi 
Âli, bu hastalığı maluliyeti daime olarak telâkki et
miş bulunacaktır. O vakit teşkilâtı esasiye kanununa 
tevfikan Hükümet lâzım gelen muameleyi ya
pacaktır. 

ismet B. (Çorum) — Efendim; Adliye Encüme
ninin mazbatası usul hakkındadır. Bu takrir esas 
hakkındadır. Binaenaleyh esbabı mucibesiz bir af-
tır. Evvelâ Adliye Encümeninin mazbatasının reye 
konması lâzımdır, Ondan sonra af takriri reye 
konulur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim; Ad
liye Encümeninin mazbatası hem usul hem de esas 
hakkındadır. Encümen affi kendisine maletmiyor. 

Adliye Encümeni namına verilen izahat ile Hü
kümet namına verilen izahat arasında görüş farkı 
barizdir. Adliye Vekili Bey bunun Resicümhur 
Hazretlerinin affine arzedilecek mesailden olmadı
ğını tekrar izah buyurdular. Demek ki Adliye Vekâ
letinin görüşü, kanaati budur. Encümen ise İsrar 
etmektedir ki bu mesele meclisçe yapılacak aflardan 
değildir. Hükümetçe Reisicumhur Hazretlerine arze
dilecek aflardandır. Bir az evvel arkadaşım Tahsin 
Beyin temas buyurdukları gibi bu mahkûmun hü
küm verildiği zaman bu hastalığı mevcut olsaydı 
ahkâmı cezaiyemize göre verilen (10) sene mahkû
miyetin elbette yarısı ve belki iki sülüsü tenzil 

edilecekti . (İhtimal ile olmaz sesleri). Hayır ihti
mal değil kat'idir. Bugün ki hastadır, malûldür, 
Hükümet, üzerinden seneler geçmek suretile üç defa 
muayene ettirmiş ve buna kail olmuş, Meclisi Âlinize 
sevketmiştir. Bizim verdiğimiz takrir kabul edilirse 
af hakkındaki mazbata tanzim edilmek için Adliye 
Encümenine gider, fakat esas hakkında Meclisi 
Âlî tayin ve teşhisini kor, affi hususî olunca 
elbette bir maddei kanuniye yapmak lâzımgelir ve 
usulü eşkâle ait olan muamele ve merasim ikmal 
edilir. Fakat encümen mazbatası reye konursa bir 
daha encümene gitmeksizin bu mesele Hükümete 
aittir demek olur. 

Adliye Vekili Beyefendinin burada verdiği iza
hata göre Hükümet bunu teşkilâtı esasiye mucibince 
icraî salâhiyeti cümlesinden görmemiştir. Bu maz
batayı kabul ettiğiniz takdirde bu meseleyi doğru
dan doğruya icraî salâhiyet cümlesinden addetmiş 
.ve böyle teşhis koymuş oluruz ki böylelikle teşkilâtı 
e%asiyenin malûmu olan maddesini teşkilâtı esasiye 
encümeninin mütaleasını almaksızın sarahaten tefsir 
etmiş oluruz. Binaenaleyh mazbata mademki teşki
lâtı esasiyenin bir maddesinin tatbikinden mütevellit 
ve Adliye Vekâleti ile Adliye Encümeni arasında 
muhtelifünfih bir meseleye mütealliktir; bu ihtilâf 
üzerinde Meclisi Âlinin, Teşkilâtı Esasiye Encüme
ninin mütaleası alınmaksızın teşhis koymaması 
lâzımdır. Bu noktai nazardan mazbata reye kon
maz, olsa olsa Meclisi Âli esas hakkında dahi fikrini 
dermeyan etmeksizin mazbatayı encümene iade 
veyahut Teşkilâtı Esasiye Encümeninin mütaleasını 
alır. 

İsmet B. (Çorum) — Efendim, mevzuda bir 
esas vardır, bu esasın halli için Adliye Encümeni 
kendi ittihaz ettiği usulü takip etmek istemiştir. 
Binaenaleyh mazbata usul mazbatasıdır. Esas maz
batası değildir; çünkü esası halletmiyor. Adliye 
Encümeni af hususlarında iki esası şiar ittihaz 
etmiştir. Birisi adlîdir ki Adliye Encümeni Heyeti 
Umumiye kararile bunu tashih etmektedir. Diğeri 
ahvali şahsiyeye müsteniden yapılan maluliyeti 
daime eshabı vardır ki bunların affi Reisicumhurun 
salâhiyeti dahilindedir. 

Adliye Vekili Bey, bunu biz maluliyeti daime 
addediyoruz dememiş midir. Yani bunun takdirini 
Heyeti Celileye bırakmıştır. Şu halde Adliye Encü
meni noktai nazarının istinat ettiği raporun son 
fıkrası tefsir edildikten sonra bu, maluliyeti daime 
mahiyetindedir demekle tasvip etmiştir. 
> Binaenaleyh usulü halletmiştir. Teşkilâtı esasi

yenin tefsirine gelince; bu her iki taraf için varittir. 
Şimdi af takririni kabul edecek olursak maluli

yeti daime değildir diye kabul edeceğiz. 
Hasan Febmi B. (Gümüşane) — Hayır hayır 

Meclisi Âlinin salâhiyeti mevzubahstır. 
îsmet B. (Devamla) — Maluliyeti daime- diye

cek olursak teşkilâtı esasiye kanununun madde
sini tefsir etmiş olmuyoruz. Adliye Encümeni, ra
porun sonunda maluliyeti daime denmesi itibarile 
usulen halli meseleye lüzum görmüştür. 
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Bunun için teşkilâtı esasiyenin tefsiri mevzu-

bahs deği]dir. Mesele, hastalığın maluliyeti daime 
olup olmadığını tayindir. Bu da eldeki vesaiba 
müsteniden takdir edilecektir. Maluliyeti daime
dir veya değildir demek, Meclisin hakkıdır. Bina
enaleyh tefsir meselesi mevzubahs değildir, hadi
seyi takdir meselesi mevzubahstır. Maluliyeti dai
me ve gayri daime meselesini,xteşkilâtı esasiye ka
nunu halletmiştir. Ortada tefsir yoktur, biz bu 
hadisenin mahiyetini tayin ediyoruz. Maluliyeti 
daime derseniz icraî salâhiyet meyanına girer, de
ğildir derseniz Meclisi Âlinin salâhiyeti dahilinde 
kalır. Binaenaleyh Adliye Encümeninin mazbata
sı usul mazbatasıdır. Heyeti Celileniz Adliye En
cümeninin maluliyeti daime şeklindeki telâkkisi 
ni kabul edecek olursa mesele değişmiş olur. Yani 
idarî bir mesele olur. 

Adliye Encümeni namına Sadık B. (Balıke-
kesir ) — Efendim, demin bazı şeyler arzetmiştim. 
İsmet Beyefendi zannederim anlamamışlar. EneiP 
menimiz bu vakta kadar ya hatayi adliden veyahut 
ahvali şahsiyeden dolayı affediyor. Maluliyeti da* 
ime eshabmın affi, idarî mahiyette Reisicumhura 
verilmiş salâhiyetlerdendir. Bunu tekrar arzediyo-
rum. Mazbatamızda da kaydedildiği veçhile 
daimî maluliyet mevzubahstır diye mütalea et
tik. Binaenaleyh iş idarî mahiyettedir. Adliye Ve
kâleti; isterse meseleyi Reisicumhurun tasdikına 
arzedebilir dedik. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, ma
luliyet, daimi midir? değil midir? bu mesele evvelâ 
Sıhhiye Encümeninde mevzubahs edilir. Orada 
sıhhî noktai nazardan tetkik edilir. Maluliyet, da
imî ise Hükümete bildirilir, gayri daimî ise ona 
göre hareket olunur. 

îlyas Sami B. (Bitlis) — Arkadaşlar, Encümen 
Vekil Bey, Heyeti Âliye hep maluliyeti daime ile 
iştigal ediyor. Zait bir şeydir. Esasen mesele He
yeti Âliyenizin, encümenin ıttılaına arzedilmiştir ve 
hepimiz de görmüşüzdür. Şu halde daimî maluli
yetten bahse hakkımız yoktur. Bunu ancak tıbbî 
adlinin raporları mevzubahs edebilir. Biz ancak 
teşkilâtı esasiye kanununda gördüğümüz (maluli
yeti daime) kelimesini nazarı itibare alırız. Bizim 
mevzubahs edeceğimiz şey, ya hatayi adlidir veya 
ahvali şahsiyedir. Encümen ve vekâlet meselede 
böyle bir mahiyet görmüyor. Binaenaleyh mesele
nin tetkikma da lüzum yoktur. Tıbbî adlinin va
zifesine müdahaleye hakkımız yoktur. Bu müdaha
leyi yapmadan Adliye Vekili Bey af lehinde veya 
aleyhinde bir söz söylemekle Meclisi tatmin eder
ler, biz de ona göre hareket ederiz. 

Ad. En. N. Sadık B. ( Balıkesir ) — Efendim, 
îlyas Sami Bey maluliyeti daimedir dediler, fakat 
encümen bu maluliyeti daimî olarak kabul etmedi, 
eğer daimî maluliyet mevzubahs olsaydı keyfiyetin 
tetkiki ve icap eden muamelenin icrası Hükümete 
ait görülerek oraya arzolunur. Ahvali şahsiye ise: 
bu zatin şimdiye kadar vatana fevkalâde hizmeti 
ve sairesi görülmemiştir. Binaenaleyh idarî ma

hiyettedir. Bunun iadesi lâzımdır. 
Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Arkadaşlar; arâ j 

da ufak bir sui tefehhüm vardır, Meclisi Âlinizin af 
hakkındaki salâhiyeti mutlaktır. Affi hususî ve u> 
mumî Meclisi Âlinin sarih ye mutlak salâhiyetlerin-
dendir. Başka memleketlerde affi hususî salâhiyeti 
Devlet reisine verilmiştir. Affi umumî ise meclise 
verilmiştir. Bizde ise hem affi umumî ve hem de 
affi hususî mutlak olarak Heyeti Âliyenizin salâ
hiyeti dahilindedir, Malûl olsun olmasın, her hangi 
bir sebepten dolayı her hangi bir zamanda buraya 
müracaat edildiği zaman Heyeti Aliyeniz daima ka
rar verebilir, bu salâhiyeti haizdir. Yalnız teşkilâtı 
esasiyenin bir maddesinde Heyeti Âliyeye; esas iti-
barile; mutlak olarak ait olan bu salâhiyete bir 
istisna olmak üzere Reisicumhura, filân vaziyette 
bulunan zevat hakkında siz de bu hakkı istimal 
edebilirsiniz denemiştir, Yoksa Heyeti Celilenin 
bu husustaki salâhiyeti takyit edilmemiştir. Teş
kilâtı esasiye kanunu, Büyük Millet Meclisinin sa
lâhiyetlerini tadat etmiştir. Buraya bakacak olursa
nız göreceksiniz ki Meclisin salâhiyeti bu hususta 
mutlaktır. Binaenaleyh buraya gelen bir teklifi 
siz filân veya filân şekilde halledebilirsiniz; diyebi
lirsiniz ki; kabul ediyoruz veya reddediyoruz. Reisi
cumhur filân yerde af yapabilir, bunu yapmasile 
bu hususta meclisin selâhiyeti yoktur denemez. Bi
naenaleyh salâhiyetiniz mutlaktır. Affi umumî ve 
affi hususî size aittir. Yalnız bir noktada Reisi
cumhur da bu salâhiyete iştirak ettirilmiştir. 

Yani maluliyet ve şeyhuhet olduğu zaman Re
isicumhura da müracaat edebilir ve Reisicumhur 
vasıtasile bu iş yapılabilir denmiştir. Fakat bu
nunla demek istenmiştir ki Heyeti Aliyeniz bu gi
bi vaziyetlerde karar ittihaz edemez. Bu, teşkilâtı 
esasiyede yoktur. Binaenaleyh affi kabul edebilir
siniz. 

Adliye Encümeni namına Sadık B. (Balıke
sir) — Efendim, Ahmet Beyefendinin mütaleala-
rından istifade ettim. Bendeniz Meclisin hususî 
ve umumî af ilânına salâhiyeti yoktur demedim. 
Elbette Meclisi Âlinin her türlü salâhiyeti vardır 
ve mutlaktır. Ama teşkilâtı esasiye kanunu, icra 
kuvvetlerine bazı salâhiyet te vermiştir. Encüme
nimiz demek istiyor ki bu meselede, Radi Bey me
selesinde hükümet kendi makinesinden geçirmesi 
lâzım gelen bu işi kendi makinesinden geçirme-
miştir. Bize göndermiştir. 

Meclisi Âlinize en son bir merci olduğu için ev
velâ oraya götürsün sonra Meclisi Âliye getirsin 
diyoruz. Yoksa af salâhiyeti yoktur demedim. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim; bendenizce 
meselede anlaşılmıyan bir yer oldu. Şimdi hasta
lığın vaziyeti tesbit edilmelidir. Biz cezaları ve
riyoruz ki aklı fikri yerinde olan insanlar ruhan 
iztirap çeksinler. Tahsin Beyefendi bir şey de
diler; bu adamın aklı ve şuuru hayvan derecesine 
inmiş ise bunun çekeceği bir iztirap kalmaz. Ben
denizce Meclisi Âli bunu filen tasdik etmelidir. 

Böyle aklı ve şuuru kalmıyanların çektiği eza-
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dan dolayı maluliyetleri, maluliyeti daime midir, 
değil midir? bunu Meclisi Âli söyliyecektir. Bu, 
kanunda olmıyan bir tefsir mevzuudur. Binana-. 
leyh bendenizce bunu doğrudan doğruya Meclisi 
Âli tefsiren halledecektir. Bendeniz esas itibarile 
hukukî noktai nazardan Adliye Vekili Beyefendi
nin bu husustaki mütalealannı rica ediyorum. A-
sıl halledilecek mesele budur. 

Bu adamın hastalığı nedir? biz cezayi, aklı ve 
fikri yerinde olan insanlara veriyoruz ki bununla 
ruhan tasfiye olmalarını istiyoruz. , 

Bendenizin gördüğüme nazaran bu sırf bir tef
sir mahiyetindedir. Ya Meclisi Âli buna resen bir 
hastalık ve maluliyeti daime der, yoksa encümene 
havale eder. 

Beis — Buyurun Şükrü B. 
Şükrü B. (Bolu) — Sualime cevap verildi 

efendim. 
Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Efendim, ben 

Vekil Beyefendiden gayet sarih bir sual sordum. 
Vekil Beyefendinin verdiği cevapta, bunu malu
liyeti daime olarak kabul etmedikleri gayet sarih
ti. Encümen mazbata muharriri arkadaşımızdan 
raporu sordum; raporu okudular, rapora dikkat 
buyurursanız gayet müphemdir ve bu adamın da
imî malûl olduğuna dair en ufak bir kelime yoktur. 
Beyefendiler; biliyorsunuz ki ; maluliyeti daime 
demek; hayatın sonuna kadar devam eden bir il
let demektir. Binaenaleyh hapishaneden çıkıpta 
şifa bulması kabil olan bir-adamın af fine gidile
mez. Esasen burada bize gelen mesele, vaktile tari
katı salâhiyeyi tesis ederek memlekette kötü bir 
vaziyet ihzar eden adamlara ait siyasî bir mesele 
olduğu için gayet hassas davranacağımız tabiidir. 
Çünkü bu bir his ve insaniyet meselesi değildir. 
Maluliyet meselesi varsa bunu kabul ederiz. Bu
nun için de Meclisi Âlinin, doktor arkadaşlardan 
mürekkep bir Sıhhiye Encümeni vardır. Bunu bize 
ancak onlar söyliyebilir. Sıhhiye Encümenine ha
vale edelim. Eğer hakikaten malûl bir insan ise 
tabiî muamelesi ona göre cereyan eder. Yoksa eyi-
leşmesi mümkün olan bir hasta ise hastahaneler ve 
ruhî hastalıklar için de tımarhane vardır, oraya 
giderler, tedavi edilirler. Niçin affolunacaklardır ? 

Akçoraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Arkadaş
lar ; şu müzakerenin bu kadar uzayıp ve bu kadar 
karışık bir şekil alması da isbat ediyor ki ; Adliye 
Encümeni meseleyi kâfi derecede tetkik edip pişi
rip getirmiş değildir. 

Adliye Encümeni namına Sadık B. (Balıke
s i r ) — Pişirmiş, tetkik etmiştir efendim. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (Devamla) — Bunun 
böyle olmadığına diğer bir delil de şudur ki; maz
bata muharriri beyefendi bu bize Arzuhal Encü
meninden geldi, gözleri sakat bir adamdır diyecek 
kadar işi karıştırdı. Buna da bir şey söyliyemezler 
ya, 

Adliye Encümeni namına Sadık B. (Balıke
sir) — Sonradan tashih edildi efendim. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (Devamla) — Evet son-

I radan tashih edildi, fakat demek ki hatıratı bu 
kadar karışıktır, burayı lütfen kabul buyursun
lar. 

Asil meseleye gelince: meselenin şekil cihetin
den dahi Adliye Encümeninin kendine şiar ittihaz 
edindiğini söylediği yani ahvali hususiye -,ahval 
şahsiye ve hatayi adlî şekilleri, bizim mutlak ola
rak Hukuk Mektebinde Teşkilâtı Esasiye Müder
risi Beyefendi arkadaşımızın söylediği veçhile af 
ve tahfif haklarımızı teşkilâtı esasiyece bize veri
len bu hakları takyit etmeleri ne dereceye kadar 
caizdir bilmiyorum. 

Saniyen burada kendileri dediler ki ; reddettik 
neyi reddettiklerini sordum, salâhiyetleri haricin
de gördüklerini söylediler. Bu da yanlıştır. Bizim 
salâhiyetimiz dahilindedir. Bir encümenimiz han-

I gi salâhiyete istinaden teşkilâtı eşasinye kanununun 
bize verdiği hukuk ve salâhiyeti tahdide kalkışıyor. 
(Olamaz sesleri). Bunun esbabını da Ahmet Beye
fendi güzel anlattılar. Encümen bu merkezde olan 
bir işi ve bir adamın, velevki mücrim günahkâr 
olsun, hayatı müstakbelesile alâkadar, sıhhatile alâ
kadar bu işte bu kadar süratle bir karara varabilir
se o da aftır, aftan gayri bir karar olamaz. 

tlyas Sami B. (Bitlis) —Af ta olamaz. 
Akçuraoğlu Yusuf B. (Devamla) — Af her za-

iman olur, böyle tereddütlü ve mütenakız esbap 
ile aftan başka bir yere gidilemez. Bendeniz onun 
için arkadaşım Hasan Fehmi Beyefendile beraber 
salâhiyeti mutlaka ve hakkı sarihimize istinaden 
af tarafını tercih ettik. 

Bu hususta düşündüğümüz esbabı mueibenin 
(Gürültüler) Efendim gelirsiniz burada fikrinizi 
izah edersiniz, her halde siz de benim kadar bir 
natıkaya maliksiniz ve benden fazla da belâgati-
nizin olduğuna kaniim. 

O halde esbabı mucibemiz Tahsin Beyefendi
nin söyledikleridir. Fakat ekseriyet bunun yani 
affin netayiei itibarile eyi olmadığına kani ise hiç 
olmazsa Meclisi Âli başka encümene havale ede
rek orada bir defa daha tetkikat yaptırabilir. Bi
naenaleyh Meclisin, her zaman için diğer encümen
lere müracaat etmek hak ve salâhiyeti vardır. Ben
deniz Adliye Encümenine iadesini teklif ediyorum. 

Sadık B. (Balıkesir) — Efendim, Yusuf Beye
fendi bendenizi, Adliye Vekili Beyefendiden sonra 
sözümü söylerken dinlememiş olmalılar ki mütenakız 
fikirler serdettiniz dediler. Bendenizi Meclisi Âli 
açıldıktan sonra Adliye Encümeninden çağırdılar 
da geldim, mazbata okunuyordu, bir arkadaşım da; 
malûl bir adamın mazbatası dedi. Encümende baş-

[ka bir maluliyet daime meselesi geçmiştir. Ben 
onu zannederek beyanı mütalea ettiğimden affimi 
demin "rica etmiştim. Burada arkadaşlarım bunun 
tashihinden sonra da benim sözlerimde tenakuz 
olduğunu mevzubahs ettiler, halbuki hiç bir zaman 
tenakuz yoktur ve demin Ahmet Beye cevap verir
ken tenakuzun olmadığını da ifade etmiştim. Af
fetmek Meclisi Âlinin mutlak salâhiyetindedir. 

I Bu muhakkaktır. Bir de teşkilâtı esasiye kanununca 
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icra kuvvetine verilmiş af salâhiyeti vardır. Mec-| 
lisi Âliden daha evvel o salâhiyetten istifade edil
mesi muvafıkı mütalea kılınmış olduğu içindir ki 
bu tariktan sonra Meclise gelselerdi diye düşündük 
ve raporlarda- katiyet, görmemiş ve hastalıkta da 
maluliyet mevzubahs olduğunun nazarı dikkate 
alarak Hükümete tedbiri ihtiyati mahiyetinde ya
pılması lâzım gelen şeylerin ittihaz edilmesi zım
nında iadesi için mazbatamızı tanzim eyledik. 
Yoksa af şu tarzda veya şu şekilde tahdit edilmiş 
değildir, meselede tenakuz yoktur, tekrar arzedi-
yorum. 

Tahsin B. ( Aydı n) — Efendim, bu adam istik
lâl mahkemesince 10 sene hapse mahkûm edilmiştir. 
Bu meseleye dair Adliye Encümenince yapılan tet-
kikat tamamdır ve mevcut olan formüllere göre 
encümenin yapacağı muamele de bu idi. Raporlarda 
vuzuh vardır. Ya maluliyeti daime ki cinneti daime, 
yahut maluliyeti muvakkate ki cinneti muvakkate 
mevzubahstir. Fakat bu adam bu iki esasın hari
cinde üçüncü bir şekil arzediyor. Hapishanede bu
lunmasından dolayı ahvali ruhiyesi üzerinde bir 
tagayyür hasıl olmuş, tıbbı adlî heyeti diyor ki: bu 
adam hapiste kalacak olursa daimî surette tecennün 
edecek, muvakkaten affedilirse tekrar hapise gire
ceğim vehmile yine daimî tecennün halini göster
mesi muhtemeldir. Bu adam on sene hapse mah
kûm olmuştur, cezasının bir kısmını da ikmal et
miştir. Şimdi buna Meclisi Âli müsaade edecek-
mi, ctmiyecek mi ? esas mesele budur. Bu adam da
ha fazla hapishanede kalacak olursa daimî tecennün 
hali gösterecektir. Bunu tıbbı adlî raporları ifa
de etmektedir. Malûmu Âliniz adalette bir masu
mun bilâhak mahkûm olması için bir mücrimin af
fedilmesi evlâdır. 

Talat B. ( Ankara ) — Encümen bir daha tet
kik etse nasıl olur ? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal M. (Sinop) — Me
sele uzadı, fakat onu tenvir edebilmek için müsaade 
buyurursanız raporları okuyayım: 

23 - XII - 1930 
« Tarikati selâhiyeye intisabından dolayı mah-

kûmen Istanbulda mahpus bulunan ve hakkında 
meclisçe verilen kararları havi raporların tekrar 
meclise tevdiile hastalığının ceza mahkemeleri usulü 
kanununun 399 uncu maddesi mucibince cezasının 
infazının tecili müstelzim bir mahiyette olup olma
dığının vazıhan tesbitile neticesinin inbası Vekâleti 
Celilenin ceza ifadesile vürut eden 4984/128 No. ve 
2/XII/1930 tarihli tahriratile iş'ar buyrulan* Süley
man Radi Ef. nin mezkûr raporları tetkik ve keyfi
yet tezekkür edilerek: 

Mumaileyhin hapis pisikozu denilen ruhî hasta
lığının icabı fennisi sureti merbut 82 No. ve*29 - 1 -
1930 tarihli meclis kararını havi raporda beyan edi-
miş olduğunu ve kezalik merbut 748 No. ve 18-X-
1930 tarihli Meclis kararını havi raporda beyan 
edilmiş olduğu veçhile mumaileyhin duçar olduğu 
haleti akliye ve ruhiyenin mahpusiyetten ileri gel
diği cihetle tecilin bu hastalık için bir tedbir teşkil' 

edemiyeceğini ve bilâkis tecil müddetinin hitamile 
tekrar mahpese avdet endişesinin hastalığın devam 
ve hatta istidadını mucip olabileceğini ve bunlara 
nazaran yapılması icap eden muamelenin idarî 
mahiyette olup meclisimizin salâhiyeti fenniyesi 
haricinde bulunduğunu natık rapor tanzimine karar 
verildi. 

Reis Âza Âza 
Dr. Halit Tekin Dr. Fahri Can Dr. Hayrullah 

Âza 
Dr. Saim 

* 
18/X/1930 

« İstanbul Müddeiumumiliğinin 17/IX/1930 
tarih ve 930/737 (îlâmat) sayılı müzekkeresile 
gösterilen lüzum üzerine Ankara İstiklâl Mahke-. 
meşince on sene hapse mahkûm olan Süleyman Ra
di Efendiye mütedair olan Meclis, kararını havi 
raporu Vekâleti Celileye gönderilmiş ise de bu 
günlerde sıhhî vaziyetinin ağırlaşmakta olduğun
dan bahsile müracaat eylediğinden kendisinin tek
rar muayenesile ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 399 uncu maddesine tevfikan cezasının tecili 
mucip vaziyette olup olmadığının tetkik ve inbası 
talep edilmekle mumaileyh Meclisçe muayene ve 
gönderilen raporlar ve müessese dosyasında mevcut 
evrak tekrar mütalea ve tetkik ve keyfiyet tezekkür 
edilerek: 

Mumaileyhin duçar olduğu aklî halet mahpusi-
yetin tesirinden ileri geldiği ve hapsi devam ettikçe 
tekerrür edeceği cihetle mahkûmiyetinin tecili rasi-
yonel bir tedbir olamıyacağını ve ancak evvelki ra
pora dair olan muamelenin ikmaline intizaren ken
disinin şimdilik Bakırköy Emrazi Akliye ve Asabiye 
Hastanesinde tedavi ve istirahat ettirilmesi muva
fık olacağını natık rapor tanzimine karar verildi.» 

Dr. Holü Dr. Fahri Can Dr. Hayrullah 
Dr. Saim 
« İstanbul Müddei Umumiliğinin 9 - I - 1930 ta

rih ve ilâmat 930/14 numaralı derkenarile mahkûm 
Radi Efendi hakkındaki müşahedename raporuna 
nazaran mumaileyhin raporda zikredilen hastalığı
nın devam ve istidadına mani olacak ne gibi fennî 
tedabir ittihazı iktiza edeceği talep edilmesi üzerine 
mezkûr rapor mütalea ve keyfiyet tezekkür edilerek: 

İşbu raporda mumaileyhin vaziyetini idrakten 
münbais şedit bir inhitatı ruhiye ve yesiye ve düç-
rete müptela olduğunun görülmüş bulunduğu tasrih 
edilmesine ve mahpusiyetten halâs olmadıkça ruhî 
haletin gittikçe ağırlaşacağı tabiî bulunduğu da 
zikredilmesine nazaran hastalığının devam ve is
tidadına mani olacak tedbirin kendisinin ceza müd
detinin geri kalan müddetinin affile tahliyesinden 
ibaret olması lâzım geldiğini natık rapor tanzimine 
karar verildi. \ 7 - IX - 1930 

Reis Âza Âza 
Dr. Halit Tekin Dr. Fahri Can Dr. Saim 

Âza 
Dr. Hayrullah 

Aslına mutabıktır.» 
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;* Şimdi; beyefendiler; raporları okuduktan sonra 

iki yol vardır. Birisi bu hastalık daimî maluliyeti 
muciptir, binaenaleyh bunun Meclisi Âliye gönder
mekten ziyade, mesuliyeti deruhde eden Hükümet, 
Reisicumhur Hazretlerine takdim etsin. 

Reisicumhur Hazretleri affetsinler; şimdi bir 
yol bü, bir de demin arzettiğim gibi Meclisi Âli
nin mutlak salâhiyetine binaen; - Ahmet Beye-
fendiMeclisi Âlinin mutlak salâhiyetlerini izah bu
yurdular - Bu salâhiyet mutlak bir salâhiyettir; 
onun için Meclis maluliyeti daime olup olmadığını 
tamamen takdir eder. Maluliyet vardır ki daimî 
maluliyettir. Fakat bunun, demin arzettiğim veç
hile, daimî maluliyet olup olmadığı aşikâr değil
dir. Onun için bu kararı vererek Reisicumhur 
Hazretlerine arzetmekten ise Meclisi Âliye şevkini 
Adliye Vekâleti muvafık gördü. Onun için bende-
nizce, Meclisi Âlice şu sebepten veya bu sebepten 
dolayı af veya reddetmek bu, tamamile Meclisi 
Âlinin takdirine muhavvel bir iştir. 
• îlyas Sami B .(Bitlis) — Vekâletin fikri mah
susu burnudur? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Devamla) — 
Ahvali şahsiye itibarile, mazisi itibarile işlediği 
diğer suç itibarile tetkikat yoktur. O mevzubahs 
değildir. Burada mevzubahs olan sırf bir hastalık
tır. Ruhî iSir hastalık. 

Kemal B. (Adana) — Her mahkumda ruhî has
talık vardır. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Devamla) — 
Ruhî hastalık daimî bir maluliyet midir, değil mi
dir? Onu siz takdir edeceksiniz, bazı hastalıklar 
vardır ki daimî maluliyeti mucip olduğu görülür. 
Meselâ: İki kolu veya iki ayağı kesiktir. Binaen
aleyh maluliyeti daime vardır diye Meclisi Âliye 
sevkolunur. Fakat maluliyeti daime olduğunda 
şüphe olacak olursa gideceği yer Meclisi Âliden 
başka bir yer değildir. . 

Selâhaddin B. (Kocaeli) — Efendim; bendeniz 
mensup olduğum Adliye Encümeninde bu işin mü
zakeresinde bulunmadım. Binaenaleyh maruzatım 
tabiî encümen namına değildir. Fakat bu iş bu gün 
sevkedilmiş bir mesele değildir. Geçen içtima sene
si sonlarına doğru Adliye Vekâleti, diğer bazı af 
evrakı meyanmda bunu da Meclisi Âliye şevketti 
ve o vakit Adliye Encümeninize havale olundu. Biz 
hususî af meselelerinde Hükümetin mahkûmlar 
üzerinde vaziyeti tetkik etmek salâhiyetleri oldu
ğunu ve bu vazifelerini daha kolay ve daha yolun
da yapacakları için böyle maluliyeti daime dene-
bilen bir sebeple Meclisi Âliden af istihsali,talebi
ni muvafık görmedik ve o vakit Mahmut Esat 
Beyefendiye meseleyi anlattık. Başvekâlet marife-
tile bir tezkere yazdılar ve üç af evrakını istidrat 
ettiler ki onlar meyanmda bu Radi Beyin evrakı 
da vardı. Demek ki o vakit Vekil Beyefendi ile 
encümenin noktai nazarında tetabuk vardı. Fakat 
şimdi.Yusuf Kemal Beyin zamanında yine bu Radi 
Beyin evrakı yeniden Meclisi Âliye sevkedildiği 
anlaşılıyor. Teşkilâtı esasiye kanununun gerek 

umumî ve gerek hususi aflar hakkında Meclisi 
Âliye verdiği salâhiyet mutlaktır. Fakat bu da il
mî bir nazarla tetkik edilirse teslim etmeli ki hu-

[susî afları Hükümeti icraiyeye vermek her yerde 
kabul edilmiş ve muvafıktır. Hususî aflar, madelet 
esâsına muvafık olmak için başlı başına bil- fen 
halini alan tenfizi mücazat işlerinde müddei umu
miler ve mahkûmin ile alâkadar olan makamat ve 
memurlar daha ziyade alâka ile tetkik edebilirler. 

Görülüyor ki müteaddit sıhhiye heyetlerinin 
raporları olduğu halde mesele tereddütte kalmak
tadır. Bir kat'î hükme istinat etmemektedir. Böy
le şahsî bir vaziyeti encümenimiz ne şekilde tetkik 
edebilipte salim bir şekilde mütalea ederek Meclisi 
Âliye arzeder. Bu mutlak salâhiyeti istimal ile Mecli
si Âli her vakit af fa lâyik diye esbabı mucibe derme-
yan etmeksizin atıfetini ibzal edebilir. Buna kimse 
bir şey diyemez. Fakat biz bir mütehassıs encümen 
sıfatile buna affa lâyik diye bir sebep göstereme
yiz. Bizim ittihaz ettiğimiz karar ve beyan edeceği
miz mütalealar şahsî bazı sebeplerdir. Muhtacı 
atıfet gördüğümüz ahval ile hatayi adlidir, K 

Madamki bizim kanunumuz Reisicumhura ver
diği salâhiyetler meyanmda bu gibi maluliyeti dai-
meleri de affetmek salâhiyetini bahsetmiştir, o ta
rikle maksadın istihsali kablidir. Adliye Encümeni 
bu noktayı nazardan mütalea etmiş demektir. 
Dünyada gerek bir encümenin, gerek bir zatın lier 
hangi bir mütaleası velev musip olmasa bile burada 
nasıl tahtie olunur; binaenaleyh muhterem Yusuf 
Beyefendinin tahtiekârane bir şekilde arkadaşları
mıza ve mensup olduğumuz encümene karşı buradan 
söyeledikleri sözü doğru bulamam, bizim mütalea-
mız budur. Siz kabul etmezseniz aksini söylersiniz, 
biz Meclisi Âlinin mutlak salâhiyetini tahdit mahi
yetinde bir şeyi ortaya koymadık, ona salâhiyetimiz 
yoktur, fakat benim acizane fikrim; hususî aflar 
tamamile hükümeti icraiyeye verilmemelidir. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Doğrudur. 
Salahattin B. (Devamla) —- Hususî af lan, mah

kûmların vaziyetlerini tetkik etmek, Meclisi Âlinin 
uğraşacağı işlerden değildir. Çünkü ceza tertibi, 
bir şahsin işlediği fiil mukabili olarak kendisine 
çektirilen elem ve azap olmakla beraber daima me-
nafü içtimaiye de gözetilir, hatta kanunda meşru-
ten tahliye vardır. Bunu kim yapacaktır infazı 
cezaya memur olan makamat tetkik ederek yapa
caktır ve sonra her hangi bir vatandaşın; mahkûm 
olmakla beraber kendisinde intibah hasıl olduğu 
ve yaptığı şeyden nedamet hissi uyandığı, hapisa-
nede her gün not edilmesi lâzım gelen ahvali husu
siye defterile sabit olursa, yani kanunî şartlar 
tahakkuk ederse kendisi tahliye edilir. Bu ve em
sali gibi bazı hususat kanununda kabul edilmiştir. 
Binâenaleyh af fi hususî hakkında teşkilâtı esasiye-
nin bu maddesinin arzettiğim surette tadili temen-
niyatımız cümlesindendir. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Çok doğrudur. 
Salahattin B. (Devamla) — Buradaki vaziyet 

gayet aşikârdır, Adliye Encümenine iadesine lü-
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zum yoktur. Yani Adliye%Encüıneninin mütalea-
sını kabul buyurursanız bu raporların neticesi, 
maluliyeti daimiye doğru gidiyor, Hükümetin sa
lâhiyeti vardır, Reisicumhur Hazretlerine arzeder-
ler af kararı istihsal olunur. Yahut Meclisi Âlî 
hiç bir sebep ve madde beyanına muhtaç olmıyarak 
ve Türk milletinin hukuku hükümranisini istimal 
etmek salâhiyetine binaen af kararı verir, mesele 
kalmaz. 

Beis — Buyurun Mazhar Müfit Bey. 
Akçuraoğlu Yusuf B, (îstanhul) — Reis Beye

fendi; şahsım mevzubahs olduğu için bir kelime 
söylememe müsaade ediniz. Bizim encümenlerimi
zin mütalealarına karşı tenkit ,tasvip veya o hapta 
beyanı fikir etmek hak ve salâhiyetimiz varsa - ki 
var olduğuna kaniim - bu hakkr kullanan adam
lara karşı teessür icrası hatadır, 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Teessür demedim, 
haklı bulmuyorum dedim. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Haklı bul
muyorum demek te hatadır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Hata değildir. 
Akçuraoğlu Yusuf B. (istanbul) — Burada 

cevap verirsiniz. 
Mazhar Müfit B. (Denizl i)— Efendim; anla

dığıma göre mesele bu mahbusun maluliyeti kat '-
i midir, değil midir, meselesidir ve yine anlıyoruz 
ki bu zat hapisanede bulundukça aklını oynatıyor, 
dışarı çıkınca eyileşiyor. Malûmu âlinizdir ki, 
hapse giren adamın akli tamam olmaz, biraz eksik 
olur. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars)— Affedersin; 
Mashar Müfit B. (Devamla) — Maamafih le

hinde ve aleyhinde bir çok söz söylendi, bu kabîl 
meselelerde kaidei umumiyedir ki lehte ve aleyhte 
bu kadar söz söylenir ve bir neticeye varılmazsa va
rılacak bir tek netice vardır: o da mahkûmun le
hine karar vermektir. Bu şekil fikrimce muvafıkı 
adalettir. 

Reis — Efendim, takrirler var, okunacaktır: 

YÜKSEK RİYASETE 
Maluliyetin daimî olup olmadığının fennen tet

kiki için Sıhhiye Encümenine havalesini teklif ey
lerim 

Yozgat 
S. Sim 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hastalığın maluliyeti daime teşkil edip etmedi

ğinin tayini için Sıhhiye Encümenine havalesini 
teklif eylerim. 

.Srvas 
Remzi 

( istanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Bey - le 
Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beylerin takriri de 
tekrar okundu). 

Reis — Efendim; Sıhhiye Encümenine havale 
edilmesine ait takrirler okundu. Evvelâ bunu re
yinize arzedeceğim. Sıhhiye Encümenine havale

sini kabul edenler . . . Etmiyenier. . . Kaftui? edil
miştir. 

/ Gürültüler, kabul edilmedi. Ekseriyet aksine 
sesleri). 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanumw\m 5M inci 
maddesinin tefsirine dair 3/533 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları [1] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Mmiym-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Bursa Maarif Müdürlüğü Sicil Kâtibi? Sür 
reyya ve hususî muhasebe memurlarından Ekrem 
Beylerin istiklâl madalyasile taltifleri hakkında 
3/557 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Mü
dafaa Encümeni mazbatası [2] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim; Heyeti Celiledenbir istirhamım vardır. 0-
da: Divanı Harbi Örfinin ittihaz ettiği idam ka
rarları vardır. Onun Meclîsi Âlice tasdik veyahut 
bir karara raptını istirham edeceğim, meselenin 
müstaceliyetine binaen müsaade buyurursanız ruz-
nameye alınarak bu gün- müzakeresini rica ederim. 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul ederr-
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Basanın, 
tapu senetlerinde muharrer kıymetin kıymeti ha* 
kikiye olmasına ve istimlâkâtın işbu kıymete, göre 
icra edilmesine dair 2/15 numaralı kanu teklifi 
ve. Adliye, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata* 
lari [3] 

ı Re is— Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen-
j ler . . . Kabul edilmiştir. 
| 5 — Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın, 
{•belediyelerden yüzde iki nisbetmde merkezi hükû-
>met vergisi alınmasına ve tarik bedelinin nısfının 
belediyelere ait olmasına dair 2/19. numaraU kar 
nun teklifi ve Nafıa, Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları F4J 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen^ 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

6 — Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Faşanm, 
I ziraat bölükleri teşkili hakkında 2/22 numaralı 
kanun teklifi ve Ziraat ve. Bütçe Encümenleri maz-

\batalari [5] 

Reis— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Efendim; on dakika teneffüs etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,30 

[ 1,2,3,4,5 l 47, 52,50, 49, 48 numaralı matbu-
I olar zaptın sununa merbuttur. 

file:///batalari


KAtlpler: 

t&İKCİ CELSE 
Açtlm* saati : 16 
Reis, — mm B: 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
7 — Menemen hadisesini ika ve teşkilMb esasiye 

kanununu cebren tağyire teşebbüs edenlerin 37 si
nin ölüm cezasına çarpılmatart KaMkında 3/564. nu-
marnty BtoşvekâTet tezJieresi ver Atiliye Encümeni 
mttzftatast ffîl 

Reis — Mazbataya reyittke arzediyommr. Ka
bul; edbnfe»... Etmiyenler-... Kabul edilmiştir. 

4 •** Samsun Mebusu AdM Beyi*h, Maliye* Ve
kâleti Teftiş Heyeti Reisliğine tayinindan dolayı 
m&haduktan, istif,qs ettiği hakkında, takriri 

Efendim Hazretleri; 
Tevdi buyrulaır Maliye Teftiş Heyeti Reisliğini 

deruhde edeceğimden Samsun Mebusluğundan afifi
mi* ve hu vesile. ile da yüksek, taeunatnn*- arzederim 
efendim hazretleri. 

Samsun 
AM 

( Allah muvaffakiyet v$rjm> seshri) 
8 — Eytam maaşı mmtan^tWarının 'Devlet hi-

dematında 8*r vazifeye tayinleri halinde Maaş
larının kesilip Ihsilrmyer^ğimn tefsiri hakkında 
3/529 numaralı Basve^âVet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataVaıri[2J 

Reis — Bu Ifyihanm* iftineit müzakeresidir. 
] 8 ^ M « T O geçiyoruz; 
3 - VI - 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî ve mülkr 
tekaüt kanununun. 4H7 inci maddesine; bir. fıkra teıyüine 

dair kanun 
MADDE İ — 3--VI -1930 tarih ve,İj6B3 nama-

rafir askeri; ve mülkî tekaüt kanununun 47 üîei 
maddesine. aşağıdaki fıkra tezyit edilmiştir: 

Tetim maaşı almakta olup umumî, mülhak, ver 
ya hususi bütçelerden, ücret alanların yetim maaş
larının nısfı ve bunlardan, maaşlı bir hizmete ta
yin edilenlerin maaşının, tamamı kesilir. Bû su
retle maaşları kesilen yetimlerin aldıkları maaş 
ve ücretten mahrum kaldıklara takdirde kanu
nen haklarının sukutuna kadar, muhassass maaş-

[1] 58 numardlb matdua zabtın sonuna mer-
huttur. 

£%£ Birinci mjfaakeresi23. üncü in'ikaitadır. 

lamuntel^ri tasmB devam olmrar. 
Reis — Kabul edenler... Etmiy-enlıer•... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE %_ — Bu kanun neşri tarihinden, mute> 

berdir. 
Reis — Kabul edenler.., pmiyenLer... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3 —Bu kanunun icrasına î%ra Vekil

leri Heyeti memurdur. 
Reis — Ea&ul edenler . . . Etmiyenler.. .Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorunr. 

Kabul edenler-... Btmdyenler... Kabul edilmiştir. 
9 — ölçüler hakkında; 1/324* numaralı kanun 

lâyffıası vs. İktisat, Dahiliym ve, Bütçe Encümen
leri mazbataları [1], 

Reis •— Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? ( Hayır sesleri j . Maddelere ge
çilmesini kafeul edenler... Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

(ttçper kanunu 
MADDE 1 — Türkiyede kullanılacak ölçüler 

içfaii metre sistemi kabul edilmiştir. Alelûmum 
mukabele ve akitlerde fatura,, ticaret defterleri, ilân 
vep sair- tieaıa evrak ve vesikalarda but ölçülerden 
ma&d&snım kullanılması- memnudur1. Bu gibi akit 
ve vesikalardaki miktarlar metre sistemi: Ölçülere 
göre yazılmış: olmadıkça muteber değildir. Bu* mad
denin hükmü şayi ile alınıp satılanlara şamil- değih-
dir. Bu kanunda kullanılan ölçü kelimesi tartıyı da 
irade eder. 

Reis-— Kafcutedenler . . . Etmiyenler . . , Kâ -
bul» edilmiştir. 

MADDE 2—-Her nevi ölçüler bu,kamun.ahkâ
mı dairesinde ayarlanmış bulunacaktır. Bu mecbu
riyet sınaî müesseselerde imalâ<b miktarlarını tesbit 
hususunda kullanılan ölçü ve-taartdara ve demiryolu 
yük vagonlarına ve işçi- gündeliklerini'tesfeit için 
kullanılan nakliye vasıtalarına dahi şamildir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

fi] 46 numamVu matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

1 1 -
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MADDE 3 — Türkiye dahilinde metre sistemi 

ölçülere göre tanzim edilmemiş ölçülerin yapılması 
ve ayar edilmemiş ölçülerin satılması memnudur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler\k*-. •. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aşağıdaki hususat bu kanun hü
kümlerinden müstesnadır: 

A - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlerde akit ve tanzim edilmiş olan mukavele ve 
vesikalar; 

B - Eski tapu, konturat ve senet gibi bu kanun 
ahkâmının tatbikmdan evvel tanzim edilmiş olan 
kayıt ve vesikalar; 

C — Para ve mücevherat imalinde ve teknik iş
lerde kullanılan aletlerle sınaî müesseselerde mün
hasıran imalâta yarayıp mamulâtın miktarını tayin 
ile münasebeti olmıyan ölçüler; 

D - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlere ticaret eşyası ihracile müştegil ticarethane 
ve imalâthanelerde bu husus için kullanılacak 
ölçüler; 

•Metre sisteminin kabul edilmediği memleketlere 
fert ve müesseselerle o memleketlere vaki ihracat 
veya o memleketlerden yapılacak ithalât muamelele
ri için tutulacak defter ve kayıtlarla bu muamelelere 
müteferri evraka metre sistemi ölçülerle beraber 
diğer ölçüler de işaret olunabilir. 

E - E c n e b i memleket muvaredatından henüz 
gümrüklenmemiş ticaret eşyası; 
, F — Kıymeti eskiliğinden ibaret olup ölçü olarak 

kullanılmıyan antikalar; 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1889 tarihinde Pariste münakit 
beynelmilel konferasta kabul edilmiş olup Fransa-
da Sevr kasabasında muhafaza edilmekte olan metre 
ve kilogram prototiplerinden alınacak platin irid-
yondan mamul ölçü örnekleri Türkiye için dahi u-
zunluk ve ağırlık esas ölçüleridir. Bu örnekler husu
sî bir mahalde ve diğer memleketlerdeki emsali gibi 
muhafaza olunur. 

Reis— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka^ 
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beynelmilel metre prototipinin 
buzun eridiği hararet derecesinde nihayet çizgileri 
arasındaki mesafe bir metredir. Uzunluk ölçüsü 
olan metreden satıh ölçüsü olarak metre murabbaı 
ve hacim ölçüsü olarak metre mikâbı yapılır: 

Uzunluk ölçüleri şunlardır: 
Kilometre = bin metre 
Hektometre = yüz metre 
Dekametre = on metre 
Metre = esas ölçü ••'•••. 
Desimetre = metrenin onda biri 
Santimetre = metrenin yüzde biri 
Milimetre = metrenin binde biri 
Mikron = metrenin milyonda biri 

Satıh ölçüleri şunlardır: 
Kilometre murabbaı = bir milyon metre murab

baı 
. lîeMometre murabbaı - Hektar = on bin metre 

murabbaı 
Dekametre murabbaı - Ar = yüz metre murab

baı • 
. vMetre,murabbaı - Şantiyar. == esas ölçü 
! Desimetre ınurabbiâi — metres İnürâbDaının yüz

de biri 
Santimetre murabbaı = metre murabbamın on 

binde biri :, .,-., z 
Milimetre murabbaı = metre murabbaiııin mil

yonda biri 

Hacim ölçüleri şunlardır: 
Kilometre mikâbı = bir milyar metre mikâbı 
Hektometre mikâbı = bir milyon metre mikâbı 
Dekametre mikâbı = bin metre mikâbı 
Metre mikâbı = esas ölçü 
Desimetre mikâbı = metre mikâbının bin par

çasından biri 
Santimetre mikâbı = metre mikâbının bir mil

yon parçasından biri 
Milimetre mikâbı •• — metre mikâbının bir milyar 

parçasından biri 
Reis— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 7•'— Bir kilogram beynelmilel kilo
gram prototibinin ağırlığıdır. 

Ağırlık ölçüleri şunlardır: 
Ton = bin kilogram 
Kental = yüz kilogram 
Kilogram = Esas ölçü 
Hektogram = kilogramın onda biri 
Dekagram = kilogramın yüzde biri 
Gram = Kilogramın binde biri 
Desigram = gramın onda biri 
Santigram = gramın yüzde biri 
Miligram = gramın binde biri 
Kuyumculukta kıymetli taşlar ve emsalinin tar

tılmasında kullanılan iki desigram ağırlığına (kırat) 
denilir. ' * 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . .''. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 —• Akıcı maddelerin tartılmasında 
litre kullanılır. Litre bir kilogram taktir edilmiş 
suyun + 4 derecede ve bir atmosfer' hava tazyiki 
altındaki hacimdir. 

Litre esasından alınan ölçüler şunlardır : 
Kilolitre == Bin litre 
Hektolitre'— Yüz litre 
Dekalitre = On litre 
Litre = Esas ölçü 
Desilitre — Litrenin onda biri 
Santilitre = Litrenin yüzde biri 
Mililitre = Litrenin binde biri 
Kilolitre metre mikâbına, litre desimetre mikâ

bına, mililitre santimetre mikâbına muadildir. 

1 2 -
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Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . , Ka-I 

bul edilmiştir. 

MADDE 9 — ölçüler üç suretle muayene 
ve ayar olunur. Bunlardan bulundukları yerlerde 
muayenesi istenilirse bu husus için yapılacak mas
raf alâkadarlara aittir. 

1 - i lk muayene 
2 - Senelik muayene 
3 - Ansızın yapılan muayene 
Ancak elektrik, su, gaz ve emsaline ait ölçüle

rin tetkik ve muayenesi zamanları nizamname ile 
ayrıca tayin olunur. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Efendim bu maddenin (ölçüler üç suretle muayene 
ve ayar olunur) fıkrasından sonra (bunlardan bu
lundukları yerlerde muayenesi istenilirse bu hu
sus için yapılacak masraf alâkadarlara aittir) fık
rası sehven girmiştir. 11 inci maddede bu vardır. 
Binaenaleyh bundan çıkarılması lâzımdır. 

Reis — Maddeyi tashih ettik, yeni ikinci fık
rayı kaldırdık efendim. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Efendim kanun tul, 
hacim satıh vahitlerini tesbit ediyor, fakat kudret 
vahitleri hakkında hiç bir sarahat yoktur meselâ 
hararet ölçüsü, ziya ölçüsü, elektrik ölçüsü yok
tur, sonra takat vahitleri hakkında da hiç bir sa
rahat yoktur. 

Meselâ: makinenin kuvvetini tayin etmek, kaç 
beygir kuvveti, kaç kilovat olduğunu anlamak lâ
zımdır. Bendenizce bunlar da diğerleri kadar 
müstamel olmak ve daima mukavelelere dahil olan 
vahitler bulunmak itibarile bunların da kanunda 
sarahaten zikredilmesi icap eder. Bunun hakkında 
bir de takrir takdim ediyorum. Kabulünü rical 
ederim (Muvafık sesleri). 

R e i s — Efendim; takrir okunacak. 

YÜKSEK BEİSLİĞE 
ölçüler kanunu lâyihasında kudret ve takat 

vahitlerine tesadüf edilmemektedir. Ehemmiye
tine mebni bu vahitleri ihtiva eden maddelerin da
hi kanuna ilâvesinin encümene havalesini arz ve 
teklf ederim efendim. 

Konya 
Kemal Zaim 1 

Ik. En. namına Ali Rana B. (Mardin) — Tak
ririn encümene verilmesini rica ediyorum efendim. 

Talât B. (Çantan) — Maddede gitsin. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İlk muayene ölçülerin bu ka
nunun tatbikini müteakip ithalinde veya imal ve
ya tamiri halinde yapılır. 

Senelik muayene her iki sene başında bu kanu
nun ikinci maddesi mucibince ayarlanması. lâzım 
gelen ölçüler için sıra ile ve umumî şekilde yapı
lan muayenedir. Ansızın muayeneler salâhiyettar 
memurların göreceği lüzum veya vuku bulan şikâ
yet üzerine ticaret muamelâtını sektadar ve alâ

kadarlarını izrar etmiyecek şekilde yapılır. 
İlk muayene İktisat Vekâleti tarafından ve se

nelik ve ansızın muayeneler belediyeler tarafın
dan yapılır. Ancak ölçünün cins veya muayene
nin şekli itibarile belediyelerce tedarik olunmı-
yacak fennî vasıtalara ihtiyaç gösteren muayene
ler de İktisat Vekilliğine aittir. . Muayenenin na
sıl yapılacağı nizamnamede tayin olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Muayene ve ayar edilecek öl
çülerin umumî surette muayene yerine getirilmesi 
lâzımdır. Ancak bir yerden diğer yere götürül
mesi güç ve masraflı olan ölçülerin bulundukları 
yerlerde muayeneleri caizdir. Bu takdirde yapıla
cak muayene masrafı nizamnamede münderiç ta
rife dairesinde müessese sahibine ait okır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — Türkiye dahilinde bir yerde 
muayene ve ayar edilerek damgalanmış olan bir 
ölçü senelik muayeneler arasında geçecek müddet 
içinde diğer bir yere götürüldüğü takdirde tekrar 
muayenesine ve damgalanmasına lüzum yoktur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler 
ancak nizamnamede zikrolunan gümrüklerden it
hal olunabilir. 

Bu gibi ölçüler gümrükte iken sahibinin müra-
caati tarihinden itibaren sekiz gün zarfında ilk 
muayeneleri yapılarak doğru oldukları takdirde 
damgalanır. Muayene neticesinde doğru çıkma
dıkları anlaşılanların geçirilmelerine müsaade 
olunmaz ve on beş gün içinde geldikleri yere iade 
edilmedikleri takdirde müsadere olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — İlk ve senelik muayenelerde 
doğru olduklar anlaşılan ölçüler üzerine damga
lanmağa müsait oldukları takdirde damga ve sene 
işaretleri konulur. 

Doğru olmıyan ölçüler her nerede ve kimin 
elinde bulunursa bulunsun muayene memurları ta
rafından kullanılmaktan menedilir. Bu ölçüleri' 
kullananlar hakkında 16 inci madde hükmü tatbik 
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Türkiye Hükümeti beynelmilel 
ölçüler bürosuna iştirak eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler
den maadasını kullanan kimseler hakkında on lira
dan, otuz liraya ve bu kanuna göre muayene edilme-
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miş veya damgalanmamış ölçüler veyahut bu ka
nuna göre doğru olmıyan ölçüleri kullanan veya 
bu kanunda yazılı ölçüleri kanun ve nizamname 
ahkâmile tayin olunan şekil ve surette kullanmı-
yan kimseler hakkında on liradan yüz liraya kadar 
para cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçların tekerrürü takdi
rinde iki misli ceza alınır veya üç aya kadar hafif 
hapis cezası hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanunun on altıncı mad
desinde yazılı suçların vukuunda cürmün ma
hiyetini açıkça ihtiva etmek üzere bir mazbata ya
pılarak mazbatayı yazan memur, suçu işliyen 
kimse ve bir şahit tarafından imza ve müddei umu
miliğe tevdi edilir. Bu mazbatalar aksi isbat edil
medikçe muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun ahkâmının tatbiki 
için bir nizamname yapılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19 — Mesahat, evzan ve ekyali cedide-
ye dair 1285 tarihli kanunla bu kanunun ahkâmına 
mugayir olan diğer hükümler mülgadır. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Rica ederim 
efendim; ekyalin manası nedir? 

İktisat Encümeni Mazbata Muharriri Ali Rıza 
B. (Mardin) — Eski kanunda mevcut bir tabirdir. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Eski kanunda 
vardır diye buraya alınır mı efendim? bu tabirleri 
ne için değiştirmemişler? ekyal ve evzan ne de
mektir ? 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunun ahkâmı 1933 senesi 
kânunusanisinin birinci gününden itibaren tatbik 
olunur. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; İkti
sat Encümenine giden takrir geldikten sonradır ki 
bu madde reye konabilir. 

Reis — O zaman reye koruz efendim. 

10 — Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin, ti
caret kanununun 386 inci maddesinin tadiline dair 
2/139 numaralı kanun teklifi ve tktısat ve Adliye 
Encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz iistiyen 
var mı ( Hayır sesleri ) . Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

fil 53 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. I 
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1926 tarihli ve 865 numaralı ticaret kanununun 386 inci 
maddesinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 386 inci madde aşağıdaki veçhile 
değiştirilmiştir: 

Mevzu veya nevi şirketin tebdiline müteallik 
olan heyeti umumiye içtimaında sermayei şirketin 
akalli üç rubunu temsil eden hissedaranın huzuru 
şarttır. Bu içtimaatta müttehaz kararların mute
ber olması için esaleten veya vekâleten istimal olu
nan aranın sülüsanının içtimai muktazidir. 

İlk içtimada sermayenin üç rub'unu temsil eden 
hissedaranın huzuru mümkün olmadığı halde hey
eti idare heyeti umumiyeyi tekrar içtimaa davet 
edebilir. Fıkrai sabıkada muharrer hususların gay
risine mütedair tadilât için davet olunan heyeti u-
nramiyenin ilk içtimaında anifüzzikir nisabı mü
zakere hasıl olmadığı takdirde keyfiyet şirket ilâna-
tının dercine mahsus gazeteler ile on beş gün fasıla 
ile iki kere ilân edildikten sonra ikinci bir içtima 
aktolunabilir. 

İçtimai ihbar için nama muharrer senedat sa
hiplerine hitaben tastir edilecek davetnameler ile 
ilânlara ruznamei müzakeratla beraber içtimai sa
bıkın zamanı vukuu ve neticesi dercolunur. İkinci 
içtimada müzakerat cereyan edebilmek için sermayei 
şirketin lâakal nısfını temsil eden hissedaranın hu
zuru lâzımdır. İşbu ikinci içtimada dahi nisabı mü
zakere tahassul etmediği surette salifülbeyan şera
it dairesinde üçüncü bir içtima aktolunabilir. Bu 
son içtimada müzakeratın icrası için sermayei şir
ketin akalli sülüsünü temsil eden hissedaranın hu
zuru kâfidir. Bu heyeti umumiyelerin kararı mu
teber olmak için asaleten veya vekâleten verilen 
aranın sülüsanının içtimai şarttır. 

Doktor Mustafa B .(Çorum) — Encümen izahat 
versin efendim. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Vekilin de bu
lunması lâzımdır efendim, halbuki yoktur. 

İktisat Encümeni M. M. Ali Rıza B. (Mar
din) — Efendim; mevcut ticaret kanununun 386 
inci maddesinde, gerek mevzu, gerek nevi, gerek 
sermayenin tezyit veya tenkisi, şirketin feshi için 
hissedaranın dörtte üçünün bulunması şarttır. Hal
buki bu şekil, mevcut şirketlerde ekseriyet husu
lüne imkân bırakmamıştır, buna imkân verebilmek 
için mevzu ve nevi şirkete ait nisabı ekseriyetin 
eski halinde kalması, fakat sermayenin tezyit ve
ya tenkisi ve saire ahval için nisabın indirilmesi 
lâzımdır. Şu halde eski kanunu; ilk içtimada ser
mayenin üç rubunu temsil eden hissedaranın bu
lunması, ekseriyet hasıl olmazsa ikinci içtimada 
nısfı, üçüncüsünde sülüsü şeklinde tadili lâzımdır. 
Fakat bu mevzu ve nevi şirkete ait olan meselede 
olmayıp sermayenin tezyit veyahut tenkisi hak
kında olmalıdır. 

Reis — Efendim; hükümet namına kimseyi 
görmüyorum; müzakereye devam edemiyeeeğiz, 
perşembe günü saat 14 te toplanmak üzere eelseyi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 16,30 
»ece»— 

2\ B. M. M. Matbaası 



Sıra No 51 
Ankara İstiklâl Mahkemesince 10 sene hapse mahkûm 
edilen Süleyman Radi Beyin sıhhî vaziyetinden dolayi 
geri kalan cezasının affı hakkında 3/559 numaralı Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. • 
Başvekâlet m 

Muamelât müdürlüğü 20 - I - 1931 
Şube 6/258 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tarikatı Salâhiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesince on seneye mahkûm edilmiş 
olan Süleyman Radi Beyin icra olunan tıbbî muayenesi neticesinde vaziyetini idrakten münbais şedit 
bir inhitatı ruhiye ve yeise duçar olduğu anlaşıldığından geri kalan mahkûmiyet müddetinin affi 
icap edip etmiyeceği hakkında, teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Meclisi Âlice 
bir karar ittihaz buyrulmak üzere Adliye Vekâletinden yazılan 18 - I - 1931 tairhli ve C. t. 46/16 nu
maralı tezkerenin sureti ile evrakı müteallikası leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 

- • ' ' • • İsmet 

Yüksek Başvekâlete 

Tarikati Selâhiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesi kararile on seneye mahkûm ve 
İstanbul hapisanesinde mahpus bulunan Süleyman Radi Beyin Adlî Tıp İşleri Meclisince icra kılınan 
muayenesini havi olup mumaileyhin vaziyetini idrakten münbais şedit bir inhitatı ruhiye ve yeis ve 
düçrete müptelâ olduğu mahpusiyetten halas olmadıkça haleti ruhiyesinin gittikçe ağırlanacağından 
bahisle hastalığının devam ve istidadına, ancak geri kalan cezasının affile tahliyesinin mani olacağını 
mübeyyin bulunan rapor ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünün mütaleası ve Vilâyet İdare 
Heyeti mazbatası; hakkında tanzim kılınan 7 - 4 - 1930 tarih ve 137 numaralı af mazbatasile birlikte 
yüksek makamınıza takdim kılınmıştı. 

Bilâhare gerek mumaileyh Süleyman Radi Bey hakkında teklif olunan işbu affin ve gerek ayni 
tarihte Mustafa Hannavi ve Hacı İbrahim haklarında teklif olunan aflerin geri alınması hakkında 
takdim kılınan 25 - 5 - 1930 tarih ve 230 numaralı tezkerei aciziye cevaben yazılan 4 - 6 - 930 tarih 
ve Müdevvenat Müdürlüğü Neşriyat şubesi 1432 numaralı tezkerei devletlerinde Süleyman Radi Bey 
ve Mustafa Hannavi ve Hacı İbrahim haklarındaki af tekliflerinin geri alınarak evraklarının iade 

buyrulduğu bildirilmiş isede Süleyman Radi Beye ait evrak zuhur etmediğinden iade ve tevdi buyrul-
ması 8 - 7 - 1930 tarih ve 239 numaralı tezkerei acizi ile arzedilmiş ve keyfiyet 8 - 10 - 1930 tarih ve 
441 numaralı tezkere ilede tekit edilmiş isede mezkûr evrakın iade edilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

Süleyman Radi Beyin ahiren icra kılınan muayenesini havi olup bu defa İstanbul Adlî Tıp İşleri 
Umum Müdürlüğünden gönderilen ve evvelki raporla münderecatını teyit eder mahiyette bulunan üç 
kıt 'a rapor sureti rapten takdim kılınmış olduğundan makamı devletlerinde mevcut evvelki raporları 
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ve evrakı müteferrikasile tevhit edilerek hastalığının kat'î mahiyeti ihtiva etmemesi hasebilc teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Yüksek M. M. ince tetkik ve muktazasının ifasına 
delâlet ve müsaadei Çeliklerini arz ve rica ederim efendim hazretleri. 

Adliye Vekili 
Yusuf Kemal 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni < ' 

Karar No. 20 
Esas No. 3/559 27-1- 1931 

Yüksek Reisliğe 
• + . . . 

Tarikatı selâhiyeye intisabından dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesince on seneye mahkûm edilmiş 
olan Süleyman Radi Beyin tıbbî muayenesi neticesinde vaziyetini idrakten münbais şedit bir inhitatatı 
ruhiye ve yese duçar olduğu anlaşıldığından geri kalan mahkûmiyet müddetinin affi icap edip etmi-
yeceği hakkında teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Meclisi Âlice bir karar ittihaz 
buyrulmasına dair Başvekâletten mevrut 20 - I - 1931 tarih ve 6/258 numaralı tezkere encümenimize 
havale buyrulmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Mumaileyhin hastalığında daimî maluliyet mevzubahs olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun 
42 inci maddesi mucibince keyfiyetin takdiri ve icap eden muamelenin icrası Hükümete ait görülmekle 
Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verildi. 

Adliye En. Reisi Bu mazbata M. Kâtip 
Manisa Balıkesir Balıkesir Ankara Antalya Âza Âza 

Mustafa Fevzi Sadık Sadık A. İhsan Ahmet Saki Nazif Reşit 



Sıra No 47 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 58 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/533 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 20 -XII- 930 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6(4458 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

1683 numaralı tekaüt kanununun 58 inci maddesinin tefsiri hakkında Maliye Vekâletinden 
yazılan 16-XII-930 tarihli ve 18834/906 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. ' 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını arzederim efendim Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Tekaütlüğünü istida eden ve ya tekaüde sevkolunan memurlardan bilfiil 30 sene hizmet 
edenlere 1683 numaralı Tekaüt kanununun 58 inci maddesine tevfikan ikramiye verilmesi 
icap etmekte bulunmasına göre bu kabîl memurinin teadül kanununun neşrinden evvel ve ya 
sonra memuriyetten ayrıldıklarına göre haklarında aşağıda arzolunan şekilde muamele yapıl
makta idi. 

Şöyleki : , 
Mülkî ve Askerî Tekaüt Kanununun 58 inci maddesinde ( . . . bilfiil 30 sene veya daha 

ziyada hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları zaman almakta oldukları maaşlarının emsali hasılı
nın bir seneliği ikramiye olarak verilir.) denilmekte olmasına göre bu madde .mucibince tekaüt 
olan bir memurun ikramiyeye istihkakı için bilfiil 30 sene hizmet ifâ etmiş olması iktiza 
eylediği gibi maddedeki ( . . . tekaüt oldukları zeman almakta oldukları maaşlarının . . . ilah) 
tabirilede bu gibilerin hini tekaütlerinde muvazzaf olması lâzımgeldiği manası istidlal edilmekte 
olduğundan : 

A : Hini tekaütlerinde maaşlı bir vazifede bulunmuşlar îse bu maaşlarının emsali hasılının 
ve açık maaşı almakta bulunmuşlar ise bu gibilerin'uhdelerinde sıfatı memuriyetleri baki ve 
kendilerine maaş ita edilmekte olmuş bulunmasına göre açıkta kaldıkları memuriyete muhassas 
maaşın emsali hasılının bir seneliği . 

B : Tekaüt kanununun neşrinden evvel açıkta kalmış olupta bu vaziyetleri devam edegel-
mekte iken tekaüt edilmiş olanlara da kezalik açıkta kaldıkları memuriyete muhassas maaşın 
tahsisatı fevkalade kararnamesine tevfikan maa tahsisat bir seneliği ikramiye olarak verilmekte 
ve müstafi ve ya ücretli vazifelerde müstahdem iken teküt olanlara bir güna ikramiye 
verilmemektedir. 

Ancak ahiren Divanı Muhasebat Heyeti Umumiyesince (yeni tekaüt kanunile 30 sene bilfiil 
hizmet ettikten sonra tekaüt edilecek olanlara ikramiye itası vazedilmiş ve tekaüt kanununun 
neşrinden evvel memuriyetten ayrılıp fakat tekaüdü icra edilmemiş olanların tekaüt . 
kanununun neşrinden sonra tekaütlerinin icrası halinde maaş hususunda tekaüt kanunundan 



istifade edecekleri mezkûr kantiniiri sarahati icabından olduğu gibi bunların ikramiye 
hakkından mahrumiyetlerini icap ettirecek kanunda başka bir hükümde bulunmamış 
olmasına nazaran tekaüt maaşı hususunda yeni tekaüt kanunundan istifade edecek 
memurların ikramiyeden de istifade etmeleri ve ikramiyeye de son memuriyet maaşlarının esas 
ittihaz edilmesi lâzım geldiği tekarrür ettirildikten sonra teadül kanunundan sonra açığa 
çıkarılmış olanlarla mezkûr kanundan evvel açığa çıkmış veyahut kanundan istifade 
etmemiş olanlara verilecek ikramiyenin sureti hesabı meselesi mevkii müzakereye 
konularak bu bapta cereyan eden müzakere neticesinde teadül kanunundan evvel 
çekilmiş veya memuriyetlerinin mahiyeti icabı bareme hiç dahil olmamış bulunan memur
ların teadül kanunundan evvel açığa çıkmış olanlara maaş ve tahsisatı fevkalâde esasına göre 
açık maaşı verilmesinin kabul edilmesinden teadül kanunile konulmuş olan * emsali hasıl 
esasından istifade etmeleri varit olmadığı ve maddei kanuniye de ( maaşlarını emsali hasılı ) 
denilmiş olmasının da teadül kanununun 6 inci maddesi hükmünün ( maaşların emsali hasılı) 
tabirinin ledelicap maaş ve tahsisatı fevkalâde suretinde tatbik ve imalini mümkün kılmış 
olması hasebile emsali hasılı esasına gitmeğe bir mecburiyet tazammun etmemekte bulunduğu 
cihetle teadül kanunundan evvel ayrılmış ve yahut mezkûr kanundan hiç istifade etmemiş 
olanlara memuriyet maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinin mecmuu ve diğerlerine memuriyet maa
şının emsali hasılı üzerinden ikramiye verilmesinin muktazi bulunduğuna ) karar verilmiştir. 

Gerek teadül kanununun neşrinden evvel ve gerek sonra açıkta kalmış olanlara verilecek 
ikramiye miktarında Hazine ile Divan arasında bir görüş farkı olmadığı karar münderecatından 
anlaşılmakta isede 30 sene hizmet etmiş olmak şartını haiz olanların tekaüt edildiği zaman 
müstafi olsun veya ücretle müstahdem bulunsun ikramiyeden istifade edip edemiyeceğinde 
ihtilâf mevcut bulunmaktadır. Kanunun salifülarz maddesindeki (tekaüt olduğu zaman almakta 
oldukları maaşlarının emsali hasılının bir seneliği) ibaresinden 30 sene bilfiil hizmet şartından 
maada tekaüt olduğu zaman maaşlı bir vazife ile muvazzaf bulunması lâzım .geldiği manası da 
istihraç edilmekte olduğundan meselenin tefsiren halledilmesi için keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzına müsaade buyrulmasını hürmetlerimle dilerim efendim. 16/12/1930 

Maliye Vekili N. 
Ali Riza 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 13 8-1-1931 
Esas M 3/533 

Vüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 58 inci maddesinin tefsiri hakkında, 
Başvekâleti Celilenin 6/4458 numaralı ve 20-XII-930 tarihli tezkeresile irsal buyrulan Maliye 
Vekâletinin 18 834/906 numaralı ve 16-XII-930 tarihli tezkeresi sureti, Maliye Vekili 
Beyfendi ile Divanı Muhasebattan ve Millî Müdafaa Vekâletinden gütürülen memurlar hazır 
oldukları halde mütalea ve tetkik olundu. 

Mezkûr 58 inci madde de ( .... bilfiil 30 sene veya daha ziyade hizmet ifa edenlere 
tekaüt oldukları zaman almakta oldukları maaşlarının emsali hasılının bir seneliği ikramiye 
olarak verilir ) denilmektedir. 

Bu tekaüt kanunu intişar ettiği zaman açık maaşı almakta olan memurların uhdelerinde 
sıfatı memuriyetleri baki olup kendilerine maaş ta verilmekte olmasına nazaran bu gibilerden 
30 sene veya daha ziyade bilfiil hizmet etmiş olup ta mezkûr kanun mucibince tekaüt edil-



miş olanlara, açıkta kaldıkları memuriyet maaşları esas ittihaz edilmek suretile ikramiye veril
mekte olduğu mezkûr tezkerede beyan kılınmaktadır . 

Ancak, aynı müddet hizmet etmiş olup ta mezkûr tekaüt kanunu neşredildiği zaman 
müstafi veya ücretli vazifelerde müstahdem iken tekaütleri icra edilmiş olanlara ikramiye 
verilip verilmemesi hususunda vekâleti müşarüleyha ile Divanı Muhasebat beyninde bir 
görüş farkı vardır. 

Bundan dolayı yalnız bu cihetin tefsiren halli talep olunmaktadır. 
Halbuki mçzkûr 58 inci maddede ( .... tekaüt oldukları zaman almakta oldukları maaş

larının ilâah ) denilmekte olmasına binaen ikramiye itası, hini tekaütlerinde vzifei Tesmiye
lerinden maaş almakta bulunanlara hasredilmiştir. Müstafi veya ücretle müstahdem İken teka
üdü icra edilenlere ikramiye verilmesine mahal yoktur. Binaenaleyh kanunun bu sarahati 
karşısında keyfiyetin tefsirine mahal görülmemiştir. 

Evrakı mezkûre, havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere, keyfiyet 
Yühsek Reisliğe arzolunur. 

Adi. En. Reisi 
Samsun 

Ali Rana 

M. M. Kâ. 
İstanbul 
M. Ziya 

Âza 
İzmir 

Kâmil 

Âza 
Kayseri 

A, Hilmi 

Âza 
Ankara 
Sami 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

32 M. 
Esas 3/533 

25-1-1031 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 58 inci maddesinin tefsirine dair olup Maliye Encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi Maliye Vekili Mustafa 
Abdülhalık Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye Encümeninin mazbatasında da izah olunduğu veçhile 58 inci madde ( bilfiil 30 
sene veya daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları zaman almakta oldukları maaşlarının 
emsali hasılının bir seneliği ikramiye olarak verilir) hükmünü ihtiva etmektedir. 

( Almakta oldukları maaşlarının ) tabirinden ikramiyenin verilebilmesi için maaş almakta 
bulunmaları şartı anlaşılır. 

Binaenaleyh ücretle istihdam olunmakta ise bu hükümden istifade edemiyeceği gibi istifa 
etmiş bulunuyorsa tabiatile istifadesi mümkün olamaz bu itibarla Maliye Encümeninin fikrine 
iştirak olunmuş, sarahat karşısında tefsire de lüzum görülmemiştir. Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunur. 

Reis 
İstanbul Meb'usu 

Fuat 

Âza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Reis V. 
Burdur 
Vahit 

Âza 
Sivas 
Rasim 

M. M. Kâtip 
Gazi Antep Giresun 

Remzi Kazım 

Âza Âza 
Maraş Elâziz 
Behçet ti. Tahsin 

Âza v 

Bursa 
Muhlis 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 





Sıra No 52 
Bursa Maarif Müdürlüğü Sicil Kâtibi Sürayya ve hususî 
muhasebe memurlarından Ekrem Beylerin istiklâl ma
dalyasile taltifleri hakkında 3/557 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.C. """ r . ' , " * ; ' "• 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 17 - / - 1931 
Sayı: 6/204 12 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Millî Mücadele esnasında Bursa M. M. Cemiyeti âzasından olup hüsnü hizmetleri mesbuk olduğu 

ve kanunî müddeti zarfında müracaat ettikleri cihetle istiklâl madalyası ile taltifleri Dahiliye Vekâle
tinden sureti merbut tezkere ile bildirilen Bursa Maarif İdaresi Sicil Kâtibi Süreyya ve Hususî 
muhasebe memurlarından Ekrem Beylere ait evrak ve vesaik muktezası ifa ve iş'ar buyrulmak üzere 
lef fen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Millî mücadele esnasında Bursa M. M. Cemiyeti Âzasından olup hüsnü hizmetleri sebkeden ve 
müddeti kanuniy esi zarfında makamı aidine müracaat ettikleri anlaşılan Bursa Maarif İdaresi Sicil 
Kâtibi Süreyya ve hususî muhasebe memurlarından Ekrem Beylerin istiklâl madalyasile taltifleri 
hakkında Bursa "Vilâyetinden Millî Müdafaa Vekâletine gönderilip Vekâleti Aciziye tevdi buyru-
lan evrak ve vesika leffen takdim kılındı . 

Mumaileyhimin millî orduda vazife almadıklarından orduca taltiflerine imkân olmadığı M. M. 
Vekâletinden bildirilmiş isede millî mücadelede hüsnü hizmetleri sepkeylediği anlaşıldığından ma
dalya ile taltifleri tensibi samilerine arzolunur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ş. Kaya 

T.B.M.M. 
M>. M. Encümeni 

Karar No: 9 26/1/1931 
Esas No: 3/557 

Yüksek Beisliğe 
Encümenimize havale buyrulan Bursa Maarif İdaresi Sicil Kâtibi Süreyya ve Hususî Muhasebe 

Memurlarından Ekrem Beylerin istiklâl madalyası ile taltiflerine dair Başvekâletin 17/1/1931 ta
rihli 6/204 numaralı tezkeresile merbutu evrak tetkik ve müzakere edildi. 

Mücad.elei Milliye esnasında lstanbulda müteşekkil M. M. Cemiyeti âzasından olup hüsnü hizmet, 
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ettiklerini ve madalya ile taltifleri için müracaatlarının kanunî müddeti zarfında vaki olduğunun 
istidalarında beyan ve iddia etmekte iseler de mumaileylıimanın mezkûr teşkilâtta çalıştıklarına 
dair bir kayda tesadüf edilmediği gibi istiklâl madalyası itasına müteallik 400 ve 525 numaralı ka
nunların emrettiği yani " o zamanki hey'atı milliye ve hükümeti mahalliyeden yapılacak tah
kikatla hizmeti sabit olacaklara madalya verilir,, mahiyette muktazi vesikaların da mevcut 
olmaması sebebile taleplerinin kabulüne encümenimizce kanunî imkân görülememiştir . Keyfiyet 
Heyeti Umumiyeye arzoluıiur. 

M. M. En. Rs. Na. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
İstanbul istanbul Bitlis Diyarbekir Elâziz Tokat 
İhsan İhsan Muhiddin Namı Kâzım Ahmet Saffet B. Lûtfi 

Âza Âza Âza 
Kırşehir Kars Afyon Karahisar 

L. Müfit Faik M. Kâzım 

9 



Sıra No 50 
Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın, Tapu senetlerinde 

* muharrer kıymetin kıymeti hakikiye olmasına ve istimlâkin 
işbu kiymete göre icra edilmesine dair 2/15 numaralı 

kanun teklifi ve Adliye, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibe 

Cumhuriyetimiz idaresinin ümran işlerinde de her tarafta feyiz yermeğe başladığı maaş-
şükran görülmektedir. Hiç bir şehir ve kasabamız yoktur ki medeniyete doğru yükselmek için 
uğraşmasın. Gazetelerin neşriyatı şehir ve kasabalarımızın terakkisine her taraftan çalışmakta 
olduğuna büyük bir şahittir. Her şehir ve kasabada asar ve ümran olan cadde ve sokakların 
tanzimile başlar. Eskiden kalma dar ve eğri büğrü sokaklar kesilip düzeltilmekte ve onlara 
bir istikamet ve intizam verilmektedir. 

Bu hususta belediyelerimizin faaliyetine mani bir şey varsa oda istimlâk kanunumuzun 
tamam ve mükemmel olmamasıdır. Malûm olduğu üzere tapu senetlerimizde arsamızın mesa-
hai sathiyesile miktarı kıymeti yazılıdır. Hükümetimiz ise işbu kiymet üzerinden vergisini 
almaktadır. Bu yolun intizamı için ve yahut menafii umumiye namına bir arazinin istimlâki 
için istimlâk lâzım getdiği sırada ekseriya arsa sahipleri tahmin edilen fiata itiraz ederek 
mahkemelere müracaat etmekte ve mahkemenin vereceği karar üzerine bedeli verilerek muba
yaa kılınmaktadır. Şu hal bir çok sui istimalâta ve vaktin uzamasına sebep olarak belediye
mizin pek ziyade zararını mucip olmakta ve şehirlerimizin süratli asarı ümran göstermelerine 
mani bulunmaktadır. 

Fikri kasıraneme göre bu gibi istimlâk edilecek arazi tapu senedi üzerinde muharrer fiat 
üzerinden iştira kılınmalıdır ve bu hususta bir kanun neşredilmelidir. Gerçi bazı tapu senetleri 
üzerinde muharrer kıymeti hakikiyesinden dun gösterildiğinden dolayı istimlâk muamelesi 
vukunda arazi sahibinin zarar ve ziyanını mucip olabilirse de bunun için Hükümetin tashihi 
kıymet zımnında bir mühlet vermesi kabildir. Meselâ; «. iki sene zarfında herkes tapu senetlerine 
kıymeti hakikiyelerini yazdırmağa mecburdur , istimlâk vukuunda işbu kıymete göre iştira 
kılınacaktır.» gibi bir ilânın büyük bir faydası olacaktır. Bu kere Hükümet vergisi ziyadeleşe-
cektir. Belediyeler ise işlerinde büyük bir istiklâl görmüş olacaklardır. İki senenin mürurunda 
hiç bir kimsenin bir şey demeğe hakkı olamaz. Çünkü istimlâk vukuunda kıymeti hakikiyesi 
kendisine ita edilmiş olacaktır. Aksini iddia edenler ise o zamana kadar Hükümeti vergi cihe
tinden aldatmış addolunabilir. 

Herkes malini satarken hakkını almalı ve Hükümete de vergisini hak dairesinde ita etmelidir 
Tapu senedi üzerinde muharrer kıymeti hakikiyesinden dun bir kıymete_göre vergi vermiş 
olanlar hiç şüphesizdir ki daima haksızlar mevkiindedir. 

İstimlâk arasında « benim arsam daha kıymetlidir » diye ita edip mahkemelere müracaat 
etmeden ise bu iddia haklarını daha evvel tapu senetlerinde Hükümete tashihi kıymet ettirerek 
ve bu kıymet üzerinden vergilerini vererek istimlâk zamanında haklarına razı olmaları her 
halde büyük bir vicdan borcu ve büyük bir fazilet eseridir. 
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Binaenaleyh tapu senetlerine kiymeti hakikiyenin tahriri lâzım geldiğine ve bundan büyle 

istimlâkâtın tapu senetlerinde muharrer kıymet üzerinden icra edileceğine dair bir maddei 
kanuniyenin kabul ve tatbiki lâzım geldiğini arz ve teklif eylerim. 

24 kânunuevvel 1927 
İstanbul Meb'usu 

Süreyya 

Tapu senetlerinde muharrer kıymetin kıymeti hakikiye olacağına ve istimlâkâtın işbu kıymete 
göre icra edileceğine dair kanun 

Madde i — Tapu senetlerinde muharrer kıymet, kıymeti hakikiyedir. Tashihi kıymet için 
Hükümetçe iki sene mühlet verilmiştir. İşbu iki sene zarfında herkes sahip olduğu tapu 
senedinin kıymetini Hükümete tashih ettirecektir. 

Madde 2 — İstimlâkât vukuunda tapu senedinde muharrer kıymet muteberdir. Aksini iddia 
edenlerin mahkemelerce iddiaları mesmu olamıyacak ve itirazları reddedilecektir. 

Madde 3 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
Madde 4 — İşbu kanun ilân edildiği tarihten iki sene sonra muteberdir. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bdliye Encümeni 

Karar X° 24 24 - 1 -1929 
Esas M 2/15 

Riyaseti Celileye 
İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın tapu senetlerinde muharrer kıymetin kıymeti hakikiye 

olacağına ve istimlâkâtın işbu kıymete göre icra edileceğine dair teklif eylediği kanun lâyihası 
ile esbabı mucibe mazbatası encümenimize havale edilmekle mütalea ve tetkik olundu. 

İşbu lâyihanın istihdaf eylediği maksat menafii umumiye için istimlâki icap eden gayri 
menkulâtın muamelei istimlâkiyesinde tapu senetlerinde yazılı kıymetlerin esas ittihaz edilme
sinden ibarettir. Halbuki gayri menkulâtın kıymetleri bir çok esbap ve avamilin tesirile tebdil 
ve tahvile tabi olacağından tapu senetlerinde yazılı olan kıymetler ait oldukları gayri menkulün 
değer bahasını teşkil etmezler. Değer bahası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin malı istİmval 
ve mülkü istimlâk olunamıyacağı teşkilâtı esasiye kanununun 74 üncü maddesinde tasrih 
olunduğu gibi hiç bir kanunun teşkilâtı esasiye kanununa münafi olmıyacağı kanunu mezkûrun 
1C3 üncü maddesinin ftkrai ahiresinde tesbit edildiğinden salifüzzikir lâyihai kanuniye encü-
menimizce şayanı kabul görülemiyerek reddine ittifakla karar verildi. 

Adliye En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Ankara Balikesir 

Mustafa Fevzi Salâhattin Ahmet Hamdi Ahmet Saki İhsan Osman Niyazi 
Âza Âza Âza Âza 

Zonguldak Balikesir Çorum Muğla 
Memet Nazif Sadık Münür Ali Nazmi 
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Malİye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 24 
Esas M 2/15 

9-U-1929 

Riyaseti Celi leye 
İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, tapu sene'tlerinde muharrer kıymetin kıymeti hakikîye 

olmasına ve istimlâkin işbu kıymete göre icra edilmesine dair 2/15 numaralı teklifi kanunisile 
bu baptaki Adliye Eucümeni mazbatası En, imize havale buyrulmakla mütalea olundu. 

Encümenimiz de Adliye Encümeninin mütalâasına iştirak ederek teklifi teşkilâtı esasiye kanu
nuna münafi bulmaktadır. Tapu; hakkı tasarrufu tescil eden bir kayıttan ibaret olduğundan tapu 
senetlerinde yazılı kıymetlerin hükmü olmayıp kıymet noktai nazarından tapudaki vergi kayıtlarına 
müracaat mecburiyetinde bulunmaktadır. Böylece hükmü kanun ile herkes tapu senedinde mu
harrer kıymeti tadil, tashih ettireceği tasavvur ve kabul etmek doğru olmasa gerektir. Bu tak
dirde ancak alâkadar olanlar müracaat edecekler ve binnetice maksat hasıl olmıyacaktır. Bu 
sebeple teklifi mezkûrun reddi müttefikan karargir olmuştur. Heyeti Umumiyeye arzolünur. 

Ma. E. Reisi 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

M. M. 
Gazi Antep 

Ahmet Remzi 

Kâ. 
Balıkesir 

Âza 
İstanbul 
Fuat 

Âza 
Bayazıt 
Şefik 

Âza 
Konya 
Fuat 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M 35 M 
Esas M 2/15 

25-1-1931 

Yüksek Reisliğe 
Tapu senetlerinde muharrer kıymetin kıymeti hakikiye olmasına ve istimlâkâtın işbu 

kıymete göre icra edilmesine dair olup Adliye ve Maliye Encümenlerince tetkik edilerek 
encümenimize tevdi kılınan sabık İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın kanunî teklifi tetkik ve 
müzakere olundu. Bu bapta Adliye ve Maliye Encümenlerince ittihaz olunan karara 
eneümenimizce de iştirak edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolünur. 

Reis 
İstanbul 

Fuat 

Reis V. 
Burdur 
Vahit 

Âza Âza 
İsparta Maraş 

Mükerrem Behçet 

M. M. 
Gazi Antep 

Remzi 
Âza 
Sivas 

Rasim 

Kâ. Âza Âza Âza 
Giresun • Balıkesir Diyarbekir Erzurum 
Kâzım A. Şuur t Rüştü Aziz 

Âza Âza 
Yozgat Elâziz 
S. Sırrı H. Tahsin 





Sıra No 49 
Sabık İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın belediyeler
den yüzde iki nisbetinde merkezi Hükümet vergisi alın
masına ve tarik bedelinin nısfının belediyelere ait olma
sına dair 2/19 numaralı kanun teklifi ve Nafıa, Dahilîye, 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

B. M. M. Riyaset i Celilesine 
Esbabı, mucibe 

Cümlenin malumu olduğu üzere Ankar şehri merkezi hükûmetimizdir. Binaenaleyh mamur, 
medenî ve asrî bir numune şehri haline ifrağı lâzım gelmektedir. Her şehrin merkezi hükümet 
olan Ankara şehrini bir numune şehri olarak görmek için ona muavenet etmesi iktiza ettiği 
gibi merkezi hükümet de diğer şehirlere kendisini bir numune olarak gösterebilmesi içnin o 
nisbette varidatını tezyit etmesi de ayrıca lâzım gelmektedir. Bunun için belediyesi olan her 
şehir, kasaba ve kariye kendi belediye bütçesindeki varidatın yüzde ikisini merkezi hükümet 
vergisi namı altında Ankara şehrine ita etmelidir. Bu vergi Türkiye şehir ve kasabalarının 
merkezi hükümete karşı olan bir borcudur. 

Bu borca karşı ise belediyesi olan her şehir, kasaba ve kariyede alınan tarik bedelinin 
nısfı o şehir ve kasabaya ait olmalıdır, çünkü; 

Şehirler haricinde tarik bedeli vergisile inşa edilmekte olan vilâyet şoseleri şehir ve kasabalar 
dahilinden geçerek diğer şehirlere gittiğine nazaran vilâyet şoselerinin dahi şehirler dahilinde 
yekdiğerile bir alâkası mevcut buluümamaktadır. 

Her hangi bir istikametten gelen vilâyet şosesi şehir dahilinde tıkanıp kalırsa o şehirden 
diğer istikamete gidecek bir vilâyet şosesile irtibat hasıl etmemiş olur. Bu itibarla her hangi bir 
şehri yarıp geçen bir vilâyet şosesinin şehir dahilindeki kısmının tamir ve inşası belediyelerin va-
ridatsızlığı yüzünden muntazaman tamir ve inşa edilmediği cihetle vilâyet şoselerinin intizam ve 
mükemmeliyetine halel gelmektedir, Binaenaleyh tarik bedelinin bir kısmının şehir dahilindeki 
yollara tahsisi iktiza ettiği gibi şehirler ahalisi dahi verdikleri tarik bedelini bir kısmının 
kendi şehirleri dahilindeki yol ve sokaklara sarfedildiğini görecekleri ve tarik bedeli verdik
leri halde yollarının tamir edildiğini gören her belde ahalisi tarik bedelinin nerelere sarfedil
diğini bilmedikleri cihetle daima belediyeleri ittiham etmekte olduklarından bu sayede işbu 
ittihamdan belediyelerin de kurtulmuş olacağı ve şehir ahalisinin bu husustaki haklarıda ma
halline kısmen sarfedilmiş bulunacağı aşikârdır. Bu suretle şehir yolları için bir vergi tarh 
edilmeyip cüz'i bir miktarda bulunan merkezi hükümet vergisi için de belediye bütçeleri 
sarsılmıyacaktır. Ankara şehri için merkezi hükümet vergisinin dört yüz pin liraya baliğ olaca
ğını tahmin etiiğim gibi tarik bedelinin nısfı dahi yüz bin liraya kadar tahmin edilmediğinden 

Ankara Şehremanetine senede beş yüz bin liralık bir varidat ilâve olunacak ve işbu mebaliğ ile 
de bir hayli imarat vücuda,getirilecektir. Merbut teklifimin kabulünü rica ederim. 

7-XII-l927 
İstanbul 
Süreyya 
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Yüzde iki nisbetinde belediyelerden merkezi Hükümet vergisi alınacağına, kasaba ve şehirler 
dahilinde cibayet edilmekte olan tarik bedelinin nısfının mezkûr şehirler belediyelerine ait 

olacağına dair kanun 

Madde ı — Belediyesi olan şehir ve kasaba belediyesi bütçesi varidatının yüzde ikisini 
merkezi Hükümet vergisi namı altında Ankara Şehremanetine her sene ita edecektir. 

Madde 2 — Belediyesi olan her şehir ve kasabada cibayet edilmekte olan tarik bedelinin 
nısfı her sene o şehir va kasaba belediyesine ait olacaktır. 

Madde 3 İşbu kanunun icrayi ahkâmına Dahiliye vekili memurdur. 
Madde 4 — İşbu kanun tarih neşrinden muteberdir. 

Nafıa E n c ü m e n i m a z b a t a s ı 

18-1-1929 
Riyaseti Celileye 

İstanbul meb'usu Süreyya paşanın encümenimize muhavvel, belediyelerden merkezi hükümet 
vergisile tarik bedelinin nısfının şehir belediyelerine verilmesi hakkındaki teklifi kanunisi tetkik 
ve müzakere edildi. 

1 - Belediyesi olan her şehir, kasaba, karyelerin merkezi hükümet vergisi namı altında 
bütçesinin % 2 sini Ankara Şehremanetine vermesi; 

Hükümetin, Devlet merkezi için, imar işlerini belediyeden ayırmak suretile pek esaslı bir 
tedabire girdiği ve bittabi bu tedabir içinde ihzar edilmekte olan menabii varidatın meçhul 
bulunduğu bir sırada merkezi hükümet vergisi namı altında her halde bir kanunun çıkması 
musip olamıyacağı gibi teklif sahibinin de zikreylediği veçhile ki bu rakamı tutmak ta mümkün 
görülmemiştir. 

Dört yüz bin lira gibi bir para ihdas edeceği azim müşkülâta rağmen bu esaslı gaye için 
mühim bir deva olamıyacağmdan merkezi Hükümetin imarı hakkındaki esaslı fikirler ve 
ihzarat arafesinde böyle bir teklifin kabulü musip görülmemiştir. 

2 - Her şehir ve kasabada cibayet edilmekte olan tarik bedelinin nısfının her sene şehir 
ve kasaba belediyesine ait olması cihetine gelince: Bu teklifin tarik bedeli için vazıı kanunun 
tasavvur eylediği fevait ile taban tabana tezat teşkil eylemekte olduğundan hem köylerin, 
hemde kasabaların aleyhinde bir karar olacağından teşebbüs ve sây ile pek büyük varidat 
menbaları elde etmek imkânı bulunan belediyelere doğrudan doğruya halkın en hayatî ihtiyacı 
için derpiş edilmiş olan varidatını vermek Devletimizin ruhu teşekkülüne münafi görülmemiş 
olduğundan her iki maddenin de reddinin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. Ber 
mucibi havale Dahiliye, Maliye, Bütçe Encümenlerine tevdi kılındı. 

Na. En. Rs. M. M. Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Mühendis Kayseri Malatya İçel Kütahya Kütahya Çanakkale Samsun 

Ziya A. Hilmi M. Nedim Hakkı /. Hakkı İbrahim Ziya Gevher Ethem 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Karar .M 7 
Esas j\" 2/19 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Karar M 15 
Esas $2/19 

23 -1-1928 

Riyaseti Celileye 
Belediyelerden merkezi Hükümet vergisi alınması ve tarik bedelinin nısfının şehir belediye

lerine verilmesi hakkınde İstanbul Meb'usu Süreyya Paşa tarafından Riyaseti Celileye takdim 
olunup iptidaen Nafıa Encümenince bittkik reddedilmiş bulunan teklifi kanunî ile esbabı mucibe 
mazbatası tetkik ve müzakere olundu. Nafıa Eucümenince mezkûr teklifi kanuninin reddi hak
kındaki esbap encûmenimizce de muvafık görülerek teklifi vakiin mûttefikan reddine karar 
verilmiştir. Ber mucibi havale, Maliye Encümenine tevdi olunur. 

Da. En. Rs. M. M. 
Mersin Malatya 1 

Kâ. 
Kars 

A. Münif Abdülmuttalip Mezun 
Âza Âza Âza 

Ordu Eskişehir Tekirdağ 
İsmail Sait M. Faik İs 

Âza Âza 
Antalya Adana 
Rasih Hilmi 

Âza Âza Âza 

Âza 
Amasya 

Esat 
Âza 

Çorum Rize Zonkuldak Zonkuldak 
. Kemal Atıf Halil 

km Âza. 
Niğde Kars 
Oalip Baha Tali 

Memet Rifat 
Âza 

Giresun 
H. Muhittin 

Âza 
İzmir 

Münir 
Âza 
Samsun 

Avnl 
Âza 

Konya 
Nevzat 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar No. 23 
Esas No. 2J19 

Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 

9 -U- 1928 

İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, belediyelerden yüzde iki nisbetinde merkezi hükümet 
vergisi alınmasına ve tarik bedelinin nısfının belediyelere ait olmasına dair 2/19 numaralı 
teklifi kanunisile Nafıa ve Dahiliye Encümenleri mazbataları encümenimize havale buyrulmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Nafıa Encümeninin mütaleası esas itibarile encûmenimizce de musip görülmüş olduğundan 
teklifin reddine mûttefikan karar verildi. 

Ma. E. Rs. 
Gümüşane 
H. Fehmi 

M. M. 
Gazi Antep 

A. Remzi 

Kâ. 
Balıkesir 

Âza 
İstanbul 

Fuat 

Âza 
Bayazıt 
Şefik 

Âza 
Konya 
Fuat 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 25-1-1931 

M 34 M 
Esas M 2/19 

Yüksek Reisliğe 
Belediyelerden yüzde iki nisbetinde merkezi hükümet vergisi alınmasına ve tarik bedelinin 

nısfının belediyelere ait olmasına dair olup Nafıa, Dahiliye ve Maliye Encümenlerince tetkik 
edilerek encümenimize tevdi kılınan Sabık İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın kanunî teklifi 
tetkik ve müzakere olundu. Teklif hakkında mezkûr encümenlerin mütalealarına iştirak 
olunmakla beraber Hükümet merkezinin iman için bir imar müdürlüğü teşkil edilmiş ve 
1525 numaralı köprüler ve şoseler kanunu ile de tarik bedeli hakkında yeni hükümler 
konulmuş olmasına binaen encümenimizce de teklifin reddine karar verilmiştir. Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
İstanbul Burdur Gazi Antep Giresun Balıkesir Diyarbekir Erzurum 

Fuat Vahit Remzi Kâzım A. Şuuri Rüştü Aziz 
Âza Âza Âza Âza Âza 

İsparta Maraş Sivas Yozgat Elâziz 
Mükerrem Behçet Rasim S. Sırrı ti. Tahsin 



SıraNo48 
Sabık İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, ziraat bölükleri 
teşkilâtı hakkında 2 22 numaralı kanun teklifi ve Ziraat ve 

Bütçe Encümenlari mazbataları 

B. M. M. Riyaset i Celilesine 

Eskişehirden Ankaraya şimendiferle gelirken güzergâhta iptidaî bir tarzda ekilmiş bir kaç 
tarladan başka muntazam bir köy ve güzel bir ormana tesadüf edilmediği gibi çıplak tepeler, 
kurak ve sarışın ovalar, tek tük tesadüf edilen toprak köyler gözleri yummakta ve kalplere de 
bir hüzün vermektedir. 

Halbuki bir şimendifer güzergâhının mamur bir halde enzarı amme ve ecnebiyeye vaz ve 
teşhiri siyaseten faydalar temin ettiği gibi efkârı umumiye üzerinde de hüsnü tesir hasıl eder. 
Memleket hakkında kim olursa olsun herkese güzel fikirler verecek mahaller en evvelâ şimen
diferler güzergâhıdır. 

Dünyada hiç bir toprak yoktur ki hiç bir şey hasıl etmesin. Ancak o toprağın ne vereceğini 
bilmek ve tayin etmek lâzımdır. Buda tabiî bir fen işi ve ayni zamanda bir de kol işidir. 
Evvelâ kol işi için kesafeti nüfus lâzım gelmektedir. Nüfusun en kesif bulunması lâzım gelen 
mahaller ise şimendiferler güzergâhı olmalıdır. Esasen müdafaai memleket noktai nazarından 
dahi bunun faydası vardır. Çünki ansızın vukua gelecek bir seferberlikte askerin celp ve cem'i 
şimendifer güzergâhında daha sür'atli vukua gelebilir. Binaenaleyh hariçten gelebilecek muha-
cırları en evvelâ şimebdifer güzergâhında yerleştirmek lâzımdır. Şu noktai nazardan muhacırlara 
edilecek muavenetler de daha sehil bir tarzda icra edilir. Kendileri de her türlü ihtiyaçları 
daha kolaylıkla tedarik edebilirler. Eğer muhacırlar memleketimizde lüzumlu lüzumsuz öteye 
beriye dağıtılmayıp işbu şimendifer hatları' üzerinde münasip mahallere yerleştirilmiş olsalardı 
hiç şüphesizki kendilerine suhuletle yardım edilecek ve bu kadar telefata duçar olmıyacaklardı. 
Binaenaleyh kol işinin bu suretle temini zaruridir. 

Een işfne gelince; bunu şimdiden mevcut köylere göstermk lâzımdır. Tabiidirki şu maruzatım 
bir tecrübe devresi geçirmek faydası görüldüğü takdirde daha ziyade tamim kılınacaktır. Fikir 
ve mütaleai kasıraneme göre Ankara ile Eskişehir arasında ifayi vazife etmek üzere bir ziraat 
bölüğü mevcudu iki yüz kişi olacak bir askeri bölüğü gibi aynı teşkilâtlahareket edecek eslahası 
ise kazma, kürek, ve bel ve alâtı ziraiyeden ibaret bulunacaktır. Zabitanı bir doktor; bir 
baytar, suyu tahlil edecek bir kimyager hayvan, ve kümes hayvanatı yetiştirmek, orman yetiştir
mek, sebzecilik ve ziraat hususlarında mütahassıs diğer dört zatten mürekkep pulunacaktır. 
Elbiseleri için kendilerine mahsus bir forma tayin edilecektir, şimendifer hattı üzerinde dört va
gonları bulunacak, bu vagonlardan birisi eczahane ve lâboratvar hizmeti görecek ve içinde 
tertibatı olacak ,diğer iki vagon zabitanın ikametine tahsis kılınacak ve dördüncü vagon ambar 
vazifesini ifa edecktir. Ambarda kazma, kürek, pulluk, saban, arteziyen kuyuları için burgu 
tertibatı, el tulumbaları, ah^ap ve demir ve edevatını tamire mahsus küçük bir tamirhane mal
zemesi ve çadırlarla saire bulunacaktır. Bunlardan başka on adet çift beygiri i arabaları ola
caktır. Bu arabalarla efrat ve hayvanatın erzak ve yemi nakledilecek ve ayni zamanda beygir
lerle çift sürülecektir. İleride tecrübeye nazaran lüzum görülürse tohum ayırmak, tohum tathir 
etmek ve tohumları ilaçlamak gibi tertibatı havi küçük makina ve sairelerde gerek bu araba
lar ve gerekse bir vagon daha ilâve etmek suretiıe naklolunabilecektir. 

Ankarada Ziraat ve Ticaret Vekâletlerine merbut bulunacak olan işbu ziraat bölüğü teşkil edil-
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dikten sonra Eskişehir yolu üzerinde şimendifer güzergahında bir istasyon vagonlarını dizerek 
istasyon civarında ziraat bölüğü çadir kurarak ve yine istasyon civarında hemen işe başlıyacatır . 
Evvela bir kısım araziye toprağı tahlil ettikten sonra yarısı fennî bir surette ve diğer yarısı köylüler 
usulünde buğdar veya sair hububat zeredilecektir. Mahsul zamanında her ikisi arasındaki farkı ci
var köylüleri bir yevmi mahsusta davet etmek suretile konferanslar vererek köylülere gözlerile gös
tererek anlatacak ve bir sinema makinesile tohumlara arız olan hastalıkları, böcekleri, mikroplan 
ve zer'iyata ait herşeyi gösterecektir. Ve yine ayni istasyon civarında (pepineye)denilen tohumdan 
ağaç fideliği ihdas ederek her köylü toprağın cinsine göre fidanlar vererek köylülerin civarında 
küçük ormanlar yetişdirmeğe ve hanelerinin etrafına ağaç dikmeğe ve bahçelerine meyva ağacı 
dikmeğe onları teşvik edecektir. Çalılıkların nasıl islâh edildiğine, değirmenciliğe, tarlaları İska 
için tulumbaya, rüzgâra müteallik pervaneli tulumbalara su kanatlarına, derenajlara , küçük 
bataklıkları kurutmağa, muhtelif gübreler ve saireye dair malûmat verecek resimler ve kataloglar 
gösterecektir. Şu ameliyat bütün sene zarfında hat boyunda ve muhtelif köylerde münavebe 
suretile icra edilecektir. 

Yani bir göyde bir müddeti mueyyene zarfında toprağı ekip işlerini bitirdikten sonra 
hemen diğer köye geçmek ve vakti gelince evvelce çalıştığı köye avdet ederek vazifesini ifa 
etmek suretile icra edilecektir. Bazı münasip mahallerde arteziyen kuyuları kuşat ederek suzuz-
luktan o civarı kurtaracaktır. Velhasıl köylülere ziraat ve hayvan yetişdirmek hususunda ve 
orman yetişdirmek hususunda her nesuretle muavenet etmek lâzım gelirse hepsini icra edecektir. 
Dokfur, baytar memurlar gerek bölüğün ve gerekse köylülerin bu husustaki ihtiyacatını 
meccanen temin edeceklerdir. 

Adet Maaş Ay 
Nefer 200 X 40 
Zabit 7 X 250 
Beygir 20 X 30 
Masarif atı saire ve gayri melhuza 

Yalnız yüz elli bin li
radan ibarettir. 

Bu bölüğün göreceği hizmet pek büyük olup şimdiye kadar hükümetçe tecrübeler hususunda 
pek çok mebaliğ sarfolunduğundan bu kere ziraat bölüğü tecrübesi icra edilmelidir. Bir netice 
vermediği halde azamî zarar ve ziyan nihayet elli bin liradan ibaret olup lâkin faide verdiği 
halde istifade belki milyonlara baliğ olacaktır. Şu mütaleatı acizanemin tecrübesi zımnında 
mezkûr ziraat bölüğünün teşkilini ehil ellere teslim edip işe başlanmasını arz ve zirde muharrer 
kanunun kabulünü teklif eylerim. 7 kânunuevvel 1927 

İstanbul Meb'usu 
Süreyya 

Ziraat bölükleri teşkiline dair kanun 

Madde l — Seyyar Ziraat numune mektebi halinde ve ileride lüzum görüldükçe teksir 
edilmek şartile şimdilik bir ziraat bölüğü teşkil edilecektir. İşbu bölüğün vazaifine ait nizam
name Ticaret ve Ziraat Vekâletince tanzim kılınacaktır. 

Madde 2 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ticaret ve Ziraat Vekâleti memurdur. 

X 
X 
X 

12 
12 
12 

= 96 000 
= 21 000 
= 1 200 
= 25 800 
150 000 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 18 -II-1928 

Karar M° 12 
Esas M 2J22 ' 

Riyaseti Celileye 
İstanbul Meb'usu Süreyya paşanın ziraat bölükleri teşkiline dair teklifi kanunisi İktisat Vekili 

Beyfendile İskân Müdüriyeti Umumiyesi memuru mahsusu dahi hazır bulunduğu helde encü-
menimizce müzakere ve tetkik edildi. 

Gaye itibarile Eskişehirle Ankara arasında bulunan ve filhakika çıplaklığı dolayısile hoş bir 
manzara arzeylemediğinden her tarafının meskûn ve binnetice mezru va müşeccer olması her 
vatandaş tarafından kemali samimiyetle arzu ve temenni olunan sitep arazinin teşcir ve tezyi
ninden veya mezru aksamının islâh ve tezyidinden ibaret olan teklifi kanunî ve esbabı 
mucibesi tahlil edilirse iki mesele karşısında bulunduğu görülür ki birincisi iskânı muhacirin 
islâh ve tezyidi ziraat ve teşciri arazidir. Birincisi hakkında memuru mahsusun verdiği izahat 
şimdiye kadar iktisadî esbap dolayısile temin edilmediği ve maamafih ileride bu mıntaka 
dahilinde numune köyleri ihdasının mutasavver bulunduğundan ibarettir. 

Encümenimizi en ziyade alâkadar eden teşcir ve ıslâhı ziraat meselesine gelince : Teklifi 
kanunî esbabı mucibesine nazaran iki noktanın temini iktiza eylemektedir. 

1 — Mevcudu islâh 
2 — Yeniden ihdas 
Mevcut kavanin ve nizamata nazaran memleketimizin her bir noktasında ve bilâ istisna 

İslâhatı ziraiyeye ait hidematı umumiye ve meselâ tohumların İslahı, müsmir ve gayri müsmir 
ağaçların bilâ bedel tevzii, hastalık ve haşarat ile mücadele ihtiyacata göre alât ve edevatın 
neşir ve tamimi, sürme ve ekme ve münavebe usulleri, hayvanat ve nebatatın usulü muhafaza 
ve timarı ve muhtelif gübrelerin tarzı tatbiki, küçük sulardan sureti istifade veya bataklıkların 
teybisi ve terakkıyat ve ihtiyacata nazaran alakadaranın tenvir ve talimi zımnında numune ve 
tarla ve bahçe fidanlıkları veya istasyonlar ihdası, suveri saire ile lâzım gelen propagandanın 
icrası ve emsali İktisat vekâletinin cümlei vezaifinden olduğundan tefrik edilen tahsisat dere
cesinde az çok tatbik edilegelmekte ve bundan dolayıdır ki Ankarada teşcir için bir fidanlık, 
Eskişehirde de tohumların islâhı için bir istasyon ve bir çiftlik tesis ve idare kılınmakta olduğu 
vukubulan beyanattan anlaşılmıştır. 

Yukarıda arzolunan vezaiften bir kısmı hakkında nizamnamei mahsusuna tevfikan ziraat 
odalarının dahi muvazzaf bulundukları varestei arz ve izahtır. Yeniden idhdas meselesinde ise; 
yine iki nokta dikkati #celbeder ki birincisi zeriyat, ikincisi teşçirdir. 

Zeriyat icrası için esbabı mucibede zikrolunan masrafın belki de bir kaç misline ihtiyaç 
hasıl olacağından sarfınazar senede yapılacak işin 15 bin dönüm sahayı buğday veya arpa ile 
örtmekten ibaret kalacağına nazaran 250 kilometre kadar bir imtidada malik bulunan Eskişehir-
Ankara hattı boyunda arazii mezruanın ne dereceye kadar manzara tebdiline sebebiyet vere
bileceği ve ancak fevkalâde zamanlarda tatbik edilebilen bu türlü ziraatin de ne netice hasıl 
edeceği harbi umumideki emsalile şimdiden mukayese ve tahmin olunabilir. 

Teşkilâta sarfı mutasavver mebaliğ mevcut köylülerin vaziyeti iktisadiyelerinin İslahına 
terkedilmiş olsa elbette bu mıntakanın ziraî inkişafına teklif olunan şekilden daha fazla tesir 
edilmiş ve netice itibarile gayri muayyen bir yol üzerinden yürünmemiş olacaktır. Teklif edilen 
şekilde sahanın teşcir meselesinde de encümenimiz müsbet bir netice elde edileceğine kanaat 
getirememiştir. Çünkü senevî düşen yağmur miktarı (300) milimetreyi tecavüz etmiyen ve 
rutubet seviyesi de yubuset derecesinden yukarı çıkmıyan ve hayvanatı daima başı bûş dolaşan 
bir muhitte ağaç dikilmek emri mühimmt mevzuu bahsolunca sarfı icap eden, dikkat ve itinayı 
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mahsusanın da bihakkın tahtı temine alınması lâzım gelecektir ki bu da bizzat Hükümet me
murları tarafından değil belki de onların yardımıyla efradı milletin tahakkuk ettirebileceği bir 
iştir. Bunun bile tasavvur edileceği derecede kolaylıkla ve süratle hüsnü netice vermiyeceğinin 
köy kanununun bu husustaki ahkâmının şimdiye kaçlar vukubulan tesiratından istidlal edebiliriz. 
Öbür taraftan encümenimiz hat boyundaki arazinin kısmı azanımın sahipsiz ve binaenaleyh bu 
tarzda tasarrufa elverişli bulundukları hakkında da lüzumu derecesinde tenevvür edememiştir. 
Maamafi Hükümet tarafından Meclisi Âliye derdesti arz umumî orman lâyihai kanuniyesinde çıp
lak arazinin teşçiri emri mühimminin daha amelî bir tarzda icra edilebilmesi hususuna dair 
ahkâmın da unutulmadığı vuku bulan ifadeden anlaşılmıştır. 

Hülâsa: Eskişehir ile Ankara arasındaki sahada arzu edilen derecede nebatî mevcudiyetin 
görülebilmesi için evvel emirde Sahanın vüs'ati nisbetinde nüfusun mevcudiyetile beraber 
ahvali iktısadiyelerinin terfihine lüzum olduğuna aksi takdirde tedabiri muvakkateden başka 
bir şey ifade etmiyen Süreyya Paşanın işbu teklifi kanunisinden hiç bir neticei ameliye melhuz 
olmamakla reddine karar verilmiştir. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Adana Mardin Manisa Adana Denizli Manisa Yozgat 
Zamir A Riza Memet Yaşar Kadri Emin Aslan Kani B. Muhalifim 

İmzada bulunmadı Tahsin 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. Af. 
Bütçe Fncümeni 
Karar M 33 .M 25-1-1931 
Esas M 2/22 

Yüksek Reisliğe 
Ziraat bölükleri teşkili hakkında olup Ziraat Encümenince tetkik edildikten sonra 

encümenimize tevdi kılınan sabık İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın kanunî teklifi tetkik ve 
müzakere edildi, bu bapta Ziraat Encümenince serdedilen mütaleaya encümenimizce de 
iştirak olunduğunun Umumî Heyetin tasvibine arzına karar verildi. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
İstar.bu Burdur Gazi Antep Giresun Blıkesir Diyarbekir Erzurum 
Fuat Vahit Remzi Kâzım A. Şuuri Rüştü Aziz 

Âza Âza Âza Âza Âza 
İsparta Maraş Sivas Yozgat Elâziz 

Mükerrem Behçet Rasim S. Sırrı H. Tahsin 



Sıra No 58 
Menemen hadisesini ika ve teşkilâtı esasiye kanununu 
cebren tağyire teşebbüs edenlerden 37 şahsın ölüm ceza

sına çarpılması hakkında 3/564 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

r, c. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 31-1-931 
Sayı : 6/341 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Menemen hadisesini ika ve teşkilâtı esasiye kanununu cebren tağyire teşebbüs edenler 

hakkında Menemen Divanı Harbi Örfisince verilen karara dair M. M. Vekâletinden yazılan 
31-1-931 tarih ve 2061 numaralı tezkerenin sureti merbutatı ile birlikte leffen takdim kılınmıştır 
İdam mahkûmları hakkında teşkilâtı esasiye kanununa tevfikan Meclisi Âlice ittihaz buyrulacak 
kararın iş'arına müsaade buyrulmasıni rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Yüksek Başvekâlete 
1 — Menemen hadisei isyaniyesini tertip ve ihzar ve teşvik ederek ve bu suçu işlemeğe 

azmettirerek Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs etmekten 
maznun olan eşhastan isimleri merbut listede yazılı (37) şahsın aledderecat müsellehan harekete 
geçerek ve mehdilik ilân ederek Menemen hadisesini doğrudan doğruya beraber işlemek ve 
azmettirmek suretlerile teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs eyledikleri sabit 
olduğundan hareketlerine tevafuk eden Türk ceza kanununun 64 üncü maddesinin birinci 
ve ikinci fıkraları delâletile 146 inci maddesine tevfikan idamlarına ve ancak içlerinden altı
sının yaşları dolayisile mezkûr kanunun 55 ve 56 inci maddeleri mucibince haklarındaki idam 
cezalarının 15 ve 24 sene ağır hapis cezasına tahviline. 

2 — Ve 41 şahsın muttali oldukları isyan hareketini suiniyetle Hükümete ihbar etmemek 
ve dini alet ittihaz ile halkı devletin emniyetini ihlâl edebilecek harekete teşvik eylemek ve 
tekkelerin şeddine dair olan kanunun mer'iyetinden sonra ayini tarikat icra ve nakşî tarikatine 
ait hizmetleri ifa etmek suçlarını işlemiş olmalarından dolayı Türk ceza kanununun 151 inci 
maddesinin birinci fıkrası ve 163 üncü maddesinin birinci fikrası ve 677 numaralı kanun 
hükümlerine tevfikan derecatı muhtelife de hapis ve ağır hapis cezalarile mücazatlarına. 

3 — Ve 27 şahsın beraetlerine dair Menemen Divanı Harbi Örfisinden sadır olan hüküm
leri havi 25/1/931 tarih ve 4 numaralı karar ve teferruatı leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

İdam hükümlerinden maadasının tasdiki idarei örfiye.âmirinin dairei salâhiyetine, dahil 
olup idam hükümlerinin dahi teşkilâti esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince Meclisi 
Âlice tasdiki esbabının istikmal buyuruiması maruzdur efendim. 

M. M. Vekili 
Zekât 
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İdamlarına ve yaşları dolayısile haklarındaki idam cezasının ağır hapse tahviline 

karar verilenler 

Manisadan Kahveci çırağı Mustafa ( İdam ) 
Manisadan Terzi Talât ( İdam ) 
Manisadan Topçu Hüseyin ( İdam ) 
Manisadan Tatlıcı Mutaf Hüseyin ( İdam ) 
Manisadan Eskici Hüseyin Ali ( İdam ) 
Manisadan Keçeli Köyünden Himmetoğlu Süleyman ( İdam ) 
Manisadan Paşa Köyünden Kâhya Ahme-.toğlu İsmail (İdam ) 
Manisadan Mutaf Süleyman ( İdam ) 
Manisadan Manifaturacı Osman ( İdam ) 
Manisadan Hafız Cemal ( İdam ) 
Manisadan Tabur İmamı İlyas Hoca ( İdam ) 
Manisaden Ali Paşa zade Ragıp Bey ( İdam ) 
Manisadan Şeyh Hafız Ahmet ( İdam ) 
Manisadan Giritli İbrahimoğlu İsmail ( İdam ) 
Menemenden Bozalandan Koca Mustafa ( İdam ) 
Menemenden Bozalandan Hacı İsmail ( İdam ) 
Menemenden Bozalandan Hacı İsmailoğlu Hüseyin ( İdam ) 
Menemenden Bozalandan Göriceli Abdülkerim ( İdam ) 
Menemenden Cum'ai Balalı Ramiz ( İdam ) 
Menemenden Çıtaklı Molla Süleyman ( İdam ) 
Menemenden Yahya oğlu Hüseyin ( İdam ) 
Menemenden Çingene Memetoğlu Ali ( İdam ) 
Menemenden Hayimoğlu Jozef ( İdam ) 
Menemenden Şımbıllı Ali Osmanoğlu Memet ( İdam ) 
Menemenden Arnavut Yusufoğlu Kâmil ( İdam ) 
Menemenden Kerimoğlu İbrahim ( İdam ) 
Menemenden Selimoğlu Boşnak Abbas ( İdam ) 
Ala Şehirden Şeyh Ahmet Muhtar ( İdam ) 

oc Esat » in oğlu Memet Ali ( İdam ) 
Manisa Hastanesi imamlığından mütekait Laz İbrahim Hoca ( İdam ) 
Manisadan Emrullah oğlu Memet ( İdam ) 

Manisadan Nalıncı Hasan idama bedel ( 24 ) sene hapis ( 20 ) yaşında 
Manisadan Çoban Ramazan idama bedel (24 ) sene hapis (20 ) yaşında 
Manisadan Giritli Küçük Hasan idama bedel ( 24 ) sene hapis (17) yaşında 
Menemenden Harputlu Omeroğlu Memet idama bedel ( 24 ) sene hapis ( 65 ) i mütecaviz 
İzmirden Laz Memet Ali Hoca idama bedel ( 24) sene hapis ( 65 ) i mütecaviz 

Erbilli Şeyh Es'at idama bedel (24) sene hapis ( 65 ) i mütecaviz 
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Derecatı muhtelif ede hapis ve 

Horus köyünden Salâhattin oğlu naşit 
» » Yakupoğlu Ali 
» 2> Muhittinoğlu Ali koç 
» » Hasanoğlu Ahmet 
» » Neciboğlu mevlût 
» J> Ragıboğlu Osman 

» » Mümtazoğlu Haşim 

Süleymanoğlu murat mustafa 
Kara Ahmedoğlu Ali 
Hasanoğlu Ayan,Memet 
Paşaköyûnden Memetoğlu Abdurrahman 
Hoca Hasanoğlu Hüseyin 
Ramazanoğlu Bekir 
Şerif Ahmedoğlu Eyyip 
Bozalandan Hacı İsmailoğlu Hasan 
Muhtar Ahmedoğlu Mustafa 
Âza Memetoğlu İsmail 
Âza Memetoğlu İbrahim 
Âza Haliloğlu Hasan 
Bekçi Ahmet Hüseyin 
Rahmanlı köyünden Haçı Hafız Ali 
Manisadan şeh Hacı Hilmi 
Horus köyünden ömeroğlu Ahmet 
Ahmedoğlu İbrahim 
Mustafaoğlu Sadi 
Zenooğlu Hasan 
Arslanoğlu Şaban 
Muslihoğlu Halit 
İbrahimoğlu Mustafa 
Abidinoğlu Tahsin 
Yasimoğlu Osman 
Paşaköyûnden Memetoğlu Ahmet 
Simavlı Salihoğlu Osman 
Bozalandan Ahmedoğlu Memet 
Osmanoğlu Hasan 
Hüseyinoğlu İbrahim 
Ak Memetoğlu Memet 
Simsar kâtibi Mustafa 
Lüle Memetoğlu Ali 
Darakçi Hüseyinoğlu İbrahim Etem 
Kurabiyeci Hacı Hüseyin 

ağır hapis cezalarına mahkûm edilenler 

On beş sene ağır hapis. 

65 yaşını mütecaviz olduğundan cezası 
bittahfif 12,5 sene ağır hapis 

Üçer sene hapis 

Birer sene hapis 
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Beraet edenler 

Menemende mukim Yanyalı Hoca Saffat 
Menemenli Rasim 
Bozalandan Mustafa oğlu Mustafa 
Bozalandan Haci Ali oğlu Mustafa 
Menemende Tütüncü Haydar 
Menemende Gözlüklü mehmet Ali 
Menemende Naşit oğlu İbrahim 
Manemende Mazlumaki oğlu Ali 
Menemende İbrahim oğlu İsmail 
Menemende Berber Hafız Ahmet 
Mağnisalı Hüseyin oğlu Süleyman 
Furuncu Mustafa oğlu Ahmet 
Lûtfullah oğlu Halil 
Ahmet oğlu Hüseyin Mazlum 
Hasan oğlu katmerci Mehmet 
Tütüncü Hasan oğlu Hüseyin 
Ahmet oğlu Halil 
Mustafa oğlu mehmet 
Pıçakcı İdris oğlu Mustafa 
Çulha Ahmet oğlu Mehmet Çavuş 
Horus köylü Nurettin 
Hacı Ömer oğlu Hoca Hakkı 
Mehmet Eminin anası hasibe 
Kız kardeşi Halide Fatma 
Kız kardaşı Rukie 
Karısı Errftne 
Bozalandan Fatma 

T. C. 
Menemen Menemen 

Divanı Harbi Ürfi 26-1-930 
Riyaseti 
Umumî 4 

Amiri Örfi ve 2. O Müfettişliğine 
Menemen vakai feciasını faillerile bunlara yardım eden ve kısmen alâkadar olan 

Manisa, Paşa köy, Bozalan Horoz köy, Eren köy ve Menemen ahalisinden 105 kişinin ilk 
safha olarak Müddei Umumilik tarafından mahkememize mevdu iddianame ve evrak 
üzerine icra kılınan aleni muhakeme neticesinde işbu eşhasın tebeyyün eden cürümlerine 
göre Müddei Umumiliğin son iddianemesile maznunların son müdafaaları dinlenerek ve kıs
men tahriri müdafaaları okunarak heyetimizce icabı ledelmüzakere ittifakla verilen kararı mü-
beyyin kararnamemiz ve müddei umumiliğin son iddİanemesi ve safahatı muhakemeyi gösterir 
zabıtnameler feffen ayrı ayrı arz ve takdim edilmiştir. Olbapta ki teşkilâtı esasiye kanununun 
maddei mahsusası ahkamına binaen idam cezalarının Meclisi Millice tasdikine delâlet ve 
muktazasının ifası hususunda müsaadei Devletlerini arz ve istirham eylerim. 

Ürfi Divaniharp Reisi 
Mirliva 
Mustafa 
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Heyeti Vekilenin 31/XII/1930 tarih ve 10388 numaralı kararnamesi üzerine Menemen Divanı 

Harbi örfisi 15/1/1931 tarihinde ilk içtimaını aktetmiştir. 

Reis Mustafa Paş*a, âza Miralay Ata, Miralay Timur ve Kaymakam Ziya ve Kaymakam Baha Be
yefendiler.... 

Divanı Harbi Örfi Müddeiumumisi Hidayet ve muavini Fuat Beyefendiler... 

Zabıt kâtipleri Kemal ve îhsan Efendiler.. 

Bu gün divanı harbi örfi heyeti yukarda atları yazılı zevattan müteşekkil olduğu halde Menemen 
irtica hadisesile maznun bulunan eşhas usulen tevkifaneden getirilerek cümlesi bağlı omaksızm sıra-
sile mevkii mahsuslarına alındıktan sonra ceza mahkemeleri usulü kanununun 236 inci maddesi mu
cibince açık olarak muhakeme icrasına duruşuldu. 

Mezkûr madde mucibince maznun bulunan eşhasın hüvviyetleri reisi mahkeme tarafından so
ruldu. Maznunlardan Şeyh Esat Efendi sorulan suale karşı: 

1 — Esat babası Sait 1259 doğumlu aslan Er-
billi olup îstanbulda Erenköyünde mukim evli ve 
üç çocuklu olduğunu söyledi. 

2 — Mehme Ali babası Esat 1291 doğumlu aslan 
Erbilli olup îstanbulda Erenköyünde mukim evli 
ve beş çocuklu olduğunu söyledi. 

3 — Laz İbrahim Hoca babası Salih Efendi 300 
doğumlu aslan Rizenin Karadare Nahiyesinden o-
lup îstanbulda Beykozda Mektep Sokağında 7 nu
maralı hanede mukim evli 4 çocuklu okur yazar ve 
mütekait tabur imamı olduğunu söyledi. 

4 — Süleyman babası Rafet 38 yaşında Mani-
sanın Hacı Yahya Mahallesinde mukim evli ve ço
cuksuz olduğunu söyledi. 

5 —Osman babası Hüseyin 298 doğumlu Mani
sanın Çarşı Mahallesinde mukim olduğunu söyledi. 

6 — Hasan babası İsmail 329 doğumlu Manisa
lım Ebekuyu Mahallesinden Bedavaoğullarından 
bekâr cahil olduğunu söyledi. 

7 — Hasan, babası Mustafa 326 doğumlu Ma-
nisanın Aktar Hoca Mahallesinden bekâr, cahil, 
gayri mahkûm olduğunu söyledi. 

8 — Mehmet Emin, babası Emrullah 318 do
ğumlu Manisanın Narlıca Mahallesinden ve Boz-
köylüoğullanndan evli bir çocuklu okur yazar ol
duğunu söyledi. 

9 — Ramazan, babası Mustafa, 1325 doğumlu 
Çakıroğullarından Manisanın Keçili Köyünden 
olup halen Manisanın Aktarhoca Mahallesinde mu
kim çobanlıkla müşteğil evli, çocuksuz ve cahil ol
duğunu söyledi. 

10 — Çırak Mustafa, babası çırak Mustafa 1305 
doğumlu Manisanın Lalapaşa Mahallesinde mukim 
evli, iki çocuklu ve cahil olduğunu söyledi. 

11 — Talât, babası Hacı Ahmet 26 yaşında Ma
nisanın Kara Köyünde mukim bekâr okur yazar 
ve gayri mahkûm olduğunu söyledi. 

12 — Topçu Hüseyin, babası Hafız Memet 1314 
doğumlu Manisanın lalapaşa Mahallesinde mukim 
evli, üç çocuklu okur yazar ve belediye su yolcu
su olduğunu söyledi. 

13 — Tatlıcı Mutaf Hüseyin, babası İbrahim 
1311 doğumlu Manisanın Lalapaşa Mahallesinde 
bekâr, okur yazar ve mahkûmiyeti olmadığını 
söyledi. 

14 — Hüseyin Ali, babası Hüseyin 1313 do
ğumlu Manisanın Arapalan Mahallesinde mukim 
evli bir çocuklu cahil ve eskicilikle müşteğil oldu
ğunu mahkûm olmadığını söyledi. 

15 — Süleyman Çavuş, babası himmet, 1292 do
ğumlu Manisanın Lalapaşa Mahallesinde mukim 
evli iki çocuklu cahil bağcılıkla meşgul ve mah
kûmiyeti olmadığını söyledi. 

16 — Şeyh Hakkı, Babası Hacı Ali, 276 doğum
lu Manisanın Hacı Yahya mahallesinde mukim 
evli, bir çocuklu, okur yazar, Tatar Camii Hatibi 
olup mahkûmiyeti, sabikası olmadığını söyledi. 

17 — Hafız Cemal, babası Haydar, 1291 doğum
lu, Manisada mukim olduğunu söyledi. 

18 —- Hacı îlyas, b abası Ali, 287 doğumlu olup 
Manisanın Karakuyu mahallesinde mukim oldu
ğunu söyledi. 

19 — Hacı Hilmi Ef. babası Hüseyin, 287 do
ğumlu, aslen Giritli olup manisada mukim, evli, 
altı çocuklu, okur yazar, sabikasız. 

20 — Rağıp, babası Hacı Ali Paşazade, 297 
doğumlu, Manisanın İbrahim Çelebi mahallesinde 
evli, üç çocuklu, sabikası olmadığını söyledi. 
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21 — Memet Ali Hoca, babası Hüseyin, 1280 

doğumlu, aslen Rizeli olup îzmirde Selimiye ma
hallesinde mukim olduğunu söyledi . 

22 — Şeyh Hafız Ahmet, b abası Halil, 300 do
ğumlu, Hocazade mahallesinden, evli, iki çocuk
lu, sabikası olmadığını söyledi. 

23 — Şeyh Ahmet Muhtar, babası Memet Sa
dık, 60 yaşında, aslen Alaşehirli oluduğunu,evli 
mahkûmiyeti olmadığını söyledi. 

24 — İsmail, babası kâhya Ahmet, 1317 do
ğumlu Manisanın Paşa Köyünden bekâr ve cahil 
sabıkası olmadığını söyledi. 

25 — Koca Mustafa, babası Çakır 35 yaşında 
Menemenin Bozalan karyesinden evli sabıkası 
olmadığını söyledi. 

26 — Hacı İsmail, babası Hasan 1286 doğumlu 
Menemenin Bozalan karyesinden bekâr ve sabı
kası olmadığını söyledi. 

27 — Hüseyin, babası Hacı İsmail 1323 doğum
lu Menemenin Bozalan karyesinden bekâr ve sabı
kası olmadığını süyledi. 

28 — Abdülkerim, babası Mustafa, 1305 do
ğumlu Manisanın Gürece karyesinden evli sabıka
sı olmadığını söyledi. 

29 — Ramiz, babası Veli, 1298 doğumlu Me
nemende mukim olup Rumeli muhacirlerinden ev
li sabıkası olmadığını söyledi. 

30 — Molla Süleyman, babası Hacı Mustafa, 
1294 doğumlu aslan Çıtak köyünden Menemende 
mukim evli ve sabıkası olmadığını söyledi. 

31 — Hüseyin, babası Yahya 1310 doğumlu 
Menemende mukim ve belediye arabacısı olduğu
nu söyledi. 

32 — Acem Haydar, babası Ali, 48 yaşında Me
nemende mukim bekâr ve sabıkasız olduğunu söy
ledi. 

33 — Çingâne Ali, babası Memet, 1300 doğum
lu aslan Selânikli olup Menemenin Camikebir Ma
hallesinde mukim evli iki çocuklu ve sabıkasız ol
duğunu söyledi. 

34 — Memet, babası Ali, 1279 doğumlu aslan 
Harputlu olup Menemenin Pazarbaşı Mahallesin
de mukim olduğunu söyledi. 

35 — Yosef, babası Hayim, 1313 doğumlu Me
nemenin Gaybi Mahallesinde mukim evli üç çocuk
lu sabıkası yok okur yazar olduğunu söyledi. 

36 — Şımbıllı Memet, babası Ali Osman, 47 ya
şında Menemende mukim demirci, evli, çocuklu 
sabıkasız olduğunu söyledi. 

37 — Memet Ali, babası Ali Mazlum 1302 doğum

lu Menemenin Agahıdır Mahallesinden olup evli 
üç çocuklu, mahkûmiyeti sabıkası olmadığını söy
ledi. 

38 — Arnavut Kâmil, babası Yusuf, 23 yaşın
da Menemende mukim Rumeli muhacirlerinden 
evli sabıkası olmadığını söyledi. 

39 — Hoca Saffet, babası Memet Ali 1295 do
ğumlu aslan Yanyalı Menemenin Ulucami civarın
da mukim ve Manisa Vilâyeti vaizi evli, beş ço
cuklu okur yazar sabıkası olmadığını söyledi. 

40 — Rasim, babası Hüseyin, 1307 doğumlu 
Menemenin Hamidiye Mahallesinde mukim amele, 
evli iki çocuklu cahil sabıkası olmadığını söyledi. 

41 — Abbas, babası Selim, 314 doğumlu Me
nemenin Kasımpaşa Mahallesinden Boşnak evli, 
çocuksuz, cahil ve sabıkasız olduğunu söyledi. 

42 — ibrahim, babası Kerim, 35 yaşında aslan 
Bozköylü olup Menemende mukim, evli, çocuklu 
ve sabıkası olmadığını söyledi. 

43 — İsmail, babası İbrahim, 299 doğumlu Ma
nisanın Lalapaşa Mahallesinde mukim bekâr ve sa
bıkası olmadığı söyledi. 

44 — Bıçakçı Mustafa, babası İdris 287 doğum
lu Manisanın Hamidiye Mahallesinden evli çocuk
suz cahil sabıkası olmadığı söyledi. 

45 — Murat Mustafa, babası Süleyman, 314 do
ğumlu Manisanın Çarşı Mahallesinden evli iki ço
cuklu cahil sabıkalı olmadığı söyledi. 

46 — Abdürrahman, babası Memet, 319 doğum
lu Manisanın Paşa Köyünde mukim evli bir ço
cuklu gayri mahkûm. 

47 — Memet babası Ak Memet 310 doğumlu 
Manisanın llyaskebir mahallesinden evli, cahil, 
gayri mahkûm. 

48 — Fırıncı Ahmet, babası Mustafa, 312 do
ğumlu Manisanın Hacı Yahya mahallesinden evli 
çocuksuz gayri mahkûm. 

49 — Hasibe, Emrullah Hoca Karısı ve Asi Me
met Eminin, anası, 55 yaşında Manisanın Narlıca 
mahallesinden evli çocuklu gayri mahkûm. 

50 — Halide nam diğeri Fatma, Emrullah kızı, 
314 doğumlu Asi Memet Eminin kız kardeşi Keçe
ci Süleymanın karısı üç çocuklu gayri mahkûm. 

51 — Emine, babası Ramazan, Memet Eminin 
karısı 322 doğumlu Manisanın Narlıca mahalle
sinden evli gayri mahkûm. 

52 — Mustafa, Hafız Ali, 315 doğumlu Simsar 
Kâtibi Manisanın Aktar Hoca mahallesinden evli, 
iki çocuklu, okur yazar gayri mahkûm. 

53 — Ahmet, babası Memet, 316 doğumlu Ma-
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nisanın Paşa Köyünden posta sürücüsü asi maktul 
Mehdinin bacanağı evli gayri mahkûm. 

54 — Rukiye, Osman karısı, 60 yaşında Mehdi
nin kayin validesi, Manisanın Paşa Köyünden 
mahkûmiyeti yok. 

55 — Ali, babası Kara Ahmet, 304 doğumlu 
Manisanın Lalapaşa mahallesinden evli cahil, iki 
çocuklu gayri mahkûm. 

56 — Ali, babası Lüle Memet 297 doğumlu Ma-
nisanınm Lalapaşa mahallesinden evli gayri mah
kûm olduğunu söyledi. 

57 — Mustafa, babası Ahmet, Bozalan Muhtarı, 
301 doğumlu rençber Bozalanda mukim evli, mah
kûmiyeti yok. 

58 — Mustafa, babası Mustafa, heyeti ihtiyari
ye âzasından 309 doğumlu rençber evli, üç çocuk
lu gayri mahkûm. 

59 — ismail, babası Memet, Bozalan âzasından 
320 doğumlu, cahil evli, iki çocuklu mahkûmiyeti 
yok. 

60 — ibrahim, babası Memet, 315 doğumlu, 
Bozalan heyeti ihtiyariyesi âzasından evli, beş ço
cuklu mahkûmiyeti yok. 

61 — Hasan, babası Halil 309 doğumlu Bozalan 
âzasından evli, dört çocuklu, mahkûmiyeti yok. 

62 — Hüseyin, babası ahmet, kır bekçisi, 309 
doğumlu Bozalanlı evli bir çocuklu mahkûmiyeti 
y o k . 

63 — Keçeci Süleyman, babası Hüseyin, Mani
sanın Narlıca mahallesinden 305 doğumlu evli bir 
çocuklu gayri mahkûm. 

64 — Hasan, babası Hacı ismail, 306 doğumlu 
Bozalanlı evli, 4 çocuklu cahil gayri mahkûm. 

65 — ibrahim Ethem, Tarakçı Hüseyin, 311 do
ğumlu Manisanın Lalapaşa mahallesinden evli ca
hil, bir çocuklu mahkûmiyeti yok. 

66 — Hüseyin, Koca Hasan 315 doğumlu Mani
sanın Paşa Köyünden aslan Üsküplü evli mahkû
miyeti yok. 

67 — Arabacı Bekir, babası Ramazan, Manisa 
Paşa Köyünden 317 doğumlu Üsküplü evli, mahkû
miyeti yok. 

68 — Eyüp, babası Şerif Ahmet, 320 doğumlu 
Manisanın Paşa Köyünden evli gayri mahkûm, 

69 — Hasan, babası Osman 30 yaşında Meneme
nin Bozalan Kariyesinden evli, çocuklu gayri 
mahkum. # 

70 — Memet ,babası Memet, 317 doğumlu Bo
zalan Kariyesinden rençber evli, gayri mahkûm. 

71 — ibrahim, babası Hüseyin, 51 yaşında Me

nemenin Bozalan Kariyesinden evli, rençber mah
kûmiyeti yok. 

72 — Hacı Hasan, babası Ahmet, 301 doğumlu 
Manisanın Lalapaşa mahallesinden evli çocuklu 
gayri mahkûm. 

73 — Ayan Memet, babası Hüseyin 313 doğum
lu Manisanın Lalapaşa mahallesinden evli, çocuk
lu, mahkûmiyeti yok. 

74 — Mustafa, babası Hacı Ali 297 doğumlu 
Bozalan Köyünden rençber evli, çocuklu mahkû
miyeti yok. 

75 — Halil, babası Lutfullah 317 doğumla Ma
nisanın Tevfikiye mahallesinde mukim çocuksuz, 
mahkûmiyeti yok. 

76 — Katırcı Mehmet, babası Hasan 305 do
ğumlu Manisanın Tevf ikiye Mahallesinden evli, 
çocuklu, mahkûmiyeti yoktur. 

77 — ibrahim, babası Ahmet, 50 yaşında Mani
sanın Horos Köyünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti 
yok. 

78 — Sadi, babası Mustafa, 305 doğumlu Ma
nisanın Horos Köyünden, evli, çocuklu, mahkûmi
yeti yok. 

79 — Tahsin, babası Abidin, 313 doğumlu Ma
nisanın Horos Köyünden evli, çocuklu, gayri mah
kûm. 

80 — Hasan, babası Zeno, 66 yaşında Manisa
nın Horos Köyünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti 
yok. 

81 — Mehmet Çavuş, babası * Çulhacı Ahmet, 
304 doğumlu Lalapaşa Mahallesinden evli, çocuk
lu, mahkûmiyeti yok. 

82 — Nurettin, babası Sadettin 36 yaşında Ma
nisanın Horos Köyünden evli, mahkûmiyeti yok. 

83 — Şaban, babası aslan 282 doğumlu Horos 
Köyünden evli çocuklu mahkûmiyeti yok. 

84 — Ahmet, babası Ömer, 299 doğumlu Ma
nisanın Horos Köyünden evli, çocuklu, mahkûmi
yet yok. 

85 — Halit, babası Muslih 294 doğumlu Horos 
Köyünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. 

86 — Mustafa, babası ibrahim 22 yaşında Ho
ros Köyünden, evli,- çocuklu, mahkûmiyeti yok. 

87 — Osman, babası Yasim 315 doğumlu Ma
nisanın Horos Karyesinden evli, mahkûmiyeti yok. 

88 — Mevlût, babası Necip 303 doğumlu Horos 
Karyesinden evli, mahkûmiyeti yok. 

89*— Osman, babası Ragıp 287 doğumlu Horos 
Karyesinden evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. 

90 — Haşim, babası Muhtar 80 yaşında Horos 



Köyünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. I 
91 — Ali Koç babası Muhittin 52 yaşında Ho-

ros Köyünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. ' 
92 — Ahmet, babası Hasan 298 doğumlu Horos 

Köyünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. 
93.— Ali, babası Yakup 28 yaşında Horos Kö

yünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. 
94 — Naşit, babası Salâhattin 313 doğumlu Ho

ros Köyünden evli, mahkûmiyeti yok. 
95 — Hacı Hafız Ali Osman, babası Abdullah 

Manisalı Rahmanlı Köyünden 293 doğumlu evli, 
çocuklu, mahkûmiyeti yok. 

96 — İbrahim, babası Raşit 305 doğumlu Mene
menin Kasımpaşa Mahallesinden evli, çocuklu, 
mahkûmiyeti yok. 

97 — Fatma, babası Halil Hasan karısı 35 ya
şında Menmenin Bozalan Köyünden mahkûmiyeti 
yok. 

98 — Osman, babası Salih 292 doğumlu Mani
salım Paşa Köyünden evli, çocuklu, mahkûmiyeti 
yok. 

99 — Hasan, babası Hasan 308 doğumlu tütün
cü Manisada mukim, evli, çocuklu, mahkûmiyeti 
yok. 

100 — Ali, babası Mazlumaki 300 doğumlu Me
nemende mukim bakkal evli, çocuklu, mahkûmi
yeti yok. j 

101 — İsmail, babası İbrahim Menemende mu
kim 313 doğumlu evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. 

102 — Halil, babası Ahmet 306 doğumlu Mani
salım Lalapaşa Mahallesinde evli, çocuklu, mah
kûmiyeti yok. 

103 — Hüseyin Mazlum, babası Ahmet 317 do
ğumlu Manisalı evli, mahkûmiyeti yok. 

104 — Mehmet, babası Mustafa 298 doğumlu 
Kırlıoğulları şöhretli Manisanın Gülhane Mahalle
sinden evli, çocuklu, mahkûmiyeti yok. 

105 — Müezzin Hafız berber Ahmet, babası Ab
dullah 299 doğumlu Menemende mukim cami mü
ezzini evli, çocuklu, mahkûmiyeti olmadığını söy
ledi. | 

Bu suretle maznunların hüvviyetleri taayyün 
ettikten sonra mahkeme reisi mirliva Mustafa Paşa 
kararnamenin okunacağını beyanla ceza muhake
meleri usulü kanununun 236 inci maddesine tevfi
kan son tahkikatın açılmasına dair olan karar 
okundu. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 135" inci 
maddesi mucibince maznunlara isnat olunan suç
ların mahiyet ve mevzuu makamı riyasetten izah 

I olunduktan sonra ilk evvelâ sorguya çekilen maz
nunlardan Mehmet Emine ika ettikleri hadisenin 
mahiyetini anlatması lüzumu ihtar olundu. 

Merkum Mehmet Emin ifadesinde Mehdinin 
iki fikre sahip olduğunu anladım. Birisi kendi
sine mehdi süsü veren maktul Mehmedin yanına 
iltihak ettiğimiz zaman bu adamın tarzı hareket 
ve icraatından kendisinin iki fikre hizmet ettiğini 
anlıyorum. Noktai nazarıma göre merkumun bir 
fikri bizleri kendi emeline ram edip bizim akide
lerimizi zehirlemek yani dervişlik yaptırmak ve 
esrar içirmek suretile bizi fikren tesmim etmek, 
biride merkumun dini ve tekke ve şeyhliğini iade 
etmek hulyasile Cumhuriyete karşı suikast eyledi
ğine zahip oluyorduk. Menemen hadisesine te-
kaddüm eden zamana kadar bu adamın yanında 
bulundukça merkumun bütün ahval ve harekâtın
dan edindiğim malûmata göre merkum Mehdi Meh
met menfi vaziyet ve hareketlerinde Menemende 
bulunan Şeyh Saffet Efendiye istinat ve mumai
leyhten ilham aldığını anlıyordum. Hatta Mehdinin 
Şeyh Saffete istinat ettiğini de her kes bilir. Bizi 
mecnun gibi bir hale sokan Mehdi kendi nezdinde 
bulunduğumuz müddetçe bize daima Allah bana 
görünüyor, Hazreti Allah kullarına çok zikretmeği 
emrediyor. Siz de çok zikrediniz böylelikle naili 
meram olursunuz. Tarikatın mercii Hazreti Pey
gamberdir. Resulûllah Efendimiz böylece zikir ve 
tevhide riayet etmiş ve böylece Allahın habibi ol
mak şerefine müyesser olmuştur, gibi bir takım 
sözler söjder dururdu. Beni nakşibendi tarikine in
tisap ettirmeğe âmil olan bu Mehdi ile beraber bulu
nurken Manisa vaizlerinden Hafız Ahmet, Hacı Hil
mi, Şeyh Hakkı, Hoca Saffetin vaizlerinde bulu
nuyorduk. Bunlar mevizlelerinde daima nakşı ta
rikatın ihyası için daima zikreylemeği tavsiye ey
lerdi. Hatta bunlardan Hacı Hilmi namazı mütea
kip cemaate zikrettirir. Ve Hafız Ahmet te böy
lece vaiz esnasında «fezküruni ezkürüküm» gibi 
ayetler okuyarak bu suretle mumaileyh te çok zik
retmeği tavsiye eder dururdu. 

Bu defa Mehdi kendisinin Hafız Ahmetle mü-
bahase ettikleri bir sırada Hafız Ahmetten kiya-
met günlerinde bir mehdinin çıkacağı her keşçe 
malûmdur. Bu mehdi Beni Adem midir yoksa ga
ipten mi zuhur edecektir. Sormuş o da bütün pey-
gamberanın Beıı^ Ademden geldiğine göre mehdi
nin de Adem evlâdından olması lâzım geleceğini 
söylediğini ve bunun üzerine kendisinin Hafız Ah-
mede işte o mehdi benim dediğini ve bundan böyle 
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mehdiliği ilân edeceğini söylemesi üzerine Hafız 
Ahmet te sen bu işi yapabilir misin dediğinde ya
parım demiş ve bu vaziyette Hafız Ahmet te Meh
di Mehmedin elini öpüp bu adam hakikaten evli
yadır. Siz de buna itikat ediniz diyor. Ve Mehdiye 
dokunmayın suretinde tavsiyede bulunuyor. Bu
nu gerek Mehdi ve gerekse merkumun dervişi fu-
runcu Ahmet hikâye eyledi. Biz de böylece iğfal 
edildik. Ve bu maceralara kapıldık. Mehdi 
Mehmetle müritleri Ramazan, tatlıcı Hüseyin, Na
lıncı Hasan, Küçük Hasan ve ben ve daha bazı mü
ritlerle beraber Çırak Mustafaıun kahvesinde top
lanıyor. Ve orada zikrederek bilâhare hükümet bu
nu haber aldı kahve kapatıldı ondan sonra Tatlıcı 
Hüseyinin evinde toplanır ve yine devam eder ve 
Laz İbrahim, İzmirli Mehmet, Ali Hoca, İmam ll-
yas Efendi, Şeyh Hakkı ve Hacı Hilmi, Hafız Ce
mal, Hafız Ahmet, Ragrp Bey de Mutaf Süleyma-
nın evinde içtima eder tarikata ait konuşmalarda 
bulunurlardı. 

S — Mehdi Mehmet ne kadar zikretmenizi tav
siye ederdi? 

C — Lâyetenahi zikrediniz diyor ve hatta bize 
günde ne miktar ismi celâl çekiyorsunuz diyor, biz
de 500 ze kadar devam etmekte olduğumuzu söyle
diğimizden Mehdi bu kadar zikir azdır, daha fazla, 
daha çok zikrediniz, ne kadar çok zikrederseniz o 
derece Allaha yakın olmuş olursunuz diyordu. 

S — Her müslüman evinde duasını yapar iba
det etmek memnu değildir. Bu toplantılarda bir 
fenalık yapmak için ne gibi sözler konuşulurdu? 

C — Her toplantıda hükümetin maksadı ve her 
hedefi müslümanlan gavur ettirmektir. Mehdi dini 
iade etmek için bütün emellerini hep bu noktada 
toplar maksadı aşikârdır. Cumhuriyeti yıkmak 
gençliğin mefkuresini zehirlemekti ve bu meyanda 
Mehdi Mehmet bütün memurlar kâfirdir, ailelerini 
açık saçık gezdiriyorlar diyerek mütemadiyen hü
kümet aleyhinde ve tarikat lehinde söz söylerdi. 
Öyle bir hale gelmiştim ki Mehdinin dediklerini 
yapmamak iradesinden mahrum kalmıştım. Adeta 
bu Mehdiye uymak için büyük bir meyil hissediyo
rum. işte böylece aldandık, hatta Paşa Hazretleri 
cumhuriyetin düşmanı olduğunu anladığım Laz İb
rahim nakşibendî tarikatının ve bu teşekkül ve bu 
şebekenin kuvvetli amillerindendir. Bunlar tari
kat kisvesine bürünerek din perdesi arkasından 
büyük oyunlar oynamışlardır. Laz İbrahim Istan-
buldan tarikatın neşir ve tamimi için kitaplar ge
tirtti camide vaz ettiği esnada şapka giyenler ga

vur olur der ve bilâ perva alenen zikrettirirdi. 
Mehdi Mehmet te Arabistan cihetlerinden dini 
kurtaracak bir halifenin zuhur edeceğini söyler ve 
bu zamanın hululünü görmek için müritlerini fazla 
zikrettirirdi ben bu Mehdi Mehmede mürit olmaz
dan evvel üzüm zamanında beni bağına amele ola
rak almıştı. Kendisile o vakit tanışmıştım işte, o 
vakit beni nakşibendilik tarikatına intisap ettir
mek için tarikatın muhassenatından bahsederdi. 
Ben de evvelce de arzettiğim veçhile her nasılsa 
Mehdinin iğfalkâr sözlerine kapıldım ve tari
kata girdim. İşte bundan sonra Mehdi mü-
müritlerini istihareye yatırır, gece gördüğümüz 
rüyaları uyandıktan sonra bizden sorar ve halle
derdi ve tarikata karşı bizim meylimizi daha ziya
de artırmak için fazla fazla zikretmemizi söylerdi. 
Bizi adeta teshir etmişti. 

S — Tatlıcı Hüseynin evinde neler görüşülü
yordu ? 

C — Her akşam zikredilirdi. Son gecelerde idi 
Mehdi bu evde beni, Küçük Hasanı, Nalıncı Ha
sanı, Ramazanı, ayırarak hep birlikte b.ir mağa
raya gideceğimizi ve orada 15 gün mütemadiyen 
zikredeceğimizi ve kendisine ilham nazil Saçağı
nı ve Hazreti Peygambere de böyle ilham nazil 
olduğunu ve bununla beraber mürşit ve kutbül-
aktap Esat Hocanın dünya avcunda olduğunu is
terse tufanlar ve fıtanalar yaratıp dünyayi alt 
üst edecek kudrette bulunduğunu söylemiştir. 
Menemen meselesi Manisada hiç konuşulmadı. Bu 
bahis esnasında Sütçü Memet evinde bir fıransız 
filintası olduğunu ve onu alarak Mehdi Memet 
Sütçü Memet, Şamdan Memet üçü Paşa Köyüne 
ve bir sonrada ben, Ramazan, Nalıncı Hasan, 
Küçük Hasanla Paşa Köyünde onlara iltihak et
mek için yola çıkmamız kararlaştırıldı. Oradan da 
Bozalana gidilecekti ve bu seyahat esnasında hal
kı dine davet etmek için kasabalar köyler vilâyet
ler gezilecek ve Mehdi Arabistana kadar hatta 
Çine kadar giderek Hazreti İsa ile birleşeceğini 
ve oradan Avrupaya dönerek Avrupa Devletlerini 
dahi dine davet edeceğini soyuyordu. Bu seyahat 
kararlaştırıldıktan sonra Mehdi Memet Şamdan 
Memet ve Sütçü Memet Paşa Köyüne hareket et
tiler ve bizimde oraya gelmemizi tenbih ettiler. Bir 
gün sonrada biz Paşa Köyüne gittik. Orada onlar
la buluştuk. Mehdinin bacanağı Ahmedin evine 
misafir olduk. Bize yemek verdiler Mehdi orada 
kendisine ve Şamdan Memede birer silâh daha 
temin etti. 
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S — Silâhları kimlerden aldılar? 
C — Silâhları kimlerden aldıklarını bilmem de

di ve ifadesine devamla: biz bu köyde bir kaç gün 
kalarak zikrettikten sonra Mehdi orada Mehdili-
ğini ilân etti ve yanındaki köpeği köylülere gös
tererek bu mehdinin alâmetidir. Yani kıtmirdir. 
Her kes bana tabi olacak dedi. Köylülerden bazı
ları inandı, bazıları seyirci kaldı. O köyden Sütçü 
Memedin köyü olan Bozalana gitmek üzere yola 
çıktık. Tam 11 saat yol yörüdükten sonra sünbüller 
mevkii denen mahalle geldik. Orada çamlar altın
da şu başında oturduk. Gece idi. Ramazan su dök
mek bahanesile ayrıldı ve oradan kaçtı. Hatta Süt
çü Memet aramak için gitti bulamadı geldi. On
dan sonra Mehdi bizi sıkı bir nezaret altına aldı. 
Tehdide başladı kaçarsanız sizi vururum dedi. 
Biz korktuk kaçamadık bu çamlar altında da es
rarlı sigaralar içtik ve Bozalana yakınladığımız 
zaman biz bir dağda kaldık. Sütçü Memet köye 
gitti ve sabahleyin Sütçü Memedin arkasından 
Hacı îsmailoğlu Hüseyin gelerek bizi aldı Bozala
na gittik Hacı ismailin bulduğu bir eve girdik 
orada bir hafta kadar zikrettik. Mehdi orada köy
lüye gvlanmak için geldiğini söyledi ve orada zik
retmekte bir mahzur gördü olacak ki Sütçü Me
mede biz burada lâyikile zikrimizi yapamıyoruz 
bize dağda bir kulübe yapsınlar dedi. Sütçü Me-
mette eniştesi Mustafaya dağda bir kulübe yapma
sını söyledi. Kulübe yaptılar, kulübeye gittik, ora
da mütemadiyen zikre ve esrarlı sigaralar içmeğe 
başladık. Mehdi Memet i' Süphanellezi esra biab-
dihi leylen minelmescidilharam,, ayetini okuyarak 
Hazreti Paygamberde bu esrardan içti ve öylece 
miraca çıkarak Allah ile görüştü, diyerek bizi mü
temadiyen zikrettirdi ve esrar içirdi. Biz orada 
iken yemeklerimizi Bozalandan Hasan ve Hacı 
İsmail getirirdi. Bozalanlılar bizi hepsi görmüştü. 
kulübede iken son günlerde idi Medi Memet Me
nemeni kimin eyi bildiğini küçük Hasandan sordu. 
o da Nalıncı Hasanın her vakit Menemen pazarla
rına nalın satmak için gidip geldiğinden onun bi
leceğini söyledi. Bunun üzerine Mehdi Meneme
ne gideceğiz benim tanıdığım Saffet Hocanın e-
vinde bir akşam kalacağız onun vaızlarmı dinli-
yeceğiz ve oradan Kutbülaktap Esat Hocaya ve 
umum şeyhlara telgraflar çekeceğiz Hükümeti iş
gal edeceğiz tekkeleri açacağız Hükümeti iki ay 
tatil edeceğiz diyordu. 

S —- Menemenden başka daha nerelere gidile
cekti? 

C — Manisa, Ankara ve daha sair vilâyetler 
işgal edildikten sonra Istanbula giderek halifeliği 
iade edeceğini ve Menemende Saffet Hocayı Ma-
nisada da diğer bir şeyhi ve böylece her memlekete 
birer şeyh ikame edeceğini söylemişti. Paşa Haz
retleri biz meczup ve teshir edilmiş bir vaziyette 
idik. Ben üç aydan beri yerdemiyim, göktemiyim 
hiç kendimi bilmiyorum. Kulübeden Menemene 
gelmek üzere yola çıktık Bozalan kenarında Ab-
dülkerim ve Hoca Mustafaya rast geldik, onlar bi
zi geçirdiler lahavle çeke çeke Gediz çayı 
kenarına geldik, kayıkçıyı uyandırdık kayık
çı bizi diğer tarafa geçirdi, vakit sabaha ya
kındı, Menemen kenarında bir zeytinliğe oturduk. 
Orada yine esrarlı sigaralar içtik, ayetülkürsi oku
duk. Lâilâhe illallah diyerek tekbir ve tehlil ile 
Menemen içerisine girdik, çarşı içerisinde bir cami
ye geldik, Nalıncı Hasan caminin içinden bir san
cak alarak çıktı, camide bir kaç kişi vardı, sancak
la zikrede ede bir kaç mahalle dolaştık, Mehdi Me
met, Şeyh Saffetle görüşmüş fakat ben görmedim. 
Ben kendime malik değildim, Şeyh Saffet ile Meh
dinin görüştüğünü çocuklar bilir ben görmedim. 
Paşam: Bu nakşi tarikatı zehirle dolu bir melanet 
yuvasıdır. Bunların kökünü kazımak lâzımdır, 
bunların kökü kazınmadıkça Cumhuriyet selâmet 
bulamaz, Bunları kökünden kazınmasını isterim 
Paşa Hazretleri . 

S — Asıl Kuplây Beyin başının kesildiği anda
ki vaziyeti anlatmadın. Ruhlu noktayı geçtin, orası
nı da anlat bakalım? 

C — Esas mesele hükümet meydanında zikre
dip dönerken sancağı diktik, bu esnada bir jan
darma neferi geldi, Mehdinin ne istediğini sordu, 
o da ben Mehdiyim, bjz burada zikrederek halkı 
dine ve tarikata davet edeceğiz dedi. Jandarma 
olamaz deyince Mehdi ısrar etti, jandarma gitti. 
Arkadan jandarma yüzbaşısı geldi. Mehdi onunla 
da bir şey konuştu, yüzbaşı gitti, biraz sonra askerî 
yüzbaşısı geçerken Mehdi onu çağırdı ve konuştu. 
Yüzbaşı bırakıp gitti. Müteakiben de bir genç za
bit müfrezesile gelmiş, Mehdi zabitin kafasını kes
miş, sancağın ucuna dikmiş, benim bunlardan hiç 
haberim yok. Ben mütemadiyen sancak altında 
kendimden geçmiş bir vaziyette zikrediyordum. 
Her taraftan ateş başladı. Mehdi, Şamdan Memet, 
Sütçü Memet vurularak düştüler, ben de yaralan
dım, düştüm. Paşa Hazretleri: Mehdi, bize Hükü
met kuvvetlerinin kendisi ile beraber olduğunu 
kendilerine silâh atmıyacaklannı, kimseye bir 
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zararları dokunmryacağını yalnız halkı dine ve şe
riata, davet ile Mehdiliğini ilân edeceğini söyledi, 
ve bu suretle bizi kandırdı* 

Sorguya çekilen diğer maznun, Nalıncı Hasan 
Makamı Riyasetten, Hasan: okunan kararnameyi 
dinledin* sen Mehdi Memetle ne suretle münase
bet peyda ettin ve nasıl tanıştın, hadiseyi baştan 
nihayete kadar anlat bakalım? 

C — Maznun Nalıncı Hasan: Efendim, ben bir 
gün dükânımda çalışırken Mehdi Memetle Şamdan 
Memet dükânıma geldiler, esasen ben bunlarla 
tanışmazdım. Dukanda Mehdi ile Şamdan Meme-
din delâletile tanıştım. Dükânımda bana kahve 
ısmarlattılar ve bu sırada Mehdi Memet bana ben 
mehdiliğimi ilân edeceğim. Maksadım dini kurtar
maktır. Beni de mürit olarak ona iltihakımı istedi. 
Bununla beraber çok zikreden ve dua eden allaha 
yakın olur bunun için sen de müslümansın buna 
ihtiyacın var ben bir çok müritlerimle çırak Mus
tafanm kahvesinde zikrediyorum sen de oraya gel 
zikre iştirak et dedi ve beni bir çok ayetler oku
mak suretile kandırdı. Ben de Çırak Mustafanm 
kahvesine devama ve zikretmeğe başladım. Hükü
met tarafından bu kahvede zikrolunduğu anlaşıl
mış kahve kapatıldı. Müritlerden Tatlıcı Hüseyin 
benim evim var evimde de bir çocuğum var benim 
evde toplanır zikrederiz dedi. Ondan sonra da 
Tatlıcı Hüseyinin evinde taplanmıya ve zikretmeğe 
başladık: 

S — Tatlıcı Hüseyinin evinden başka yerde 
toplandınız mı? 

C — Hayır başka yerde toplanmadık. 
S — Tatlıcı Hüseyinin evindeki toplantılarda 

neler görüşüldü? 
C — Tatlıcı Hüseyinin evinde toplandık orada 

bir müddet zikirler yaptıktan sonra Mehdi biz zik
rimizi lâyikile yaymak için bizim bir mağaraya git
memiz lâzım ve orada zikir yaptıktan sonra Paşa 
köyüne gider ben orada Mehdiliğimi ilân ederim 
bütün halkı dine davet ederim dedi ve bir çok 
ayetler okuyarak tarikatın eyiliğinden bahsetmek 
suretile bizi kandırdı ve bu tarikata intisap ettik
ten sonra hepimiz sakal bırakmağa başladık esrar 
içmeğe başladık Mehdinin telkini üzerine günde 
1000 ve daha ziyade lâilâhe illallah diye ismi celâli 
çekmeğe başladık. Mehdi bizi adeta kendine cez-
Jbetmişti. tşte bu tarikata girdikten sonra Tatlıcı 
Hüseyinin evinde Mehdi tarafından bu seyahat 
hakkında vaki teklifi kabul ettim. Mehdi Memet, 
Sütçü Memet, Şamdan Memet, Paşa Köyüne hare-

I ket etmek üzere yola çıktriar ve gittiler. Biz de* 
ben de dahil olduğum halde Nalıncı Hasan Küçük 
Hasan Ramazan Memet Eminle dördümüz bir son
ra Paşa Köyüne gittik. Mehdinin bacanağı Ahme-

I din evine misafir olduk ve onları da orada bulduk 
3 - 4 gün orada mütemadiyen zikrettik ve esrar iç
tik Mehdi orada köylüye hitaben ahır zamanda ge

decek olan Mehdi benim dedi ve yanındaki köpeği 
| gösterek bu da mehdinin alâmeti kıtmirdir dedi ve 
bü suretle Mehdiliğini ilân etti. Halktan bazıları 
inandı bazıları inanmadı. Mehdi orada kendisile. 
Şamdan Memede birer silâh temin etti. Bozalana 

I gelmeğe kararlaştırdık ve yola çıktık 11 saat yü
rüdükten sonra sünbüller mevkiinde çamlar altın
da bir su başında oturduk gece idi bu sırada Rama
zan bir bahane ile kaçtı. Sütçü Memet onu aradı 
bulamadı geldi orada esrarlı sigaralar içtik Mehdi 
orada ayetlerden bahsetti rüyalarımızı sordu 
ve halletti, ordan kalktık Bozalana geldik. Sütçü 
Mehmedin kardeşi Hacı îsmailin hazırladığı bir 
eve gittik. Mehdi orada avlanmak niyetile geldi
ğini söyledi, orada bir hafta zikrettik, ondan son
ra Mehdi burada rahat zikredemiyoruz. Bize dağ
da bir kulübe yapılsın, oraya gidelim, orada zikre
delim dedi. Kulübe yapıldı bize kulübeyi Hoca 
Mustafa ile Hasan gösterdiler. 15 gün orada kal
dık gece gündüz zikrettik ve esrar içtik Mehdinin 
tavsiyesi üzerine geceleri 200 000 defa kelimei tev
hit zikrederdik. Ramazan kaçtığı zaman Meh
di bizi sıkı tazyik altına aldı, kaçarsanız sizi vuru
rum diye korkuttu ve okuduğu ayetlerle de bizi 
kandırdı ve daha doğrusu bu tarikata intisap et
tikten sonra kendimi kaybetmiştim. 

S — Bu müddet zarfında size bu Mehdi Meh
met Menemene ne maksatla gelineceğini söyledi 
mi? 

C — Menemene ne için gidileceğini söyleme
mişti. Yalnız Şeyh Saffetin evine gideceğimizi ve 
hükümet aleyhinde tertibat alacağımızı söylemişti. 

S — Kulübedeki toplantıdan sonra ne oldu ? 
C— Kulübede 15 gün kaldıktan sonra Mene

mene gelmek üzere yola çıktık, biz< kulübede iken 
Bozalan köylüleri bize yemek getirirlerdi. Mene
mene hareket etmek üzere Bozalandan çıktığımız 
zaman Abdülkerim ve daha bir iki kişi bize olanca 
kuvvetlrile yardım edeceklerini söylediler. Gediz 
kenarına keldik, kayıkçıyı kaldırdık Mehdi kayık
çıya ben Mehdiyim halkı dine ve şeriata davete gi
diyoruz, bizim paramız yok bizi o bir tarafa geçir 
biz de seni ileride memnun ederiz dedi. Çay ver-
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di, içtik ve Menemen tarafına bizi kayıkla geçirdi. 
Menemen kenarında bir zeytinlik içerisine girdik, 
orada zikrettik, içtik sabaha karşı idi Mehdi bize 
ayetülkürsü okuttu, Menemene nasıl gireceğimize 
dair talimat verdi, illallah illallah diyerek Mene
menin içine girdik. Çarşı içindeki bir camiye gel
dik. Camiden bayrak Mehdi camide halka karşı 
mehdiliğini ilân ediyor ve bizim kimse ile alâka
mız ,yoktur. Biz burada zikredeceğiz maksadımız 
dini kurtarmaktır diyor. Merkumun bu sözlerini 
işiden halktan bazısı peki dediler ve bizim arkamı
za takıldılar. Tahminen sancağın altında yüz kişi 
zikrediyorduk. Yüz kişi de seyirci vaziyetinde idi. 
Mehdi ayni zamanda halka karşı eshabı kehiften 
olan kıtmirleri sayıp tarif etti ve yanındaki köpe
ğin de kıtmir olduğunu ve kendisinin mehdiliğine 
delâlet ettiğini söyledi. Zikrederek biz poyraz ta
rafına Mehdide gün doğdu istikametine gittik. 
Mahalleleri gezerken Mehdiyi kaybettik bir so
kakta Mehdi ile Saffet Hocayı karşı karşıda gör
dük. Mehdi elile Saffet hocaya bir işaret yaptı 
ve beraber konuştular Saffet Hoca evine gitti biz 
yine belediye önüne geldik zikre başladık, bir jan
darma neferi geldi dağılın bu toplantıyı lâğvedi
yorum dedi. Mehdi dinlemiyerek zikre devam 
etti. Jandarmalar hükümet içine girdiler ve biraz 
sonra bir piyade yüzbaşı geldi, Mehdinin ne istedi
ğini sordu. O yüzbaşı da gitti. Jandarma kuman
danı geldi. Mehdi jandarma kumandanına ben 
Mehdiyim halkı şeriata davet ediyorum dedi. Jan
darma kumandanı da biz de müslümanız haydi 
dağılın dedi ise de jandarma kumandanı da ayrı
lınca etrafa toplanan halk bizi alkışlamaya baş
ladı Bu sırada bir zabit emrinde bir asker müfre
zesi geldi. Zabit mehdinin yanına yaklaşarak ya
kasından tuttu teslim olmasını söyledi. Mehdi 
kızdı zabiti kaktırdı ve bir silâh atarak zabiti ya
raladı. Zabit yaralı olarak camiin kapusunun içi
ne düştü. Mehdi ve Şamadan Mehmet zabitin ar
kasından gittiler zabitin kafasını kestiler ve ba
şını alıp getirdiler. Halktan tanımadığım birisi 
bir ip getirdi Mehdi kelleyi sancağın ucuna dikti, 
biriside çukur kazdı amma bilmiyorum bu sırada 
etraftan silâhlar atılmağa başladı. Mehdi Mehmet, 
Sütçü Memet, Şamdan Memet, vuruldular ve düş
tüler. 

S — Halkı dine davet etmek için nereye kadar 
gidecektiniz? 

C — Çine kadar gidip bütün yahudileri müslü-
man ettikten sonra Mehdi kendiside müslümanla-

; n n başına halife olacaktı. 
S — Her memleket halkını müslüman ettikten 

sonra Çine kadar gitmeyi kararlaştırdığınıza göre 
müslüman ettiğiniz memleketlerde kimi bırakacak-
tmınz ? 

C — Buralarını dine davet ettikten sonra Me-
j nemende Şeyh Saffeti bırakıp Mehdinin kararı gi
bi Arabistana kadar gidecektik. 

Müddei Umumi Hidayet Bey — Mehdinin Mene
menden evvelki Şeyh Saffetle olan vaziyet ve mü
nasebetlerini söyleyin. 

S — Menemene gelmezden evvel Mehdi başkaca 
ne vakit Şeyh Saffetle görüşmüştür? 

C — Bir cuma günü Şeyh Saffetle Mehdiyi 
yolda bir çamlık arasında Rumca konuşmaktalar 
iken tesadüf ettim, bana sigara verdiler içtim. Ve 
yanlarından ayrıldım ve çekildim biraz yanların
dan ayrıldım kenardan Şeyh Saffet ile Mehdinin 
konuşmalarını ve vaziyetlerini takip ettim. Bir sa
at kadar konuştular ayrıldım gittim, yine bir gün 
Saffet Hoca bana tesadüf etti. Beni bir zeytinlik 
içine çekti. Orada cebinden çıkardığı bir defter 
yaprağına bir şeyler yazarak al şu mekutubu Der
viş Mehmede ver dedi, ben aldım götürdüm. 

Müddei Umumî Hidayet B. — Maznun Nalıncı 
Hasandan sorulsun, kendisi hiç mektup alıp Şeyh 
Esada ziyarete gitmişmidir? 

S — Böyle bir seyyahat yaptın mı? 
C — Maznun evet îstanbula bir mektup ile 

Şeyh Esada ziyarete gittim. Lâz ibrahim benim o-
râda Şeyh Esat namında bir şeyhim vardır dedi, 
oturduğu yeri tarif etti, mektubu alarak îstanbula 
gitmek üzere Izmire gittim. Vapurda Manifatura
cı Osmana tesadüf ettim. îstanbula çıkınca dayım 
Mavunacı Dadaylı Hasanı aradım bulamadım. Bu
nun üzerine Laz Ibrahimin dediği adresle Erenkö-
yünde Esat Hocanın köşküne gittim. Vapurda rast 
geldiğim Osman benden evvel Şeyh Esada gitmiş 
onu orada gördüm bir kaç gün sonrada Laz ibra
him Hocada îstanbula geldi. Şeyh Esadın köşkün
de ben 11 gün kaldım bir gün Laz ibrahim mani
faturacı Osman Şeyh Esat ve daha bir kaç kişi ve 
ben orada oturup konuşuyorduk bana dışarı çık
mamı ihtar ettiler. Ben oradan dışarı çıktım. Fa
kat içeriden konuşulan şeyleri dinledim. Laz ib
rahim yakında şapkalar atılacak, fesler geyilecek 
halifeler gelecek, tekkeler, yeniden açılacak diyor 
ve Hükümet aleyhinde söyleniyordu. Yine bir güri 
îstanbula Laz ibrahim Hoca ile beraber gezerken 
denizde iki tane zırhlı vardı. Laz ibrahim bu zırh-
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lıları görünce işte bunları görüyormusun bunların 
içinde Sultan Hamidin oğulları vardır» Nerede ise 
halifelik avdet edecek demişti. > 

S — Sen başka daha ne vakit Istanbula gittin? 
C — Ondan bir sene eyvjel yine bir defa git

miştim. 
S — îmam ibrahim Efendi ne vakit îstanbul-

dan dönmüş? 
C — Menemen hadisesinden bir ay evvel Mani-

saya döndü ve Manisade tekkelerin yine açriaeağmı 
filân söyler dururdu. 

S — tstanbuldan sen mi daha evvel geldin yok
sa ibrahim Efendi mi? 

C — Ben daha evvel geldim, imam ibrahim E-
fendi benden üç 4 gün sonra geldi ve yine camiler
de halifelerin geleceğini tekkelerin açılacağı hak
kında vaizlerde bulunurdu. 

S — Yalnız Manisada mı vaiz veriyor, köylere 
gitmiyor mu idi? 

C — Köylere de gidip tarikat lehinde halka na
sihatlerde bulunup ahaliyi nakşibendi tarikatine 
intisap etmeleri için teşvik ederdi. 

S — Köylerde seyyahatı esnasında gizli cemi
yetler teşkil ediyor mu idi? 

C — Gizli cemiyet teşkil ettiğini bilmem yal
nız camilerde her vakit namazdan sonra resmen 
cemaati zikrettirirdi ve hiç korkmayın hükümet 
bizim zikrimize mani olamaz derdi. 

S — Sen ne vakit nakşibendi tarikatine inti
sap ettin? 

C — iki sene evvel. 
S — Sen bu zikirlere nasıl iştirak ediyordun? 
C — Bir defa Laz Ibrahimin camaate hitaben 

istiyen gitsin biz zikredeceğiz dedi. Oturup zik
rettik. Biz ondan sonra Laz Ibrahimin evine git
tik. Bizi evinde zikrettirdi. 

Bana Şeyh Esat için şeyhimizi hiç bir vakit 
unutma derdi, işte bunların bu yoldaki tarikata 
mütedair teşvikat yaptıkları itikatla içime ateş gi
bi bir şey düştü en nihayet ben de tarikate sülük 
ettim. Mesele bundan ibarettir. Ben tarikat şebe
kesinin bütün icraat ve faaliyetini baştan nihaye
te kadar anlattım, iliç bir şey saklamıyorum. Ev
vel ve ahir hadiseyi bütün mahiyet ve şümulile 
söyledim. Hatta müstantıklara da verdiğim ifade 
bu yoldadır. 

Sorguya çekilen diğer maznun Küçük Hasan 
makamı riyasetten. : 

S — Hasan sen de anlat bakfalım? Mehdi Me
medin yanında bulunduğunuz müddetçe ne gibi 

hareketlerde bulundunuz. Menemene gelip bura
daki hadisenin sonuna kadar geçen safahatı anlat? 
•'"-yCr.i** Paşam Hazretleri! Mehdi Memet dedikle
ri adam yedi senedenberi şeyhlik yapıyormuş. Bu
nun yanında bir çok devriş ve müritleri de var
mış. Bir defa pederime nasıl senin çocuklar cami
ye gidiyorlar mı, namaz, kılıyorlar mı? dedi ve 
banada ahir zamanda bir mehdi çıkacaktır, bili
yor musun dedi. Ben de evet biliyorum de
dim. öyle ise işte o Mehdi benim dedi vebeni ken
disine mürit olmağa davet etti ve bana nasıl zikir 
yapılmak lâzım geleceğini öğretti. Tarif ettiği du
aları okudum bu adam beni de kandırdı. Bir gün 
toplandığımız Çırak Mustafanrn kahvesinde teş
bih ile bana 500 defa lâilâheillâllah ismi celâlini çe
keceksin dedi. Bunuda tarif ettiği minval üzere 
yaptım. Mehdi Memet ve Sütçü Memet nakşibendi 
tarikatinin ihyası için teşkilât yapıyorlarmış ve 
her vakit Mehdi Memedin tarif ettiği gibi zikre 
devam ediyordum. Çırak Mustafanın kahvesi 
Hükümet tarafından kapatıldıktan sonra mürit
lerden Tatlıcı Hüseyninin teklifi üzerine onun 
evinde akşamları toplanmağa ve zikretmeğe baş
ladık. Tatlıcı Hüseynin evinde Mehdi yapılan, 
teşkilât etrafında gidecekleri yeri kararlaştınyor. 
du. 
ve maksadı da Türkiyede bütün vilâyetlerde 
kasabalarda köylerde halkı dine davet ettikten 
sonra Avrupa Devletlerini de bu münval üzere di
ne davet edecekti ve Türkiyede kapanan tekkeleri 
yeniden açmak için çalışacağını söylerdi. Bu mak
sadının husulü için Hazreti Peygamberin zama
nında nasıl bir yol tutup din uğrunda çalıştığın
dan ve ne suretle dini islâmı neşrettiğinden anlarla 
misaller getirerek bizi ikna etmek için hazreti 
peygamber de böyle zikir ve tehlil ve tevhitlerde 
bulunup hak yolunu kazanmış idi diyordu. Bu top
lantılar da Menemen lâfı olmadı. Yalnız silâh ol
madığından karakolların basılıp silâh temin edil
mesi bahsi geçmiş İdi. Mehdi Memet bana Ismaile 
git benden selâm söyle bir tüfenk versin al gel de
di. Ben de gittim Ismaile Mehdi Memedin selâmın 
söyledim ve silâh istediğini anlattım. 

ismail çoval içerisine bir silâh koydu ben de 
silâhı alıp çovala koydum. Mehdi Memede götür
düm. Mehdi Memet Manisada Koca Mustafada*; 
da bir bıçak temin etmiş Tatlıcı Hüseyinin evindv 
kararlaştırdığımız veçhile Mehdi, Sütçü Memet 
Şamdan Memet nezdine bir gün evvel Paşa Köyü
ne hareket ettiler. Biz de bir gün sonra orada onla-
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ra iltihak ettik. Köyde Mehdinin bacanağı posta 
sürücüsü Ahmedin evinde misafir olduk. Üç dört 
gün bu suretle orada zikrettik ve beni çok tehdit 
ederdi . 

S — Senin daha başka kardeşlerin olduğuna 
göre neden Mehdi Memet seni kendisine mürit 
yapmağı intihap ediyar. Madamki seni korkutu-
yor. Sen Mehdiden gördüğün-tehditlerden babanı 
neder haberdar etmedin? 

C — Paşam Hazretleri. Beni çok korkuttu. Du
alarla aklımı aldı. Babama söylemedim. Nedense 
kendisine mürit yapmağa beni seçmiş. Reis Paşa : 
İfadene devam et: 

Maznun Küçük Hasan, bu münval üzere Paşa 
köyünde Mehdi Memedin kayin validesinin evinde 
üç dört gün kaldık. Mehdi oradaki halka evvelâ 
av maksadile geldiğini sonra da Mehdi olduğunu 
ilân etti ve maksadını anlattı. Bozalana gelmek 
üzere yola çıkkarken köylülerin bazıları gitmese
niz eyi, olur diyordu. 

S — Mehdinin kayin validesi kendisine böyle 
bir teşebbüsten vaz geçmesini söylemedi mi ? 

C — Kayin validesi' gitme, der fakat Mehdi 
Memet dinlemezdi, 

S — Ondan sonra ne oldu. 
C — Bu münval üzere Paşa Köyünden yola 

piktik tam 11 saat yol yürüdük. Sünbül mevkiin-
ie çamlık altında bir su başında oturduk. Rama
zan oradan bir bahane ile kaçtı Sütçü Memet ara
lı, bulamadı, bundan sonra Mehdi bizi daha fazla 
azyik altına almağa başladı. O su kenarında da 

?srar içtik. Bozalan Köyünün yakının da bir dere 
le biz kaldık yalnız Sütçü Memet köyle geldiler. 
Jteee idi. Sabahleyin Hacı îsmailin küçükoğlu 
îüseyin gelerek bizi de aldı Bozalana gittik. Hacı 
smailin büyükoğlu Hüseyin bunlara iki silâh daha 
emin etti ve Hacı îsmailin evine misafir olduk. 
Bize yemek verdiler. Bu köyde bir hafta kadar 
iktett ik. Esrarlı sigara içtik. ̂  Burada da Mehdi 
""emet Mehdiliğini ilân etti ve bizim için de bun-
ara eshabı kehifdendir dedi. Bu sözler üzerine 
löylü elhamdülillah Mehdinin yüzünü gördük 
lerlerdi. Bununla beraber Mehdi Memet ben meh-
üliğimi ilân etmeğe çıkıyorum. Halkı dine davet 
deceğim. Muvaffak olduktan sonra da size birer 
ıemuriyet veririm dedi. Mehdi daima esrar içtirir 
e kendi amaline hizmet ettirmek için böylece bizi 
ir takım kayıtlar altında tutardı. Bizi budala yap-
ııştı. Bizi istihareye yatırır. Rüyalar görür onları 
.allederdi. Neler yapmazdı Paşam. Meğer maksa

dı ne imiş Paşam Hazretleri bu münval üzere bu 
köyde bir hafta kadar dua ve zikrettikten sonra 
Mehdi Memet, Sütçü Memede biz burada zikrimizi 
rahat yapamıyoruz. Bize dağda bir kulübe yap
sınlar oraya gidelim dedi. Sütçü Memet eniştesine 
söyledi ve bize dağda bir kulübe yapıldı. Oraya 
gittik orada 15 gün kadar zikrettik esrar içtik 
yemeklerimizi Bozalan köylüleri getirirdi. Bu 
münval üzere burada zikrederken Mehdi Memet 
benden Menemeni eyi bilirmisin diye sordu. Ben de 
Nalıncı Hasan dah aeyi bilir dedim. Bundan sonra 
Menemende kaç jandarma vardır dedi. Bir kaç 
jandarma olduğu söylendi. Kulübeden çıktık. Bo
zalan kenarına geldiğimizde Mehdi Abdülkerime 
rast geldi. Mehdi ona Menemene doğru gidiyoruz 
orada Mehdiliğimi ilân edeceğim dedi. Abdülkerim 
Hüseyin ile beraber Mehdiye beni unutma cenabı 
hak size yardımcı olsun inşaallah muvaffak olursu
nuz, siz gidin biz de buradan sizin hareketinizi ta
kip edeceğiz. Buradan Menemene bakacağız Me
nemende bir silâh patlarsa silâhlarımızı alarak ge
leceğiz dedi ve bize birer sigara verdi. Oradan ge-
diz çayı kenarına geldik. Kayıkçıyı kaldırdık ve 
beri tarafa geçtik. Menemen kenarında bir zeytinli
ğe gelmiştik. 
Sabah yakındı. Zeytinlikte oturarak esrar içtik, 
şafak sökmek üzere idi. Menemenin içerisine gir
dik «Bozalandan hareket ederken Mehdi bana da 
bir tabanca vermişti. Fakat ben onu hiç kullan
madım» Menmenin içerisine girmezden evvel Meh
di bize ayetülkürsiyi okutmağa başladı. Meneme
nin içerisine tekbirlerle girdik. Çarşı içerisinde 
bir cami yanına geldik, silâhlılar camiin etrafını 
sardılar Nalıncı Hasan camiye girerek bir sancak 
aldı o vakit camide iki kişi vardı bir insan da e-
zan okumak üzere idi. Mehdi Camide bulunanlara 
ben ahır zamanda gelecek olan mehdiyim deyince 
camidekiler şehadet getirmeğe başladılar. Sancak
la camiin önündeki meydanlığa geldik, orada bir 
az zikrettikten sonra Mehdi Menemenin içerisini 
mahallelerini gezmek istedi. Ve orada hazır bulu
nan tanımadığım birisine bize mahalleleri gezdir 
dedi. O tanımadığım adam bizimle beraber ma
halleleri zikrederek dolaştık bir yere geldik Meh
di bizden ayrılmıştı. Mehdiyi kaybettik, dolaşır
ken bir sokakta mehdiyle Saffet Hocayı karşı kar
şıya gördük. Saffet Hoca evine girdi. Pencereyi 
kapattı biz oradan tekrar belediye meydanlığına 
geldik yine zikre başladık bir çok halk toplanmış
tı. Sancağı yere dikmek istedik, tanımadığım bi-
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risi bir çukur kazdı, sancak oraya dikildi. Etrafı
mıza tahminen 100 kişi toplanmıştı. Bunların he
men hepsi zikre iştirak ediyorlardı. Mehdi Meh
met mehdiliğini ilân etmişti. Ve etraf 70000 bin 
evliya ile sarılmıştı Herkes öğleye kadar san
cağın altına gelsin, gelmiyenlerin kafası kesile
cektir dedi. Bu sırada bir jandarma yanında dört 
beş jandarma ile gelerek Mehdiye ne istiyorsun da
ğdın dedi, Mehdi ona ben mehdiyim halkı şeriata 
ve dine davete geldim. Etraf sarılmıştır. 70000 
bin kişi vardır dedi. Ve silâhını jandarmalara 
karşı kaldırdı. Jandarmalar kaçarak hükümete 
girdiler. Zikir yine devam ediyordu. Müteakiben 
bir jandarma yüzbaşısı gelerek Mehdi ile konuştu. 
Ve Mehdiye biz de müslümanız dagılın dedi. Ve 
jandarma yüzbaşısı da hükümete doğru gidince 
halkın bir kısmı Mehdiyi alkışladılar. Yine bir 
askerî yüzbaşısı geldi. O da döndü. Arkadan bir 
genç zabit kumandasında süngü takılı bir müfreze 
geldi. Zabit Mehdinin yanına gelerek yakasından 
tuttu. Mehdiye teslim ol dedi, Mehdi zabiti kak
tırdı ve silâhla vurdu. Zabit yaralı olarak camiin 
yanına gelince düştü. Şamdan Mehmet giderek 
zabitin kafasını kesti, getirdi sancağın ucuna dik
ti. Baş orada durmayınca ahaliden birisi ip verdi. 
Başı sancağın ucuna bağladılar. Ve yine bu vazi
yette meydanlıkta tekbire başladık. Süngü takılı 
askerler kaçmışlardı. Zikir esnasında her taraf
tan silâhlar patlamağa başladı. Mehdi, Sütçü Meh
met, Şamdan Mehmet vuruldular. Mehmet Emin 
de yaralandı. Biz Nalıncı Hasan ile Manisaya kaç
tık, üç gün sonra bizi Manisada tuttular. Mesele 
bundan ibarettir Paşam Hazretleri. 

S — Mehdi Menemenden sonra nerelere gide
ceğini söylemiş midi? 

C — Mehdi Bozalandan hareket ettiğimiz za
man Menemeni işgal ettikten sonra bir şeyh bıra
kacağını , Manisayı, Ankarayı, her tarafı işgal 
edeceğini, oradan Şama giderek Hazreti Isa ile bu
luşacağını demişti. Ben yerdemiyim, göktemiyim, 
nerede olduğumu bilmediğimden daha doğrusu 
Paşa Hazretleri biz meczup bir halde olduğumuz
dan hiç bir şey deyemiyorduk. 

Diğer maznun — Ramazan sorguya çekildi. 
Paşa Hazretleri. Ben Manisada Süstü Mehmetle 
kendisinden süt aldığımdan tanışırdım. Ben de bu 
nakşibendî tarikatına beş ay evvel intisap ettim. 
Mehdi ile beni Sütçü Mehmet tanıttırdı. Paşa 
Hazretleri ben cahilim, Mehdi ile böylece tanıştık
tan sonra bir gün Mehdi bana dua ve zikrediyor 

musun dedi. Ara sıra zikir ve dua ediyorum de
dim. Çok dua ve zikret bunu yapan müslümanlar 
Allaha yakın olurlar diye kandırdı. Ben de bun
larla bir kaç akşam Tatlıcı Hüseyinin evine gide
rek zikrettim. Tarikata ilk girdiğim zaman Meh
diyi tanımazdım. Onun daha bir çok müritleri 
varmış. Ha Paşam beni evvelâ Sütçü Mehmet 
Mehdi için onun arkasında 70000 bin melâike var
dır, onun müridi ol gelmezsen senin için fena olur, 
her halde onun müridi olmalısın demişti. Ben de 
bunların toplandıkları Tatlıcı Hüseyinin evine 
gittim, iki defa bulundum. Orada bunlar mütema
diyen Mehdilik meselelerini konuşuyorlardı. Sütçü 
Mehmet Manisada Ismailden bir silâh aldı. Bir 
gün sonra postaya binerek Paşa Köyüne gittik. 
Oradan da Bozalana giderken bana cebren yürü 
diyorlardı, Küçük Hasanla biz diğerlerine nisbe-
ten daha geride idik. Yolda su dökmek bahane-
sile kaldım ve kaçtım. « Paşa Köyünde iken Meh 
di ile Şamdan Mehmede silâh geldi ». 

S — Manisada Mehdiden başka hangi şehyler: 
tanırsın? 

C — Manisadaki şeyhleri tanımam 
S — Mehdi Mehmet kendisine derviş bulma! 

için başkasına ne için müracaat etmemişte san-
ediyor, demek sen bir meyil göstermişsinki on' 
iltihak etmişsin. 

C — Başkasına teklif etmeyipte bana tekli: 
ettiğini bilirim. 

S — Mehdi Mehmedin daha bir çok müritler 
olduğunu soyuyorsun, halkı dine davet etmek içiı 
diğer dervişlerine neden teklif etmemiş te, san 
etmiş. ? 

C — Bana teklif etti diğer müritlerine nede] 
teklif etmediğini bilmem. 

S — Mehdi Mehmedin müritleri kimlerdir. 
C — Benim tanıdığım Mehmet Emin, Sütç 

Mehmet Şamdan Mehmet, nalıncı Hasan, küçü 
Hasan, tatlıcı Hüseyindir. başkalarını bilmen 

Bu sırada Memet Emin ayağa kalkarak kend 
liginden iltihak etmiştir, hatta bize et bile ve:. 
misti ,. Maznun Ramazan; Ben korktum korkun 
dan et verecek oldum. Fakat almadılar. 

S — Mehdi sizi nerelere götüreceğini söyl 
dimi? 

C — Hayır söylemedi. 
S — Madamki söylemedi böyle silahlı olar 

yola çıkıyorsunuz oradaki köylerden bu adam bi 
1 böyle nereye götürüyor deye soramazmidin. 
| C — Silâhlar gelince bize mehdi hemen kalk: 
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gidelim dedi ben köylüden bizi nereye gönderiyor 
deye sormağa vakit bulamadım. 

S — O esnada ne kadar kaldmızki sormağa 
vakit kalmıyor. 

C — Bir çeyrek saat kadar kaldık. 
S — Daha fazla kalmışsınız. 
C — Belki bir saat kadar kalmışızdır. Reis 

Mustafa Paşa: Mehmet Emin bu köyde ne kadar 
kaldınız. Memet Emin: silâhlar geldikten sonra 
köyde bir veya bir buçuk saat daha kaldık dedi. 

Maznun tatlıcı Hüseyin sorguya çekildi. 
S — Reis Mustafa Paşa, sen söyle bakalım tat

lıcı Hüseyin? 
C — Maznun tatlıcı Hüseyin efendim benim 

evimde kat 'iyen toplantı olmamıştır. Isbat etsinler. 
cezama razıyım. 

S — Sen Mehdi mehmet ve arkadaşlarını hiç 
bir yerde görmedinmi? 

C — Kahvede falan gördüm. 
S — Mehmet Emin ve iki Hasanın mahdi ile 

kendilerinin senin evine gelip toplandığınızı soy
uyorlar. 

C — Hayır efendim evime gelmediler. 
S — Mehdi Mehmedi nasıl bir adam olarak 

tanırsın. 
C — Kızık bir adamdır. Vururum, keserim, kı

rarım der durur. ' 
S — Mehdinin kızık bir adam olduğunu nere

den biliyorsun. 
C — Kasap Hasan namında birisile evvelce 

eşkiyalık yapmış, sonra seferberlik sıralarında, 
askerlik münasebetile kendisini tanırım. Ben îstan-
bulda sanayide askerdim. Mehdi Mehmet habaset 

sahibi bir adamdır. Ondan dolayi bunu kızık 
vururum, keserim, deyen aksi bir .adam olarak 
tanırım. 

Maznun topçu Hüseyin: Toplantı falan yap
madık, yalandır. Fırkacılık meselesinden bana 
bunlar muğberdir deyerek cürmünü inkâr etti. 

Müddei umumî.Hidayet Bey: Tatlıcı Hüseyinin 
oturduğu ev kendisinin mülkümüdür? 

S — Reis Paşa: Ev kendininmidir. ? Maznun 
tatlıcı Hüseyin ev kendimindir? Müddei umumî 
Hidayet Bey. Tatlıcı Hüseyin, Mehdi Memet ve 
buradaki olan arkadaşlarının evine gelip toplantı 
yapılmadığını söyledi. Halbuki Mehmet Emin ve 
iki Hasanın tatlıcı hüseyinin evinde toplantı yapıl
dığını müttehiden soyuyorlar. Şu halde Memet 
Emin ve Hasanlardan tatlıcı Hüseyinin evinin da
hilî taksimatını tarif etsinler dedi. Reis Paşa: Kü
çük Hasana Hasan tarif et bakalım? 

Küçük Hasan, sokak kapısı iki kanatlıdır içeri
ye girilince avlısı çukurdur. Ev iki katlıdır. Alt 
katta merdiven altında sol tarafta küçük bir odada 
oturduk. Hatta odada bir karyola vardı. Etrafında 
da kanepeler vardı. 

Nalıncı Hasan evet evin taksimatı Hasanın 
tarif ettiği gibidir dedi. Mehmet Emin ve Rama
zan: evet paşa hazretleri, evet taksimatı böyledir 
dedi. icabı düşünüldü. Vaktin hululüne mebni 
duruşmanın 17 kânunusani 931 cumartesi saat ona 
talikine müttefikan karar verildi. 15 -I - 931 

Reis Âza Âza 
Mustafa Demir Ata 

Âza Âza Kâ. Kâ. 
Ziya Baha Kemal îsmail 

Reis: Mustafa Paşa, Âza Miralay Ata, Demir Ali, Kaymakam Yusuf Ziya ve Baha Beyefendiler. 
Müddei Umumî muavini Fuat Bey 

Zabıtkâtibi Kemal efendi. 
Bu gün muayyen olan vakitte heyeti hâkime yukarıda adları yazılı zevatan müteşekkil olduğu 

halde maznun bulunan mevkuflar usulen getirdilerek bağlı olmaksızın mahkeme huzuruna çıka
rıldılar. Ber sabık ve alenen muhakeme icrasına duruşuldu. 

Reis Mustafa Paşa maznunlardan Tatlıcı Hüseyne sual irat etti. 

S — Tatlıcı Hüseyin sen geçmiş celsei muha
kemede Mehdi Memet ve arkadaşlarının katiyen 
evine gelmediklerini söylemiştin. Halbuki Memet 
Emin ve iki Hasan senin evinin bütün taksimatı 
dahiliyesini bütün tef errüatile söylediler. Vaziyetin 
inkâra tahammülü yoktur, doğru söyle? 

C — Efendim, evvelce ailem ölmüştü. O sebeble 
evime gelmişlerdi. Ayni zamanda Nalıncı Hasan 
evimde amelelik etmiştir. Bu sebeple evin vaziye
tini bilirler fakat başka suretle evimde toplantı 
olmamıştır dedi. 

S — Reis Mustafa Paşa: maznun Topçu Hüsey-
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ne sual irat etti. 

— Topçu Hüseyin sen de söyle bakalım. Tatlıcı 
Hüseynin evinde toplanmışsınız ? 

C — Toplanmadık efendim. Garaz ediyorlar. 
S — Ne mecburiyetleri varda sana garaz edi

yorlar ? 
C — Fırkacılık meselesinden efendim. 
S — Sen hangi fırkaya mensupsun1? 

' C — Ben Halk Fırkasından bulunuyorum onlar 
ise muhalif fırkadan oldukları için bana böyle bir 
şey bulaştırmak istiyorlar. 

Reis Mustafa Paşa : Maznun Keçili Süleyman 
Çavuşa sual irat ettiler. 

S — Süleyman Çavuş sen de söyle Tatlıcı Hü
seynin evindeki toplantı nasıl oldu. 

C — İftiradır efendim toplanmadık. 
S — Memet Emin ve Hasanlan tanıyor musun? 
C -— Tanırım efendim ? 
S — Yalnız bunları mı tanırsın? 
C — Onları ve bütün mahallenin çocuklarını 

tanınnii 
Reis Mustafa Paşa: Maznun Topçu Hüseyne 

sual tevcih ettiler. 
S -— Topçu Hüseyin bu toplantı meselesine ne 

diyeceksin? 
C — Toplanmadık efendim. 

S —• Memet Emin ve Hasanlan tanıyor musun? 
C — Tanırım fakat toplanmadık. Yalan soyu

yorlar efendim. 
Busıra maznun Memet Eminden soruldu. 

Maznun Memet Emin: Paşa Hazretleri! Süley
man Çavuş ve Topçu Hüseyin Mehdi Memedin 
dervişleridir. İnkâr ediyorlar, doğrusunu söylemi-
yorlar, binlerce teşbihler çekti, zikirler edildi hep
sinden malûmatları vardır. 

— Süleyman Çavuş: ben teşbih ne bilirim efen
dim. Toplantı olmuş ise isbat etsinler cezama razı
yım. Böyle bir şeylerden haberim yoktur yemin 
ederim dedi. 

Reis Paşa maznun posta sürücüsü Ismaile sual 
irat etti. 

S — İsmail sen de Mehdi Memet ve arkadaşları
nı arabaya bindirmiş götürmüşsün ? 

Maznun İsmail — Hayır efendim. Ben bindir
medim. Onlar Çallinin Süleyman dedikleri adamın 
arabasına binmişler. 

Maznun Küçük Hasan doğru söyliyor efendim. I 
Biz bunun arabasına binmedik , dedi. 

, Reis Mustafa Paşa — Maznun Posta Sürücüsü i 
Ismaile bunları arabana bindirmiş olsaydın ne olur- j 

du. Kira ile öteye beriye gitmiyor musun, 
Maznun İsmail: Kira bulursam her yere giderim 

fakat bunları götürmedim efendim. 
Bu sırada Memet Emin ayağa kalktı. Paşa Haz

retleri bunun yalnız evinde oturduk arabasına bin
medik doğrudur dedi. 

Maznunlardan asî ve maktul Memedin bacanağı 
Ahmede sual soruldu. 

Mustafa Paşa — Ah«et sen de bunları evine 
kabul etmişsin, beslemişsin ve Hükümete de haber 
vermemişsin ? 

C — Mehdi Memet ve müritleri kendi kayinva-
lidesinin evinde toplanmışlar. • 

S — Bundan senin haberin yok mu idi ? 
O — Ben saat ikide, üçte geldim o vakit haber 

aldım. 
S — Ne için geldiklerini-haber vermedin? 
C — Efendim ben ne için geldiklerini ne bile

yim. Kayin validesinden sordum. Budağa geldiler 
dedi. Zaten Mehdi Memetle bir miras meselesin
den dolayı dargınız, evime gelmez dedi. 

Asî maznunlar Memet Emin ve iki Hasanlar-
dan soruldukta: Süleymanın evinde yemek yedik, 
gerçi orada Ahmedi görmedik, fakat biz oraya si
lahlarla geldik bu kadar zikirler yaptık hiç haberi 
olmaz olur mu dediler: * 

Reis Mustafa Paşa : Maznun Posta Sürücüsü 
Ismailden sordu. 

S — Bunlardan köye ne için geldiklerini sor
madın mı? 

C — Küçük Hasandan sordum efendim. Bu
dağa gidiyorum diye cevap verdi. 

Maznun Küçük Hasan — Mehdi bizim oraya 
ne maksatla geldiğimizi ve nereye gideceğimizi 
söylemişti. Bu İsmail o vakit gitmezseniz daha 
eyi olur dedi idi. 

Asilerden — Diğer Mehmet Emin ve Nalıncı 
Hasan da İsmail yalan söylüyor dediler. Maznun
lardan asi ye maktul Mehdi Mehmedin Kayin Va
lidesi Rukiye sorguya çekildi. 

S — Reis Mustafa Paşa Rukiye Hanım: Sen de 
damadın Mehdi Mehmetle ve arkadaşlarını fena 
maksatla geldiklerini bildirdiğin halde hükümete 
haber vermiyorsun ve üstelikte bunları evinde 
muhafaza etmişsin. Ve beslemişsin. 

Maznun Rukiye — Efendim, bir akşam evime 
geldiler, damadım Mehmet yanında ikide müsafir 
var dedi. Odaya girdiler yanlarında bir de it var
dı. Bert de ava geldiklerini zannettim. Hatta o 
akşam ben evde kalmadım. Kızıma gitmiştim. Eve 
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geldiğimde bunlar tüfeklerini bırakıp bir tarafa 
gitmişler, bilâhare geldiler. Yukarı aksara doğru 
ava gideceğiz diyerek ayrıldılar. Ben de bunla
rın yanlarında köpek olduğu için hakikaten ava 
gidiyorlar diye aldandım. 

S — Orada senin damadın Mehmet mehdiliğini 
ilân etmiş nasıl olurda bilmiyorsun. 

C — Hayır efendim orada mehdiyim falan de
medi. A 

Maznun İsmail Mehmedin Mehdiyim dediğini 
duymadık efendim dedi. 

Bu sırada maznun Mehmet Emin ayağa kalka-
f rak efendim, Mehdinin mehdiliğini koca bir Me

nemen duyuyorda küçük bir köy nasıl olurda duy
maz. Bunların hepsi yalan söylüyorlar. Mehdi 
Mehmet Saffet Hocanın vasıtasile hükümeti devir
mek maksadile hareket etmiştir. Mehdi Mehmet 
cahil herifin birisidir. Bu kadar esmaları, zikir
leri nereden öğrendi, bu ilhamları nereden aldı 
dedi. 

Maznun Hacı ismail sorguya çekildi. 
Reis Mustafa Paşa — Hacı ismail.. Sen de Meh

di Mehmet ve arkadaşlarını evine kabul etmişsin, 
bunları beslemişsin. 

C — Bunlar bana 4 kişi geldiler köye kaç kişi 
geldiklerini bilmiyorum ne maksatla geldiklerini 
bilmem. 

Maznun Koca Mustafa sorguya çekildi. 
Reis — Sen de Mehdinin köyünüze gelip meh

diliğini ilân ettiğini bildiğin halde hükümete ha
ber vermemekle maznunsun ne diyeceksin? 

S — Sütçü Mehmet ve Mehdi Mehmetle diğer
leri kardeşimin evine gelmişlerdi. Bunları görünce 
yalnız hoş geldiniz dedim. Altı kişi idiler. Yanla
rında köpek vardı. Ben de ava geldiklerini zan
nettim. Her sene böyle ava gelirlerdi. 

S — Her sene böyle altı kişi mi gelirler? 
C — Her sene altı kişi gelirlerdi efendim. 
S — Altı müsellâh köyünüze geliyor. Bunların 

hallerinden hiç bir şey hissetmediniz mi, ava gel
diklerine nasıl inandınız? 

C — Bunlarda silâh falan görmedim, yalnız 
kendilerini gördüm efendim. 

Maznun Hacı îsmailden soruldu. 
C — Bunlar evime geldiler fakat silâhlarını 

görmedim. 
S — Hiç birisinde de mi silâh görmedin ? 
C — Hiç birisinde görmedim. 
Nalıncı asi maznun Hasan: Hatta bu Hacı Is

mailin evine gittiğimizde silâhlarımızı alıp odanın 

köşesine dayadı dedi. 
Reis Hacı Ismaile: Bunlar senin evine geldikle

rinde nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz diye 
hiç bir şey sormadın mı? 

C — Sormadım efendim. Her vakit böyle ge
lirlerdi dedi. 

S — Sütçü Mehmet senin neyindir 1 
C — Kardaşımdır. 
S — Serseri vaziyette gelen bu adamların hal

lerinden hiç bir şey sezmedin mi ? 
C — Vaziyetlerinde böyle bir serserilik hali 

yoktu. Akılları başında idi efendim. 
Maznun asi Mehmet Emin: Yazıklar olsun size 

köyünüzde bu kadar teşbih çektik zikrettik, ne
den inkâr ediyorsunuz dedi. 

Maznun Mehmetoğlu Mehmet sorguya çekildi. 
Reis: Mehmet sen de Mehdi Mehmedin arka-

daşlarile birlikte gelip orada mehdiliğini ilân et
tiğini bildiğin halde hükümete haber vermemekten 
maznun bulunuyorsun. 

C — Bunlar altı kişi oldukları halde geldiler. 
Yanlarında Sütçü Memet vardı. Köyünüzde hoca
nız yokmu dediler. Fakat Sütçü Memetten gayrisi
nin isimlerini bilemiyorum. Başka bir şeyden habe
rim yoktur efendim. 

Maznun Hacı İsmail :oğlu Hasan sorguya çe
kildi. 

Reis: Sen ne diyeceksin ? 
Efendim bunlar köye geldiklerinde Sütçü Me

met kardeşim geldi falan dedi. Yanlarında bir kö
pek vardı. Bu vaziyette ben de ava geldiklerini 
zannettim, kendilerini bir defa gördüm başka de
fa görmedim dedi. 

Reis -— Hacı Ismaile sen bu mehdilere kulübe 
yaptırmışsın öylemi? 

C — Hayır efendim kulübeden falan haberim 
yoktur. 

Asi Nalıncı Hasan: Kulübeyi bunlar yaptı Pa
şa Hazretleri. Hatta Hacı Ismailin oğlu Hüseyin 
kulübeye direk dikti dedi. 

Maznun Hüseyin: Hayır efendim dikmedim 
dedi. 

Reis: Maznun Hasan ve Ahmede sual tevcih ile: 
Siz bu mehdilere karakolları basın, jandarma

ları öldürüp silâhlarını alın demişsinjz. 
C — Demedik. 
S — Emiralem karakolunda jandarma azdır, 

karakolu basın demişsiniz. 
Maznun Ahmet: Emiralem karakolunun nerede 

olduğunu bile bilmiyorum. 
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Maznun Hasan: İftiradır efendim isbat etsinler!,ayrı bir yerde oturur 
cezama razı olurum. 

S — Köyünüze altı silâhlı geliyor neden Hükü
meti haberdar etmediniz? 

C — Avcıyız dediler. Onun için haber verme
dik dedi. 

Maznun Abdülkerim sorguya çekildi. 
Reis — Sen de Mehdinin silâhlı olarak arkadaş-

larile köyünüze geldiğini bildiğin halde Hükümete 
haber vermemekten maznunsun ne diyeceksin? 

C — Hacı îsmailin evinde onları altı kişi olduk
ları halde gördüm. Oraya misafireten gittim. Fa
kat bunlarda silâh falan görmedim. 

S — Oradan ne vakit ayrılmışlar? 
C — Bilmiyorum efendim. 
Âsi Nalıncı Hasan: Biz çardağa gittikten sonra 

Mehdiyi görmek üzere bu Abdülkerim geldi. Hatta 
bize makarna getirdi. Bir defada bunu yolda gör
dük dedi. 

Abdülkerim — Yalan efendim makarna ver
medim. 

Âsi Nalıncı Hasan — Paşa Hazretleri bu Abdül
kerim ve Hacı îsmailinoğlu birer merkep getirdi
ler. Gideceğimiz zaman bunlar biz sizin arkanızdan 
bakarız icap ederse size iltihak etmek üzere geli
riz. Hiç merak etmeyin dediler. 

Abdülkerim ve Hasan inkâr ettiler. 
Maznun: Hacı Alioğlu Mustafa sorguya çekildi. 
Reis — Sen de bunları Hükümete haber verme

mekten maznunsun. 
C — Benim böyle bir şeyden haberim "yoktur. 

Köyde düğünümüz vardı. Sütçü Memedin karısı 
Keziban geldi. Bizim adam gitmiş görmedin mi 
diye sordu. Ben de görmedim dedim. 

Maznun küçük Hasan ve Nalıncı Hasan biz de 
bu adamı görmedik dediler. 

Maznun Mustafa ifadesine devamla: Bu mehdi
lerin geldiklerini görmedim, öyle fena bir maksat
la gelmiş olduklarını haber alsaydım derhal Hükü
mete haber verirdim. Esasen ben evvelce muhtarlık 
yaptım. Böyle işlerin ehemmiyetini takdir eder bir 
insanım dedi. 

S — Köylü bu adamların geldiklerini söyleme
di mi? 

C — Söylemediler efendim. Bunların fena mak
satla geldiklerinden haberim olsaydı değil Hükü
mete haber vermek hatta bunları vururdum. 

S — Sütçü Memedin karısı bir arada otıır-
miyorlar mı? 

C — Keziban: Evinde oturur. Sütçü Memet te 

S — Keziban kocasının gittiğini ne münasebetle 
sana söyliyor.-? j J 

:.h Mu'. 

C — Kocam işlemeğe gitti gördünmü dedi. 
Bu sırada Makamı Riyaset Canibinden Kezi-

banın Mehdi Memet ve arkadaşlarile toplanışta 
bulunmadıklarını söyliyen maznun Paşa Köylüle
rin cümlesinin ayağa kalkması ihtar olundu. 

Reis Mustafa Paşa — Memet Emin. Sen şu 
ayağa kalkanlardan siz hangilerini gördünüz ve 
hangilerini görmediniz. Göster bakalım. 

Maznun Nalıncı Hasan: Paşa Köyden Ahmet 
Kâhyaoğlu İsmail, ve Şerif Ahmetoğlu eyyup, Ha-
sanoğlu Hüseyin, Ramazanoğlu Bekir, ve Rukiyeyi 
orada gördüklerini ve onların da kendilerini gör
düğünü ve köyden Memetoğlu Abdürrahman Si-
mavlı Sâlihoğlu Osman ve Memetoğlu Ahmedi irae 
eyledi. Bunları görmediğini söyledi. 

Küçük Hasan: Evet paşam diyerek yine Na
lıncı Hasanın gösterdiği beş kişinin kendilerini 
gördüğünü diğerlerinin görmediğini şahıslarını 
göstererek söyledi. 

Diğer maznun asi Mehmet Emin dahi: aynen: 
Nalıncı Hasan Küçük Hasanın ifadesini teyit etti. 

Reis Mustafa Paşa Bozalanlılann ayağa kalk
masını emretti. Derhal Bozalan köylüleri ayağa 
kalktılar. 

S — Bozalanlıları göstererek maznunlardan 
Nalıncı Hasana hitaben: 

Bunlardan hangilerini gördünüz ve hangileri 
sizi gördüler ve hangilerini görmediniz? göster ba
kayım. 

Maznun Nalıncı Hasan: Bozalandan Koca Mus
tafa ve Hacı İsmail, Hüseyinoğlu Hacı Hasan, 
Hacı Ismailğolu Hasan ve Bekiroğlu Hüseyin, Ah
metoğlu Mehmet, Osmanoğlu Hasan, Güreceden 
Mustafaoğlu Abdülkerimi bilirim. Merkumu gör
düklerini ve onların da kendilerini gördüğünü teş
his suretile tayin etti ve Hacı Alioğlu Mustafa, 
Mehmet Ali Çavuş, Mehmetoğlu İbrahim ve molla 
Ahmetoğlu Mustafa, Mustafaoğlu Mustafa, Meh
metoğlu İsmail, İbrahim ve bekçi Hasanı irae ile 
bu t landa görmediklerini söyledi. 

Diğer - suçlu Küçük Hasan ve Mehmet Emin: 
Evet diyerek Nalıncı Hasanın ifadesini teyit et
tiler. 

Reis Mustafa Paşa: Maznun bekçi Hüseyine, 
sana bu silâhı kim verdi, ne için verdiler? 

Maznun bekçi Hüseyin: Hükümet verdi vazi
fem köye ait araziyi zarardan muhafaza etmek, 
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yabancı ve şüpheli kimseler gelirse bunları arayıp 
sormak ve hükümete haber vermektir. 

S — Hükümete karşı gelen altı müsellâh şahıs 
geliyorda, bunları nasıl görmedin? 

C — Görmedim, görseydim haber verirdim. 
S — Nerdeydinki görmedin? 
C — Köye tahsildar Ömer Efendi geldi, tahsilat 

için beni de yanına aldı, bu suretle vazifede bulun
duğumdan görmedim. 

S — Kaç gün tahsildarla kaldın? 
C — Bir gün kaldım. 
S — Şakiler köyünüzde 14 gün kaldığı halde 

nasıl görmedin? 
C — Tahsildarın yanından ayrıldıktan sonra 

kömür satmağa gittim. 
S — Kömürde kaç gün kaldın? 
C — İki gün kaldım. Sonra köye geldim. Üç 

gün de köyde kaldım. 
S — Muhtar Mustafadan tahsildarların o vakit 

köyde olup olmadığı soruldu. 
C — Evet, tahsildar köyde idi. Fakat şakiler 

o vakit köyde yok idi. 
S — Maznun Bozalan Köyü âzasından Musta

fadan : sen de mi geldiklerini görmedin? 
C — Evet görmedim. Çift sürmekle meşgul

düm zaten sabah tarlaya gider akşam gelirim kim
se ile konuşmak için vakit bulamam. 

Reis Paşa: Şakiler 7 kânunuevvel 1930 tarihin
de Paşa Köyünden Bozalana geliyorlar 14 gün kö
yünüzde kolıyorlar. Nasıl oluyorda haberiniz ol-
mıyor muhtar? 

C — Muhtar Mustafa: Paşa Hazretleri, ben ye
ni muhtar oldum. Daha köye yabancı idim. Esa
sen o vakit yabancılar odasına gittim, orada se
kiz ,gün kalmıştım. Tahsildar geldi. Onunla da 
tahsilat için beraber gezdim ve ondan sonra da 
Menemene mahkemeye geldim, şakileri görmedim 
paşam. 

S — Ayni sual. Köy azalarından İbrahim, Mus-
îafaoğhı Mustafaya irat olundu. 

C — Merkuman da görmediklerini görseydik 
hükümete mutlaka haber verirdik dedi. 

S — Bekçi Hüseyinden: Bu şakilerin köyünüze 
geldiğine haber almadın mı? 

C — Haberim yok idi efendim. 
S — Haber almak vazifen değil midir ? 
C — Köyde bulunduğum zaman onlar yok idi. 
S — Âza îbrahimden: Sen de mi geldiklerinden 

laber almadın? 
C — O esnada ben hasta idim. Bilâhare yani 

yak'adan sonra müfrezeler geldi o vakit bunların 
köye geldiklerini anladım . 

S — Hacı İsmail: Şakiler senin evine gelmişti. 
Şu halde şenin evine bunlardan kimin evi yakın
dır? 

C — Azadan Mustafanın evi. ) 
Âza Mustafa: Gerçi Hacı İbrahimin evi benim 

evime yakındır. Fakat ben köyün üst başında o-
tururum ve zaten o vakit biraz rahatsızdım. Bü
tün gün evde çocuklarımla eğlenirdim. Dışarı 
çıkmazdım. 

S — Bekçi Hüseyinden: Senin evin yakın mı
dır, uzak mıdır? 

C — Çok uzaktır paşam. 
S — Köyünüzde cami var mı, varsa cuma na

mazında bunların geldiği hakkında kimseden bir 
şey işitmedin mi? 

C — Cami vardır. Yabancı geldiği hakkında bir 
şey işitmedim. 

S — Haliloğlu Hasandan: Sen şakilerin geldik
lerini gördüğün halde neden haber vermedin ve 
bunlardan şüphelenmedin mi? 

C — Bu şakilerin köye geldiklerini gördüm bun
lar bir sene de yine av için gelmişlerdi. Bu sefer de 
av için geldiklerini zannettiğim için vaziyetlerinden 
şüphelenmedim ve haber vermedim. 

S — Maznun F atmadan bu şakileri sen de gör-
medinmi ?. 

C — Ben çalışmak üzere gitmiştim Keziban gel
di. Ben o sıralarda bir şey işitmedim. 

S — Sen Manisaya gitmedinmi? 
C — Gitmedim. Keziban köyde iken gelmişti. 

Hacı Alioğlu Mustafa ile konuşmuş fakat ben gör
medim. 

S — Kezibin: sen de hiç bir şey sormadınmı ? 
C — Kezibin benden hiç bir şey sormadı hatta 

Hacı Alioğlu Mustafa da vardı. Benden bir şey sor
madığını ondan da sorabilirsiniz dedi. 

Maznun Hacı Alioğlu Mustafa. Evet öyledir. 
Keziban kocası sütçü Memedi benden sordu fakat 
ben görmedim dedim. 

S — sonra Keziban kocasını aramağa gitmişmi? 
C — Bilmem Manisaya gitmiş. 
Maznun : asi nalıncı Hasan ve küçük Hasan 

kendileri köyde Fatmayı görmediklerini söylediler. 
Maznun asi nalıncı Hasandan soruldu. Kulübeye 

gelenler H. İsmail ve oğulları Hüseyin ve Hasandır. 
Köyde bulunduğumuz bütün köylü bilir zaten bun
lar sütçü Mehmedin akrabasıdır. Namazdan sonra 
bizim önümüze düşüp yol gösteren yani bozalana 
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ilk defa dağdan alıpta götüren Hacı İsmailoğlu 
Hasandır. 

S — Küçük Hasandan soruldukta. Bunlar on 
kişi kadar vardı fakat ben deli gibi olmuştum. Bun
ların hangileri olduğunu tayin edemedim. Bu sırada 
makamı riyasetten Kublay Beyin asiler tarafın
dan öldürülmesi hâdisesinden izahat vermesi 

Maznun: nalıncı Hasandan soruldukta: hükü
met meydanlığına geldiğimiz sırada bizi "maznun
lardan Ramizi irae ile,, bu dolaştırdı. Dolaşırken 
Saffet hoca bir sokakta evinden çıktı idi. 

S —Saffet hocanın evden çıktığını o civardaki 
evlerden gören oldumu. 

G — Karşısındaki evlerin pencereleri kapalı 
idi. Mehdi şeyh Saffeti görünce işaret etti. Saffet 
hoca bizim arkamızdan geldi. Mehdinin elinde 
mavzer olduğu halde cephesi Saffet hocaya karşı 
idi. Saffet hoca evine girdi. 

S — Asi maznun Memet Eminden soruldukta. 
Ben dolaşma esnasında deli gibi olmuştum. Ben ne 
olduğumu bilmiyordum. Bu sırada maznunlardan 
şeyh Saffet Efendi sorguya çekildi. 

Reis Mustafa Paşa: Saffet hoca siz de bu mehdi 
Memedin fiillerine iştirakten dolayi maznun bulu
nuyorsunuz. Mahkemeye karşı söyliyeceğiniz söz
ler bir hakikat olmalıdır. Hiç bir şey saklamaya
caksınız. asilerin faaliyetine dair olan safahati 
birer birer bize anlatacaksınız. 

C — Paşa Hazretleri; benim bu m,enfur hadi
sede hiç bir dahlüiştirakim olmadığını isbat etmek 
için evvel emirde heyeti âlinize karşı mazimden 
ve tercümei halimden biraz izahat vermek isterim. 
Müsaade buyurunuz paşa hazretleri dedi ve de
vamla. 

Bendeniz, istipdadın en koyu zamanlarında 
daima hürriyetin müdafii ve istipdadın • yıkılması 
için çalışmış bir ferdim. Yanyaya vaiz olarak git
tim. Bir çok mektep müdüriyet ve muallimliklerin
de bulundum. Bütün mesaim ve sayügayretim 
memleketin selâmet ve saadeti için idi vazifemi 
faziletin icap ettirdiği dürüsti ile ifa ettim. Hükü
mete karşı hiç bir zaman leim bir fikir taşımış 
değilim. Hatta istiklâl harbi sıralarında pek I 
muhterem Kemalettin Sami Paşa ve Esat Paşalarla 
birlikte cephelerde çalıştım. Manisaya geldiğimde 
maarifte bir çok evlâdı vatanı memlekete nafi 
birer uzuv olabilmeleri için ilmi tedris ettirirdim 
dedi. 

S — Siz ne vakit Yanyadan Türkiyeye hicret 
ettiniz. * 

I C — Balkan harbini müteakip izmire geldim. 
Merhum Maarif Vekili Necati Beyle birlikte İzmir-
de şark mektebinde muallimlik ettim. Merhum dahi 
mezkûr mektebin müdürü bulunuyordu. Hatta bunu 
pek muhterem Vasıf Beyefendi de bilirler. Yunan 
işgalinde açıkta kaldım. İstirdatta da bir çok paşa
larla görüştüm.' Miralay Hüsnü Bey çok samimi 
arkadaşımdır. Menemende bulunduğum müddetçe 
işgal esnasında bu zat bütün ihtiyaçlarımı temin 
etmişti. İstirdadı mesudu müteakip açıkta bulundu
ğum için müracaat ettim. Manisa vaizliğine tayin 
ettiler. İstirdatta da müdafaai hukuk cemiyetinde 
âza bulunuyordum. Vaktaki bu cemiyet Halk Fır
kası namı mübeccelini aldı fırkaya intisap ettim. 
Diyanet işleri riyasetinin camilerde vaiz ve nasi
hat tarz ve mahiyeti hakkında çizmiş olduğu prog
ram ve vermiş olduğu talimat dairesinde vazifemi ifa 
ettim. Vaizlerimde Hükümeti Cümhuriyenin aley
hinde en küçük bir sözüm sebketmemiştir. Dersle
rim çok sarih ve muayyen idi. 

S — Vaizliğe ne zaman başladınız? 
C — Vaizliğe istirdadı mesudu müteadik başla

dım. Zaten ordu hizmetinde muvazzaf bulunuyor
dum. Yine ayni maaşla vaizliğe tayin edildim.' 

Bu sırada Reis Mustafa Paşa — Saffet Hoca 
Efendi. İfadelerinizden parlak bir maziye sahip 
olduğunuzu görüyorum. Fakat bu mazinin Mehdi 
Memet hadisesi ile lekelendiği söyleniyor. Siz ken
dinizi bu isnattan kurtarabilecek istinat ettiğiniz 
noktalar hakkında bize izahat veriniz. Onu diliye-
ceğiz. 

C — Paşa Hazretleri. Bendeniz tahtı zanda bu
lunuyorum. Tabiî bu lekeden tenzih edecek maru
zatta bulunacağım. Lütfen istima buyrunuz. 

Mehdi Memet, dedikleri, adamla değil böyle 
şeni bir hadisenin ihzarı için konuşmak hatta 
onun ismini bilen bir adam olduğum tebeyyün etti
ği takdirde Hükümeti Cümhuriyenin yüksek mü
messili olan mahkemei devletinizin vereceği adilâ
ne karara munkat olurum. Pek Muhterem Paşa 
Hazretleri, böyle bir irtica şebekesinde zerre kadar 
alâkam olmadığını isbat saadedinde yüksek mah
kemenize her türlü mukni maruzatta bulunmağa 
hazır olmakla beraber temiz nasiyeme sürülmek 
istenen bu mülevves şaibeden muarra olduğumu 
bunların mukaddesatı milliye ve diniyeme yemin 
etmek suretile de teyit ederim. Arzettiğim şekilde 
mevizelerin sureti icrası hakkında Diyanet İşleri 
Riyasetinin vermiş olduğu talimatlardan asla inhi
raf etmiş değilim ve zaten etmek fikrini taşımış 



— 22 — 1 
değilim. Çünkü Cumhuriyeti idarenin en har ve 
samimî bir taraftarıyım. Devri saltanatta bile telif 
ettiğim eserlerin eski harflerin ve milletin salta
natla idare edilmesinin aleyhindedir ki, Iju dedi
ğim eserlerin babı meşihatın evrakı arasında mah
fuzdur. Hükümeti mutlaka zamanında hürriyet ve 
Cumhuriyet aleyhinde kitap telif eden bir kimse
nin artık onun tahakkukuna beklediği böyle bir 
günde Cumhuriyet idare aleyhinde bulunmasına 
imkân tasavvur buyrulur mu? 

Paşa Hazretleri: Bundan yirmi sene evvel hızır 
yoktur, son zamanda Mehdinin çıkacağı yalan
dır, Mehdi yoktur. Bunlar hırafattır, Böyle esatire 
uydurmalara kulak asmayınız diye halka karşı ba
ğıra bağıra vaiz ve telkin eden işte bu. Saffettir. 
Bu sözlerim sırf kendimi müdafaa için müstenidat-
sız ortaya atılmış değildir. Paşa Hazretleri. 

Ayni zamanda hırafatm aleyhinde bulunduğum 
mevcut risale ve eserlerimle de müeyyettir. 

Reis Mustafa Paşa Hazretleri. Saffet Efendi biz 
sizin geçmiş mesainizi inkâr edecek değiliz. Şimdi 
mevzubahs olan Menemendeki malûm irtica hadi
sesidir. Burada vatanın bir yavrusu ordunun kıy
metli- bir uzvu feci bir surette öldürülmüş bulunu
yor. Bu şakilere zahir olduğunuz müşterek bulun
duğunuz iddia ediliyor. Muhakeme safahatını din
lediniz. Mehdi Memedi hiç görmediniz mi ? 

Maznun — Haşa Paşa Hazretleri, ne gördüm ne 
tanırım ve ne de ismini bilirim. Aleyhimdeki isnat
ları dinledim. Bunların hiç birisi vaki değldir. 
Musanna ve müretteptir efendim. 

Reis Mustafa Paşa —• Maznun Nalıncı Hasana 
Hasan Saffet Hocanın Mehdi ile olan. temas ve 
münasebetlerini tekrar söyle dediler. 

Maznun Nalıncı Hasan — Paşa Hazretleri, pa
zarda nalın satmak üzere gelmiştim. Avdette yolda 
Saffet Hocaya tesadüf ettim. Benden nereye gidi
yorsun diye sordu. Ben de Manisaya gidiyorum 
dedim. Şeyh Memedi tanırmısın tanırım dedim. 
Bir mektup yazdı bana verdi. Bu mektubu şeyh 
Memede ver dedi. Ben de aldım götürüp Mehdi 
Memede verdim. Yine bir defa da Menemen hadi
sesinden üç hafta evvel Saffet Hoca ve Mehdi Me
met Manisada belediye bahçesi önünde rumca ko
nuşurlarken gördüm. Ben parmaklık arasından 
baktım, bunların konuşmaları bir saat kadar sürdü. 

S — Memet Emin sen de söyle? 
Maznun — Paşa Hazretleri bu Mehdi Memet 

üç hoca ile temas eder. Bunlardan ilham alır. Meh
di Memet bana sende ne kadar saki bir ruh vardır. 

Eğer sen tarikata iman etmezsen çeşnegir camiinde 
git Saffet Hocanın vaizlerini dinle derdi. Mehdi 
hep bunların öğütlerini takip ederdi dedi. 

Maznun — Küçük Hasandan soruldu . 
Paşa Hazretleri ben yalnız Saffet Hocayı Ma

nisada gördüm. Fakat Mehdi Memetle tesam ettik
lerini hiç görmedim dedi. 

Maznun Ramizden soruldu. 
Maznun — Hâdise sabahı dükânımı açmak üze-

regeldim. Jözef te gelmişti. Hükümet önündeki 
meydanlıkta bir takım kimseler bayrak altında 
toplanıp dönüyorlardı. Onlardan bir ihtiyar silâhlı 
olduğu halde yanıma geldi. Sen yahudimisin nesin 
dedi. Ben de türküm dedim. Öyle ise şu sancağın 
altından geç Mehdi geldi, öyleye kadar müsaade 
vardır. Greçmiyeeek olursanız Menemenin etrafını 
70000 arap sarmıştır. Sonra hepimiz kesileceksi
niz dedi. Kayserili Hasan namında birine sordum. 
Bunlar serserilerin biridir. Şimdi nerede ise tu
tarlar dedi. Bu sancaklı adamlar yürüyorlardı. 
Ben de nereye gidiyorlar diye bakmak üzere arka
ları sıra gittim. Vaziyetlerinden şüphe ettim, düz 
yola çıktılar. H ' 

S — Sen bunların yanında mı gidiyordun ? 
C — Otuz adım arasından arkalarından takip 

ettim. - llfîf 
S — Ne için arkalarını takip ediyorsun? 
C — Memlekete bir fenalık yapmasınlar diye 

takip ettim. 
S — Sen bunların hallerinden ne diye şüphe 

ettinki arkalarını takip ediyorsun? 
C — Hallerinden eşkiya olduğunu anladım. 
S — Madamki bunların hallerinden eşkiya ol

duklarını hissettin. Madamki bunlardan memle
kete bir fenalık geleceğini sezdin. Ne için gidip 
karakola haber vermedin? 

C — Karakola haber vermek aklıma gelmedi. 
Ayni zamanda bunların tespitini bırakıp aynlsay-
dım belki kaçarlardı sonra jandarmadan korktum. 
Ne için kaçırdın diye bir tekdire uğramıyayım di
ye korktum. Takip etmekteki maksadım nereye 
gidiyorlar, diye görmek ve kendilerini kaçırma
maktı. Yanlarına sokulmadım. Uzaktan uzağa 
takip ettim dedi. 

Asi Nalıncı Hasan: Bu da arkamızdan gelirdi 
dedi. 

Maznun Ramiz devamla: Bu asiler belediye 
reisinin sokağına gittiler. Mehdi dedikleri adam 
çeşmenin başında Saffet Hocayı gördü. Sen ne 
durursun sancağın altından geç dedi. Saffet Ho-
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ca da boynunu eğerek gitti, fakat nereye gittiğini 
bilemiyorum. Sonra Memhdi bunların yanına git
ti, asilerin üçü ayrı bir sokağa gitmişlerdi dedi. 

S — Bu vaziyetleri evlerden, pencerelerden 
gören olmadı mı? 

C — Pencerelerden bakan yoktu. Taşraya çı
kan da kapıyı kapayıp içeri kaçıyordu. 

S — Asilerin hepsi bir arada geğil midiler ? 
C — Evvelâ ayrı ayrı idiler. Sonra birleştiler. 

Her keşi sancak altından geçmek üzere davet edi
yorlardı. Ben dükânımı açacak oldum. Biri ma
ni oldu? 

S *r-,0 mani olan adam kimdir? 
C — îsmi hatırlamıyorum. 
S — Başka ne oldu ? 
C — Asiler belediye önüne gelip meydanlıkta 

bayrak diktiler. 
S — O vakit sen nerede idin? 
C — Dükânımın yanında kaldım. Meydanlığa, 

gitmedim. Bunlar dükânları açtırmıyorlardı. O 
sırada doktoru ve Tevfik Efendiyi gördüm. Bun
ları jandarmaya haber vermediniz mi dedim 
Ettik, dediler. O esnada jandarma Ali Efen
di asilerin yanına gelince kendisine bu asilerin 
nasıl gelip ve nerede dolaştıklarını söyledim. Jan
darma da bunlardan sordu. Sonra jandarma Ali 
Çavuşu da haber vermek üzere gitti. Arkasından 
jandarma kumandanı da gelip asilerden bir şeyler 
sordu. Yanlarından ayrılıp dönünce bir el şakır
tısı oldu. 

S — El şakırdatanlar kalabalık mı idi ? 
C — Ben orada iken o kadar kalabalık yoktu. 

Sonradan toplanmışlar. Ben eve gittim, jandarma 
kumandanı ve jandarma AU camiin avlusunun içi
ne girdiler. 

S — Ondan sonra asiler ne yaptılar? 
C — Bilâhare ben evime kaçtım oturdum. O es

nada müfreze gelmiyordu. 
S — Evine kaçtığına göre müfrezenin gelme

diğini nasıl gördün? 
C — Evim camiin aralığındadır. O sebeple gör

düm. 
S — Evine Kaçtıktan sonra ne yaptın? 
C — Kapımı kapadım, evde oturdum. 
S — Bir daha evden dışarı çıkmadın mı? 
C — Evde iken silâhlar atıldı o vakit asileri 

vurdular dedim. Ondan yarım saat sonra çıktım. 
S — Jöjef ne oldu, ne yaptı idî. 

• C — Jöjef i sabahleyin dükân önünde bıraktım. 

Bir daha kendisini görmedim. 
Maznun Jözef sorguya çekildi. 
S — Reis Mustafa Paşa: Jözef! Sen de asiler 

o zabitin başını keserken el çırpmak suretile alkış
lamışsın. Mesele nasıl oldu aynen söyle. 

Maznun, Paşa Hazretleri, o sabah dükânıma 
açmak üzere çıktım. Yolda tesadüf ettiğim birisi 
Menemenin etrafını 70000 bin evliya sarmış dedi. 
Ben de ona Menemende evliyanın ne işi var, evli
yalar buldu buldu da burayamı gelecek aldırma
dım. Yalandır dedim, dükâna gittim. Meğer hü
kümet meydanlığına bayrakla bu asiler gelmiş. 
Jandarma Ali Efendi bunların yanına sokulup bir 
şeyler sordu. Silâhlı bayraklı bu kimseleri görünce 
bunlar eyi bir hayıra delâlet etmiyor dedim ve he
men dükânımı kapayıp evime gittim ve dışarı çık
madım. 

S — Sen bidayetinden sonuna kadar orada bu
lunmuş ve el çırpmışsın. 

C — Hayır Paşa Hazretleri kat'iyen yalandır. 
El çırpmadığım gibi işin sonuna kadar da bulun
madım. Bu dedikleriniz sabit olursa cezama ra
zıyım, kendileri de burada söylesinler. Ben söy
lediğim vaziyette bunları görünce evime gittiğimi, 
Tahsin ve Mehmet Efendilerle ispat ederim. Bun
larla birlikte evde oturduk. Bunlarla beraber kork
tuk kaçtık. 

S — Tahsin ve Mehmet Efendilerin kendi ev
leri yok mu, ne için senin evine kaçıyorlar ? 

C — Bizim ev daha yakın olduğu için paşam. 
S — Sonra içeriden dışarıya çıkmadın mı ? 
C — Silâhlar atıldı o vakit çıktık* Hatta o es

nada ölüleri muayene ediyorlardı. O vakit her kes 
dükânını açıyordu, biz de açtık. 

S — Sabahleyin dükkânına açmağa çıkarken 
asilerden kimseye yolda tesadüf etmedin mi? 

C — Hayır Paşa Hazretleri görmedim. Yalnız 
Aşureci Ethem Efendinin dükânında çırakları var
dı. 

S — Asilere neye geldiniz diye sormadın mı? 
C — Sormadım Paşa Hazretleri. Benim işime 

girmez. Hükümet onların cezasını verir. 

îcabı düşünüldü. Vaktin hululüne mebni ma-
badi muhakemenin öğleden sonraya talik kılın
dığı tef him olundu. 17/1/1931 

Reis Âza Âza Âza 
Mustafa Demir Ata Ziya 

Âza Kâtip Kâtip 
Baha Kemal İhsan 
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Muayyen olan vakitte mahkeme heyeti bersabık zevattan müteşekkil ve müddeiumumi muavini 

Fuat Beyle zabıt kâtipleri Kemal ve îhsan Efendiler hazır oldukları halde mevkuf maznunlar usu
len getirilerek sırasile mevkii mahsuslarına alındılar. Mahkemelerine devam olundu. 

Reis Mustafa Paşa Hazretleri: Hafız Ahmet, Ramiz, Harputlu Mehmet, Şımbıllı Mehmet, Abbas, 
Rasim, Kâmil, îsmail, Süleyman, Çingâne Ali, Bakkal Ali, Jöjef, Mehmet Ali Haydar, siz ayağa kal
kınız dediler. 

S — Mehdi Mehmet ve arkadaşları ellerinde 
bayrak olduğu hale meydanlıkta zikrederlerken 
siz de beraberdiniz öyle mi? 

C — Maznunların cümlesi yoktuk dediler. 
Maznunlardan Süleyman: Benim bu işte bir gü

nahım yoktur. Benim karıştığımı söyledise bir 
düşmanım vardır o söylemiştir. Bundan başka bü
tün Menemenlilerde hiç bir düşmanım yoktur. 
Vaka sırasında dükânım açıktı. 

S:— Mehdi Mehmedi gördün mü? 
C — Gürdüm efendim. 
S — Gördüğünde saat kaçtı? 
C — Alaturka saat iki buçuk suları vardı. 
S — Bunların etrafında kalabalık var mı idi? 
C — Vardı efendim. ' . ' 
S — Mehdiler halka karşı ne diyorlardı? 
C -*- Gelin şu sancağın altjindan geçin yoksa 

Menemenin etrafını melâikeler sarmıştır. 
S — Bu asiler kaç kişi idiler? 
C — Altı kişi idiler. 
S — Etrafta seyirci olanlar kaç kişi idi ? 
C — Kalabalıktılar. 
S -— O kadar kalabalık olduğunuza göre altı 

serseriye karşı duramadınız mı, hepiniz de mi 
korktunuz ? 

C — Ben korktum kaçtım, bilâhare silâh pat
ladı beni ihbar eden bir kısmı sonra gelip hükümet 
önünde asiler tarafından bir zabitin öldürüldüğü
nü söylediler. 

Reis Mustafa Paşa: Maznun Harputlu Mehmet, 
sen ne yaptın? 

C — Sabah namazını kılmak için çıktım, fakat 
geç kaldığım için evde kıldım. Bilâhare kahveye 
çıktım. Bu asiler hükümet önünde ellerinde biı^ 
bayrak olduğu halde tekbir çekiyorlardı .Bunlar 
serseri heriflerin biri dedik. Ve ehemmiyet verme
dik, kahvede otururken kahveci, asiler belediye 
önünde bayrak diktiler dedi. Süleymanın dükâ-
nına gittik, orada altı kişi halkı sancağın altına 
toplanmasına devet ediyorlardı O esnada jandar
ma kumandanı geldi. Asilerle görüştü. Fakat ne 
geldiğini ve ne konuştuğunu bilmiyorum. 

Jandarma kumandanı asilerin yanından döner
ken alkışlandı. Tam o sırada yanında bir manga 
nefer olduğu halde bir zabit geldi. Bu zabit vuru
lunca ben kaçtım. Asilere karşı hiç bir alâka gös
termedim dedi. 

Reis Mustafa Paşa — Maznun Şımbıllı Memet-
ten sordu. 

C — Vak'a sabahı evden kalkıp dükânıma gel
dim. Ev için ekmek almak üzere iken belediye 
önünde altı kişi ellerinde bayrak tekbir çekiyor
lardı. Bunları görünce şaşırdım. Nenin nesi oldu
ğunu anlamadım. Ekmek alıp eve döndüm. Meğer 
ben eve döndüğümde onlar da sokaklarda bu asi
lerin geçmekte olduklarını gördükleri için çoluk 
çocuğu korku içerisinde buldum. Onları teselli et
tim. O anda dışardan silâh patladı ne var diye bak
mak üzere dışarıya çıkacak oldum bırakmadılar. 

Askerler etrafı tutmuş yasak diyorlardı. Evde 
kaldım. Dışarıda ne olduğundan malûmatım yok
tur. 

S — En sonra da dışarıda ne olup bittiğinden 
haber almadın mı? 

C — Dışarı çıkmağa askerler bırakmadıkları 
için bir malûmat alamadım. 

S — Halâda şimdiye kadar haber almadın mı? 
C — Akşam üzeri her çıkınca b vakit ahalinin 

önünde bir zabit kesmişler diye söylenildi. 
S — Zabiti kesince ne olmuş? 
C — Başını bayrak üzerine dikmişler denildi. 
S — îşte o sırada sen de asileri alkışlamışsın? 
C — Hayır efendim alkıştan falan haberim yok

tur. Ben öyle bir şey görmedim. 
Reis Mustafa Paşa — Maznun Abbasa sual tev

cih etti? 
S — Abbas, sen de bu asileri alkışlamışsın ve 

ayni zamanda tüfenk atıp bunlara iştirak etmişsin 
nasıl oldu söyle. 

C — Vak'a sabahı kalkıp tarlaya gidecektim. 
Kahveye uğradım. Kendime bir tütün almak üzere 
iken bu asileri ellerinde bayrak olduğu halde gör
düm. O sırada ben tarlaya gideceğimiz amele ile 
taife halinde gidiyorduk. Yanımda yirmi beş ka-
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dar amele kadın vardı. Meğer köşeleri askerleri 
tutmuş. Bizi geçmeğe bırakmadılar. Bu vaziyet 
karşısında tekrar eve döndüm, gündüz saat alatur
ka dokuza kadar evde kaldım. 

S — Kahvede ne kadar eğlendin? 
C — Bir çeyrek kadar durmadım döndüm. Be

nim bir şeyden haberim yoktur efendim. 
Reis Mustafa Paşa — Maznun belediye arabacı

sı Hüseyine sual tevcih etti. 
S — Sen de asilere ba'yrağı dikmek için çukur 

kazmışsın ve bu suretle mehdilere muavenet etmiş
sin, nasıl oldu söyle? 

G —- Paşa Hazretleri. O sabah evime gidiyordum. 
Ellerinde bayrak olduğu halde altı kişi meydanlıkta 
toplanmış asilerden birisi yanıma sokulup een 
nesin dedi ve üzerimden tuttu birisi de bana mav
zer dayadı. Bu vaziyet karşısında korktum, asi 
elime bir çapa verdi şurayı kaz dedi. 

S — O vakit bu asilerin etrafında kaç kişi 
vardı? " 

C — Kazdığımda beş on kişi kadar vardı. 
S — Nasıl kazdın? 
C — Burası dondurmadandı dedim tazyik etti

ler. Çapayı yere bir defa vurunca çapa eğrildi. O 
sırada bunların yanına bir jandarma gelip siz ner-
den geldiniz ve ne istiyorsunz dedi. Asiler de biz 
allahtan geliyoruz. Bizi bekliyen Menemenin etra
fında da 70 000 bin kişi vardır dediler. 

S — Çapayı kaç defa yere vurdun? 
C — İki defa vurdum . 
S — iki defa yere vurmakla çapa eğrilmez. Da

ha fazla vurmuşsun. 
C — Hayır efendim. Yalnız iki defa vurdum. 

Orası dondurmadır. îki defa vurunca çapa eğrildi 
dedi. 

Reis Mustafa Paşa — Asi maznun Nalıncı Ha
sandan sordu. 

Asi Hasan — iki defa çapayı vurdu. Sonra bi
zim yanımıza jandarma gelince o vakit bıraktı 
kaçtı. 

Maznun Hüseyin ifadesine devamla - Hatta 
Paşa Hazretleri, evimde hastam vardı. Elimde ra
por olduğu halde ilâç almağa çıktım. O vakit bu 
asilere tesadüf ettim. Yeri kazmak için bana ceb
rettiler. Sonra bir aralık bulup kaçtım dedi. 

Reis Mustafa Paşa maznunlardan gözlüklü Me-
met Aliye sual tevcih etti. 

S — Memet Ali Efendi. Siz de bu asileri alkış
lamakla maznunsunuz. Ne diyeceksiniz? 

C — Paşa hazretleri, vak'a sabahı kalktım evi

mizin yakininde bulunan damda inekleri sağmak 
üzere ailemle birlikte hayvanları sağmakta iken 
dışardan bir patırtı koptu. Araplar? gelmiş denildi. 
Birden bire korktuğumuz için ellerimizde süt ten
ceresi olduğu halde yakinimizde bulunan süleyma-
nın evine kaçıp iltica ettim. Oradan bir tarafa 
çıkmadım, ve bunu Süleyman ve karisile orada 
bulunan kimselerle de isbat ediyorum. 

S — Demek bu tarafa hainlik etmek üzere üç 
dane arap serserisi gelirse bırakıp evinemi kaçmak 
lâzımdır. Hükümet var neye gidip haber vermedin 
sen doğru söylemiyorsun?. 

C — Bu sırada maznun asilerden Memet Emin 
bıravo paşa hazretleri dedi. 

Maznun Memet Ali Efendi ifadesine devamla 
hayır öyle değil paşa hazretleri bendeniz Mene
mende Halk Fırkasnın âzasıiıdanım. Hükümete 
karşı gelen bir asiye karşı hiç bir zaman müsama
ha ile hareket edemem görseydim derhal hükümete 
haber verirdim. Hatta o sıralarda Menemende fırka 
meselesi cereyan ediyordu. Acaba halk arasında 
fırkacılık yüzündenmi bir patırtı oluyor deye kork
tum halk fırkasından olduğum için çıktığım tak
dirde muhaliflerin bir tecavüzüne hedef olurum 
deye çekindim. 

S — Asileri hiçtemi görmedin? Vallahi ve 
billahi paşa hazretleri görmedim, dışardan asker 
geliyor dediler. Ben de evime girdim. Vak 'anın so
nuna kadar asla dışarıya çıkmadım ve bunu her veç
hile şahitlerle de isbat ederim efendim. 

Reis Mustafa Paşa: maznunlardan nalıncı 
Hasana: 

Hasan. Mehdi zabitin başını kestikten sonra 
kırmızı kuşağı ve ipi kimler verdi ise söyle. 

Maznun: Nalıncı Hasan maznunlardan Kâmili 
irae ederek ipi bu verdi fakat kırmızı kuşağı kimin 
verdiğini görmedim. 

tReis Mustafa Paşa : ne dersin. 
C — Ben de orada idim, Ne var bakmak üzere 

çıktım ben kunduracıyım. Cebimde iş sırasında bu
lundurduğum ip vardı mehdi Memet beni görünce 
silâhı göğsüme götürüp tehdit etti ve zorla çıkarıp 
verdim yoksa ipi dükkândan alıp vermedim dedi, 

S — cebinden çıkarıp ipi vermeseydin ne için 
verdin. 

C — Bizde silâh yok bir şey yokki mukabelede 
bulunalım. Paşa hazretleri. Silâh tevcih etti kork
tum. Böylece hükümetin ordusundan bir zabitin 
feci bir surette bir çok kimselerin gözü önünde 
öldürüldüğünü hiç bir milletin tarihi kaydetme-
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mistir. Siz ise bu çirkin manzara karşısında seyirci 
vaziyette kalıdnız. Silâh olmasa bile yine altı 
serseriye karşı mukabelede bulunabilirdiniz fakat 
bulunmadınız, ve türkün tarihini lekelediniz. 

C — Neticenin böyle olacağını kim tasavvur 
ederdi dedi. 

Reis Mustafa Paşa: Maznun Ali mazlumakiye 
sual irat ettiler. Sen de asileri alkışlamakla maznun
sun ne deyeceksin. 

C — Sabahleyin dükkânımı açmak üzere çık
tım camiden çıkarken tütüncü Memet Eefendi 
gelip camide üç silâhlı gelmiş her kes dükkânını 
kapadıp kaçıyor biz de evimize gidelim dedi. Ben 
de kapattım evime gittim. 

S — Asilerin biçağıle öldürülen bir zabitin 
hayatından sizin canınız dahamı azizdirki evinize 
kaçıyorsunuz. 

C — Her kes kaçıyordu efendim. 
S — Senin evine bir hırsız gelip çoluğunu çocu

ğunu kesse karı gibi bırakıp kaçarmısm. 
C — Tabii durmam müdafaa ederim. 
Reis Mustfa Paşa: Fakat vatanı düşmana karşı 

müdafaa eden ordunun bir zabiti caniyane bir su
rette başı kesilirken müdafaa etmezsin ve bırakıp 
evine kaçarsın sen de otur bakalım. 

Yine bu sırada reis Mustafa Paşa maznun Jojefe 
sual irat ettiler. Jojef seni öğleden evvel dinlen
miştim. Ben orada bulunmadım evime gittim dışarı 
çıkmadım, demiştin halbuki senin orada bulundu
ğunu ve asileri alkışladığnı görenler vardır. Sen 
doğru söylemedin yalan soyuyorsun ? 

Maznun Jojef yalan söylemedim paşa hazretleri 
orada bulunduğum ve el çırptığım taayyün ederse 
cezama razıyım dedi. 

Reis Mustafa Paşa: sen de söyle bakalım tütün
cü Haydar, dediler. 

C — Vak'a sabahı dükkânımda bulunuyordum. 
Ellerinde bayrak olduğu halde altı kişi tekbir çeke 
çeke geçtiler. Yanımdaki dükkân komşularım açık
tı bir muhacir çocuğu geldi bunlar nedir? deye 

" sordum Mehdi imiş dedi. 
S — Mehdiler nereden geçtiler? 
C — Benim dükânımın önünden geçtiler. 
S — O çocuk sana bunlar mehdi imiş diyince 

sen nerede idin? 
C — Bunlar serseri heriflerin biridir. Şimdi ne

rede ise Hükümet terbiyelerini verir dedim. 
S — Bunlar geçtiğinde Hükümetin haberi var 

mı imiş? 
C — Bilmiyorum. 

S — Sonra sen ne yaptın? 
O — Yine bir arnavut geldi, bunlar mehdi imiş 

dedi. Bunlara itikat etmeyiniz dedim. Acem Tev-
fik Efendi o tarafa gitti ve sonra avdetinde bir 
piyade yüzbaşının bu asilerin yanına gitmiş ne için 
geldiklerini sormuş o gitmiş arkasından jandarma 
kumandanı gelmiş o da sormuş tam o sırada oradan 
ayrılıp geldiğini söyledi ve vaziyet fenadır dedi. 
Bende eve döndüm. 

Öyle olduğu halde her konuştuğum kimselere 
böyle şeylere inanmayın diyordum. Bu suretle her 
kes benim fikrime iştirak ediyor ve doğru söylü
yorsun diye tasdik ediyordu. Eve giderken dışa
rıdan silâh sesi geldi. Ben de eve girdim. Biraz 
sonra kapı çalındı çıkıp baktım, jandarma kara
kol kumandanı geldi. Dükânı açıp benzin verecek
sin dedi. Kalktım gidip benzin verdim. 

S — Neden senden benzin istemişti? 
C — Asileri takip etmek üzere jandarma oto

mobille gideceklermiş. 
S — Silâh sesleri nasıl geliyordu? 
C — Sık sık silâhlar atdıyordu. 
S — Karakol kumandanı benzin almağa geldi

ğinde sana başka ne söyledi? 
C — Asilerin ikisi vuruldu. Diğer üçü kaçtı, 

onları takibe gideceğiz dedi. 
S — Karakol kumandanı silâhın nereden atıl

dığını söyledi mi? 
C — Silâh sesi yüksek bir minareden geliyor 

diye söyledi. Ben benzin boşalttım verdim, ne ol
duğunu görmedim. 

S — Senin kaç tane çocuğun var? 
C — Üçtane çocuğum vardır. 
S —• Yunan zamanında buradamı idin ve bura-

lımısın ? 
C — Burada idim, buralıyım. 

Diğer suçlu berber Hafız Ahmet sorguya çekildi. 
Reis Mustafa Paşa — Sen de asiler zabiti kesti

ği sırada minareden silâh atmışsın nasıl olduysa 
doğru söyle? 

C — Sabahleyin kalktım, sıcağa gittim. Sabah 
namazına yetişemediğim için yalnız kıldım. Yusuf 
Efendi gelip bir telâş var dedi. Bende baktım asker 
geliyordu. 

S — Hamama gitmezden evvel kimseyi gör
medin mi? 

C — Ondan evvel kimseyi görmedim. O sırada 
sıcakta bulunduğuma hamamcı şahittir. Asker 
dağılınca ahali de kaçtı silâh patlar patlamaz 
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süngülü askerler kaçtı. Ö sırada bir askere tesadüf 
ettim. Menemenin etrafını 70000 bin kişi sarmış 
çık minareye bak böyle şeyler var mı dedi. Ben de 
çıktım, bakacağım sırada silâhpatladı. Hatta kafa
mı bile minareden çıkaramadım. 

S — O atılan silâh kimin kurşunu idi? 
C — Bilmiyorum. Askerin teklifi üzerine bak

mak üzere minareye çıktım. Fakat bakmağa bile 
vakit kalmadı. Ondan sonra beni çağırdılar. Ölüler 
toplanaeakmış. Jandarma dairesine gittim. Jan
darma dairesinde ifademi alırlarken illâ sen mi
narede o sırada ezan okudum de seni kurtaraca
ğız dediler. Ben hayır okumadım ve bir şey de 
görmedim dedim. Bir kabahatim varsa işte bura
daki asiler söylesin dedi. 

Reis Mustafa Paşa — Maznun îbrahimoğlu îs-
maile sen de asileri alkışlamakla maznunsun ne 
diyeceksin dedi. 

C — Sabahleyin kalktım. Hükümet önünde asi
ler toplanmıştı. Karakol kumandanı jandarma Ali 
Efendi ve yanında jandarmalar olduğu halde bu 
asilerin yanına sokulup bir şeyler sordu. Fakat ne 
konuştular bilmiyorum. Ondan sonra jandarma 
karakol kumandanı Ali Efendi yanlarından çekilip 
jandarma kumadnanına haber vermek üzere gitti. 
Jandarma kumandanı da geldi. Oda asilerden bir 
şey sordu. Oda döndü. O sırada tüfenkçi Hamdi, 
bunları öldürmezlerse olmaz dedi. Ferdası günü 
yüzbaşıya ifademde hadise sırasında berber Alinin 
dükânmın önünde idim, bir şey görmedim dedim. 
Ben onları alkışlamadım dedi. 

Reis — Orada bulunduğunu ve alkışladığını 
gören var. 

C — Onu. söyliyen Balıkçıoğlu Hulusidir. 0-
nunla kavgalıyız. 

Güya görmüşüm diye söylemiş. Jandarma ku
mandanı da sen görmüşsün diye sıkıştırdı fakat gör
medim dedim. 

S — Vak'ayı ne vakit duydun? 
C — Oradan kaçtıktan sonra akşam üzeri duy

dum. Ekmek almağa çıktım. O sırada Jandarma
lar beni aldılar ifademi alırken sen el çirptım de 
biz seni kurtaracağız dediler. Ben de tazyikten e-
vet dedim. Halbuki ne el çirptım ve ne de böyle bir 
şeylerden haberim yoktur. 

Reis Mustafa Paşa: Maznun Hüseyinoğlu Rasi-
me sual irat etti. 

S — Sen de asileri alkışlamışsın ve ayni zamanda 
halkı asilerin bayrağı altına toplamağa davet et
mişsin? mesele nasıl oldu ise aynen söyle. 

C — Ben buraya iş için gelmiştim. Sabahleyin 
kalktım. Molla Süleymamn zeytinlerini toplamağa 
gidecektik. Halktan bazıları bir takım serseri geli
yor dediler ben de yoldan dönerken askerler geli
yorlardı. Eve giderken silâh atıldı. Diğer ameleye 
bu gün gidilmiyeeek dedim eve girdim ve dışarı 
çıkmadım. 

S — Hiç mi dışarı çıkmadın? 
C — O vak'ayı akşam üzeri çıktığımda haber 

aldım leşlerini kaldırıyorlardı. Fakat zabitin ölüsü
nü görmedim. Ben halkı sancağın altına ne davet 
ettim, ve ne de asileri alkışladım yalandır dedi. 

Reis Mustafa Paşa: "Maznun Raşitoğlu İbrahim 
sen de hâdiseden evvel üç gün sonra görürsün,, diye 
Yusuf Çavuşa söylemişsin. Bu hâdisenin olacağın
dan malûmatın bulunduğu anlaşılıyor ne dersin? 

C — Bir şeyden malûmatım yok. 
S — Şu halde seni de ne diye celp ettiler? 
C — Neden celp ettiklerini bilemiyorum. 
S — Sen evden hiç çıkmadın mı? 
C — Akşam üzeri alaturka saat dokuzda çıktım. 

Bir şey görmedim. 
S — Vukuattan evvel Menemende neler olacak 

demişsin ? 
C — Hayır efendim. Ben böyle bir şey söyleme

dim. Yusuf Çavuş iftira ediyor. Belediye çavuş
luğu zamanında kendisinden 250 kuruş alacağım 
vardı istedim vermedi. Onun için garaz ediyor. 

S — Hiç bir adam 250 kuruşluk bir mesele yü
zünden olan niza dolayisile kimsenin canını yakar
ını? 

C — Allahtan korkmaz da yakar efendim. 
Reis Mustafa Paşa: Maznun Molla Süleymana 

sen de asilere sigara vermişsin? 
C — Hayır efendim. Ben sigara vermedim. 

Yanımdaki dükkân komşum Çolak Hacı Hasan 
bana garaz ediyor, düşmanımdır. 

Bu sırada asi maznunlardan Memet Emin ve 
iki Hasanlar biz bu adamı görmedik dediler. 

Maznun Molla Süleyman ifadesine devamla 
dükkânımın karşısında telgrafhane müdürü Sabri 
muhabere memuru Nail Beylerle hat çavuşu Mus
tafa vardı. Bu zevat benim asilere sigara verdiği
mi söylesinler cezama razıyım. 

S — Bu adam neden dolayı sana düşmandır? 
C — Her ikimizde pul satıyoruz, ben Jbütün 

devaire pul satıyorum. Sarfiyatım ondan fazladır. 
Rekabet yüzünden bana haset ediyor. Kendisile 
altı senedenberi dargın olduğumu her kes bilir. 

S — Sen ne zamandanberi pul satıyorsun? 
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Ö — fiört senedenberi pul satıyorum. ı 
S — Dört senedenberi pul sattığına ve komşun 

Çolak Hacı Hasanla altı senedenberi dargın oldu
ğuna göre bu adamla rekabet yüzünden dargını 
olmadığın anlaşılıyor. 

C — Gerçi dört senedenberi pul satarım fakat 
o bana daha evveldenberi düşmandır. 

S — Vak'a sırası nerede idin? 
C — Evime gittim yarım saat sonra bir çatıtı 

koptu. Evde iken Fehmi ve Hacı Hasan gelip a-
man kapıyı aç dediler ben de açtım. Bunların ya
nında daha iki kadın vardı. Hepsi birlikte eve 
gittiler hatta o sırada çocuğum dışarıda kalmıştı. 
Annesi beni sıkıştırdı durdu oğlum nerede diyordu. 
Ben de arayacak oldum askerler bırakmadı ben de 
döndüm tekrar evime geldim. Başka bir şeyden ha
berim yok. 

' Reis Mustafa Paşa — Maznun Abbas sen silâh 
attığını inkâr ettin, görenler vardır. Doğrusunu 
söyle? 

C — Atmadım efendim. Atsaydım söylerdim. 
S — Attığını görenler var. 
C — Belki garaz ediyorlar efendim. 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 236 inci 

maddesine tevfikan şahit yoklaması yapıldı. Ge
len şahit Haşmet Bey sabık belediye muhasibi 
mes 'ulü 32 yaşında maznun Abbasi tanıyıp kara
bet ve adaveti yok. Usulün 57 inci maddesine tev
fikan yeminle alınan ifadesinde hadise günü maz
nun Abbas kendi evinin kapısı önünde perçeresi-
altında bir el silâh attığını gördüm. 

S — Bundan başka Kerimoğlu İbrahim, Yusuf, | 
ve diğer asileri alkışlayan maznunları gördün mü ?! 

C — Görmedim birine sordum. Mehdi gelmiş! 
imiş asilerden birisi fes giyip öğleye kadar sanca
ğın altına toplanmak üzere gelin diye davet edi
yormuş dedi. Benim bundan başka malûmatım 
yoktur dedi. 

Diğer şahit Hacı Hasan Efendi geldi. Usulen 
yemin ettirildikten sonra malûmatına müracaat 
olundukta diğer şahit belediye çavuşu Mehmet E-
fendinin usulen yeminle alınan ifadesinde: Dom-
baylı Aliyi el çırparken gördüm. 

Maznun Çingane Ali: Asilerin sancağın altın
da bulundukları sırada bu şahit Mehmet Efendi 
geldi, elinde bir tabanca vardı. Ben de kendisine 
sokulup aman atma belki bir fenalık çıkar dedim. 

S — Tabancayı kim atacakmış? 
C — Kim atacağını bilmiyorum. Yalnız bu 

şahide: vurursun kimseyi sonra hapsoluruz dedi. 

Yoksa ben el çırpmadım bu kadarlık bir şey oldu. 
Diğer şahit: Hoca Mehmetoğlu ibrahim geldi. U-
sulen yemin ettirildi. 

S — Bu maznunlar içerisinde el çırpanları ta
nımlısın ve kimdir? 

C — Tanırım efendim. Jöjefi el çırparken gör
düm. Bu sırada maznun Jözef ayağa kalkarak 
üzümlerini handa ıskarta çıkarttım ondan bana 
garez ediyor. Kabul etmem yalandır. 

Şahit ifadesine devamla bakkal Ali Efendi de 
dükânı önünde gördüm fakat el çırptığını görme
dim. Çıtaklı Süleymanı da orada gördüm ise de 
onun da el çırptığını görmedim. Her kes çırptı. 
Günahlarını alamam. Çırptılar mı bilmem. 

îki şahit Menemenin Ağıhıdır Mahallesinden 
Destici Osmanın usulen yeminle alman ifadesinde 
bunlardan Harputlu Mehmet, Şımbıllı Mehmedin, 
orada olduklarını gördüm, fakat bunların hiç. biri
sinin el çırptıklarını görmedim. Yalnız Harputlu 
Mehmedi zabit Kublây Bey vurulunca asilerin ar
kasında zikrederken gördüm dedi. 

Diğer şahit: Adnan Efendi babası Kemal Bey 
mahdumu Adnan Efendinin yeminle alınan ifade
sinde ben furuncuyıım, sabahleyin asiler furunun 
önünden geçtiler. Ramiz Usta bana bunların ma
hallelere dolaşarak halkı sancak altına davet et
tiklerini söyledi. 

Asiler geçerken yanlarında ahali de vardı. Fa
kat kim olduklarını teşhis edemedim. Çünkü vazi
yet vehamet kesbetmişti. Tefrik edemedim. 

Diğer şahit: Kahveci Reşadın yeminle alınan i-
fadesinde: Asiler ellerinde sancak olduğu halde 
meydanlığa geldiler. Oradaki halktan birisine 
asiler şurasını kaz dediler. Birisinden de ip iste
diler. Fakat kimden ip istediklerini bilmem, tam 
o sırada jandarma kumandanı geldi. Bunlarla 
bir şeyh konuşup dönünce el çırpıldı. Yalnız ki
min el çırptığını bilmiyorum. 

S — Yeri kazan kim idi? 
C —r Birisini kazarken gördüm, fakat ben ka

zanı tanımam. 
Diğer şahit: Menemende mukim arap Sabrinin 

oğlu Hasanın yeminle dinlenilen ifadesinde bu ara
bacı hüseyinin silâhları atılmazdan evvel meydan
lıkta çapa ile yeri kazdığını gördüm, başka bir şey 
görmedim. 

Diğer şahit: istasyon memuru Emin Efendinin 
yeminle dinlenilen ifadesinde. 

Reis Mustafa Paşa: Senin bir mektup mesele-
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sinden malûmatın olduğu bildiriliyor ne biliyorsan 
söyle. 

C — Bir gün pazara giderken yolda bir bağ 
civarında sarışın bir çocukla beyaz örtülü iki ka
dının benden daha ileride geçmekte olduklarını 
gördüm. 

S — Sarışın dediğin çocuğu tanır mısın? 
C — Belki tanırım. 
Bu sırada asilerden maznun Nalıncı Hasan şa

hide gösterildi. 
Reis Paşa: bu mudur? 
C — Buna benzer efendim. 
S — Hiç'oralarda hoca falan gördün mü? 
O — Görmedim efendim, böyle bir şey tahattur 

edemiyorum. 
Reis Paşa: Nalıncı Hasan bu mektup meselesi

ni bir daha söyle de dinliydim. 
C — Saffet Hoca Mehdi Mehmede götürülmek 

üzere bana yazdığı mektubu verirken bu şahit te : 
oradan geçti. Şahit Memet Emin Efendi mesbuk 
ifadesinde İsrarla ben böyle bir şey görmedim 
tahattur edemiyorum. 

Diğ^r şahit Menemenli zahireci Ahmet Efendi
nin yeminle dinlenilen ifadesinde. 

S — Sen hoca Saffet Efendiyi tanırmısm? 
C — Tanırım Efendim. 
S — Ne vakittenberi tanırsın? 
C — Üç beş senedenberi tanırım. 
S — Sen hangi mahallede oturuyorsun. 
C — Menemenin agıhıdı mahallesinde oturu

rum mağazam pazarbaşı mahallesindedir. 
S — Senin Menemen hadisesi sırasında Mehdi 

Memfttle hoca Saffet Efendinin temasta bulunduk
larına dair malûmatın olduğu bildiriliyor. Bu 
husustaki malûmatın ve müşahedatın neden ibaret 
ise söyle. 

C — Hoca Saffet Efendinin hadiseden evvel 
mehdi ile temasta bulunduklarından malûmatım 
yoktur. Yalnız o gün hoca Saffet Efendi saat ala
turka sekiz buçukta evinden çıkıpta dükkânına 
gidiyordu biz namazımızı kıldık. Camiden çıkarken 
mehdiler geldiler mehdiyim deye bağırıyordu. 
Ben de bu adam delirmişmi dedim başka bir şey 
görmedim bilmem. 

Diğer şahit: İsmail Efendinin yeminle dinleni
len ifadesinde vakıa günü sabahleyin camii kebirde 
namazı kılmağa gittik. Camiden çıktıktan sonra 
imam Feyzullah Efendi ile beraber kahve içmek 
üzere Ahmet Efendinin dükkânına gittik o esnada 
hoca Saffet Efendi, kendi evinin sokağından gelip 

yanımızdan geçti. Ondan sonra Ahmet ve Feyzul
lah Efendilerle otururken birisi gelerek mehdi 
çıkmıştır, etrafında yetmiş bin dane melâike vardır, 
mehdiye iltihak ediniz dedi, bu vaziyet karşısında 
Ahmet Efendi bunlar serseri bir şeye benziyor, 
kaçalım deye ikaz etti. Ben de kaçtım. 

S — Saffet hoca birisile o esnada temas etme
di mi. ? 

C — Saffet hoca gelip mağazası tarafına geç
tikten sonra bir dakika arasından mehdimidir ne
dir, birisi geçti fakat onunla Saffet hocanın görüş* 
tüklerini görmedim, 

Bu sırada asi maznun Memet Emin ve iki Hasan 
bu şahidi orada görmediklerini söylediler. 

Diğer şahit Feyzullah Efendi, çınar camii ima
mı, usulen yeminle dinlenen ifadesinde. 

C — Hadise günü sabah namazını kıldıktan 
sonra Ahmet efendinin mağazasına İsmail Efendile 
beraber gittik orada otururken, Saffet hoca evinin 
sokağından çıkıp mağazasına giderken bu esnada 
bekçi suretinde birisi mumaileyhin yanına sokulup 
bir şeyler söylemek istedi isede Saffet hoca ona 
hakmamaksızın geçip dükkânı tarafına gitti. On
dan sonra, bekçi suretinde dediğim adam, mehd' 
geldi, siz mehdiye iltihak ediniz deyerek saçım 
sapan bir şeyler söyleşti idi. 

Diğer şahit aşçı Alioğlu Mustafanın yemink 
dinlenen ifadesinde vak'a sabahı çıraklardan biri
si gelip Menemene üç dört kişinin silâhlı olduklar. 
halde geldiklerini söyledi. Baktım altı kişini; 
belediye meydanlığında ellerinde bayrak olduğı 
halde dolaşırlarken gördüm herkes te bunları şeyi: 
ediyordu. Jandarmanın birisi gelip asilerin yanın 
gitti isede bu asiler jandarmaya sokulmayın* dedi 
Jandarma dönüp bunların geldiklerini haber ver 
meğe gitti, arkasından bir zabit müfrezesi olduğ 
halde geldi. Tam o sırada tak, deye bir el silâî 
atılınca, halk kaçmağa başladı. O esnada maznm 
lardan Rasim, halkı el ile işaret edip halkı bayr 
ğm altına davet etti. Bu sırada Rasim yalan söyl 
yor efendim. 

Şahit: Cumhuriyetin bir genciyim, ne gördüi. 
ise onu söyledim, yalan söylemem. 

Maznun Rasim: Efendim bundan hizmetçi ol, 
rak hemşiremin kızını istemişti. Ben de vermedL 
ondan garaz ediyor dedi. 

Şahit böyle bir şey yoktur efendim. 
Reis Mustafa Paşa: Maznunlardan Kerimoğ1 

İbrahime, seni geçen sefer dinlemiştim. İsnat ol: 
nan fiili inkâr ediyordun bu sefer eyi düşün doği. 
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sunu söyle. 

C — Efendim, ben o gün evimde idim. Hadise 
sırasında orada yoktum ve bunu da isbat edebili
rim. 

S — Eyi amma: senin orada bulunduğunu gö
ren var yüzüne karşı söylerse ne deyeceksin. 

C — Efendim dışarda olduğumu söyliyenler 
balıkçı oğlu Hulusi ile deveci Memettir. Ben evvel
ce deşteban idim. Bu Memedin develeri tarlaya 
zarara girmişti. Tuttum kepengini aldım. Bunun 
için garez ediyor. 

S — Bu asileri sen o gün hiç görmedin mi ? 
C — Mahalleden geçtiler, fakat ben dışarıya 

çıkmadım. ' 
S — Sen bu memleketin evlâdı değilmisin: ha

ber almak, sormak günahmıdır. 
C — Evet bu memleketin evlâdıyım. 
S — Neden çıkıp bakmadın? 
C — Emir olsaydi çıkar bakardım. 
S — Hükümete haber vermek yokmu? 
G — Nasıl çıkalım efendim. 
S — Kaç kişi gelmiş ki çıkmaktan korktun? 
C — 15 bin kişimi, kaç kişi gelmiş bilmem, ri

vayetler öyle idi. 
Mütebaki maznunlardan Bozalanlılar getirile

cek mahkeme Huzuruna çıkarıldılar. 
S — Reis Mustafa Paşa: Mazmunlardan Sarı 

Dglu Halile, sizin köyünüzde bu asiler uzun müd-
let kaldıkları halde Hükümete haber vermemekten 
maznunsunuz ne diyeceksiniz ? 

C — Efendim ben bunların köye ne gün geldik
lerini bilmiyorum. Hacı ismail, kardeşim geldi. 
kardeşimin boş evine onları koydum dedi. Ben de 
jittim hoş geldin dedim. 

S — Her vakit geldiğinden Hacı İsmail sana 
ıaber verirmi idi? 

C — Hayır haber vermezdi. Bundan iki sene 
;vvel de yine av için gelmişlerdi. Bu sefer de av 
3in geldiklerini zannederim vaziyetinden şüphe-
„nmedim ve Hükümete haber vermedim. Asi Na-
rneı Hasan. Bu Halil yanımıza bir kerre geldi. 

Asi küçük Hasan — Yok idi efendim görmedim. 
Diğer maznun Bozaladan Hüseyinoğlu Hasan 

argu'ya çekildi. 
S —-= Sen köyde Mehdiyi gördünmü ? 
C — Bir Hacı îsmailoğlu Hasan gelerek amcam 

jldi dedi. Ben de gittim hoş geldiniz dedim. Yan
arında bir de köpek vardı. 

S — Neden Hükümete haber vermedin % 
Ç — Vaziyetlerinden şüphelenmedim. Ondan 

Hükümete haber vermedim. 
Reis Mustafa Paşa asi maznunlardan sordu; 

Bunu görmedik efendim dediler. 
Diğer maznun Bozalanlı îbrahimoğlu Memet 

sorguya çekildi. 
Hacı İsmail kardeşi Sütçü Memet gelmiş dedi

ler. İlk günü gittim. Kendilerine hoş geldiniz de
dim. Ondan sonra çifte gittim. 10 gün kaldım. Bir 

S — Mehdiyim dediği zaman orada yokmu idin? 
daha bunları görmedim. 

C — Yok idim. Böyle bir şeyden haber alma
dım. 

Maznunlardan asi Memet Emin, efendim, bizim 
orada bulunduğumuzu bütün köylü bilir. Bu adam 
da kulübede bize- yemek getirmiştir. Bunlar mik
roptur. 

Asi Nalıncı Hasan ve küçük Hasan da bunu 
gördük, bize yemek getirdi. 

Maznun Bozalanlı Memet yemek götürmedim 
yalandır efendim. 

Diğer maznun Bozalandan Hasan sorguya çe
kildi. 

Ben kömür yakarım. Onun için sabah gider 
akşam geç vakit gelirim. Bunlara yemek götür
medim. 

S — Bu adamların nasıl adam olduklarını bi-
lirmisin? 

C — Bilmiyorum efendim, yalnız bir defa yan
larına gittim. Hoş geldiniz dedim. 

Maznun asiler. Evet Paşa Hazretleri bu adam 
bir gece geldi. Fakat yemek getirmedi. 

Diğer maznun Bozalandan Îsmailoğlu ismail 
sorguya çekildi. Bu asileri köyde hiç görmedim. 

S — Onlar da seni hiç görmedi mi? 
C — Görmedi efendim. 
Maznun asiler. Bu da bizim yanımıza bir gün

düz bir de gece geldi dediler. 
Diğer maznun Bozalandan Memetoğlıı Hasan 

sorguya çekildi. 
sorguya çekildi. 

Efendim bunların köye avlanmak maksadile 
geldiklerini duydum. 

S — Kaç kişi gelmişti. 
C — köylü üç dört kişi geldiğini soyuyordu. 

Fakat ben görmedim. Evvelce de böyle av] e •mı ak 
üzere gelmişlerdi. 

S — Bundan sonra ne yaptıklarını hiç haber 
almadın mı? 
>• C — Jandarmalardan Menemende vukuat, ol

duğunu işittik. Fakat bu vukuatı köye gelenlerin 
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yaptığını bilmiyorum. 

Müddei umumi — Bu şimdiki sorguya çekilen 
altı maznunun nerede olduklarının sorulmasını is
tedi. Reis Paşa: Siz şimdi nerede mevkuf bulunuyor
sunuz? 

C — Nezaret altında bulunuyoruz dediler. 
Reis Mustafa Paşa: bu sırada maznun bulunan 

Manisalıların ayağa kalkmalarını ihtar etti. Bun
lardan Hoca îlyas, Hafız Cemal, Osman Efendi, 
Murat Mustafa, Şeyh Hakkı, Hafız Ahmet, Ta
rakçı İbrahim Ragıp Bey ve Mutaf Süleyman aya
ğa kalktılar, mevcudiyetlerini gösterdikten sonra 
oturdular, bu sırada sorguya çekilen Hoca ilyas 
Efendiden. 

S — Bu arkadaşlarla ne vakit ve nerelerde iç-
timalar yaptınız söyleyiniz? 

C —- Efendim, bunlardan Manifaturacı Osman 
Efendi dükkânından alış veriş etmek münase-
betile tanıyorum. Bir müddet sonra bu zat dükkâ
nını kapadı. Alış verişimi onun ittisalinde bulunan 
bir manifaturacı Hüseyinden yapmağa başladım. 
Fakat bu adamın alış verişinde bir hile gördüğüm 
için ondan da çekildim. Ragıp Beyi ise, belediyede 
âza idi kahveye çıkar konuşuruz diğer mutaf Sü-
leymanın da esasen evinde oturuyorum. Bu isim
lerini saydığım kimseleri bu münasebetle tanırım. 

S — Bunlarla ne suretle ve ne maksatla topla
nıyordunuz ? 

C — Bir defa Ragıp Beyin evinde, iki defa 
Osman Efendinin ve bir defada Cemal Efendinin 
evinde toplandık. Hususî, samimî musahabelerde 
bulunurduk. Bazan mevlut münasebetile toplanır
dık. Bu toplanmamız Hükümetin siyasetile alâ -
kadar değildi. • . • 

Reis Paşa — Asi Nalıncı Hasan. Hasan kalk 
bakalım, Şu toplantılar hakkında izahat ver. 
' C — îlyas Hoca Osman Efendilerin evlerinde 

toplandık o sırada Laz ibrahim Hoca îstanbuldan 
gelmişti. Yatsı namazı kılındı ondan sonra zikret
tik. Bilâhare bunlardan Laz İbrahim zikirlerimi
zi serbest yapamıyoruz. Sultan Hamidin oğulları 
gelerek yeniden halifelik iade edilecek o zaman 
zikirlerimizi serbestçe yapacağız dedi. Toplantı
da, yalnız Cemal Efendiyi gördüm ondan gayrisi 
ve hatta Horus köylüler kamilen var idi. Hatta o 
esnada Laz İbrahim Hoca îstanbuldan tarikate 
mütedair bir takım kitaplar getirmişti. Kendiside 
nasihatında yine Sultan Hamidin oğullarından 
bahsederek bunlara gelecek tahta çıkacaklar eski 
devre yine kavuşacağız dedi. 

S — Bu toplantıdaki başka maksatları ne idi? 
C — Ne olacak efendim. Bunların gayesi ve 

hedefleri Cumhuriyeti söndürmektir. 
S — Bu sırada Reis Mustafa Paşa maznunlar

dan Îlyas Hocaya tevcihi hitapla Hoca îlyas E-
fendi! başınızda sarığınız var bilmiş olunuz ki 
doğrunun yardımcısı allahtır. Burada ancak doğ
ru söyliyen kurtulur. Hükümet seni, ordusuna 
mensup bir alayın başına imamet vazifesile tavzif 
etmiş askerine dinî, ahlâkî-, edebî terbiye dersele-
rini tedris ettirmek için seni namus ve şerefine iti
mat etmiştir. Bunun için hakikati hali saklama
dan olduğu gibi söyleyiniz? 

C — Evet Paşa Hazretleri! Buyurduğunuz tarz
da hocayım. Hükümetin bana karşı, gösterdiği em
niyet ve itimadın sui istimalini pek âlâ takdir ede
rim. 24 senedenberi ordu ve asker içerisinde bu
lunuyorum. Bendeniz imamet ı vazifesinde gayri 
mensup olduğum bütün alay umur ve hususat ve 
muamelâtı resmiyesini hakkile idare etmiş ve or
duya karşı geceli gündüzlü çalışmışım. 

S —- Evet vazifen büyüktür. Bunun içindir ki 
senden doğru söz istiyorum. 

C — Paşa Hazretleri, Osman Efendinin evinde bu
lunduğumuz sırada Laz İbrahim Efendi geldi. E-
sasen kendisile Edirnede iken tabur imamlığından 
tanırım daima görüşürdük. Süleyman Efendinin 
evinde oturuyorum. 

S — Bunlarla ne maksatlar altında toplanıp 
konuştuğunuzu anlamak isteriz? 

C — Arzettim Paşa hazretleri. Bu toplantı sırf 
bir hususî mahiyeti haizdir, böyle Nalmcı Hasan 
gibi kimselerle eturup toplantı yapmak ve musa
habede bulunmağa hiç bir vakit tenezzül etmem. 
Çünkü bendeniz ordunun nan ve nimetile perverde 
olmuş bir kimse bulunduğum için kendimde dai
ma bir asker ruhu taşırım. Bu itibarla Hükümet, 
Cumhuriyet aleyhinde cemiyet teşkil etmek hafi. 
propagandada bulunmak gibi menfur ve sakim 
maceralar teşebbüsüne asla koşmam. Sözlerimde 
yalan yoktur. Paşa Hazretleri. Eğer hizmetimin 
hilâfında bir hal tahakkuk ederse emin olun ki 
kendi kendimi vurmağa her vakit hazırım. 

Reis Mustafa Paşa: Maznunlardan manifatura
cı Osman Efendiye sual irat etti. 

S — Osman Efendi sen memleketin kıymetli 
tücearı sınıfından bulunuyorsunuz, içtimaî mevki-
inizin nezaketini takdir ederek sizden soracağım 
suale doğru cevap vermenizi istiyorum, evinizde 
toplantılar olmuştur. Bu toplantının ne maksat 
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tahtında olduğunu aynen söyleyiniz. 

C — Evet Paşa Hazretleri, Laz ibrahim Hoca 
müşterimdir, Dükânıma gelir gider, kendisini mi
safir olarak aldım, diğerlerinden Rağıp Bey, Sü
leyman Efendi, llyas Hocayı tanırım. Hususî ma
hiyette her birerlerimizin evlerinde toplanırdık fa
kat asilerin dediği şekilde hükümet aleytarlığı 
maksadile değildir. Bunlar adeta ne söylediklerini 
bilmez kudurmuş bir vaziyete gelmişlerdir. Bun
ların sözlerine itimat buyurmayınız Paşa Hazret
leri. 

Asi Mehmet Emin: Mehdi Mehmet tarikat il
hamlarını nerden almıştır, bana esma çektirir ade
ta çıldırtmıştı, Mehdi dedikleri adam ne mektep 
ne de medrese görmüştür. Mehdi Mehmedi bun
ların hepsi tanır, Laz İbrahim de her vakit vaiz ve 
nasihatta tarikat hakkında mübahase açar, her 
zaman zikir tavsiye ederdi. 

S — Manifaturacı Osman Efendi Mehdi Meh
medi tanır mı ? 

C — Yalnız bunu bilmiyorum. 
Maznun asi Nalıncı Hasan: Osman Efendinin 

evindeki toplantıda hep Horos Köylüler vardı, hep 
orada sultanlık bahsi konuşuldu. 

S — Maznun Osman Efendiden; Horos Köylü
leri tanır mısın ? 

C — Dükkânımdan alış veriş etmeleri münase-
betile tanırım, bu maznunların sözleri yalandır, 
Horos Köylüler evime gelmiş değildir. 

Maznun llyas Efendi: Paşa Hazretleri İbrahim 
Efendi iki sene evvel Horos Köyünde oturmuş ol
mak münasebetile sonraki gelişinde köye o müna
sebetle gitmiştir dedi. 

Diğer maznun Manisada Hafız Cemal Efendi 
sorguya çekildi. 

İçtima nedir. Biz haysiyetimizi bilir adamlarız, 
biz kahveye çıkmaz 4-5 arkadaş her birerlerimizin 
evlerinde toplanır dinî hasbihal yapardık. Fakat 
siyasetle hükümet işlerile uğraşmak ve onlardan 
bahsetmek aklımıza bile gelmezdi, llyas ve İbra
him Hocalar mağazama alış veriş etmek için gelir
lerdi. Tanırım bunlar hükümetin resmî birer me
muru olmak münasebetile kendilerine tazim ve 
hürmet ederim. 

Osman Efendi de bir meslektaşımızdır. Ragrp 
ve Süleyman Efendilere gelince onlar da komşum 
bulunuyorlar. O münasebetle kendilerini tanır ve 
bir birlerimizin evlerimize gider geliriz. 
. S — Toplantılar, yalnız bu kimselerle mi olu

yordu ? 

C— Yalnız bu üç dört kimseden ibarettir. Top
lantılarda samimî hasbihallerde bulunuruz. 

Asi Nalıncı Hasan: Hafız Cemal Efendi. Horos 
Köyünde Karaca Ahmet Sultanda zikir yaptırmış
tır. Nakşi tarikatine mensuptur. Neden inkâr 
ediyorsun. 

Maznun Cemal*Efendi: Biz delimiyiz efendim, 
hükümetin menettiği işleri, ayinleri nasıl olurda 
icra ederiz. Bunlar maznundur. Ne olsa her şeyi 
söyliyebilirler. Zikir yapmak için bir adamın deli 
olması lâzımdır, benim aklım basımdadır. 

• Müddeiumumi bey: Laz İbrahim Hoca nakşi ta
rikatının tamimi için Şeyh Esat Eendi tarafından 
Horos Köyüne halife olarak tayin edilmiştir. Bu
nun için Hafız Cemal Efendinin de bunu bilmesi 
lâzımdır. 

Maznun Cemal Efendi: Haşa kabul etmem efen
dim, zerre kadar böyle bir şeyden malûmatım yok
tur. 

S — Maznun Cemal Efendiye. İmam İbrahim 
ve llyas Efendilerin birer resmî memur olmaları 
hasebile hürmet ve tazim ettiklerini söylediniz, hür
met yalnız bunlara mı şayandır, ayni sıfat ve kiya-
fette olan başka kimselere hürmet etmez misiniz? 

C — Hayır Paşa Hazretleri; şayanı ihtirah ol
duktan sonra her kese de hürme ve tazim ederim, 
fakat bu simalara hükümet itimat edip ordusunda 
birer imam sıfatide istihdam ettiği ve kendileri 
resmî sıfatlara haiz oldukları için bu itibarla ken
dilerine daha ziyade hürmet ederiz. Yoksa bunlara 
yapılan hürmet öyle bir maksadı mahsus niyetinde 
değildir. 

Reis; Gerçi bunlara hükümet itimat etmiş ve 
kendilerini ordusunun başında dinî vazifelerini ifa 
için geçirmiştir. Yalnız büyük bir hüsnü niyet ve 
şefkat h işlerile mütehassis olan hükümet itimat et
tiği bu kimselerin bu gibi müfsitlerin amili olaca
ğını hatırına getirmemiştir: Ancak bu günkü vazi
yette yapılan menfi harekâtın başında bu adamla
rın amil olduğunu derki teyakkun edince kendi
lerini mahkeme huzurunda hesap vermeğe davet 
etmiştir. 
hesap vermeğe davet etmiştir. 

Asi Nalıncı Hasan — Paşa Hazretleri, tıynet
teki adamlar oldukça Cumhuriyet idaresi payidar 
olamaz dedi. 

Maznun Cemal Efendi — Haşa Paşa Hazret
leri bu memleketin muzır bir insanı değilim, tasav
vur olunsun biz Hükümete karşı ne yapabiliriz. 
Üç beş kişinin Hükümete karşı gelebilmesi ihtimali 
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varit olabilirini, bunu akıl ve mantık kabul edermi ? 

Reis — Lâz İbrahim Efendi evvelce de yine bir 
defa Manisada vaiz esnasında tahrik amiz bazı 
sözler sarf etmiş hatta hakkında tahkikat yapılmış, 
siz bunu işitmediniz mi. Kendisini şayanı hürmet 
tanıdığınız bu efendinin o zaman akibetinden yine 
nikbinmi bulunuyordunuz? 

C — Evet Paşa Hazretleri o hadiseden sonra 
mumaileyhi görmedim ve kendisinden hakkındaki 
yapılan tahkikattan malûmat aldım. Fakat kendisi 
cevabında hayır ben vaiz esnasında öyle tahrik amiz 
bir söz söylemedim. 

S — Şu halde İbrahim Efendiye inandın ve 
merkumun sözünü ayni hikmet mi telâkki ederek 
kendisine karşı olan eski hürmet ve samimiyeti 
esirgemedin öylemi? 

C — Paşa Hazretleri, İbrahim Efendi vaiz 
esnasında söylediği sözlerin menfi ve tahrik amiz 
olduğu telâkki edilmiş ve kendisini polisler alıp 
karakola götürmüştür. Hakkında takibat yapılmış 
sonra kendisi serbest bırakılmış rica ederim mev
rut ve meyizesinde takibatı mucip bir harekette 
bulunmuş olsaydı, Hükümet kendisini serbest bı-
rakırmidi. Bu vaziyette menfi bir harekette bulun
madığı anlaşılmış ki Hükümet bırakmıştır. İbra
him Efendi ile hususî o kadar sıkı bir muarefemiz 
de yoktur. 4 sene evvel bir gece evimde misafir su-
retile gelip yemek yedi. Aramızdaki hususiyetin 
haiz olduğu mahiyet bu derecededir. Mumaileyhin 
sünni ve menfaati âliyesi itibarile şimdi do kendi
sine hürmet ederim, yoksa bu hürmet başka bir 
mana ile telâkki bu'yrulmasın Paşa Hazretleri, 
tanışmaklığımız alış veriş münasebetinden iba
rettir. 

Maznun Osman Efenjdi — Paşa Hazretleri maz
nun Memet Emin dedikleri bu adam benim aley
himde nasıl oluyorda söz söyliyor. Maznun mevki
inde bulunan bu adamın isnadının sıtkına itimat 
buyrulmasm. 

Reis — Görmüşki söyliyor. Görmese söylemez. 
Maznun Ragıp Bey manifaturacı Osman ve Ce

mal Efendilerin evlerinde bulundum. İlk evvelâ 
Osman Efendinin evine gittim. Orada İbrahim 
Hoca vardı. Fakat horos köylüler yoktu. Bir müd
det oturup hususî konuşmalardan sonra kaçtım ve 
evime gittim. Ancak saat üç buçuğa kadar otur
dum. Bir defada, llyas Efendinin evinde bulun
dum. Cemal ve llyas Efendilerin evlerindeki top
lantının mahiyeti de bir hususiyeti haizdir. Ara
mızda Tatlıcı Hüseyin bulunmamıştır dedi. 

Nalıncı Hasan — Ragıp Bey Tatlıcı Hüseyini 
tanımaz idi. 

Reis — Ragıp Beyden: İbrahim Efendi bu top
lantılarda ne gibi muhabbetlerde bulunuyordu? 

C — Dinî vaiz ve nasihatta bulunuyordu. 
S — Sen dinin adap ve arkânını bilmiyormu-

sun. Din telkinatma senin ihtiyacın var mı? 
C — Vaizin mahiyeti namaz niyaza aittir. 
Maznun Nalıncı Hasan — llyas Hocanın evinde 

zikredilirken İbrahim Hoca yavaş zikredelim, zabi-
ta bizi tevkif etmesin derdi. Fakat Ragıp Beyin 
evinde zikirden malûmatım yoktur. 

Maznun Murat Mustafa — Mevlût münasebe-
tile Ragıp Beyin evine gittim, hizmet ettim. Saat* 
iki buçukta döndüm. Benim tarikatla hiç alâkam 
yok . 

Asi Nalıncı Hasan — Bu efendi Istanbula gitti 
ve Şeyh Esadın yanında kırk gün durdu dedi. 

Maznun Murat Mustafa — Hayır efendim, îs-
tanbula gitmedim. 

Maznun Mutaf Süleyman — Lâz İbrahim Efen
di benim evimde kira ile durdu. Ben ovaya gittim. 
Bağdaki kulübemde otururum. 

S — İbrahim Hoca nasıl bir adamdır ? 
C — Kendisile o kadar görüşmediğim için bil

mem. 
• S — Lâz İbrahim Hoca toplantılarda nelerden 
bahesdiyordu ? 

C — Bazan dinî meselesi söyler 
S — Sen tstanbula gitmedin mi ? 
C — Gitmedim efendim. 
S — Sen bu toplantılarda kaç defa bulundun ? 
C —- Lâz İbrahim Hoca son defa geldiğinde bu

lundum. 
Nalıncı Hasan — Mutaf Süleyman, kendi evini 

İbrahim Efendiye icar edip kendisie de kardeşinin 
evine gitti dedi. 

Bu sırada Maznun Memet Ali Efendi sorguya 
çekildi. 

Reis Mustafa Paşa: Memet Ali Efendi Sen de 
nakşibendi tarikatinin ihyasına çalışan Laz İbra
him Hoca ile temas etmek ve toplantı da bulun
maktan maznunsun bu toplantıların haiz olduğu ev
saf ve mahiyetini bize eyice söyleyiniz ? 

C — Efendim, ben muallimim bu gibi şeylerde 
bulunmak mesleğime muhaliftir. 

S — Nerede muallim bulunuyorsunuz? 
C — Ben Manisada değil İzmirde otururum. 

İzmirde muallimim. Hal ve şanim İzmirde beni ta
nıyanlarca malûm ve müsellimdir. Bir defa Laz 
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İbrahim Efendi îstanbuldaıı gelirken hemşehri 
olmak münasebetile evimde müsafir kaldı. Bir de
fada bağ meselesi için Manisaya geldiğimde ken-
disile görüştüm. 

S — Manisaya gittiğinde kimin yanında kal
dın ? 

C —- İlk defa llyas Efendinin ve sonrada Os
man Efendinin yanlarına gittim. Hatta asiler 
bile bu toplantılarda benim ismimden bahsettiler 
didi. 

Nalıncı Hasan bu hocayı tanımam ben dedi. 
Maznun Memet Ali Efendi ifadesine devamla: 

Manisaya gittiğimde bağ meselesini halledemedim. 
Hastalandığım iyin tekrar İzmire dönmek mecbu
riyetinde kaldım. Bağ meselesini halletmek üzere 
Cemal Efendinin yanında kaldım. Ragıp Beyin 
evinde mevrut okundu. O münasebetle gittim. Mev-
lut okunurken devriye zikredildiğini zannetmiş 
karakola davet ettiler, gidip ifade verdim. Haki
katin şekil ve mahiyeti budur. Yoksa ben hiç bir 
vakit Hükümetime karşı hainlik etmem bendeniz 
o tinette yaradılmış bir insan değilim. 

S — İbrahim Hoca sizde müsafir kaldığında 
neler konuştunuz? 

O — Konuşurken laf arasında tarikate intisap 
ettin mi dedi. Ben de hayır cevabını verdim. 

S — Bundan başka neler konuşuldu? 
O — Başka bir şey söylemedi. Ben mumailey

hin bu sözüne karşı şeriat varken tarikate lüzum 
yok dedim. Eğer onun kalbinde başkaca bir şey 
varsa ben onun kalbini nereden bilirim. 
Müddei umumî — Horos Köyüne gitmişler midir 
dediler. 

Maznun — Horos Köyüne gitmedim. Osman 
Efendiye ve İlyas Hocaya gittim. Bu toplantılarda 
isimlerini saydığım arkadaşlarla bulundum. Top
lanma hususî bir mahiyeti haizdir. Hatta Paşa 
Hazretleri. Benim ne seciyede olduğumu anlamak 
anlamak için İzmir Hükümet Tabibi Esat Bey, 
sabık muhasebei hususiye müdürü Tahsin Bey, 
vilâyet idare heyeti encümen başkâtibi Kemal Bey 
ve damadım Beyleri işhat edebilirim dedi. 

Bu sırada maznun Çulha Memet Çavuş sorguya 
çekildi. 

S — Sen de bu toplantılardan maznunsun1? 
bunlarla ne suretle tanıştın ve neler görüştün1? 

C — Efendim, ben İbrahim Hoca ve Cemal E-
fendileri tanırım, llyas Efendiyi burada mevkuf 
olmak münasebetile gördüm. Ragıp Efendiyi un
culuk yapmak münasebetile tanırım. Osman E-

fendiyi de ayni suretle tanırım. Ben öyle zikirden 
filan anlamam dedi. 

Hacı Memet Emin Efendi. Bu adam Hafız Alı-
medin dervişidir. Furuncu Ahmet ve Mutaf Süley
man da dervişleridir. 

Bu maznunlar iftira ediyor efendim. 
Diğer maznun Hafız Ahmet Efendi. 
S — Bu toplantıları ve tanışmaları anlatınız? 
C — Ben İbrahim Hocayı tanımam ve toplantı

da da bulunmadım. 
S — Hiç mi tanımıyorsun? 

C — Bir defa vaiz esnasında aleyhte söz söylemiş 
Hükümet tevkif etmiş işittim efendim. 

Diğer maznun Şeyh Hakkı Efendi. 
S — Siz de Şeyhlik etmek ve etrafınıza mürit 

toplamaktan maznunsunuz? 
C — Şeyhlikten, içtimalardan haberim yoktur 

efendim. Böyle bir şey bilmem. 
Nalıncı Hasan ve Emin evini görmedim fakat 

şeyhtir. 
Şiyh Hakkı devamla: Hoca İbrahim Efendiyi 

uzaktan uzağa tanırım merhaba derim. 
S — Sana İbrahim Hoca tarikata girdin mi 

dedi mi? 
C •— Demedi Efendim. 
S — Şeyhlik yapiyor musun? 
O — Şeyhliğim yoktur benim biraderim şeyh 

idi. Sonra öldü esasen ben de şeyhlik sıfatı yoktur. 
Reis — Şeyhlik namı altında toplanıp evladı 

vatanı zehiliyen guruplar vardır. Sizde bu zümre
den bulunuyorsunuz ? 

C — Hayır efendim. Şeyh olabilmek için resmî 
vesikam olması lâzımdır. 

Bu sırada maznun Memet Emin söz alarak Hü
kümet tekkeleri kapattıktan sonra artık şeyhlik için 
resmî vesika olur mu? 

Maznun Hacı Hasan Efendi! 
S — Sizde toplantılarda bulunup zikrediyör

müşsünüz ? 
C — Efendim, ben İbrahim Efendiyi ve Cemal 

Efendiyi tanımam zikirden haberim yoktur. 
Hacı Emin ve Nalıncı Hasan, bu Hacı Hasan, 

Mehmet Çavuş, Fırıncı Hafız Ahmet ve su yolcusu 
Süleyman Çavuş, Hafız Ahmedin dervişidir. Per
şembe ve cuma günleri Hafız Ahmedin evinde 
zikrederler hatta pencereleri dışardan görünme
mek için kâğıtlıdır dediler. 

Hacı Hasan hiç alâkam yoktur dedi. 
Maznun Lûtfullahoğlu Halil Efendi. 
S — Sen de dervişlik etmek ve zikir yapmaktan 
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maznunsun. 

C — Efendim. Benim böyle şeylerle alâkam 
yoktur. Beni ihbar eden ahlâksız bekçinin birisidir. 
Bu bekçi kadının birine tasallut etmiş, kadın gidip 
polise şikâyet etmiş ve mezkûr mektubu evine kimin 
attığını bilmiyorsa da evvelceden bekçi îbrahimin 
kendisine tasallut ettiği için bu bekçiden şüphe etti
ğini söylemiş sonra karakolda kadına polis İbrahim 
Efendi gösterip bu mudur diyorlar, o da hayır de
yip bekçiden bahsediyor. Sonra mahallede mazba
ta yapıldı. 

S — Bunları söylemekteki maksadın nedir ? 
C — Yani bu yüzden bekçinin garez ettiğini 

anlatmaktır. 
S — İbrahim ve llyas Hocaları tanır mısın? 
C — Tanımıyorum efendim. 
Asi: bunun dervişliği yoktur dediler. 
Maznun Halil Efendi devamla: Benim bu hu

susta müteaddit istidalarım Nalıncı Hasan da Kat
merci Mehmedin, evinden çıkarken gördüm de
di. Beni çağırdılar reddettim alâkam yoktur. 

Mustafa Süleyman Efendi. 
S — Sen de anlat. 
C — Manifaturacı Osman Efendinin evine git-

Reis Mustafa Paşa: Maznunlardan Kerimoğlu 
İbrahime sual tevcih etti. 

S — İbrahim seni geçen defa dinlemiştim. Sana 
bu asilerin Menemene gelip zabitin şehadetile neti
celenen hadise sırasında halka karşı bu adamlar 
evliyadır bunları kurşun delmiyor. Kaçmayın de
mek suretile bunların fiillerine iştirak ettiğin iddia 
ediliyor. Sen ise inkâr etmişsin. Halbuki senin 
bu sözleri sarfettiğine şahitler vardır, ne diyecek
sin? 

C — Bu sırada huzuru heyete alınan şahit Meh-

tik, oturup hususî olarak konuştuk. 
S — İbrahim Hoca Şeyh Esattan havadis ge

tirmiş. 
C — Böyle bir şey bilmiyorum efendim. 
Nalıncı Hasan: Bilmiyorum efendim. 
Fırıncı Ahmet: Tarikatla alâkam yoktur. Laz 

tbrahimi tanımam, toplantılarda bulunmadım. 
Asi: Mehmet Emin iki ay evvel sakal bıraktı 

efendim dedi. 
S — Furuncu Ahmet: Şu halde seni buraya ne 

diye getirdiler? 
C — Bilmiyorum efendim. Hatta Küçük Hasa

nın babası gelip Şeyh Mehmet, evlâdımı kandırıp 
götürmüş diye sızladı. Ne yapayım dedi. Ben de 
kendisine karakola gidip şikâyet etmesini tavsiye 
ettim. Böyle şeylerden haberim yoktur. İftira edi
yorlar. 

İcabı düşünüldü, « vaktin hululüne mebni ma-
badi muhakemenin ferdaya talikine karar verildiği 
tefhim kılındı. 17/1/1931 

Reis Âza Âza Âza 
Mustafa Demir Ata Ziya 

Âza Kâtip Kâtip 
Baha Kemal îhsan 

metoğlu Hulûsinin yeminle dinlenilen ifadesinde. 
Efendim, o gün silâh patladığı sırada itfaiye da

iresinin önünde bu İbrahim, halka asiler için bu 
adamlar evliya imiş bunlara kurşun işlemiyormuş 
diye söylüyordu, ben de şimdi hükümetin askeri, 
yetişir o vakit nasıl kurşun işler görürsün dedim. 

Maznun İbrahim: Bu şahit bana bir otomobil me
selesinden dolayı düşmandır, ben o gün evden hiç 
çıkmadım ve bunu arabacı Ramiz ve Mehmet nam-
ındaki komşulanmızdır. Onlarla bir avlı içerisinde 
bulunuyoruz birlikte evde idik. 

18/1/1931 

Reis Mustafa Paşa, Miralay Ata, Âza Miralay Demir Ali, Kaymakam Ziya ve Baha Beyefendiler. 

Müddeiumumi Fuat Bey. 

Zabıt kâtipleri Kemal ve İhsan Efendiler. 

Bu gün muayyen vakitte divanı harp heyeti yukarda atları yazılı zevattan müteşekkil olduğu halde 
usulen mevkuf maznunlar getirilerek alenen muhakeme icrasına durusuldu. 
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S —Senin dışarıda olduğunu soyuyorlar. 
C — Bu dediğim şahitler dışarı çıktığımı söyle

sinler, cezama razıyım. Hulûsinin otomobiline bin
mediğim için garaz ediyor. Polis dairesinde beni 
döğdüler. Ne sölediğimi bilmiyorum. 

Reis — Hadisede sokakta bulunmakla bir şey 
çıkmaz. 

Maznun: Çıkmadım efendim. 
Gelen şahit Mustafaoğlu belediye çavuşu Meme-

din yeminle dinlenilen ifadesinde o gün kahvenin 
önünde idim. bu İbrahim asiler için, bunlara kurşun 
batıyormu batmryormu? dedi. O sırada orada bulu
nan şoför Hulusi Efendi, buna karşı şimdi asker 
gelir atsın da o vakit görürsün kurşun batıyormu. 
batmıyormu? dedi. 

Maznun İbrahim: Ben deşteban iken bunun 
develeri zarara girmişti. Ben de kepeneğini aldığım 
için garazdır. 

Reis : Sen asilere karşı evliyadır demişsin ki 
soyuyorlar. 

C — Benim gösterdiğim şahitler sölerlerse o va
kit cezama razıyım. 

Maznun: Raşitoğlu îbrahimden tekrar soruldu. 
Maznun: Efendim; ben hadiseden evvel iki gün 

sonra neler göreceksiniz deye birisine söylemedim... 
Reis: Şahitler vardı, sen vak'a sırasında nerede 

idin ? 
C — Kapımın önüne kadar çıktım meydanlık 

tarafına gitmedim, eve girdim ve bir daha hiç 
çıkmadım... 
Gelen şahit maliye Yusuf Efendinin yeminle dinle
nilen ifadesidir. 

Reis: Sen Raşitoğlu Ibrahimin bu hadisedeki 
vaziyeti hakkında ne biliyorsun söyle. 

C — Efendim; bu adam komşumdur. Vak 'a gü
nü çarşıda idim iki üç gün evvel Abdullahı gördüm 
fırka ocağı teşkilâtı olacaktı bundan teşkilâtı yap-
tınızmı yoksa, yapmadınızmı dedim. Abdul
lah ta Receple beraber yaptık dedi. Bu maznun 
İbrahim de oesnada şaka tarzında siz teşkilâtı yap
tınız amma görürsünüz dedi. 

Reis: Bu adam hangi fırkanın mensubininden 
idi. 

Şahit: Efendim, Serbes Fırka arasında bulu
nuyordu. 

Reis: Fırka nümayişlerinde bu da o alayın içe-
risindemi idi. 

C — Evet, Serbes Fırka taraftarları tezahürat 
yaparken bu da onların arasında istasyona gittiler 
dedi. 

Maznun: Efendim, ben o gün burada değildim. 
Maznun: Fethi Beyin geldiğinde değil ondan 

sonra yani belediye intihabatı olurken idi. Bu sırada 
gelen şahit Menemende mukim Memetoğlu Abdul-
lahın yeminle dinlenilen ifadesi, efendim ben bir 
şey bilmiyorum yalnız intihaptan evvel fırka işinde 
recep ile birlikte olaydım size teşkilâtı yaptırmaz-
dım dedi. 

Reis: Bu sözleri söylerken nasıl söyliyor. Hal ve 
vaziyeti nasıl gördünüz. 

Şahit: Efendim gülerekten lâtife tarzında söledi. 
Reis: Maznuna hitaben o gün yani asilerin gel

diği gün evden hiçmi çıkmadın ? 
C — Vukuattan evvel kapıya kadar çıktım 

sonra silâh patlayınca içeri girdim. Vukuattan haber 
alamadım. Bilâhare doktor ve askerler sedyelerle 
taşıyorlardı. 

Bir yüzbaşı, evinize girin dedi. Ben de girdim 
sonra akşam çıktım. 

Reis: Kim ölmüş haber aidinim? 
Maznun: Kimin öldüğünü bilmiyorum. 
Reis: Hâlâ daha haber alamadınmı ? 
Maznun: O gün akşam üzeri çıktığımda bir za

bitin öldüğünü işittim. 
Reis: Kim öldürmüş? 
C — Caninin birisi öldürmüş deye duydum. 
Bu sırada laz İmam İbrahim Efendi sorguya 

çekildi. 
Reis: İbrahim Efendi; siz ne zaman Manisa has

tanesine imam oldunuz. 
C — Ben şuurumdan hastayım efendim, hıaf izam 

gevşektir unutmuşum. 
Reis: Düşünüp hatırlıyabilirmisiniz? 
C — Manisada alayda üç sene imamlık yaptım. 
S — Manisada kaç sene kaldın. 
C — Esasen horos köyünde oturdum. Manisaya 

geçen sene geldim. Bende kalp hastalığı var. 
S — Manisada kimlerin evlerinde toplandınız? 
C — Tahattur edemiyorum. 
S — Siz Osman Efendi Hoca llyas ve Cemal 

Efendilerin evlerinde toplandınız mı? 
C — Manisaya misafir geldim, llyas Hocanın 

evine gittim, orada Osman Efendi Cemal Efendi 
vardı. 

S — Ne maksatla toplandınız ve neler görüştü
nüz? 

C— Bir şey görüşmedim. Toplantımız hükü
met siyasetile alâkadar değildir. Hep konuştukla
rımız kale rasulûllah kale rasulûllah hep bunları 
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konuşurduk. Dinî vaiz ve nasihatlarda bulunur
dum. 

S — hiç senin hakkında müddeiumumilikçe taki
bat yapıldı mı? 

C — Evet, bir defa karakoldan beni çağırdılar 
sebebi vaizden imiş, bana sordular. Ben de ceva
bımda camide vaiz ederken namazı, inkâr edenler 
cehenneme giderler diye söyledim. 

S — Vaizde geçen bu kadarlık bir mevzu için 
adamı karakola celbetmezler. 

C — Yalan söylesem meydana çıkar, hatta ne 
adam olduğumu alayda miralay Münip Bey Vardır 
o da vaiz esnasında vardı. Halbuki karakola ihbar 
edenler güya ben vaiz esnasında cemaate karşı dans 
yapmayınız demişim suretinde ihbaratta bulun
muşlar. 

S — Siz Beykozda oturdunuz mu ve Manisaya 
nasıl ve ne maksatla gittiniz ? 

C — Hastayım, sırf tebdili hava maksadile Ma
nisaya geldim. On gün misafir kaldım. Bu müd
det zarfında îlyas Efendi hemşehrim olmak müna-
sebetile ve diğer Osman ve Cemal Efendilerle ahbap 
bulunmak hasebile bu adamlarla görüşüp konuşur
dum. 

S — tstanbuldan Manisaya gelirken îzmire uğ
radınız mı, uğradın ise nerede kaldın? 

C — îzmirde hemşehrilerimden Rizeli Muallim 
Mehmet Ali Efendinin evinde misafir kaldım, esa
sen akrabamdır. 

S — Sen ne kadar kaldın? 
C — Bir akşam kaldım, sonra bu zat Manis/ıdan 

bir bağ alacakmış, madam ki sen Manisaya gidiyor
sun beraber gidelim dedi. Onunla beraber Mani
saya geldik. 

S — îzmirde Nikbol İmamı ve Hisar Camii ima
mını tanır mısın? 

C — Tanımam. 
S — îzmirden Hoca Mustafa Asım Efendiyi ve 

Hacı Ali Efendiyi tanır mısın? i 
C — Mustafa Asım Efendiyi tanımam, Hoca ] 

Ali Efendiyi belki tanırım, merhaba demiş olabili-1 
rim. Çünkü ben aklımdan hastayım, unutuyorum. 

S — Mehmet Ali Efendi ile Manisada nerede 
kaldınız ? 

C — îlyas Efendide kaldık, fakat Mehmet Ali 
Efendi hastalandığı için îzmire döndü. 

S — Manisadaki toplantılarda Nalıncı Hasanı 
gördün mü? 

C — Manisaya geldim ev tuttum kain validem 
ölmüştü. Mezarına taş yaptırmak üzere usta sor-1 

I dum. Nalıncı Hasanı tavsiye ettiler. Bir defa o 
münasebetle kendisini gördüm bir de Erenköyünde 
görmüştüm, ben yalan sylemedim Paşa Hazretleri. 

S — Hangi tarikata mensupsun? 
C — Evvelce tarikata intisabım vardı. Şeyhim 

ölünce o zaman kadiri şeyhi bulunan Esat Hocaya 
cuma günleri zikre giderdim. Tekkelerin şeddinden 
sonra tarikatla alâkamı kestim. 

S — Ondan sonra hiç zikir yapmadın mı ? 
C — Evimde kendi kendime zikir ederim, zaten 

Cenabı Hak ta Kuranda « yaeyyühellezine - âmenu 
zikren kesiren» ayetinde çok zikrediniz diye emir 
buyuruyor. Maamafih zikir ibadet olduktan sonra 
camide de ederim. 

Asi Nalıncı Hasan: Yalan söylüyorsun. Cumhu
riyet Paşasının karşısında bulunuyorsun. 

Reis Paşa: İbrahim Hoca ile nerelerde zikirler 
yaptınız ? 

Asi Nalıncı Hasan: Cemal Efendinin evinde 
bulundum ve başkaca Arap Alan Camii ile îlyas 
Hocanın evlerinde bulunduk. Bu toplantılarda ib
rahim Hoca hep halifenin geleceğinden ve eski za
manın avdet edeceğinden bahsediyordu. 

Maznun îbrahim Hoca: Efendim ben namazımı 
kıldıktan sonra zikrimi yaparım. Esasen bunu Allah 
emrediyor. Zikir yapmak bir cürüm teşkil etmez. 

Reis Mustafa Paşa: Her kes evinde ibadetini 
yapar zikreder fakat tarikat namı altında saf bir 
takım kimseleri başına toplayıp onların akidelerini 
zehirlemek için yapmaz sen ise yapmışsın. 

C — Hayır efendim. Bu maksatla katiyen zik
retmedim ve kimseyi etrafıma topladım. Hüküme
tin kanununa muhalefet etmedim. 

Nalıncı Hasan — Paşa Hazretleri Erenköyünde 
ibrahim Hoca ile saatçi Memet Efendi Şeyh Esa-
dın evinde iken bir meb'us geldi. Bunlar beni dı
şarı çıkardılar. Kendi kendilerine odada sultan 
Hamidin oğulları gelecek halifelik tekrar iade edi
lecektir diye konuştular. 

îbrahim Hoca — Yalan Paşa Hazretleri, gerçi 
Şeyh Esadm evinde bulunduk. Fakat o vakit 
meb'us gelmemiştir. Saatçi Memet vardı. Orası 
doğru sonra biz onu dışarı çıkarmışız, dışarıda 
oturan bir adam odada ne konuşulduğunu nasıl 
anlıyabilir ? Yalan söylediği şundan anlaşılıyor. Bu 
adam bana isnatta bulunuyor. Nalıncı Hasanla 
ben müsavimiyom? 

Reis — Sen onu hakir mi görüyorsun. 
îbrahim Hoca — Hayır o demek değil paşam, ya

ni ben okumuş bir adamım. Nalıncı Hasan benim 
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kadar okumuş değildir. Bütün söyledikleri yalan
dır. Amma bana inanmıyorsunuz, orasını bilmem. 
Madamki Şeyh Esadm vine meb'us da gelmişti di
yor, o meb'usu arayıp bulun. O vakit hakikat mey
dana çıkar. Halbuki böyle bir şey yoktur. Saatçi 
Memet Efendiyi vardı dediği doğrudur. Saatçi Me-
met Efendiye sorunuz. Eğer oda Hasanın ifadesini 
teyit ederse o vakit beni asm. 

Nalıncı Hasan — Şeyh Esadın evine ibrahim 
Hoca ile beraber gittik. Orada da on üç gün kal
dım. Sonra yine kendisi ile beraber döndüm. Hay-
darpaşaya geldiğimizde iki tane ingiliz donanması 
gelmişti, ibrahim Hoca bunları görünce işte bu 
gemilerin içerisinde sultan Hamidin oğulları var
dır. Halifelik ilân edecektir dedi. 

Maznun ibrahim Hoca — Şaştım Paşa Hazret
leri o tarihte ingiliz donanması Istanbulda var mi
di. Eğer hakikaten var ise o vakit bu Hasanın hep 
sözleri doğru olabilir. 

Kendisinden sorulsun. Bu vapurlar ne şekilde 
imiş. 

Asi — Bu vapurların içerisinde kırmızı fesli 
araplar vardı. Vapurların rengi de kurşuni idi 
dedi. 

S — Laz ibrahim Hocadan sen Izmirde mual
lim Memet Ali Hocadan başka kimseye uğrama-
drn mı? 

C — Hatırlamıyorum. Yalnız bir defa sabah na
mazında Hacı Ali efendiyi gördüm. 

S — Hacı Ali Hoca: 
C — Hayır hatırlamıyorum. Paşa Hazretleri. 
S — İbrahim Hoca telâş ederken cevap veri

yorsun ? 
Paşa Hazretleri, ben lâzım yalan sylemem. Iş

ılat vardır. Onun için fartı teessüre kapılıyorum. 
Reis — Yani lâz olduğun için yalan söylemeği 

irtikâp etmezsin. 
C — Efendim, bizim memleketimizin halkı saf 

olduğu için yalan söylemezler. 
S — Eyi amma senin imzan tahtında yazılmış j 

nektuplann var. Bunları şimdi okuyacağım. O I 
/akit yalan söyleyip söylemediğin anlaşılacaktır. 

Bu sırada maznun ibrahim Hoca tarafından 
ıralarında zikirden dolayı geçen bir münakaşadan I 
nütevellit hadise üzerine imam Hacı Ali Efendiye 
'•azdığı mektup okundukta. 

ibrahim Hoca — Efendim, Damlacık imamı 
îacı Ali Efendi değildir. 

Reis — ibrahim Hoca mahkeme huzurunda 
arfettiğiniz sözler sizin ilmî kıyafeti haiz olan] 

kimselere yakışmaz. Sen inkâr ediyorsun. Fakat ben 
şimdi senin gibi ayni kıyafette bulunan adamı kar
şına çıkarıp seninle yüzleştireceğim. O vakit ba
kalım ne diyeceksin. 

Bu sırada muvaceheye cel bedii en Haçı Ali 
Efendi huzuru mahkemeye çıkarılarak ibrahim 
Hoca ile yüzleştirildi. 

Maznun ibrahim Hoca ilk defa mumaileyh Hacı 
Ali Efendiyi tanımadığını söylediği halde Canibi 
Riyasetten tekrar kendisi dikkatle bakması lüzu
mu ihtar olunup Hacı Ali Efendi dahi ibrahim Ho
cayı tanıdığını yüzüne karşı söylemesi üzerine 
maznun ibrahim Hoca mütelâşi bir vaziyette ha ... 
Şimdi tanıdım efendim. Zaten Paşa Hazretleri ar-
zetmiştim. Hafızam zayıftır. Gözlerim de eyice 
görmeyor. 

Reis — Eyi amma senden biraz evvel sordu
ğumda tanımam. demiştin ? 

ibrahim Hoca — Gözlerim görmiyor efendim. 
Bu esnada ibrahim Hoca ile aralarında olan te

mas ve münasebetle kendisine gönderilen mektup 
hakkındaki malûmatı ve bu mektubun ibrahim 
Hoca tarafından kendisine gönderilmesindeki se
bep vesaiki kendisinden sorulan imam Hacı Ali 
Efendiden yeminle alınan ifadesinde. 

Efendim, bir gece namazdan sonra ibrahim Ho
ca imam bulunduğum camide zikrettirmek istedi. 
Ben kendisine camide zikretmek memnudur olmaz 
dedim. Mani oldum. Aramızda böyle bir münakaşa 
oldu. 

Ondan sonra İbrahim Efendi Hisarcami imamı 
Mustafa Asım Efendiyi görerek bizim camideki 
yapmak istediği zikir meselesini açıp bendeniz 
hakkında insan müteaddi olmalı lâzım olmamalı 
dedi. Onun üzerine Mustafa Asım Efendide ce
vaben, biz imamız böyle şey olmaz demiş, ibrahim 
Hocada, böyle eşek gibi yaşamak olmaz demiş. 

Reis — ibrahim Efendi, Mustafa Asım Hoca 
namında birisini tanır mısınız? 

C — Tanırım efendim ve devamla: Paşam, bu 
mektuplarda zikir meselesi mevzubahs ediliyor. 
Ben zikir yaptığımı inkâr etmiyorum. Manisada 
iken bile zikir yasak denildi. Ben mahallî müddei 
umumisinden sordum camide ibadet yapmak mem
nu değildir dedi. Ben de ondan sonra yaptım, yok
sa, öyle bir maksat tahtında etrafıma adam topla
yıp yapmadım. 

S — Horos Köyde arsan var mı? 
C — Hayır Paşam yok. 
Bu sırada berayi muvacehe celp olunan izmir 
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Hisarcamii îmamı Mustafa Asım Efendinin ye
minle .ifadesinde: Efendim, Ben evvelce ibrahim 
Hocayı tanıyordum. Bir defa Memet Ali Hoca ile 
beraber geldiler. O vakit gördüm Hisarcamii ö-
nünde bendenizi görüp ibrahim Hoca beni tenha 
bir yere çekti zikirden ve dervişlikten bahsetti. 
Ben. de ona karşı derviş olamam dedim. Ayrıldı 
gitti. Yine bir defa Memet Ali Efendinin evinde 
tesadüf ettim. Orada da dervişlik lafı oldu yine 
ben aldırmadım, ikinci defa yine evime geldikle
rinde ibrahim Hoca o vakitta dervişlik mevzula-
rına temas ederek mürit yetiştirin insan müteaddi 
olmalı hayvan olmamalı dedi idi. 

ibrahim Hoca: Paşa Hazretleri, benim müteaddi 
olmalı dememde dervişliği kasdetmiş değilim. Ho-
caefendi gerçi öyle söyliyor, fakat vaziyetin neza
keti karşısında mahkeme huzurunda bulunduğu 
için korkuyor, onun için öyle söyliyor. Benim mü
teaddi demekteki maksadım, bazı cahiller vardır 
bunlara müslimanlığın âdap ve erkânını tarif et
mek ve menhiyattan içtinap etmeleri hakkında 
telkinatı diniyede bulunmanın' lâzım geleceğini söy
ledim. 

Nitekim Horos Köyünün halkı arasında cenaze 
namazında apdest alınmaz diyenin pek çok olduğu 
gibi bu köylünün arasında biri de Allahın Istan-
bulda olduğunu söylemişti, işte o zaman ben an
ladım ki bu köylü baştan aşağı cahil imiş bu mi-
sillü kimseleri irşat ve tenvir etmek maksadile ho
caların daha hassas davranmaları lâzım geleceği 
fikrinde bulunduğumu söylemiştim. 

S — Zikirden Mustafa Asım Efendiye bahset
mişsiniz ? 

C — Hayır efendim bahsetmedim. 
S — Etmediğini ne ile ispat edersin? 
C — ibrahim Hoca, bu hususta maddî bir de

lil yoksada noktai nazarımın muhik ve makûl ol
duğunu ispat sadedinde bir ayet okumak suretile 
misal getirerek bu hususta kendisine yemin teret
tüp edeceğini söyledi. Bunun üzerine Reis Paşa, 
maznun Horos Köylülere ayağa kalkmasını ihtar 
etti. Maznun Horos Köylüler kalktılar. 

Reis Paşa, Horos Köylülere hitaben, siz ibra
him Efendi ile, Manifaturacı Osman Efendiyi ta
nır mısınız? 

Horos Köylüler, Laz ibrahim Hocayı hepsi ta
nıdıklarını, Manifaturacı Osman Efendiyi bazıları 
tanıyıp bazıları tanımadıklarını söylediler. 

Maznun Manifaturacı Osman Efendi, Horos 
köylülerinden alış veriş etmeleri münasebetile beni 

tanıyabilirler. Bu sırada ayakta olan, Horos köy
lüler Laz ibrahim Efendiyi bizim köyde oturur 
köy halkımızın bazıları abdest almasını bile bile
mezdi. Çünkü köyümüzde âlim adam yok idi. Ho
ca ibrahim Efendi köylüye dinin erkân ve adabını 
öğretti. 

Reis Paşa: Eforos köylülerden siz abdest alma
sını bilmiyor musunuz? 

Bilmiyen vardır efendim dediler. 
Reis — Demek siz Petro mu idiniz? 
C — Efendim, bazılarımız bilemez, içimizde 

30 yaşına kadar olanda vardır ki apdest almasını 
bilemezler. Çünkü Rumelideki köyümüzde de âlim 
hocalar yok idi. 

S — Siz kaç senesinde memleketinizden hicret 
ettiniz? 

C — 1340 senesinde geldik efendim. 
S — Demek siz Horos*köyüne geldikten sonra 

imam ibrahim Efendiden müslimanlığı öğrendi
niz öyle mi? 

C — Hayır efendim. Ezelden beri müslimamz, 
fakat içimizde abdest almasını bilmiyenler çoktur. 

Reis — Maznunlardan Tahsine sual tevcih etti. 
C — Biz müslümanız efendim abdest almasını 

bilirdim. 
Reis — Hoca size vaiz ve nasihatında hangi 

tarikattan bahsetti? 
C — Ben tarikattan anlamam efendim. 
Diğer maznun Ali: Çoktan hangi tarikate men

sup olduğu makamı riyasetten soruldu. Tarikatla 
alâkam yoktur. Ben beş vakit namazımı kılar bir 
adamım. Diğer maznun Horos Köylülere tevcih o-
lunan suale nakşı tarikatile alâkaları olmadığını 
söylediler. 

S — Köyünüzde cami var mı? 
C — Var efendim, ibrahim Hoca bir cami yap

tırdı. Parasını köylü verdi. 
S — Köyünüzde başka cami var mı? 
C — Hayır Paşam Hazretleri yok dediler. 
S — Sizi şeyhliğe ve tarikata davet eden oldu 

mu? 
C — Hayır Paşa Hazretleri. 
S — Sizi tarikata davet eden olmadı mı? 
C — Biz namazımızla meşgul olurduk. 
S — Köyünüzün hocası şimdi kimdir? 
C — Osman Efendidir. 
S — Osman Efendi resmî hocamısın ? 
C — Hayır Paşa Hazretleri gayri resmî hoca

yım. Manisada tahsil ettim. 
C — Bunun üzerine Reis Mustafa Paşa kalk 
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bakalım Âli Koç, sen Şeyh Esat Efendiyi tanır mı
sın? 

C — Hayır efendim tanımam ismini işidirdim. 
S — Sen Hoca Esadı hiç ziyaret ettin mi ? 
C — Evet Paşa Hazretleri, Horos Köyünden 

«Mevlût, Ali Koç, Osman, Haşim, Ahmet, Ali, Na-
şit vardır. îstanbulda camileri gezdik. Ondan son
ra Erenköyüne Şeyh Esadı ziyaret etmeğe gittik. 
Fakat kendisi hasta imiş göremedik. Oğlunu ziya
ret ettik ve bir gece kaldık. 

S —• Şeyh Esadı ne maksatla ziyaret etmeğe git
tiniz? 

C — İhtiyar olduğu için efendim. 
Reis — tstanbulda 150 yaşında Zaro Ağa var

dır. Bu adam ondan daha ihtiyardır. Maksadınız 
ihtiyarları ziyaret etmek idise onu neden ziyaret 
etmediniz? * 

C — Duyaydık ona da giderdik efendim. 
S — Şeyh Esadı ziyaret etmekteki maksadınız 

nakşibendî tarikatına kabul olunmaklığınız için 
olduğu anlaşılıyor. 

C — Hayır efendim onun için değildir. 
Asi Nalıncı Hasan: Efendim Şeyh Esadı Horos 

Köylülerin hepsi tanır. İbrahim ve Osman E efendi
ler geldiğinde bunların hepsi de orada idiler. Yatsı 
namazından sonra zikir yapıldı ve badehu halifelik 
meseleleri ve şapkaların atılıp tekrar fesle kavuşu
lacağını söylediler. Asi Mehmet Emin ve küçük 
Hasan, Horos Köylüleri tanımadıklarını ve kendi
lerinin mevkuf oldukları için bu münasebetle isim
lerinin merkum Nalıncı Hasan tarafından öğrenil
miş olup öylece isimlerinin huzuru mahkemede tas
rih edildiğini ve Nalıncı Hasanın ifadesinin doğ
ru olmadığını söylediler. 

Reis — Bunun size bir düşmanlığı mı var ? 
C — Yoytur efendim. 
Reis — Şu halde nedĞn size isnat etsin? 
Bu sırada davet olunan şahitlerden Horos Kö

yünden Mehmetoğlu Hasan Çavuşun yeminle din
lenilen ifadesinde. 

Horos Köyünden yalnız Nurettinin derviş olma
dığını ve diğerlerinin tarikata intisap ettiklerini 
iuydum. Fakat bu malûmatım mesmuat kabilin-
iendir dedi. 

Müddeiumumi: Laz İbrahim Efendinin camide 
töylediği bir vaizden dolayı hakkında takibat ya
pılmış bu hususta malûmatı var mıdır? 

Reis — Böyle bir malûmatın var mı? 
C — Yoktur efendim. 
Diğer şahit Manisada ve aslen Yanyalı bulunan 

Uncu Mehmet Emin Efendinin yeminle dinlenilen 
ifadesinde. 

S — Horos Köylüleri tanıyor musun? 
C — Hepsini tanırım efendim. 
S — Bunların evvelden beri tarikatla alâkaları 

var mı? 
C — Evvelce bu yoktu. 1928 senesinde köye Laz 

İbrahim Hoca gelerek köylüyü tarikata sülük ettir
mişti. Yetiştirdiği dervişlerden üç kişiyi Esat 
Hocanın yanına götürüp el öptürmüş. Bunların 
kimisi din öğrenmek kimi de vaiz dinlemek üzere 
ve biri de Esat Hocanın elini öpmiye geldiklerini 
söylemişlerdi. Nurettin bu meselede dahil değildir. 

Reis: İbrahim Hoca hakkında bir vaiz mesele
sinden dolayı takibat yapılmış bundan sizin malû
matınız varmı? 

C — Bu hoca bir defa ' camide vaiz verirken 
"dans edenler kâfir olur,, demiş bunun üzerine 
zabita kendisini tuttu, hakkında takibat yaptı hatta, 
kendisine, mahkemeye fakat kızdım sarığımı çıkar
mak istediler dedi. Yine mumaileyh bir defa da şap
ka aleyhinde söz söylemiş olduğu için köylüler 
tarafından hakkında şikâyet vuku bulduğunu işit
tim. 

S —Bu vaizde hükümetin icraat ve siyasetine 
temas etmişini? 

C — Mumaileyhin ve kendisinin hükümet aleyh-
dan olup olmadığını bilmem yalnız aralarında bir 
iki kişi toplanırlarmış dedi. 

S — Bu hocayı zabitaya şikâyet eden kimdir. 
C — Horos köy muhtarı İbrahimdir. Şapka 

aleyhinde söylediğini mesmuat kabilinden biliyorum. 
Diğer şahit Horos köyde mukim Simsar Sait 

Efendinin yeminle dinlenen ifadesinde. 
S — Sen Horos köylüleri tanıyormusun. 
C — Tanırım efendim. 
S — Bunların tarikatla alakası varmış sizin bu 

husustaki malûmatınız nedir. 
C — Tarikatla alâkadar olduklarından malûma

tım yoktur. 
S — Sizin malûmatınız nedir? 
C — Bir gün köyün muhtarı Osman çavuşu, 

arıyordum. Bunun laz İbrahimin yanında olduğu 
söylenildi. Sonra bu Osman gelince sen ne için bu 
kadar o hocanın peşinde koşuyorsun deye sordum. 
o da bana cevaben, sen onun ismini abdestle al dedi. 
Benim bundan başka bir malûmatım yoktur. 

Diğer şahit Horos köyünde mukim Bekir çavu
şun yeminle dinlenilen ifadesinde 

S — Sen Horos köylülerin hepsini tanıyormu-
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sun? 

C — Köylülerim olduğu için tanırım. 
S — Bunların Nakşi TariMle olan alâkalarında 

ne dereceye kadar malûmatınız vardır. 
C — Hoca İbrahim Efendi ile alâkadar bulun

duklarını görmedim. 
S — Sen ne biliyorsun. 
C — dervişleri var. 
S — Bunların dervişlikleri ne zamandan başlı

yor. 
C — Altı sene evvelsi dervişlikleri yoktu. Bilâ

hare duyduk derviş olmuşlar. 
Yalan söyliyor efendim dediler. 
Beis: Yalan söylemekle bu şahidin eline ne ge

çer. O yalan söyliyorda sizmi doğru söliyorsunuz. 
nuz. 

Gelen şahit Horos köyünde mukim Karanfilin 
yeminle dinilenilen ifadesinde. 

S — Hoca İbrahim Efendinin Horos köyüne 
gelip Nakşibendi Tarikinin tamim tevsiine çalışmış 
ve bazı kimseleri derviş yapmış deye iddia ediliyor. 
Sizin bu husustaki malûmatınız nedir. 

C — Laz ibrahim Efendi, üç ay evvelsi Horos 
köyüne geldi, ibrahim ustanın evine toplandılar. 
Sünnet düğünü vardı orada bağırıp çağırdılar fakat 
ne yaptıklarını bilmiyorum. 

Maznun: ibrahim Efendi gerçi bizde bir sün
net düğünü oldu fakat evde o sırada hangi hocanın 
bulunduğunu bilemiyorum. 

Şahit: Zikir yaparlardı. Hatta bir defa da cami
de İbrahim Hoca vaiz verirken danstan falan bahse
derek, bundan Reisicumhur mes'ul ve hepsi gâvur
dur dedi. Ben de bu vaziyet karşısında kendisini 
kürsüden indirdim dedi. 

İbrahim Hoca: Ben bu şahide merhaba dedim. 
Bu köyde cami yoktu, ben de köyünüzdeki kilisayı 
cami yapalım dedim. Bunlardan bazıları yapmaya
lım: sonra asker işgal eder dediler ben de namaz 
kılınmasa bile bir cami olsunda varsın asker işgal 
etsin dedim. Bu sebeple köyde namaz kılmıyanlar 
bana garazlandı sonra kilisa cami yapıldı. Tesadü
fen cami asker tarafından işgal edildi. Ondan sonra 
bu şahit ve Hasan, sen bizim paramıza sebep oldun 
dedüer. 

Şahit Karanfil: Efendim, kendisinden sorulsun 
kavga ettiğimizden bahsediyor. Kendisile camide-
mi, nerede kavga ettik. Bu adam vaizde rakı içenler 
gâvur olur bundan Reisicumhur da mes'uldür. 
Filhakika cami yapıldı fakat, mumaileyhe bu 
gibi sözleri yeni yapılan camide değil başka 

yerde söyledi. Hatta kendisine bu sözlerinden do
layı dövecek oldum dedi. 

Müddei Umumî — Şahitten sorulsun. Kendisi
ni bu meseleden dolayı ibrahim Hoca barışmak 
için kendisini davet etmemiş midir? 

Şahit — ibrahim Hoca son defa köye geldikle
rinde beni yanına davet etti. Ben de, hoş geldin 
dedim. 

Reis — Sana da tarikata girmeği teklif etti mi ? 
C — Belki otuz defa teklif etti efendim. 
ibrahim Hoca — Paşa Hazretleri bu adam. bir 

şahidi adil değil bunun bir eşkiya olduğunu bütün 
köylü bilir. 

Horos köylülerden maznun Osmandan Makamı 
Riyasetten sorulan suale karşı şahit memlekette 
iken bu adam Yunan amaline hazmet eder. Türk
ler aleyhinde hafiyelik yapar ve köylüde silâh 
var diye Yunanlılara tazyik ettirirdi. 

Diğer şahit Filorinalı olup Horos Köyünde mu
kim Mustafanın yeminle dinlenilen ifadesinde. 

S — İbrahim Hocanın Horos Köylülere derviş
lik ettirdiği hakkındaki malûmatınız neden ibaret 
ise söyleyiniz? 

C — İbrahim Hoca iki sene oluyor ki Horos 
Köylülere dervişlik ettiriyor. 

S — Sana da tarikata girmeği tavsiye etti mi? 
C — Bana etmedi. Fakat konum komşuların

dan tanıdığım bunun dervişleri var. Onlarla top
lanıp zikrederlerdi. Nihayet taciz olduk. Gidip ka
rakola şikâyet ettim. Komşumuz da sen ne karışı
yorsun dedi. Bilâhare bunların zikirlerine mani 
oldular. Bizim şikâyetimiz üzerine İbrahim Hoca 
Manisaya gitti dedi. 

Diğer şahit Filorina muhacirlerinden olup Ho
ros Köyünde mukim Ahmedin yeminle dinlenilen 
ifadesinde. 

S —- Sen İbrahim Hocayı tanırmısm? 
C — Tanırım tabur imamı idi. 
S — Şeyhlik yapıyormidi? 
C — Yapıyordu, iki sene evvel Horos Köylü

lerden bazılarını tarikata girmeğe teşvik etti. 
S — Dervişleri kimlerdir? 
C — Nurettinden maada buradaki Horos Köy

lülerin hepsi derviştir. 
Diğer şahit Horös köylü Raifin yeminle dinle

nen ifadesinde. 
S — Sizin köyünüzde kaç hoca vardır? 
C — İki hoca vardır. Birisi lâz İbrahim diğeri 

İlyas Hocadır. 
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S — Sizin köye şeyhliği kim getirdi ? 
C — Köyde şeyhlik olup olmadığını bilmiyo

rum. Yalnız dervişlik var ve iki sene evvel başla
mış. Fakat ben bilmem dedi. 

Diğer şahit Horos Köyünde mukim Fehminin 
yeminle dinlenen ifadesinde. 

S — Sizin köyünüzde dervişlik var mıdır? 
C — Bir kaç derviş vardır efendim. 
S — Dervişliği nereden aldılar? 
C — İbrahim Hocadan aldılar. 
S — Bunlar toplantı yapıyorlarmış. Bu top

lantıda ne yapıyorlardı. 
C — Ne yaptıklarını bilmem. Yalnız derviş ol

duklarını işidirdim. 
Diğer şahit Horos Köyünde mukim Hasanın 

yeminle dinlenen ifadesinde. 
S — Sizin köyde dervişlik yapıyorlarmış. Bunlar 

kimlerdir ve malûmatın neden ibaret ise söyle? 
C — Köyde dervişlik var. Fakat kimler olduğu

nu bilmiyorum. 3 e n Manisada otururum. 
S — ibrahim Hocayı nasıl bir adam olarak ta

nırsın ? 
C — Kendisile konuşmam. Askerî imamı oldu

ğunu görürdüm. Şahsen tanırım ve fakat mumai
leyhin hal ve şanında haberim yoktur. 

Diğer şahit Horos köyünde mukim muhtar Ö-
merin yeminle dinlenen ifadesinde. 

S — Lâz İbrahim Efendiden köylüler şikâyet 
ettiler mi? 

C — Lâz İbrahim Hoca bir gün camide rakı 
içen ve şapka giyenler gâvur olur demiş. Bunu ba
na azadan Karanfil gelip haber verdi Ben de bu 
şikâyet üzerine İbrahim Hocayı görüp kendisine 
bizim köyde böyle vaiz istemiyoruz. Bizim köyden 
git dedim. Fakat ben de bu vaizi görmedim dedi. 

Bu sırada maznun İbrahim Hoca, mahkeme 
safahatı sırasında nottettiği bazı noktayı müdafaa

larımı irat etmek üzere, Paşa Hazretleri okuyaca
ğım müsaade buyrun dedi. 

S — Oku da dinliydim. 
C — İbrahim Hoca elindeki yazdığı kâğıdı okudu. 

Âdil mahkemeler bendenizin de sözlerini nazara ala
rak sıtkıma itimat buyuracağına eminim. Bendeniz 
mahkemeye sevkedilmezden evvel resmî makamlar
da ifade verdiğim sırada ne yazdılarsa ifademi oku-
maksızın tazyikla imza ettim, burası ise cumhuriye
tin açık bir mahkemesidir. Muhterem huzurunuzda 
şimdi daha serbest hakkımı müdafaa etmek fırsa
tını bulmuş oluyorum. 

Paşam, bendeniz yirmi dört seneden beri ordu 
hizmetinde imamet vazifesile çalıştım, Çanakkale 
Harbinde malûl oldum, tekaüde sevkedildim. Benim 
gibi bir çok imamlar kalil maaşlarile idaresizlik ve 
müzayaka içinde bulunurken bendenize hükümeti 
cümhuriyemiz, beleganmabeleğ maddeten her veç
hile tatmin etmek suretile ulvicenaplığını göstermiş
tir. Bendeniz bu hükümete medyunu şükranım her 
türlü nanü nimetile perverde 'oldum. Bendenize is
nat olunan cürmü katiyen ve katıbeten kabul et
mem. Aleyhimde tesbit edilen deliller kerhidir. 
Bittabi huzuru âlinizde mücrimiyetimi ispat ede
cek delâil tecelli etmedikçe bana ceza vermiyeceği-
nize eminim. Bundan başka cürmümü ispata me
dar olacak vesika varsa okutun dedi. 

Reis: İşte biz de burada hak ve adaletin bütün 
azametile tecellisi için uğraşıyoruz, mahkemenin 
adaletinden emin olunuz dediler. 

İcabı düşünüldü. Vaktin hululüne mebni mah
kemenin ferdaya talikine karar verildiği tefhim kı
lındı. 18/1/1931 

Reis Âza Âza Âza 
Mustafa Demir Ata Ziya 

Âza Kâtip Kâtip 
Baha Kemal îhsan 

Reis Mustafa Paşa, âza Miralay Ata, Demir Ali ve Kayamkam Ziya ve Baha Beyler, Müddeiumumi 

Muavini Fuat Bey. 

Zabıt kâtibi Kemal ve İhsan Efendiler. 

Bu gün muayyen vakitte mahkeme heyeti yukarıda atları yazılı zevattan müteşekkil olduğu halde 
mevkuf bulunan maznunlar usulen getirilerek bağlı olmaksızın mahkeme huzuruna çıkarıldılar, ber 
sabık alenen mahkeme icrasına duruşuldu. 



İfceis: Mustafaoğlu Ramazan kalk bakalım, seni 
geçen sefer dinlediğimde ifaden yarım kalmıştı. 
Mehdilerle yolda gelirken korktun ve bunların mak
satlarının fena bir iş olduğunu anladın ve kaçtın. 
15 gün sonra da yakalandın, nerelerde dolaştın söy
le bakalım. 

C — Malımın başında bulundum, keçileri otlat
tım efendim. 

S — Bu keçiler kimindi ? 
C — Bütün âlemin ve benim. 
S — O müddet zarfında kimseyi görmedin mi ? 
C — Onları gördüm. 
S — Mehdilerin hikâyesini kimseye anlatmadın 

m i l 
C — Tatlıcı Hüseyini gördüm anlattım o da sen 

malin başına git dedi. 
S — Maksadı ne idi? 
C — Mehdiler fena vaziyette dedim o da, malin 

başına git onlar gelecek dedi. 
S — Başkasına da söyleseydin eyi olmazmı idi? 
C — Aklım e r m ^ i 
S — Böyle zamanlarda eli silâhlı ve tiynetleri 

bozuk olduğunu anladığın bu kimseleri ne için gi
dip hükümete haber vermedin, Tatlıcı Hüseyin bir 
iş yapamaz. 

C -— Düşünemedim, yoksa eyi olurdu. 
S — Tatlıcı Hüseyin sizin mahallede mi oturur ? 
C — Evet. 
S — O mahallede daha aklı başında bir adama 

söyliyemez midin? 
C — Orasını düşünemedim. 
Reis: Tatlıcı Hüseyin kalk, Ramazının ifadesine 

karşı ne dersin? 
Maznun: Garazdır efendim, ispat etsin cezama 

razıyım. 
S — Evinde toplandılar amma? 
C — Yalandır, elbiseciyim benden mal alırlar, 

bu münasebetle tanırlar. Başka suretle gelmiş de
ğildir. 

S —• Bunlar senden alış veriş yaptığı gibi başka
ları da yapar ne için başkaları gelip söylemedi ? 

C — Bilmem paşam. 
S — Evvelâ senin evinde içtima olduğu için Ra

mazan yoldan kaçtıktan sonra gelip sana haber ver
miştir. 

C — Katiyen yalan ispat etsin. 
S — Ramazanın gelip sana söylemediğini sen 

nasıl ispat edersin? 
C — Söylesin ispat bulsun cezama razıyım. 
S — Sen nasıl ispat edeceksin ? 

C — Nasıl ispat ederim gelmiyen bir insana ve 
aklımda fikrimde olmıyan bir şeye ne derim. 

S — Evinde toplandıklarını inkâr ettin evinin 
taksimatını söylediler bunu nasıl inkâr edeceksin? 

C — Nalıncı Hasan: Evimde çalışmış ve metre 
ile ölçmüştü onun için biliyor. 

S — Küçük Hasan da mı ölçmüştü ? 
C — Ben evimin Önünde mal satarım onlar da 

alış veriş yapardı o münasebetle biliyor. 
Asi Küçük Hasan: Hayır Paşa Hazretleri Ben 

yalnız toplantılarda gittim. Hatta Tatlıcı Hüseyin 
seyyahata çıkacağımız zaman bana bir pantolon al
mak istedi, ben kabul etmedim. 

Reis: Mustafaoğlu Ramazan, yoldan mehdilerin 
kaçtığını Ramazandan başkasına söylemeği akıl ede
medin mi? • 

C — Edemedim efendim ben ona haber verdim 
o da sen malin başına git dedi. 

S — Sonra nasıl yakalandın? 
C — Eve gittim beni polis aramış aradığımı ha

ber alınca ben de sebebini anlamak üzere bekçiyi 
aradım, o da karakol seni sordu dedi. Bunun üze
rine bekçi ile beraber merkeze gittim. 

S — Merkezden sana ne sordular? 
C — Mehdilerle beraber gittin mi dediler ben de 

gittim dedim^neler oldu diye sorunca bende Tatlıcı 
Hüseyinin evinde mehdilik meselesi konuşuldu, ba
na bizim etrafımızda yedi bin tane melâike vardır. 

Bizimle beraber gelmiyecek olursan seni öldü
rürüz dediler ben de korktum. Karadan Paşa kö
yüne gittik üç silâh getirdiler. Orada yemek ye
dik bunların tazyikleri karşısında kendilerile yola 
koyulduk. Sonra ben fırsat bulup kaçtım. 

S — Merkezde Tatlıcı Hüseyine anlattığın gi
bi bunların vaziyetini söyledin mi ? 

C — Söylemeğe fırsat kalmadı buraya gönder
diler dedi. 

S — îbrahimoğlu İsmail ve İdrisoğlu Bıçakçı 
Mustafaya sizde kalkın bakalım: 

Siz Mehdi Memede verdiğiniz silâhlan ne* 
reden tedarik ettiniz? 

Maznun ismail: \ftlehdi Memedi ne gördük ne
de tanırız silâh filân vermedik. 

Bıçakçı Mustafa: Birisi çıksın söylesin cezama 
razıyım- efendim. 

Küçük Hasan: Akşam üzeri gelip çağırdı bu
nun üzerine îsmaile gittim. Gündüzden bana söy
lemişti. Gittiğimde fişenk ve silâhı bir torbaya 
koydu ben de alıp götürdüm. Ferdası İsmail, b 
silâhı Hacı Mustafadan aldığını söyledi Faka' 
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oradan aldığını ben görmedim dedi. 
S — *0 torba ne torbası idi? 
C — Bez torbası idi? 
S — Hacı Mustafa bu filinteyi sen nereden 

buldun? 
C — Mehdi benden üç yüz lira para istedi. Ben

de vermeyince garaz ediyor. 
S — Kaç defa para istedi? 
C — Üç defa efendim. 
S — Ne için istiyormuş sen o kadar zenginmi 

idin ki para talep ediyor? 
C — Efendim, bu adam memleketin eşkiyası 

idi. Bana tehdit mektubu göndermişti. Ben de o-
kumak bilmediğim için köy hocasına gösteridm. 
O da Hükümete haber ver dedi ben de haber ver
dim. » 

S — Sonra Hükümet ne yaptı? 
C — O vakit Memet kaçmıştı. 
S — Bu hâdise ne vakitti ? 
C — Yunan zamanında . 
S — Sen Yunan Hükümetine mi haber verdin? 
C — O vakit Yunan Hükümeti vardı. Haber 

verince askerler merkumun evini sardılar ve ken-
sini aradılar. Fakat kaçmış olduğu için bulamadı-
ar. 

S — Sonra Manisaya ne vakit dönflü? 
G,— Bilmiyorum. Sonra Paşa köyünde berber-

tik ettiğini eşittim. 
S — Tehdit mektubu gönderdiğini söyledin. 

Seni böyle mektupla tehdit edecek kadar aranızda 
jir hâdise geçmiş mi idi? 

C — Hayır geçmemişti. 
S — Siz bir mahallede mi oturuyorsunuz? 
C — Hayır ayrı ayrı mahallelerde oturuyoruz. 
S — Yalan soyuyorsun? 
C — Yalan söylemiyorum bana garaz ediyor. 
S — Neden garaz ediyor? 
C — Merkum dükkânımın önünden gelir geçer 

e bana sen beni Hükümete haber veriyormuşsun 
mi vururum dedi. 

S — Madem geziyordu ne için Hükümete haber 
erip yakalattırmadın ? 

C — Bana tehdit mektubu gönderdiğinden bir 
ri gün sonra dükkânımın önünden geçtiğinde teh-
it etti. 

S — Sana para için kaç defa mektup gönderdi. 
C — Üç defa mektup gönderdi. 
S — Kaçıncı mektubunda Hükümete haber ver

il? 
C — ikinci mektubu gönderdiğinde haber ver

dim. Sonra yine diğer bir mektubunu evimde bul
dum. Geceleyin avluya atmış bu mektubunda sen 
beni Hükümete haber veriyormuşsun, parayı geti
rip teslim etmeği tenbih ettiğim yere getirip bırak-
san da artık kabul değildir diyordu ve hatta o 
sabah kendisi de dükkânın önünden geçtiğinde de 
bu tehditleri savurdu. 

S — Senin dükkânın nerededir? 
C — Çarşının orta yerinde. 
S — Seni öldüreceğim dediğine göre ne için 

çarşının ortasında yakalattırmadın? 
C — Benden başka kimse bu meseleyi bilmiyor-

dı ki çarşıda yakalattırayım. 
S — Gönderdiği mektuplarda imza var mı idi? 
S — Yoktu efendim. 
S — Şu halde mektupları Memedin yazdığını 

ne biliyorsun? 
C — Mektuptan başka dükkânıma gelip tehdit 

ettiğinden anlıyorum. 
S — Sen onu Hükümete haber verdikten sonra 

aratmağa başlatmış ve kendisi yine dükânına gel
diğine göre kimseye görünmeden mi gitti ? 

C — Kimseye görünmeden gitti. 
Reis — Otur otur. 
Reis — Maznun küçük Hasana sen silâhı nere

den almıştın? 
C — îsmailden almıştım. 
S — Ne dersin İsmail? 
C — îsbat etsin cezama razıyım efendim. 
Reis — Doğru söz söylemiyen gaybeder. Ser-

mayei müdafaanız hep yalandan ibarettir, otur. 
Reis — Maznunlardan Kurabiyeci Hacı Hasan, 

Ak Memetoğlu Memet, Simsar kâtibi Mustafa, İb
rahim Ethem, siz de kalkın. 

S — Bu vak'a hakkında sizin de haberiniz var
dı. Mehdi ve arkadaşları Manisadan gaybolduktan 
sonra niye gidip Hükümete haber vermediniz. Ha-
eı Hasan sen söyle. 

C — Bunlar gaybolduktan 12 gün sonra küçük 
Hasanın babası oğlunu aramış ve bunların Manisa
dan gaybolduklarmı o vakit işittim ve bundan üç 
gün sonra da Menemen hadisesi oldu. 

S — Bu üç gün zarfında haber verseydiniz Hü
kümet lâzım gelen tertibatı alırdı. 

C — Haber vermeğe vakit kalmadı. Bir de 
işittik ki Menemen vak'ası olmuş, esasen bunların 
mehdilik ilân edeceklerini ve ne maksatla gittik
lerini bilmediğim için haber vermedik. 

S — Bu mehdiler Manisada bulundukları sıra
da halleri nasıl idi? 
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C — Gerçi bir mahallede oturduk. Fakat ken

dimle görüşmezdim. 
S — Ne görüşmezdin derviş olduklarından mı? 
C.— Ben cami müezziniyim. Sabah giderim ay

ni zamanda kurabiye satıp akşam evime gelirim. 
Kendi işimle meşgul olduğum için görüşmem. 

S — Mehdinin eyi ve fena bir adam olduğunu 
bilmiyormusun ? 

C — Görünmezdim bileyim. 
Reis — Maznun Mustafaya, sen ne bilirsin? 
C — Efendim ben bunların öyle bir sui fikirle 

gittiklerini bilseydim Hükümete haber vermeği 
borç bilirdim. 

S — M e h d i Memedi nasıl bir adam olarak ta
nıyorsun? 

C — Serseri bilirim. Yanına bir çocuk alıp 
dışarı gitmiş, o çocuğun babası Hükümete şikâyet 
etmiş. Bunların o vakit Manisadan gayboldukla-
rım anladım. 

S — Mehdi Memetle görüşürmidin ? 
C — Görüşürdüm. 
S — Devrişmi idi? 
C — Bilmem akrabamdır. Vak'adan evvel ken

disini sakallı görmüştüm. 
. S — Ne vakit derviş olmuş ? 
C — Bilmem benim bildiğim dervişler Sütçü 

Memet, Şamdan Memet idi. Mehdi Memet vukuat 
zamanında derviş olmuş. 

S — Sen niye haber vermedin? 
C — Çakır Memedin kahvesinde çocuğu babası 

aramış ben o zaman haber aldım. 
S — Sen de bu adamların vaziyetlerinden şüp

he etmedin mi? 
C — Mahallem ayrı olduğu için kendilerini 

görmezdim. 
Bu sırada asilerden Memet Emin o bilmez 

efendim dedi. 
S — Maznun Mustafa efendiden. Sen Mehdi ve 

arkadaşlarının gittiğini 15 gün sonra haber aldığı
nı soyuyorsun ve Mehdi akrabamdır diyorsun. 
Sana akrabandan kimse bir şey söylememiş mi? 

S — Söylememiş efendim. 
Reis — Sen nihayetten İbrahim Ethem kalk! 
S — Sen ne işttin bakalım? 
C — Küçük Hasanın gaybolduğunu işittim. 

Babasına git Hükümete haber ver dedim. Ondan 
sonra ovaya gittim. Bilâhare köye gittiğimde bir 
Mehdi lâfı işittim. Fakat Mehdi jsim imiş bilmiyo
rum. Ondan sonra vukuat olmuş. 

Reis — Fırıncı Ahmet Efendi sen de kalk? 

S — Hafız Ahmet Mehdi arasında münakaşa 
olmuş sen ne biliyorsun? 

C — Bilmiyorum görmedim. -
S — Mehdi Memedi tanırmısın ? 
C — Tanırım. 
S — Hafız Ahmedi? 
C — Onu da tanırjm, fakat münakaşa meselesi

ni bilmem. 
S — Bunların arasında bulundun mu? 
C — Hayır. 
Asi Memet Emin : Bunlar mehdinin dervişidir. 

Zikir ettiğini ve mahdinin bize ders verip teşbih 
çektiğini bildikleri halde saklıyorlar. 

S — Furuncu Ahmet mehdi ile Hafız Ahmedin 
arasında geçen münakaşa da bulundun mu ? 

C — Mehdi furuncu Ahmet anlatıyor ve bana 
allah gözüküyor diyor. Sütçü Memet Ahmedi uzun 
imam kısık mescitte bunlara hafız Ahmet zikir etti
riyordu bunu bilirimr hatta mehdi ile Hafız Ahmet 
arasındaki münakaşa burada olmuş mehdi Memet 
Hafız Ahmetten münakaşada mehdinin nereden ge
leceğini soruyordu ve Hafız Ahmet cevaben beni 
âdemden 'gelecektir. Fakat kim çok zikir ederse 
mehdilik ona müyesser olacaktır. Umum tarikatin 
ruhu Hazreti peygamberdir diyor. Bunun üzerine 
mehdi Memet Hafız Ahmede mehdi benim deyor 
Hafız Ahmette sen mehdilik yapabilirmisin deye 
soruncada yaparım diye söyliyor. Bunun üzerine 
Hafız Ahmet mehdinin elini öperek muvaffakiyet 
temenni ediyor ve dervişlere bu akıllı bir çocuktur 
kendisi mehdidir siz de ona uyunuz diyor. Ondan 
sonra mehdi ile Hafız Ahmedin arası açılıyor. 

Reis: Hafız Ahmet Efendi sizin mehdi ile ara
nızda münakaşa oldu mu? 

C — Efendim* bendeniz de camide bir çok kim
selere vaiz ve nasihatta bulunuyorum böyle bir şey 
olsa zabitaya ihbar edilirdi böyle sakat sözleri kabul 
etmem doğru değildir. Benim vaizlerimde bir çok 
ümera ve zabıtan ve mülkiye memurları bulunmuş
lardır. Her vaizimde cemaatın miktarı 300 kişiden 
aşağı değildir. Bunun hepsi yalan. 

S — Aranızda dervişlik münakaşası oldu mu? 
C — Kendisini görmedim ve tanımam ki ara

mızda böyle bir münakaşa olsnu. Bunun mahallesi 
bize uzaktır benim hüviyetim herkesçe malûm ve 
müsellemdir. Yalnız bir vaizimde nalıncı Hasan bu
lunduğunu hatırlıyorum. 

S — Mehdi Memedi hiç mi tanımıyorsun. 
C — Tanıyorum. 
Reis: Nalıncr* Hasan Hafız Ahmetle mehdi Me-
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medin tanıştıklarını bitirmişini 

C — Bilmiyorum başka. 
Hafız Ahmet: Küçük Hasandan sorunuz paşa 

hazretleri. 
Küçük Hasan: Ben de bilmiyorum paşa. 
Hafız Ahmet: Memet Emin bana isnat ediyor. 

kendisile mahkemei kübrada muhakeme olacağım. 
Memet: Mahkemei kübra burasıdır. 
Bu sırada söz alan maznun Ramazan, efendim 

biz tatlıcı Hüseyinin evinde toplandığımız sırada bu 
hocanın meselesi konuşuldu. 

Maznun Memet Emin bu konuşma sırasında ho
calar vaiz verirken allah allah deyin dey e visayada 
bulunmıyorlarda daima male sarılın mülke sarılın 
deyorlar diye bir şeylet söyledi. Fakat Memet Emi
nin bu hocanın Mehti Memetle aralarında münakaşa 
olduğunu söylediği hakkındaki iddiası doğru değil
dir. Burada yalan söyliyor. Ben gitmem allah için 
söz söylerim. 

Tatlıcı Hüseyin — Katiyen yalandır, Ramazan 
validesinden ayrılmıştı. Bir gün benden kap istemek 
üzere geldi. Bundan başka geldiği yoktur. Evimde 
kafiyen toplantı olmamıştır. 

Reis — Ramazan şimdiye kadar ifadenizde hep 
orada zikir ediyorduk diyordunuz? 

Ramazan — Bu Hocanın aleyhinde söz olduda 
onun için. Hakikati söyliyorum. Hocanın kabahati 
yoktur. 

Reis — Hoca vaizinde malinize mülkünüze sahip 
olun der. Zaten malına sahip olmıyan vatana da sa
hip olmaz. 

Ramazan — Memet Emin böyle söyledi. Hocalar
dan bahsetti. 

Memet Emin — Senin şeyhin kimdir ? 
C — Sütçü Memettir. • . , 
S — Sende tarikate girdinmi? 
C — Ben cahilim. Sütçü Memet bana gelir sende 

allah allah desene dedi. Bende allahın kulu olurda 
allah allah demezmiyim, oda çok zikir edeceksin ve 
netice bende, başa çıkarmı dedim yoksa ben tarika-
tin ne demek olduğunu bilmem sütçü Memet bana 
tarikatin ne demek olduğunu söylemedi. 

Reis: Ayağa kalk bakalım keçeci Süleyman. 
S — Memet Eminle akrabalığın varan? 
C — Eniştesiyim. 
S — Bunların gaybolduklarını ne vakit haber 

ladin? 
G — On gün sonra. 
S — Geç değil mi? 
C — O vakıta kadar haber almadım. 

S — Evvelce görüşmez midin? 
C — Görüşürüm ve bana dervişlik teklif etti, 

fakat kabul etmedim. 
Mehmet Emin: Esmalardan meczup olmuştu, ben 

yalnız ona değil her kese de teklif ettim. 
Reis — Bekçi Süleyman, bunların gayboldukla

rını haber alınca bir tarafa söylemedin mi ? 
C — Haber vermedim. 
S — Gaybolduğu zaman bir şey anlamadın mı, 

hiç aklına bir şey gelmedi mi ? 
C — Bir şey aklıma gelmedi. 
S — Mehmet Eminin eniştesi olman hasebile 

kaç günde bir konuşursunuz? 
' C — Tarikata intisap ettikten sonra reddettim. 
Beni de tarikata sokmak için cebretti ve seni öldü
rürüm dedi fakat kabul etmedim ve ondan sonra da 
kendisile hiç görüşmedim. 

S — Hiç insan akrabası uzun müddet gaybolur-
da aramaz mı? 

C — Aramadım efendim aklıma bir şey gelme
di. 

Mehmet Emin: Bunların evlerinden kendilerine 
zikredin der dururdum, deli olmuştum. 

Reis — Bekçi Süleyman, Mehmet Emin zikre
der midi ? 

C — Edermiş fakat ben o işe girmediğim için 
ne bileyim ben kendi beş vakit namazımı kılarım. 

S — Mehmet Eminin perişanlığını görünce ka-
yin biraderin olmak hasebile onun hakkında bir 
şey düşünmedin mi, oradan gayboluyor, kendisine 
tuttuğu yoldan ne için vaz geçirmedin? 

C — Düşünmedim haber vermedim yalan söy
lemem. 

S — Bunların gaybolduklarını nasıl haber al
dın? 

C — Bırakmış gitmiş diye işittim başka bir şey 
duymadım. 

Reis: Hafız Ahmet Efendi siz Mehdiyi tanıyo -
rum dediniz, halbuki sizin onu mehdilik için imti
han ettiğiniz hakkında evraklarda delil ve ifade
ler var ne dersiniz? 

C — Katiyen zaten tanımam paşam. 
S — Tanımadığınızda musir mısınız? 
C — Musırrım, tanımadığıma her kes şahittir. 
S — Şahitleriniz kimlerdir? 
C — Kuyucak Mahallesinden Bezaz Hafız E-

min, Bezaz Niyazi Bezaz Manisanın Bektaşkebir 
Mahallesinden Hafız Ahmet ve daha çok şahitler 
vardır. Manisanın üçte biri benim hüvviyetimi bi
lirler. 
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S — Daha fazla şahidin varsa onları da söyle. 
G — Muhacir Hafız Ali Efendi de vardır. 
Beis: Maznun Ahmet Muhtar Efendi, siz kal

kınız. 
S — Mehdi Mehmetle ne vakit tanıştınız? 
C — Bu isimde kimse tanımıyorum. 
S — Giritli Mehmedi tanır mısın? 
C — Yunan zamanından sonra Alaşehir yandı, 

Manisaya geldim. Orada da bir mektep muallim
liği aradım. Evvelâ münhal yok dediler bıraktım 
yine Alaşehir.e döndüm orada muallimlik buldum. 
Ondan evvel ^perişan olmuştum. Buhran içerisinde 
idim. " Müzayakam hasebile maarif müdiriyetine 
müracaat ettim. O vakit Alaşehirde bir münhal 
vardı dedim ve tayin ettiler. îki sene muallim
lik yaptım, Bilâhare hastalandım açığa çıkarıl
dım. 

S — Hastalık geçirdiğini söyledin, Giritli Meh
metle ne vakit buluştunuz? 

C — Hastalanınca Manisaya gönderdiler uzun 
müddet doktor Orhan Beyin yanında yattım sonra 
çıktım param kalmamıştı. 

S — Senin memleketinde çoluk çocuğun var 
mı? 

O — O vakit vardı hastalıktan halkınca yine 
köylerde muallimlik aradım. 

S — Muallimlik ne tarafta aradınız, Alaşehirde 
mi, yoksa Manisada mı ? 

C — Her tarafta aradım köylerde arıyorum fa
kat köyler yanmıştı. Muallimlik bulamadım. Sonra 
Manisada Çarvak ve Araplan kahvelerine 
devam etmeğe başladım. Orada bir Giritli Mehmet 
gördüm. 

S — Bu Giritli Mehmet hangi mahalledendir? 
C — Mahallesini bilmem yalnız oraya çıktığım

da çardak kahveye polisler kontrol etmek üzere 1 
Bekçi Mehmet gelirdi. , Polisle konuşmak münase-
betile bekçi Mehmetle de o münasebetle görüştük. 
Fakat bu Mehdinin mehdilik iddiasında bulunan 
mehti midir bilmem. 

S -~ Menemen hâdisesinde mehdiliğini ilân eden 
Memet senin görüştüğün Giritli Bekçi Memet mi 
imiş? 

C — Her jhangisi olduğunu bilmiyorum, bir 
kaç Memet vardı ben Giritli Memedi tanırım. Bir 
kaç defa kahvede görüştük. 

S — Münasebetin bu kadar mı? 
C — Evet bu kadar dır. Ondan sonra bıraktım 

memleketim olan Alaşehire gittim kendi arazimle 
meşgul olmıya başladım. 

S — Tarikatle alakan var mıdır? 
C —Yoktur . 
S — Mehdiliğini ilân eden Memedin üzerinde 

senin verdiğin bir muska çıkmıştır ne diyeceksin? 
C — Olmaz Paşam. 
S — Vardır ve buradadır? 
C —Hayır . 

• S — Mehdi Memet bu nüshayi ölünceye kadar 
yanında saklamış bu nüshayi ona siz vermişsiniz? 
Şimdi göstereceğiz? 

Bu sırada dosya mey anında mevcut ve Mehdi 
asi Memedin öldüğünde üzerinde zuhur edip ' ' Şeyh 
Ahmet Muhtar,, imzalı nüsha çıkarıldı. 

Maznun: Müsaade buyurun göreyim, Paşa Haz
retleri, öyle bir şey yoktur. 

Maznuna nüsha gösterildi. 
C —,Rebbena hakkı için benim değil paşam. 

Belki başkasınındır. 
S — Senin yazınla karşılaştırdık senin yazına 

benziyor? 
C — Ben yazımı bilirim değildir. Böyle bir şey 

vermedim ve Mehdi ile münasebetim yoktur. 
S — Bekçi Memede de vermedin mi? 
C — Vermedim. 
S — Başka münasebetinde yok yalnız polis va-

sıtasile görüşmek değil mi ? 
C — Evet o kadar. 

Reis — Küçük Hasan sen bu adamı tanırmısnn 
C — Tanırım efendim. Bir defa Manisada Meh

di Memedin evine girerken gördüm. Bu adamın 
başka defada evine gelip kaldığını Mehdinin ka
rısı söyledi fakat ben bir defa girdiğini gördüm. 

Reis — Ne dersin Muhtar Efendi. Bak ne soy
uyor? 

C — Bunlar hep müfteriyat efendim. 
S — Mehdinin ailesi de söylesin ? 
C — Kalmadım efendim. 
Reis — Nalıncı Hasan sen bu adamı tanıyör

müşün? 
C — Mehdi Memet bunun dervişidir. Mehd: 

bu Ahmet Muhtar Efendi sen evliya olmak ister-
misin demiş. O da isterim ama beni de evliyala 
arasına karıştır diyor. Bunun üzerine Ahme' 
Muhtar öyle ise tarikate gir demiş. Mehdide gi
rerim deyince girersin amma esrar içiyorsun se
nin ağzın esrar kokar olmaz diye cevap vermiş 
Mehdi Memet de pek âlâ bir daha içmem diy 
söyliyor. O vakit bilmem kaç bin esma öğretiye 
ve öylece mehdide bunun dervişi oluyor. 

Reis — Ahmet Muhtar Efendi. Mehdi Memed: 
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şahsan görüp konuşmakla bir şey teşkil etmez. Si-1 
zin marifetinizden sonra o adam hain olmuş oluyor. 
inkâr etmekte bir mana yoktur, doğru söyleyiniz? 

C — Memedi bekçi iken gördüm efendim. 
S — Bekçilikten sonra görmedin mi? 
C — Ondan sonra görmedim. 
Asi Memet Emin: Mehdi Memet derviş olduğu I 

zaman bu Ahmet Muhtar Efendi evine gitti. 
Reis — Muhtar Efendi sizin bu Mehdi Me-

medin evine gittiğinizi ailesi de söylerse ne diye
ceksiniz. O da mı yalan söylemiş olur. 

C — Misafir geldi derse bir şey demem. Ben 
Giritli Memedi görünce merhaba, merhaba derim. 
Karısı derse ne diyeyim. 

S — Misafir oldu derse ne diyeceksin ? 
C — Bunlar söyliyor efendim. 
S — Ailesi de söyliyecek? 
C — Belki o vakit davet etmiştir. Gitmişim, 

fakat ben yine o evin Giritli Memedin evi olup 
olmadığını bilmem ben o zaman sarıklı idim her
kes misafireten çağırırdı. 

Reis — İbrahim Hocaya Şeyh Saffet namında 
birisini tanıyor musun? 

C — Tanımam efendim. 
S — Saffet Hoca Manisada vaizmiş? 
C — ibrahim Hoca: ben ekseriya Horos kö

yünde oturduğum için Saffet Hocanın Manisada 
vaizlik yaptığını bilmem. 

Reis — Her iki maznundan bir birinizin isinıle-
rinizide mi duymadınız? 

C — Tanımıyoruz. Burada mevkufiyet müna-
sebetile görüştük dediler. 

Reis — ibrahim Hocaya: 
S — ilk toplantı Osman Efendinin evinde mi 

oldu? Gerek muhabbet, gerek zikir için Osman 
Efendinin evinde ve sonra da Ilyas Efendile yine 
Osman Efendinin evlerinde oldu öyle mi? 

C — Bu efendilerin evinde toplandık. Fakat 
hususî mahiyettedir. 

Ben hakikati arzediyorum. Allah başımıza ne 
yazdise o olacaktır. Paşa Hazretleri Nalıncı Ha
san Osman Efendinin evinde olan toplantıda bu
lunduğunu söylemişti. Hasandan bir şey sorulma
sını rica ediyorum. Bu toplantı nerede ve ne va
kit akşam mı yoksa öğlemi, oldu. Ben ne gün gel
mişim. Söylesin ben onun o vakit Izmirde olduğu
nu isbat edeceğim. Benim geldiğim gün Nalıncı 
Hasan orada yoktu. 

Nalıncı Hasan — Izmirde idim. Fakat yalnız 
ne gün olduğunu bilemiyorum. 

S — Ne için gitmiştin? 
C — Dükân açmıştım. Manisaya geldim, bir 

akşam üzeri yoğurt aldım. Evime giderken Hacı 
Ilyas, manifaturacı Osman Efendi Mutaf Süley
man ve lâz tbrahime rast geldim. Beni gördükle
rinde bunlardan ibrahim Hoca benim elimi tuttu. 
Sen neredesin gayboldun. Zikirlere gelmiyorsun 
dedi. O akşam manifaturacı Osman Efendi de top
lantı olacakmış ben de gittim. 

ibrahim Hoca — Katiyen efendim böyle bir şey 
yoktur. 

Reis — Nalıncı Hasan İzmirden dönüp geldiği
ni söyliyor. 

C — Ben onu o gün orada görmedim. 
Nalıncı Hasan — Baş çavuş Resul Efendi otu

ruyorduk. Bir hoca gelmiş dedim ve hürmet için 
yanına gittim. 

ibrahim Hoca — Katiyen efendim Paşa Hazret
leri bir caninin sözünü dinliyorsun. Benim dinle
mezsin. 

Reis — Hacı Hilmi Efendiye 
Tarikatla alâkan var mı? 
C — Bundan 35 sene evvel Giritte iken intisap 

etmiştim. 
S — ibrahim Hocayı tamrmısın? 
C — Manisaya gelir giderdi. O münasebetle 

tanırım. 
S — ibrahim Hoca ile bir arada toplanırmı-

dmız? 
C — Hayır efendim. Merhaba merhaba deriz. 

hususiyetimiz yoktur. 
S — Osman ve Mutaf Süleyman Efendilerin 

evlerine gitmedin mi ? 
C — Hiç birisile temasım yoktur. 

[ S — Evvelce dervişlikte intisabın varmış, yine 
tarikatın müntesibinini aramazmıydın ? Tarikatın 
müntesipleri arasında uhuvvet olur. 

C — Zaten müslümanlık uhuvvettir efendim. 
S — Hususiyet olursa görüşülür bundan ne çı

kar? 
C — Hususî temasım yoktur. Toplandıkları ev

leri de bilmem.* 
S — Sen hangi mahallede otururdun? 
C — Manisanın Lalapaşa mahallesinde. 
S — Ragıp Beyi tamrmısın? 
C — Tanırım. 
S — Ragıp Beyin tarikatla alâkası var mı? 
C — Bilmiyorum efendini. 

| S — Osman ve Ilyas Efendilerin evlerindeki 
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toplantıda bulundun mu? 

C — Yoktum. 
Nalıncı Hasan — Toplantıda yoktum efendim. 
Reis :— Hacı Hilmi Efendi. 
S — Siz her namaz kıldırdıktan sonra zikir 

yaptırırmışsınız ? 
C — Ben Lalapaşa camii imamıyım. Orasını da 

asker işgal etti. Nerede zikir yaptırıyormuşum. 
S — Ondan evvel. 
C — Hayır efendim katiyen yalan irtikâp et

mem. 
S — Asker camii işgal ettikten sonra hiç bir 

yerde toplanıp zikretmediniz mi? 
C — Etmedik efendim. 
Reis — Asi Memet Emine: 
S — Sen bu adamı tanırmısın? 
C — Tanırım efendim doğru söylüyor. Bu adam 

kendi evinde zikreder. Yalnız biz buraya gelmez
den evvel 20 gün kadar Manisada kırmızı mescitte 
namazlardan sonra tevhit okutturur ve vaiz verir
di. Bundan gayri maznunlar yalan söyliyor. 

S — Senin evinde olan içtimada kimler vardı? 
Sen miraç gecesi mevlut okuttuğunu ve misafirler 
olduğunu söylemiştin. 

C — Birinci içtimada İbrahim Efendi Osman 
Efendi Mutaf Süleyman, Cemal Efendi, îlyas 
Efendi, ve bir de bendeniz Manisada ticaretle meş
gul iken mutemedim olan Ömer Efendi vardı. Bu 
toplantı buyurduğunuz gibi miraç gecesi oldu. 
Evimde mevlût vardı. 

S — İkinci içtimada kimler vardı? 
C — İkinci içtimada da ayni zevat vardı. Kati

yen evimde zikir yapılmamıştır* 
S — Osman Efendinin evinde yaptığınız top

lantıda kimler vardı? 
C — Ayni şahıslar vardı efendim. Orada da zi

kir yapılmamıştır. 
S — Maznun Osman Efendiden soruldu. 
C — Ayni şahıslar vardı efendim. Katiyen zikir 

olmamıştır, öyle telâkki buyurmuşsunuz efendim. 
* Reis Mustafa Paşa — Evde bir hoca efendi 

zikrini yapar namazını kılar Bu hal şayanı 
takdirdir. Yalnız siz evlerde toplanarak başka şey
lerle meşgul oluyormuşsunuz. Bize verilen malû
mat böyle. 

Ne dersiniz Hacı Hilmi Efendi? 
Maznun Hacı Hilmi Efendi — Haşa Paşa Haz

retleri toplanmamız sırf muhabbet etmek vakit 
geçirmek içindir. Çünkü hiç birimiz kahveye çık
maz. 

S — Başka şeyler de var mı? 
C — Hiç bir şey yoktur Paşa Hazretleri, ne hafi 

ve ne cehri zikir yapılmadığı gibi Hükümetin aley
hinde de katiyen bir şey görüşülmemiştir. 

Reis Paşa Maznun Cemal Efendiye — Sizde de 
toplantı olmuştu değilmi? 

C — Lâz İbrahim Efendi bir gün Horos Köyden 
llyas Hocaya misafir gelmiş, bir akşam- ikisi bana 
misafirliğe geldiler. Biz Manisada bir kaç arkadaş 
böylece bazan evlerimizde toplanırız. Fakat Paşa 
Hazretleri: Bunda zerre kadar sui niyet yoktur. 
Hasbihallerle vakit geçiririz. 

Maznun llyas Efendi — Evet Paşa Hazretleri 
Böyledir ve ayni şahıslarla bir akşam ben de hane
ye bir akşam Ragıp Bey de bir akşam Osman Eefn-
dide sohbet etmek için toplanırdık. 

S — Başka kimseler bu içtimada bulunmazını 
idi? 

C — Hayır Paşa Hazretleri. 
Maznun Cemal Efendi — Efendim Ragıp Bey 

miraç gecesi mevlût okuttu. Bendeniz mevlûdu 
okudum. Süleyman Efendi bağ komşumdur. llyas 
Efendi İbrahim Efendiler benden alış veriş ettik
leri için tanırım. Ragıp Beyin evindeki mevlûtta 
da polis efendi kapıya gelerek bakmışlar. Ragıp 
Beyi karakola çağırmışlar dediler. Sonra bizi de 
çağırdılar. Komiser Nail Bey ifadelerimizi aldı. 
Dervişlik ve şeyhlikle alâkanız var mı dedi. Hayır 
ilâhi okuyorduk dedik. Bizi bıraktılar. Bundan bir 
hafta sonra da bu vak'a olmuş bizi karakola gö
türdüler. 

S — Mevlûdu hangi gün okumuşdunuz? 
C — Çarşamba günü okuduk. Bu vak'a salı 

günü olduğuna göre mevlût altı gün evvel okun
muş efendim. 

S — Menemen hadisesini ne vakit ve kimden 
işittin ? 

C — Bendenizi karakola götürdükleri zaman 
polis efendilerden işittim. 

Reis Paşa — Katmerci Memet kaç defa top
landınız ? 

C — Paşam benim yedi nüfus ailem var. Ben 
onları beslemek için börek satmaktan başka bir 
şey yapmam. Hiç bir şeyle alâkam yoktur efendim. 

S — Manisadan bekçi İbrahimi tanırmısın? 
C — Tanırım onun ne ahlâksız adam olduğunu 

Halil Efendi söylemiştir. Kadının evine mektup 
atan o bekçidir. 

S — Onu çağırıp yüzleştirelim. 
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C — Çağırın efendim. 
S — Tarikatla alâkan var mı? 
C — Yoktur efendim. 
S — Reis Paşa Maznun Hafız Halil Osman 

Efendiye — Şeyh Esadı tanırmısınız ? 
C — Tanırım. 
S — Ne suretle tanırsınız? 
C — 312 senesinde îstanbula gittim. O vakit

ten bu adamın Şeyh Esat olduğunu biliyorum. 
Arap Hoca namile maruf bulunuyordu. Tatil gün
leri ders verirmiş. Biz o münasebetle gittik ve bu 
adamın dört dersine bir sene mütemadiyen devam 
ettik. Sonra 315 senesinde Sultan Hamit bunu Er-
bile sürgün etti. Bir zaman Arap hoca ortadan gay-
boldu. Biz ondan sonra döndük yine bir defa da 
342 de İstanbula gittim ramazandı. Sirkecide otele 
indim. Fatihde Kara Salih namında bir hemşehri
me rast geldim. Bunlarla görüştüm. Büyük hoca
lardan kim var kim yok diye sordum. Arap hoca 
var dedi. Ben de bu adam sürgüne gitmişti sonra 
gelmiş dedim. Biraz yanıma üzüm almıştım. Ziya
ret maksadile gittim. Fakat bulamadım. Biraz 
sonra gelmiş bunun Deritçe Nuh namında bir hiz
metçisi vardır. Hocanın geldiğini haber verdi, ho
ca çıktı. 
Hatta beni görünce tanımadı. Benim kendisinde 
eskiden gördüğüm vaziyeti şeklen tahavvül etmişti. 
Yüzünde bir takım çizkiler olmuş kendisile bir az gö
rüştük. Gidecek olduk. O da berayi nezaket bu 
akşam bizde bir çorba içelim didi. Hafız Nuh 
bana kal deyince ben de otel parası vermekten 
ise burada kalayım dedim. Bilâhare yine dönerek 
Manisaya döndüm. Kerimemi nişanlamıştım cihaz 
almak icap etti. İstanbula gittim, aradan bir sene 
geçmişti. Yine yanıma bir az üzüm aldım fakat bu 
defa Erenköyünde olduğunu haber aldım. 

S — Evvelki sefer gittiğinde nerede oturuyor
du? 

C — Çapada . 
S — Şeyh Esat Efendi oğlu ile beraber mi idi? 
C — Hayır oğlunun evi ayrı idi. Devamla: mu

maileyhin Erenköyünde olduğunu anlayınca oraya 
gittim hediyelik üzüm verdim, selâmlıkta istira
hat etmekte iken yine hizmetçi Hafız Nuh burada 
kal dedi. Kaldım cihazı alarak Bursa tarikile dön
düm. * 

•S — Sizi tarikate davet etti mi? 
C — Hayır davet etmedi. 
S — Haber aldığıma göre siz Şeyh Esadın mü

ritliğini kabul.etmiş ve sonrada çıkmışsınız buna 

ne dersiniz? 
C — Hayır efendim. 1322 de Hicazdan döndü

ğüm zaman Akhisarda Seyit Celil Efendi vardır 
ona intisap ettim. Bilâhare bu zat vefat etti. 
bende vaz geçtim, tarikat boş zaman ister. 

S — Istanbuldan üçüncü bir gelişiniz oldu mu? 
C — Evet oldu. Rahmanlı köyünde akar bir 

su vardır, taaffün etmişti. Köyün sıhhati namına 
bu suyu borularla köye getirilmesini düşündük. 
Zaten bu suyu köy kanununun sarahati olduğun
dan kanundan istifadeyi teemmül ettik. Köylüye 
bu noktai nazarımı teklif ettim. Bu suyun köye 
gelmesi 2 500 lira paraya mütevakkıftı. Beni ve
kil ederseniz bu parayı temin ederim. îzmirde İs
mail Hakkı Beyden 2 500 liralık su borusu almış
tım. Heyeti ihtiyariyede tebeddülat oldu. Köy ka
nunu mucibince su boruları namına toplanan pa
ralardan 300 lirasını yeni heyeti ihtiyariyeden 
ikinci muhtar zimmetine geçiriyor, halbuki bu 
boruların parasını vermeği ben teahhüt ve tekef
fül etmiştim. Muhtarı sıkıştırdık, şiddet göster
dim muvaffak olamadım aramız açıldı. Boru sa
hibi ise beni sıkıştırmağa başladı bittabi borç be
nim kendi şahsıma ait olmadığı için tesviye etmi
yordum. Bunun üzerine İsmail Hakkı Bey icraya 
müracaatla emvalimi haczettirdi. .Bir zaman te
hiri için İsmail Hakkı Beye müracaat ettim isede 
ben seni tanırım tehir edemem dedi. İcra bir ta
raftan tazyik etmeğe başladı. Muvakkat bir zaman 
için borçtan kurtulmak üzere istanbula gittim. İş
te üçüncü gitmekliğimin sebebi budur Paşa haz
retleri. 

Bu sırada celp,olunan şahit Jandarma Ali E-
fendinin yeminle dinlenen ifadesinde: 

Reis Paşa Jandarma Ali Efendiye: 
S — Sen berber Ahmedin Hafızı tanır mısın? 
C — Tanımam. Paşa Hazretleri. Birisi minareye 

çıkmıştı. Bir askerden sordum müezzin dedi ve yi
ne bir asker minareden silâh sesi geldi dedi ben de 
silâhı işittim silâhın nevini tayin edemedim. 

S — Sen minareye yakın mı idin? 
C — Çevirme hareketi yaptırmağa çalışıyor- -

duk. 
S — Tütüncü Haydardan ne vakit benzin al

dın? 
C — İş bittikten sonra bunlardan ikisi kaçmış

tı tutmak üzere otomobil ile takibe gidecek idik. 
Benzin lâzım oldu. Tütüncü Haydan bir askerle 
evinden çağırttık. 

S — Sen Haydarı tanır mısın? 
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C — Jandarmayım ayni zamanda şoför oldu

ğumdan tanırım. 
S — Vak'a zamanında dükânı açıkmı idi? 
C — Farkında değilim. 
S — Silâh sesi nereden geliyordu ? 
C — Askerler minareden geliyor dediler. Vak'a 

bitmişti. Ben de meydanda idim. Birisi bana mey
danda 'durma ve dolaşma seni de vuracaklar dedi. 

S — Bu silâhın minareden atılması imkânı 
var mıdır? 

C — Askerler öyle söylemişti. O vakit sükûnet 
bulmuştu. 

Reis — Manisalılar ayağa kalkın. 
Maznun Ahmetoğlu Memet çavuş Tütüncü Ha-

sanoğlu Hasan, Hüseyinoğlu Mazlum Halil ve 
Mustafaoğlu Memet kalktılar. 

S — Sizin tarikattan alâkanız var mıdır ? 
C — Yoktur efendim. 
S — Müritliğiniz de yokmu? 
C — Yoktur efendim. 
Reis — Nalıncı Hasan. 
S — Bunların hangileri derviştir? 
C — Ahmetoğlu Memet Çavuş, Tütüncü Hasan 

oğlu Hasan ve Hüseyinoğlu Mazlum derviştirler. 
Şeyhleri de Hafız Ahmettir. Diğer Haliloğlu Halil 
ve Mustafaoğlu Memedin alâkaları yoktur. 

Reis — Ahmetoğlu Memet Çavuşa. 
S — Tarikattan olursun da kendi kendine zik

redersin. 
C — Hayır efendim tarikattan değilim kendi 

işimle meşgulüm. 
S — Ne iş yapıyorsun. 
C — Çulhacıyım. 
S — Nalıncı Hasan söyle. 
C — iftiradır. 
S —Neden? 
C — Bana borcu vardır vermedi. Onun için ga

rez ediyor. 
Asi Nalıncı Hasan — Borcum vardı. Fakat 

ödedim efendim. 
Memet Çavuş — Kara Köyden Aktar Ahmet 

biliyor dedi. 
Hasanoğlu Hasan — Benim de alâkam yoktur 

efendim. 
Re i s— Sen ne i şyapıyorsun? 
C — Müezzinlik yapıyorum. 
Reis — Hüseyin Mazlum Efediye«? 
S — Senin de tarikatla alâkan var öylemi ? 
C — H a y ı r efendim yoktur. Yalnız hoca zade-

S —*Ne iş yapıyorsun? 
C — Saatçilik yapıyorum. 
S — Derviş olduğunu baş,kas* söylerse ne der

sin. 
C — Alâkam yoktur efendim. 
S — Ne vakit sakal bıraktın? 
C — Paşam saRal bırakmak sünneti seniyeden-

dir. Evvelce bırakmıştım. Fakat bilâhare ebevey
nim razı olmadı. Yine kestim. Şimdi sakallı görü-
nüyorsam da bir aydanberi mevkuf bulunduğum 
için sakalım büyüdü. 

Reis — Hacı Ahmetoğlu Talat Efendiye. 
S — Sen ne iş yapıyorsun? 
C — Terzilik yapıyorum efendim. 
S — Âyinlerde ve zikirlerde yapılan toplantı

larda bulundun değilmi? 
C — Bulunmadım. Yalnız 15 gün evvel İstan

bul a gittim. Avdetimde karakola çağırdılar. O va
kit bir mehdijik meselesi olduğunu bu çocuklardan 
karakolda işittim. 

Nalıncı Hasan — Paşam bu adam toplantılarda 
yoktu. Gerçi bunun da şeyhi vardır. Fakat bilâhare 
öldü. Ondan sonra yine tarikata intisabını muha
faza edip etmediğini bilmiyorum. 

Reis: Talat Efendiye: 
S — Istanbula ne için gittin ? 
C — Mal almak üzere gittim efendim. 
Asi Mehmet Emin; elan derviştir efendim, 

Şeyh Esat için kutbulâzamdır, Talatın arasında mü
nakaşa olurdu. 

Maznun Talat: Efendim, derviş Mehmet tenbel-
liği ile maruf bir adamdır. Buna pantolon dik
miştim, kendisinden para istedim vermedi. Bu Meh
met Emin onunla temasını görüyorum. Kendisine 
sen bu derviş Mehmede uyma dedim. Onun için 
bana düşmanlık ediyor. Ben terziyim asrî ha
yata alışmış bir gencim, dervişlikle alâkam yoktur. 

S — Mehdi Mehmedi nasıl bir adam olarak ta
nıyorsun?» 

C — İkide bir bir takım saçma şeyler ve safsa
talar söyler serseridir. Yedi sene evvel kendisini 
beçki tayin etmişlerdi. Bir akşam dükânımın ya
nından geçti sordum, para çıkıyor mu dedim, o da 
çete olduğum sırada daha eyi para kazanıyordum 
dedi idi. 

S — Kimin çetesi imiş? 
C — Ne çetesi olduğunu bilmiyorum. 
S — Ne tarafta ve ne zamanlarda idi? 
C%— Yunanlılar zamanında çete.imiş fakat ki

min çetesi olduğunu bilmiyorum. Paşa Köy taraf-
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lannda çetelik yapıyormuş. .Bu Ahmet Muhtar E-
fendi de o zaman mecnun gibi pejmürde bir kiya-
fette geziyordu. ^ Hatta bunun için Mehdi Mehmet 
bu evliyadır derdi. Benim babamın babası yani 
dedem şeyh İmiş kadiri tekkesi karmış bilâhare 
ölünce tekke hayatı aile arasından kalktığı halde 
yine halk bize kadiri, kadiri di^e tavsif ederler. 

S — Derviş Mehmet ile alâkan var mı? 
C — Yoktur, zaten mesleğime uymaz kendisini 

fazla tanımam. 
Mehmet Emin: Ali Çavuşun kahvesinde her va

kit görüşürlerdi. 
Reis: Maznun sen, Çekili Ali Çavuşa: 
S — Mehdi Mehmet bu Talat ile temas ederler 

. mi idi? 

Reis: Maznunlardan manifaturacı Osman Efen
diye: 

S — Siz îstanbula Gülcemal vapuru ile mi git
miştiniz ? 

C — Evet. 
£> — O vapurda Nalıncı Hasan da var mı idi ? 
C — Varmıştır, efendim fakat ben farkında de

ğildim. O beni görmüş ben onu görmelim. 
Reis: Bu sırada berayi muvacehe celbedilen 

Düzceli Mehmet Efendiden: • • ' 
S — Mehmet Efendi, siz Osman Efendiyi tanır 

mısınız? 
C — Bir buçuk sene evvelden beri tanırım efen

dim. 
S — Osman Efendi îstanbula gitmiş siz de o 

vapurdamı idiniz? 
C — Ben de ayni vapurda idim. 
S — Osman Efendi de o vapurda mı idi? 
C — O da o vapurda bulundu. 
S — Nalıncı Hasan da var mı idi? # 

C — Üçümüz bir arada idik efendim. 

C — Hakikaten kahveme gelip görüşürlerdi. 
îcabı düşünüldü. Şeyh Esadın muhabere ev

rakı meyanında mektup zuhur eden Aydının Köşk 
Nahiyesinden Şeyh Karyesinden Ali amca ve rü-
fekasının hanelerinin taharrisile elde edilerek mu
habere evrakının zabıt ve müsaderesi ile muhake
meye irsali ve merkumanın kezalik izamları zım
nında müddeiumumiliğe müzekkere yazılmasına ve 
duruşmanın 20/1/1931 salı gününe talikine mütte-
fikan karar verildi. 

19/1/1931 
Reis Âza Âza Âza 

Mustafa Demir Ata Ziya 
Âza Kâtip Kâtip 

Baha Kemal İhsan 

Maznun: Osman Efendi hangi vapurda imişsi
niz efendim. 

Mehmet Efendi: îstanbula gitmiştik, ibrahim 
Hocaya tesadüf ettik, Beykozda ziyaret edersiniz 
dedi. Biz de Osman Efendi ve Nalıncı Hasanla 
ben Beykoza gittik. Bir gece îbrahim Hocanın e-
vinde Osman Efendi Cibalide tütün inhisarı muha
sebecisi namında birisini ziyaret edecekmiş, Cibali-
nin ne tarafta olduğunu bana sordu. Birlikte git
tik orada bir boğça verdi. Sonra ben ayrılacağım 
sırada yarın cumadır, Sultan Ahmede gel görüşe
lim bir gezinti yaparız dedi. Ferdası günü Osman 
Efendi ve yanında muhasebeci arkadaşı olduğu 
halde Sultn Ahmette buluştuk. Fakat ben o muha
sebecinin ismini bilmem. 

Maznun Osman Efendi: Bu adam memleketi im
dir. ismi de Ahmet Efendidir. 
• Reis: Şahitten; vapura hepiniz beraber mi bin

diniz ? 
C — Beraber bindik efendim. 
Reis: Beykoza gitmezden evvel mi bunlarla bu-

Reis Mustafa Paşa, âza Miralay Ata, Miralay Demir Ali, Kaymakam Ziya ve Baha Beyler. 

Müddeiumumi Muavini Fuat Bey. 

Zabıt kâtipleri Kemal ve îhsan Efendiler.^ 

Bu gün muayyen vakitte mahkeme heyeti yukarıda atları yazılı zevattan müteşekkil olduğu halde 
mevkuf bulunan maznunlar getirilerek bağlı olmaksızın mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Bersabık ve 
alenen muhakeme icrasına duruşuldtfc 
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îuştunuz ? 

C — Esat Efendinin evinde ikisini de gördüm. 
Oradan ibrahim Efendiyi alıp Beykoza gittik. 

Reis: İbrahim Efendinin evinde neler görüştü
nüz? 

C — Komşular geldi oturup konuştuk, ben de 
burası çok güzel bir mevkidir dedim. Ben saatçi
yim bari burada kalır saatçilik yaparım dedim. 

İbrahim Efediyi bir defa Düzeede iken camide 
hutbe okumuştu. O münasebetle kendisini tanırım. 

Reis: Cibaliye gittiğinizde Hasan da beraber 
mi idi? 

C — Biz Osman Efendi ve Hasanla beraber git
tik, sonra ben onlara benim işim vardır, artık ben gi
deceğim dedim. Osman Efendinin teklifi üzerine 
ferdası günü Sultan Ahmette buluştuk. Yanında 
Cibalideki gördüğüm Efendi de vardı. Bu efendi
nin birde kardeşi olduğu halde Osman Efendiyle 
Fatihe gidip cuma namazını kıldık. Ben iki saat 
sonra bunların yanından ayrıldım. Hana gittim, 
ondan sonra da Düzeeye hareket ettim. 

Reis: Şeyh Esadın evinde kaç gece kaldmız ? 
C — Bir gece kaldık. 
S — Sizden başka yabancılar var midi? 
C — Vardı fakat onları tanımıyorum. 
Reis: İmam İbrahim Efendiye: 
S — Haniya siz Nalıncı Hasanı hiç tanımam 

delmiştiniz. 
C — Istanbulda gördüm tanırım efendim. 
S — Evinde yattığını söylemediniz. 
C — Eski ifademde vardır efendim. 
Reis: Manifaturacı Osman Efendiye: 
S — Osman Efendi sen vapurda Nalıncı Hasan 

ile! beraber olduğunu hatırlamıyorum demiştiniz. 
C — Kuvvei hafızam o kadar yerinde değildir. 

Şi^ndi şahit Mehmet Efendi söyleyince hatırladım 
efendim. 

Reis: Maznun Hafız Ahmet Efendiye: 
S — Siz Laz İbrahim Efendile muhaberede bu

lulmadım diyordunuz. Halbuki ise Laz İbrahim 
tarafından size yazılmış mektuplar vardır. 

C — Tahattur edemiyorum efendim. 
Reis: Şimdi hatırlarsınız, okuyacağım dinleyi

niz diyerek 11 nisan 1927 tarihli ve İbrahim imza
lı mektup okutturuldu. 

S — Ne diyeceksiniz Ahmet Efendi? 
C — Şimdi hatırladım Paşa Hazretleri, geçen 

şene bendehaneye Zeki Hoca namında bir kadın gel
di. İmam İbrahim Efendinin 10 -15 kadınla yap
tırdığı bir zikir esnasında bulunduğundan bahsile 

İbrahim Efendinin Feyizli bir adam olduğunu söy
ledi. Ben de bu mecnunane bir hareketti, çünkü 
seri şerifin aleyhindedir dedim. Ve o zikir esnasın
da erkekler de var midi deyince vardı dedi. Ben de 
böyle şey olmaz işte bizim kadınla aramızda olan 
bu muhavere Laz İbrahimin kulağına gitmiş, bende
nize teessüf ane olarak işbu mektubu yazmıştır. 

Reis — Hafız Cemal Efendiye: 
S — Bu mektup hakkında ne biliyorsun? 
C — Benim bundan malûmatım yoktur. 
Hafız Ahmet Efendi: Efendim, bendenize bu 

mektubu Cemal efendi vermedi başka birisi verdi. 
o adam mektubu getirdiğinde Cemal Efendi şu 
mektubu sana vermek üzere benimle gönderdi. 0-
nada İbrahim Eferidi vermiş diye söyledi. 

Reis — Cemal Efendi yine hatırlamadınız mı i 
C — Kafiyen hatırımda değildir efendim. 

Bana nereden mektup gelecek, göndermek lâzım 
gelse posta ile gönderir. Ben ne için vasıta olayım. 

Reis — Mektup elden de gönderilebilir dediler. 
İbrahim efendi siz Hafız Ahmet Efendiye böy

le bir mektup gönderdiniz mi? 
C — Kat 'iyen. Bir bakayım dedi. Bu sırada 

mezkûr mektup kendisine gösterildi. 
İbrahim Hoca haşa, katiyen benim yazım değil. 

Vallahi tallahi. Olsa yazdım derdim. 
Reis — Yazı senin olmaz da ifade senin olur? 
C — Hayır ne yazı benim ve ne ifade. 
Reis — Yalnız bu mektup değil daha vardır 

onları da okuyacağım? 
Maznun — Hayır Paşam, zikir filân böyle şey

ler yoktur. Zamanın nezaketi karşısında bunu ba
na atmak istiyor. 

Reis — Demek sen yazmadın? 
C — Yazmadım ifadede benim değil. 
S — Hafız Ahmet Efendi size bir zikirden do

layı ' ' mecnunane bir hareket demiş siz ondan böy
le bir mektup almadınız mı? 1 

C — Uydurmadır efendim. 
Reis — Maznun Hacı Hafız Ali Osman Efendi

ye: 
S — Siz böyle bir mektup meselesinden haber 

dar mısınız. Hafız Ahmet Efendi size böyle bi 
şeyden bahsetti mi? 

C — Hatırlamıyorum mektup filân söylemedi. 
Reis — İbrahim Efendiye: 
S — Siz Yüzbaşı Nihat Efendi namında birisin: 

tanıyor musunuz? 
C — Tanırım. Efendim. 
S — Bu adam Siirtten size hiç bir mektup yaz 
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di mı? 
" C — İhtimal yazdı. iki üç sene bir taburda bu
lunduk. Kendisini tanırım. 

S — O adam size Siirt ahvalinden haber ver
di mi? 

C — Mektubu var fakat ahvalden haber ver
mezdi. 

Reis — Elimizde bir mektup vardır. Yüzbaşı 
Nihat Bey size kurt isyanı oluyor, fakat bunların, 
sizin gibi şeriatle alâkası yok. Yalnız alelade kı
yamlarda bulunuyorlar. Bir zabitimizle iki neferi 
şehit ettiler diye size haber vermiş? 

C — Bu adam bana haber gönderiyordu, hatta 
para ederse daha gönderelim. Muhaberemin şekli 
budur, isyan filân yok. 

Reis — Yani oradaki isyandan bahsediyormuş? 
C — Hayır öyle bir şey yok. zaten arzetmiş-

tim. Benim aklımda hastalık vardır unutuyorum. 
kendisini tanıdığını söyledim yalan söylemem. 

Bu sırada mevzubahs Nihat Beyin İbrahim 
Hocaya gönderdiği mektup okundu. 

İbrahim Hoca: Yok efendim. Böyle bir şey yok. 
Reis — Bu son hadiseden dolayı Menemene ge

lirken, Hafız Osman Hocaya yazdığın bir mektup 
vardır. 

C — Yazdım. Camide tutuldum nereye gitmek
te olduğumu bilmiyorum bana harçlık gönder de
dim. Yalnız o mektupta iki satır yazı vardır. İşte 
o yazı benim değildir sonradan ilâve edilmiş. Hat
ta müstantıklıkta da ifade verirken bu yüzden kız-
dım.Mezkûr ilâve Hükümet memurları tarafından 
yapılmıştır. 

S — O ilâve nedir fena bir şey mi? 
C — Mektupta "telâş etme,, tabiri konulmuş. 

Onu ben yazmadım. 
S — Telâş etme denebilir bundan ne çıkar1? 
C — Mutasavvifenin bir beyti var başka bir şey 

yok. 
Reis — Hafız Hacı Ali Efendiye: 
S — Sizin İbrahim Hoca ile münasebetiniz ne 

vakitten başlıyor? 
C — Yeni bir cami yapılmıştı resmiküşadı ola

caktı. Manisa müftüsü de gelmişti. Orada İbrahim 
loca beni gördü. Seni sevdim ne için 
jize de gelmiyorsun ben hatibim gel görüşelim dedi. 
ime bir daha bir miras meselesinden dolayi mah
kemeye gitmek üzere Manisaya geldim kendisine 
/ine tesadüf ettim bize gidelim dedi ve tarikattan-
uısmız dedi. Evet intisap etmiştim fakat işten 
güçten devama vakit bulamıyorum dedim. Sonra bu 

konuşma sırasında mumaileyh idare olmadığından 
bahsetti. Ben de köye dönünce kendisine bir miktar 
erzak gönderdim. 

S —Ne vakitti? 
C — 4 sene evvel cami yapıldığı zamanda. 
Reis: İmam İbrahim E efendiye? 
S — Yazdığınız mektupla Hacı Hafız Ali Os

man Efendiye ne diye haber gönderdiniz. Başka bir 
maksadınız var mı ? 

C — Harçlık istedim. 
Reis: Hacı Hafız Ali Osman Efendiye? 
S — Bu mektup muamelesi hakkında bizi tenvir 

ediniz. 
C — İmam İbrahim tutulmazdan iki gün evvel 

birisi yatsı namazından sonra getirip bir mektup 
verdi. Evde okudum mektubunda "mucibi teessür 
bir şey yoktur. İzmire isticvap için gidiyorum,, 
diyor hatta ben de zannettim ki bir yerde zikret
mişte onun için tutmuşlar. Mektubun bir yerine 
kadar okuyup bu fıkrayı gördükten sonra alt tara
fını okumadım öyle kaldı. 

S — Bu mektubun alt satırlarını mı okuyama-
dınız. 

C — Evet hepsini okuyamadım. 
S — Bu mektup sendenmi çıktı ? 
C — Evet benden çıktı. 
S — Mektubun şekli tahririni söylersiniz değil-

mi? 
C — Tamamile hatırlıyamıyorum efendim. 
S — İbrahim Efendi size yazdığı bu mektubun 

elde edilmesini müteakip yabancı bir satırların 
ilâve edildiğini söyliyor, bittabi siz bunu bilirsiniz. 

C — Bir defa göreyim efendim, yazısı ise anla
şılır. 

S — Bu mektup sizin elinize iki parça olarak 
mı geçti? 

C — Hayır efendim bir parça idi dedi. 
Bu sırada kendisine mektup gösterildi. 
Hacı Hafız Ali Osman Efendi: İfadesine devam

la bu mektuptur efendim. İçerisinde "pazar,, keli
mesinin olduğu yere kadar okudum, mütebakisini 
çıkaramadım. Ondan sonra bu mektup bizden alı
nınca Manisada benim okuyamadığım kısmı İbrahim 
Efendinin kendisine okuttular. 

İbrahim Hoca: Bu mektubu bana Manisada müd-
dei umumî bey okutturdu. O vakit ilaveli dediğim 

; iki satır yazı mektupta yoktu. Bilâhare burada 
müstantiklikte okuttukları sırada ilâveyi gördüm. 
O vakit kızdım ve okumadım çünkü o ilâveyi ben 
yazmamıştım. 
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S — Hacı Hafız Ali Osmandan yalnız muavenet 

istediniz değil mi? 
C — Harçlık istedim efendim. 
S — Harçlık istemek yardım demek değil midir ? 
C — Tabiî para gönder demektir. 
Nalıncı Hasan: Hacı Hafız Ali Osman efendi 

İbrahim hocayı da ziyarete gitmiş midir. Paşa haz
retleri bu cihet kendilerinden sorulsun. 

Hacı Hafız Ali Osman Efendi: Paşa hazretleri 
arzetmiştim. îstanbula gidişimin üçüncü seferinde 
İbrahim Efendile beraber gittik. 

Reis: Nereye gittiniz? 
C — Şeyh Esadın Evine saat üç buçukta gittik 

saat bir buçukta vapurdan indik oradan Muradiyeli 
Osman Efendi ve ibrahim hoca ile beraber gittik. 

S — Şeyh Esadın evinde ne kadar kaldınız ? 
C — Yirmi gün kadar kaldım. Köşkünde dur

madım, bağında ayrı ayrı odaları vardı o odaların 
birinde yattım. 

S — Şeyh Esadın evine sizin gibi böyle müsa-
firler gelir gider mi? 

C — Gelen giden oluyor. Hatta ben bir ufak bir 
odada yattım o odada saman varmış ben yatacağım 
diye odayı boşalttılar. 

Nalıncı Hasan: Paşa hazretleri o oda Hacı Ha
fız Ali Osman Efendi için yapılmıştır. 

Reis: öyle mi? 
C — yalan efendim. 
S — Bu kadar bir çok müsafirler istiap edecek 

Şeyh Esadın köşkünde odalar var mıdır 
C — Köşk büyüktür ayrı ayrı misafir odaları 

da vardır. 
S — Şu halde sizin için ayrı bir oda yapılmasına 

mahal var midi ? 
C — Köşk büyüktür. Sureti mahsusada oda 

yapılmasına lüzum yoktur. Esasen Hasanın dediği 
yalandır. 

S — Sen Şeyh Esada mektup yazarmidin ? 
C — Yazardım efendim. 
S — Sen evvelce işinin çokluğundan tarikatı 

terkederek alâkanı kestiğini söylemiştin. Halbuki 
yine tarikattan bahis şeyh Esada gönderilmiş mek
tupların var değilmi? 

C — Benim f arisi bilgim noksandı, kendisinden 
rubaiyat dersi almak için gittim. 

S — Esat Hoca tarikatından mıdır? 
C — Resmî şeyhtir Kendisini biz arap hoca diye 

tanırız. 
S — Resmî şeyhtir diyorsunuz. Kanunen tek

keler seddedildikten sonra ne diye resmî bir şeyh 

• diye gidip ziyaret ediyorsunuz ? 
C — Ondan evvel resmî tekkesi olduğu için 

bundan dolayı resmi şeyh dedim. 
S — Esat Hocanın tekkesi ne zaman kapanmış ? 
C — Kanun çıktıktan sonra. 
Reis — Şu halde tekke kapanmış Erenköydeki 

köşke nakletmiş atı arabası her içinde orasını tek
ke yapmış ve ondan sonra da sizin gibi müridan 
için o köşk küşade eylemiş? 

C — Misafirleri gelip gider efendim. 
S — Bu kadar ziyaretçi bu kadar misafirin iaşe 

ve ibatesi nereden geliyor? 
C — Bilmiyorum efendim. 
S — Şeyh Esat Efendi tarikata menusp olmı-

yanları da köşke kabul ediyormu idi? 
C — Bilmem gelen gider olur. 
Reis — Siz çok safiyane hareket ediyorsunuz. 
Reis — Maznunlardan Hafız Cemal Efendiye. 
S— Cemal Efendi siz Hacı Hafız Ali Osman 

Efendile Rahmanlıya ne vakit gittiniz? 
C — Mevlût okumak üzere Osman Efendi da

vet etmişti. Mevlût okundu, ferdası günü avdet 
ettik. 

Osman Efendi — Bir mevlût okuttum, Cemal 
Efendinin sesi güzledir diye davet etmiştim. Fer
dası günü dönüp gittiler. 

S — Bu mevlût okuma hadisesi ne vakitti? 
C — Tahminen üç sene vardı. 
S — O halde bu ziyaretler üç dört senedenberi 

devam ediyor öylemi? 
C — Yekdiğerimizle tanıştıktan sonra efendim. 
Hafız Cemal Efendi — Paşa Hazretleri Hacı 

Hafız Ali Osman Efendiyi 35 sene evvel îstanbul-
da tahsilde iken mektep arkadaşı olmak hasebik 
tanırım. 

Reis — Esasen yekdiğerinizle tanışmamış olsay
dınız böyle mahrem ve saklı yollardan yürümez
diniz. 

Cemal Efendi — Hayır Paşa Hazretleri, öyk 
değil temaslarımız saklı olmamıştır. Öyle muzır 
bir şey de yoktur. 

Bu sırada Hafız Ali Osman Efendinin Şeyh 
Esada hitaben yazmış olduğu mektup okutturuldu. 

Hacı Hafız Ali Osman Efendi — Doğrudur 
efendim. 

Reis — Bu mektubun tarihi 19 teşrinisani 193C 
olarak gözüküyor. Siz ise ifadenizde çoktan tari 
kattan vaz geçtiğinizi söylemiştiniz. Şu hale naza
ran ef'alinizle akvaliniz arasında bir tezat vardır 
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C — Arzetmiştim Paşa Hazretleri, deyinden j 

kaçtım. Bir su meselesi vardı. îşte borular almış
tık parası verilmedi. Alacaklı sıkıştırdı. Ben onun 
üzerine îstanbula gitmek üzere Manisaya geldim. 
İbrahim Efendiye tesadüf ettim. Bana nereye gidi-1 
yorsun dedi. Ben de îstanbula gideceğimi söyledim. 
Bunun üzerine ben gideceğim, üç gün sonra bera-< j 
ber gidelim dedi. Bu suretle sözleştik. Cumartesi | 
günü beraberce gittik. 

S — Siz tarikattan vaz geçtiğinizi soyuyorsu
nuz. Halbuki mektubunuzda ihvanlardan tarikat
lardan bahsediyorsunuz. ı 

C — Mektupta tarikat lafzı yoktur. İhvan ise ı 
hocalar beyninde ahippa demektir. 

S — Yani nasıl tevil ederseniz öyle oluyor de-
ğilmi? 

C — Hayır her yere yazdığımız mektuplarda 
böyle tabirler kullanırız. 

Reis — Maznun Hacı Hilmi Efendiye. 
S — Hüseyin Fehmi Efendi isminde bir kimse

yi tanırmısmız ? j 
C — Evet tanırım. 
S — Sizden Hüseyin Fehmi Efendiye ve Hüse-ı 

yin Fhemi Efendiden size mektuplar var. 
Maznun Hilmi Efendi: Ondan bana var amma 

aenden ona mektup yok zannederim, hatırlamıyo
rum. 

Bu sırada Hüseyin Fehmi Efendinin Hafız Hil- j 
mi Efendiye gönderdiği mektup okundu. 

Maznun Hilmi Efendi: Şimdi hatırladım efen-
iim. 

S — Geçen gün şeyhlikle alâkam yoktur, 25 se
ne evvel vardı, sonra bıraktım kendi kendime zik-
'ederim demiştiniz, bu mektupta ise telkini zikir 
/ar? 

C — Hüseyin Fehmi Efendinin babası benim 
laç refikimdir. Bunun babası meşahiytendir. Uzun 
/olculuk yaptım, mumaileyh Fehmi Efendi bana 
senin de tarikata intisabın var mı demişti, vardır 
:akat memleketten geldikten sonra bıraktım dedim. 
Salihlide iken ramazanda ders okuttum, Akhisarda 
*esmî vaizdir. Kendisi hastalıklı idi. Ders okut-
naak üzere beni çağırıp ve ben bulunmadığım sırada 
üersi sen okut dedi. Ben de kendisine rahatsızım 
jelemem diye cevap verdim. 

S — Bu mektupta tarikata ait tabirat var. 
C —- Eskiden tarikat mensubininden bulundu

ğumdan o tarikatı yazdım. Benim vaizlerimde bir 
ok ümera ve zabitan bulunmuştur. Vaizlerim ah-
âkî, ilmidir. Hükümetin aleyhinde söz sarf etmem, j 

j etmişsem meziyeti ilmiyem haram olsun. 
S — Telkini zikir vardır. 
C — İntisabım olduğu için infiradî ve şahsî ola

rak zikret manası maksuttur, yoksa âlemi başına 
I topla zikret demek değildir. 

S — Başkasının nasayihine senin ihtiyacın var 
j mı ki size o da mektup yazıyor. Harekâtınıza mü-
I nasebet tarikile öyle mi ? 
I C — Babasile olan arkadaşlık dolayısiledir. 

Mehmet Emin tarikatla alâkası var dedi. 
S — Bu tarikatta 35 sene bir hayat geçirdiği

niz anlaşılıyor. Hüseyin Fehmi Efendi sizden daha 
kadim mi ki onun nasihatlarına ihtiyacınız oluyor? 

C — Ben o kadar hizmet etmedim, onun hizmeti 
daha çoktur. 

S — Şu halde hizmet edebilmek için nesayiha 
! ihtiyacın oluyor. 

C — Orasını tefrik edemem. 
S — Münasebetiniz ondan sonra yine devam et

ti mi? 
C — Fazla münasebet ne olacak hoş beşten iba

rettir. Yirmi seneden beri görüşürüz, münasebet te 
on dokuz sene oldu. 

S — Bu müddet zarfında hiç görüşmediniz mi ? 
i C — Senede bir defa. 

S — Münasebetiniz yalnız mektuplaşmaktan iba
ret midir ? 

C — Yemin ederim bundan başka mektup yok-
I tur, zaten muhaberede ehil değilim tahrirî kudreti 
ı kalemim mefkuttur. 

S — Edip değilsiniz, fakat meramınızı anlatabi
lirsiniz. 

C — O kadar yazarım fakat yazımda ihmal ede
rim, bana mektup yazan olursa ancak iki üç ayda 
eevap verebilirim. 

Reis: Laz İbrahim Efendiye : 
S — Siz hangi tarihte Bursaya gittiniz ? 
C — Başımda ekzema vardır. Tebdilhava için 

Bursa kaplıcalarına gittim. 
S — Ne kadar kaldınız? 
C — İki üç sene kadar kaldım. 
S — Bu müddet zarfında nerede oturdunuz? 
C — Evde oturdum. 
S — Kimin evinde kalıyordunuz? 
C — Muallim bir hemşerim vardır, onun evinde. 
S — Bursada iken Şeyh Esat ve oğlu Mehmet 

Ali ile muhaberede bulunuyor midiniz? 
C — Hatırlamıyorum, arzetmiştim hafızam za

yıftır. 
I S — Hiç mektup yazmadınız mı? 
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C — Unutmuşum hatırlamıyorum. 

S — Kayseri taraflarına gittiniz mi? 
C — 1341 senesinde Niğdede Cavit Paşa fırka

sında hastane imamı idim, bilâhare hastane iki kıs
ma tefrik edilerek bir kısmı Kayseriye nakletmiş bir 
az da orada ders veriniz dediler. Onun üzerine 
Kayseriye gittim. 

S — Ne kadar kaldınız ? 
C — Belki kırk gün kalmışım hatırımda yok. 
S— Kimlerle görüştünüz! 

C — Oranın müftüsü vardır onunla görüşü
rüm. 

S — Ondan başka kiminle görüşürdün? 
C — Hatırımda kalmamış ihtimal başka da var. 
S — Bursadan tstanbula yazdığın mektubu 

okursam hatrlarmısınız ? 
C — Belki hatırlarım. 
S — işte o mektubu okuyacağız ve öylece siz

den sual soracağım. Eyi dikkat et ? 
C — Peki. 
Bu sırada Şeyh Esadın oğlu Memet Ali Efen

dinin esasen İbrahim Efendiye yazdığı bir takdir
name üzerine kendisinin bir taksiri olmadığını is
pat sadedinde: Mumaileyh İbrahim Efendinin Bur-
sada efendi hazretleri namına halkın muhabbetini 
incilâya sayü gayret eylediği ve bu hususta mesai
de bulunduğunu mütazammın Memet Ali Efendiye 
yazdığı 12 teşrinievvel 1928 tarihli mektup okut
turuldu. . 

S — ibrahim Efendi. Okunan mektubu dinle
diniz değil mi? 

C — Dinledim efendim. 
S — Şeyh Esat Efendiden af mi temenni ettin? 
C — Evet. 
S — Ne kusur ettiniz ki af temenni ediyorsu

nuz ? 
C — Manisada oturduğum vakit güya ben zik-

rettiriyormuşum diye ona ihbar etmiş. Bunun üze
rine şeyh efendi zikri Hükümet menetmistir. Şayet 
zikrettiriyorsan zinhar benim yanıma gelme öyle 
duydum diyor. Benim hocam olduğu için beni zi
kirden menediyor. 

S — Verdiğiniz cevap mektup mealine çok 
münafidir. öyle anlaşılıyor ki sen o havalide 
kendi kendinize istiklâliyetinizi ilân edip Şeyh 
Esadın yerine ikinci bir hükümdar olmuşsınız. 
Şeyh Esadı tanıyormuşsunuz. Mektup bu manayı 
ifham etmektedir? 

C — Başam bu mektuptan bu mana mı çıkar? 
S — Bursadaki kadınlar hocalara kapılmışlar 

şeyh lafı tanımıyorlar, davet ediyorum diye yazı
yorsunuz. Cevabınızda ise, zikri Hükümet menet
mistir. Şeyh Esadın sakın zinhar zikrettirme de
diğini iddia ediyorsunu, diğer taraftan da orada 
mesainizden bahsediyorsunuz ? 

C — Şeyh Esat Efendi kırk beş senedenberi 
Hükümete sadık kalmış bir adamdır. Hiç bir va
kit Hükümetin kanununa muhalefet etmiş değildir. 
Kendisi bir âlim olmak itibarile şayanı hürmet bir 
zattir. Meselâ; Paşa Hazretleri! Zati Âliniz te
kaüt olsanız bilâhare mesai arkadaşlarınız zabitan 
beyler sizi ziyaret etmez mi? Tekkesi sedde-
dilince kendisin^ her kes ziyaret ederdi. 
Bu bir kabahat midir? Hükümet bir kanun 
çıkardığında ayni zamanda şeyhlarıda zi
yaret etmiyeceksiniz Dememiştir. Şeyh Esa
dın köşkü her zaman polisin kontrolü altında
dır. Hükümetin siyasetine muhalif orada en kü
çük bir hareket görseydi meydana çıkardı. Akılsız 
lık yaparda zikrettirirsen katiyen benim yanıma 
gelme demiştir. 

S — Mektupta şeyh efendinin yanına gitmek 
için evvel emirde onun huzuruna çıkmak için lâzım 
gelen evsafı öğrenmeden sakın gitmiyesin evvelâ 
benim yanıma gelin benden efendi hazretlerini zi
yaret için ona lâyik hürmet ve muhabbetin evsafı
nı öğrenin ondan sonra gidip ayağına kapanmalı 
diyorsun ? 

C — Hastayım sözü yavaş olursa anlarım aya
ğına kapanmaktan ne çıkar. 

S — Sözlerin birbirini tutmıybr mütenakız cevap 
veriyorsunuz? 

C — Şuurumda halel vardır, raporlarım vardır. 
Doktorlar biliyor. 

Bu defa yine mektubun şayanı dikkat mahalleri 
okundu. 

S — ibrahim Efendi. Dinlediniz d e ğ i l d i ? 
C — Dinledim efendim. 
S — işte şu okuduğumuz tekmil kelimeler si

zin her yerde nakşibendi tarikinin inkişafı için a-
zamîfaaliyette bulunduğunuzu gösteriyor. 

C — Paşa Hazretleri! Benim bir kusurum var
dır. Allah bilir siz inanmazsınız ona ne yapayım* 
Ben zikrederim ve her kese de vaiz ve nasihatte 
bulunurum. 

S — Şeyh Esat Efendiye kutbulaktap namı 
vermişsiniz ve tarikatin başında bulunan Şeyh 
Esadin mensup olduğu tarikatin tevsii ve inkişafı 
uğrunda faaliyete geçip tesadüf ettiği saf köylü
yü muzır yollara sevR ve teşci ile tarikate in-



58 -
tisaba davet ediyorsunuz? 

C — Muhterem Paşam, tzah etmek istediğim, 
maksadım şudur ki benim fikrî kastim yoktur. 
Tarikatın da muzir bir şey olduğunu şimdi anladım. 

S — Kendin tarikattan olabilirsin, fakat baş
kalarını ne diye dervişliğe davet ediyorsun? 

C — Efendim, Şeyh Esat Efendi âlim ve fazıl 
bir adamdı. Her kesin tenzihi ahlak etmesi ve ondan 
f eyz alması için gidin elini öpün ve Hükümetimize sa
dık kalın derim. Bu fena bir şey midir? 

S — Hükümet tekkeleri kaldırdıktan sonra 
Şeyh efendinin bir köşeye çekilmiş olmasına göre, 
sen yine onun namına tarikatin neşri için taraf ta
raf dolaşarak mürit toplamağa çalışıyarsun şu 
halde ya sen fenasın yahut Şeyh Esat Efendi fe
nadır ? 

C — Bendeniz maksadımı anlatamıyorum Paşa 
Hazretleri bendeniz bir dava vekili tutmamı müsa
ade edermisiniz? , 

S — Ben sizin maksadınızı anlıyorum. Siz ya
vaş yavaş anlatınız ben dinliyorum. 

Öğleden sonraki celse: 

Muayyen vakitte heyeti hâkime ber sabık zevatı 
oldukları halde muhakemeye alenen devam olundu. 

Reis — Manisadan Lutfullahoğlu Halil ve Hü-
seyinoğlu Mazlum siz kalkınız. 

S — Halil sana bir bekçinin müfteriyatta bu
lunduğunu iddia ediyordun. Şimdi o bekçiyi geti
rip karşılaştıracağım. Noksan bir şey kalmasın? 

C —:, Baş üstüne Paşa Hazretleri. 
Celbedilen şahit bekçi îbrahimin yeminle din

lenen ifadesinde. 
S — Halil ve Mazlum gösterilerek bekçi îbra-

hime sen bunları tanıyormusun ? 
C — Tanırım. Birisi Halil, birisi de Hüseyin 

Mazlum Efendidir. 
S — Sen bunlar hakkında ne biliyorsun? 
C — Bunlardan Hüseyin Mazlum, Katmerci 

Memedin evinde oturur. Bir akşam evinde kalaba
lık vardı. Baktım, Halil Efendiyi tanıdım. Seslen
meden çekildim, tkinci akşam Halil Efendi ve Na
lıncı Hasan keçiyorlardı. Kendilerinden sordum, 
Katmerci Memedin evinde mevlût var oraya gidi-

C — Tekkeler kalktıktan sonra zamanın neza
keti ve bu hadisenin tehaddüsü üzerine meseleye 
dervişlik süsü verildi ve bu asiler bu milleti bura
ya kadar sürüklediler. Bendeniz vazederim nasi
hat ederim, her kese allah deyin allah deyin diye 
tavsiye ederim. Tarikat namı altında zikir yaptır
mam. Halbuki ben kanuna muhalif harekette bu-
lunuyormuşum şeklinde şeyhefendinin kulağına 
bir şey gitmiş. Onun üzerine Hükümet zikri men 
etmiştir. Eğer bunu yapıyorsan cehenneme git, tar t 
ol diye tekdir etti. Ben de ağladım. Ben her kese 
istifar et allah de derim. Tercümei halimi tetkik 
ediniz. Harekâtımda tarikat süsü yoktur. 

İcabı düşünüldü vaktin hululüne binaen muha
kemenin öyleden sonraya bırakıldığı tefhim kı
lındı. 

20 -1 -1931 
Reis Âza Âza Âza 

Mustafa Demir Ata Ziya 
Âza Kâtip Kâtip 

Baha Kemal İhsan 

;an müteşekkil ve maznunlar dahi yerlerinde hazır 

yoruz dediler. Ürüncü seferde yine bunları görün
ce o vakit bunların bir kaç defa böyle toplanmala
rından şüphe ettim. 

S — Kimin için şüphe ettin ? 
C — Halil Efendi Nalıncı Hasanla bir defa 

rast geldim. Başkaca da kahvede görürdüm. 
Nalıncı Hasan — Yalan söylüyor hayır gelme

miştir. 
Şahit — Garezim yoktur. Ne diye yalan söyli-

'yeyim. 
Reis — Bekçi dikkat et. Maznun mevkiinde du

ran bir adam Halil yoktu diyor. Sen ise var diyor
sun. Sen şahitsin elini kalbine koy. Yoksa onun 
yerine seni otuttururum. 

Şahit — Doğru söyliyorum paşam. 
Maznun — Bu bekçi hakkında arzetmiştim. Ah

lâksızlığı dolayısile iki istida vermiştik. Fakat mu
amele görmedi. Üçüncü defasında vilâyete istida 
ile müracaat ettik. Tahkikat yapılması için merke-
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ze havale edildi. Tahkikat yapıldı. İstidadaki imza 
sahipleri çağırıldı. Geçen de arzetmiştim. Bu bekçi 
ötekinin berikinin kapılarının anahtar deliklerin
den bakıyor. Altın Diş Emine Hanım namında bir 
kadının namusunu hakipay ediyor. Yine bu haline 
berdevamdır. Fatma Hanımın evine mi mektup 
atmış sonra kadın şikâyet edince bekçi de bu mek
tup meselesi polis İbrahim Eefndinin üzerine atmış 
hatta ahlâksızlığından ailesini de yeni boşamıştır. 
Bir sene müddetle evlenme hakkından kendisine 
mahkeme menetmiştir. Sonra yine birleşiyorlar. 
Fakat mahalleden Ali Hoca, namında birisi var ona 
gayri resmi nikâh yaptırıyor. 

S — Nikâhın gayri resmî olduğnndan Hüküme
tin haberi yok mu ? 

C — Gizli olmuştur efendim. 
Şahit Bekçi — Nikâh belediye dairesinde ol

muştur. 
S — Ne vakit ailenden ayrıldın? 

C — İki üç ay evvel ve hatta mahkeme bana 
değil aileme ceza vermiştir. 

S — Hüseyin Mazlumu nereden tanırsın? 
C —^Mahalleliyiz. 
Maznun Hüseyin Mazlum — Efendim, benim 

taksirim yoktur. Buraya sakal meselesinden gel
dim dedi. 

Bekçi Şahit — Efendim benden mahalle muh
tarı şikâyet edip mahallemize başka bekçi isteriz 
dedi. Elli iki imza toplamış ve karakol tahkikat 
yaptı. Kabahatim olmadığı tebeyyün etti. 

S — Sen polis İbrahim Efendiyi tanırmısın ? 
C — Tanırım. Oda buraya şahitlik için geldi 

ve Halil Efendi benim kadının evine mektup yaz
dığımı ve attığımı söyliyor. Halbuki ben ancak zor 
imzamı atarım, mektup yazmasını bilmem. 

Şahit polis İbrahim Efendinin yeminle dinle
nilen ifadesinde. 

S — Sen nerelisin? 
C — Serezliyim. 

S — Kaç senedenberi Manisada oturuyorsun? 
C — 17 senedenberi oturuyorum. 
S — Ne vakit polis oldun? 
C — 329 senesinde oldum. 
S — Bekçi İbrahimi tanırmısın? 
C — Tanırım efendim. 
S — Bekçi nasıl bir adamdır, yalan söyler mi? 
C — Aleyhimde iftirada bulundu. Yalan söyler 

efendim. 
S — İftira ettiğine göre mahkemeye müracaat 

ettin mi ? 

C — Hayır yalnız kendisine tekdirle iktifa et
tim. Ayıp değilmi, dedim, âlemin evine tütün paketi 
üzerine imzasını koyup mektup atmış. İhbar edildi, 
o da benim üzerime atmış ben de tekdir ettim, yalan 
söylediğinden dolayı hakkında muamele yapıldı Baş
ka yere nakledildi. 

S — Halil Efendiyi tanırmısın? 
C — Tanırım bir fenalığını görmedim. 
Halil Efendi: Hiç vukuatım yoktur efendim. 

• Polis — İbrahim Efendi: Halil ve Hüseyin, Maz
lum Efendilerin her ikisini de eyi tanırım. 

Beis: Hoca İbrahim Efendi? 
S — Siz bundan evvel yaptığınız muameleden 

dolayı sizi Şeyh Esadın tekdir ettiğini söylemiştiniz. 
Size Şeyh Esadın oğlu Memet Ali Efendi tarafından 
yazılmış bu hususta bir mektup var mıdır? 

C — Tarikata ait vaizde sözler söylersen seni 
reddederim. Ben hükümete sadıkım böyle yapıyor
san tart ol habis rezil dedi yalnış haber verilmiş 
böylece mektup yazdı. 

S — Böyle bir mektup aldınız sizi tekdir etti 
öyle mi? 

C — Evet efendim. 
Reis — Şeyh Esat oğlu Memet Ali Efendiye ? 
S — Siz İbrahim hocaya ne yazdınız ne gibi 

yolsuzluklar oldu ki kendisini tekdir ettiniz ? 
C — Paşa hazretleri bendenizde sinir zafiyeti 

vardır. Bir vekil tutsanız olmazmı efendim. 
S — Soracağım suallere kısa kısa cevap veriniz 

ben dinlerim. 
C — Efendim, bu adam kendi kendine yaptığı 

hareketten dolayı menfurum olmuş bir adamdır. Bı 
hususta pederime de vesayede bulundum. Saf peder 
yine bununla temasını muhafaza etti. Benim temen-
niyatımı kabul etmedi. 

S — Böyle bir iş için bir adam pederine temen-
niyatta bulunuyor. Fakat siz yolsuz hareketini duy
duğunuza göre hükümete haber verseydiniz daha ey' 
olmaz midi ? 

C — Paşa hazretleri bendeniz çok halisane ve 
sadıkane olarak bu vatana hizmet ettim. Hükümetin 
siyasetine muhalif bir harekette bulnumadım. Ye
tiştirdiğim evlâtlarıma ev ve kendilerine 30 000 bin 
lira servet ettim yegâne meşgalem müstakimane 
olarak çalışmak ve evlâtlarımı da vatana nafi birer 
uzuv olarak yetiştirmek yegâne emelimdir. Bende
niz sabah çıkar Cibalide fabrikaya giderim, akşam 
geldiğimde yatsıdan sonra efendi hazretlerini görü
rüm. Tarikatla uğraşmam ehli sanat ve hirfetter 
bulunuyorum. İbrahim hoca ile kim uğraşacak bu 
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adam serkeşin biridir. Kendisi Manisadan geldiğinde 
sfendi hazretlerine bir şey yapmadım dedi ve saf 
pederde bunu sözüne kandı, ibrahim hocanın taşra
daki ahvalinden benim nereden malûmatım olacak
tır. 

Reis: Sizin İbrahim hocaya yazdığınız izahname-
leriniz vardır. Şimdi okuyacağız? Vaziyeti hatırlar
sınız. ? 

Bu sırada Memet Ali Efendinin İbrahim Efen-
iiye yazdığı mektuplar okundu. 

İbrahim Hoca: Paşa hazretleri Memet Ali Efen
di kendisinde sinir olduğunu söyledi. Yolsuz dedi
ğiniz hareket meselesi şudur: Bendeniz halka nasihat 
ettim, sonra kendilerine tarikat hakkında mevizede 
bulunduğumu söylemişler. Onlar da bendenize, böyle 
oir şey yapıyorsan biz mesul oluruz diye bana mek-' 
tup yazdı. Herkes allah lâilâhe illallah der hükümet 
ün ve dünya işlerini ayırmıştır. Herkes serbest 
söyler okunan mektuplarda hükümetin siyasetine 
iokunacak bir şey varsa o vakit cezama razıyım tari
kat bahsi mektupta yoktur. Camide ibadet ettim, on-
ian evvel müddei umumiye sordum yasak değildir 
dedi. Müsaade aldım ve öylece ibadet ettim. Şeyh 
3sat namusile tanınmış bir adamdır. Bana, zikir 
/aptırıyorsan şerefime leke getirir diye yazdı böyle 
3İr şey varsa yapma dedi. 

Reis: Muhterem dediğiniz zat Şeyh Esat Efendi, 
;ekkesi kapandrktan sonra bir köşeye çekilmiş kendi 
ıalile yaşamış öyle mi? 

C _ Evet. 
S — Tekkesi kapandıktan sonra bir daha tarikat 

şlerile meşgul olmaz midi ? 
C — Kendi kendine otururdu efendim. 
S — Şeyh Esadı ziyaret maksadile gidiyordun. 

benden başka zatlar da böylece ziyaretlerde bulu-
lurdu şu halde siz eminsiniz ki tekkeler kalktıktan 
sonra artık Şeyh Esattan tarikat hakında hiç bir 
sey sadır olmamıştır, öyle mi? 

C — Hiç olmamıştır efendim, 
Reis: Öyle öyle otur bakalım. 
Bu sırada Şeyh Esat Efendi huzuru heyete 

ılındı. 
Reis : Şeyh Efendi bir istirahat ette seninle bir 

iz görüşeceğim. 
C — Paşa hazretleri. 
S — Şeyh Efendi, siz hangi tarikatlara mensup

sunuz ? 
C — Nakşî ve Kadiri tarikatlarına intisabım 

rar. 
S — Kaç senedenberi bu tarikatların müdavimi 

unuyorsunuz. 
C — 60 senedenberi efendim. 
S — Ne vakit devamınıza nihayet verdiniz. 
C — Tekkelerin kapanmasını müteakip. 
S — Yani hükümetin emrinden sonra öyle mi ? 
C — Evet efendim. 
S — Çapadaki ikametkâhınızı ne vakit Eren 

köye naklettiniz? 
C — işte o vakitten sonra. 
S — Evlâdınız^ Memet Ali Efendi sizinle beraber 

mi bulunuyor. 
C — Onun çoluk çocuğu vardır. Yirmi otuz sene

denberi benden ayrı bulunuyor. 
S — İnzivade sakit bir hayat yaşamak istediniz 

öyle mi? 
C _ Evet. 
S — Eren köyüne ziyaretçilerden kimler gelirdi. 
C •—• Eski müntesipler gelir giderdi. 
S — Ayni zamanda yatar kalkarlardı değil mit 
C — Evet köşkte kalan olurdu. 
S — Şeyh Efendi, bu ziyaretçilerin bazrları 

13 gün gibi uzun bir misafirlik devresi geçiriyor I ar-
mış bunları geçindirmek çok güç. « 

C — Efendim menbaı servet çoktur beş çiftliği
miz vardır, bütün varidatımız 300 000 liraya baliğ 
olur. 

S — Bu servetinizi gelen giden ahbaplar yer içer 
değil mi? 

C — Evet kimseye ihtiyacım yoktur. Bir çok 
kimseleri geçindirmek için vakti halimiz müsaittir. 

S — Şeyhlik kalktıktan sonra vaiz ve nasihatta 
bulunmağı da terk ettiniz değil mi? 

C — Yok, nasihat ederim. 
S — Yani tarikat hakkında kitap yazmazdınız? 
C — Sinnim müsait değildir, istirahatimi dü

şünürüm. 
S — Sizi ziyaret için ayrıca bir usulü kabul var 

mıdır ? 
C — Yoktur gelen misafirler selâmlık dairesine 

alınır oturup kahve içer bilâhare bendenize uşak ge
lip haber verir vaktim müsait ise kabul ederim, de
ğilse bazısını kabulden mazur olduğumu bildiririm. 

S — Bazı mektuplar vardır, sizi ziyaret için su
reti mahsusada bir usul olduğu mevzubahistir. 

C — Yanlış efendim, bendeniz muhterem mah
kemenize hazırladığım cevabım vardır, şu kâğıdı 
lütfen okuyunuz. 

Reis: Onu da okuyacağım Şeyh Efendi. Yalnız 
benim sizden şifahî olarak öğrenmek istediğim bazı 
noktalar vardır. 
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S — Tarikatın zahir ile alâkası ne derecededir? 
C — Tarikatın zahirle alâkası yoktur efendim. 
S — Tarikatın esasatını teşkil eden vasfı mü

meyyizleri nelerdir? 
C — Biri kalp, biri sır, biri ruh, biri hafa, biri 

de imandır. Yani beş esastan ibarettir. 
S — Sırdan maksat nedir Şeyh Efendi? 
C — Bir lûtfu ilâhidir, bir nurdur. 
S — Yalnız bu sırrı daha açık olarak anlamak 

istiyorum. Nakşibendî tarikatı bu sırdan neyi mu
rat ediyor? 

C — Euh sağ memenin altındadır, sır da sol 
memenin ve kalbin üstündedir, göz bebeği misillû 
bir nurdur. Yani nakşî tarikatı da bu esaslardan 
beşini tertil ediyor. Meselâ bir kandil içerisinde su, 
yağ, fitil, kandil olurda bunda ışık olmazsa nasıl ki 
o kandil şuasız kalırsa o da böyledir fakat kandilde 
ışık olursa bir ziya neşreder, işte bu vasıflar ara
sındaki sırrın esası budur. Tarikatın ışığı demek
tir. 

S — Namaz, zikretmek tarikat mıdır? 
C— Namaz, zikir tarikat değildir, o da bir nur

dur. 
S — Reis Paşa: Mısırda Sadık isminde bir kim

seyi tanır mısınız ? 
C — Tanırım, budalanın birisidir, şuursuzdur. 

Hindistanlıdır. Vehip Paşanın oğluna ders vermiş
tir. 

S — Bu adamın yaşı kaçtır? 
C — Elli veya 60 tır. 
S — Mısırda neden bulunuyor? 
C — Orada akrabası var. 
S — Mektubunda zaferin husulü için sizden dua 

istiyor. 
C — Bu adamda muvakkat cinnet vardır. İsti

kamet yoktur. 
S — Birde Kıtmirülbap imzalı bir mektup var

dır. 
C — Bilmem. 
Bu sırada Esat Hocanın oğlu Mehmet Ali Hoca 

ayağa kalkarak: Paşa Hazretleri bu sualinize müsaa
de buyrulursa ben cevap vereyim dedi ve devamla 
kıtmir köpek demektir, böyle yazıldı, kendisini bil-
miyen adamlar yazar. 

Reis: Mehmet Ali Efendi: Pederinizin size bu 
tarikatın inkişafı ve bensubeyni için takip "edceği-
niz yollar hakkında vesayaları vardır. Bu sırada 
Şeyh Esat Efendinin oğlu Mehmet Ali Efendiye ta
rikatla alâkasının temadisi hakkındaki vaziyeti mü-
beyyin mektuplar okutturuldu. 

Reis: Şeyh Esat Efendiye; Şeyh Efendi bir ba
ba evlâdına istikbali için vesayada bulunması eyi 
bir şeydir. Fakat bu arada bizim nazarı dikkatimi
zi celbeden sizin mensup olduğunuz tarikatı oğlu
nuza emaneten tevdi etmektir. 

C — Kendisi için umumî değildir, çünkü tari
kat bizim yolumuzdur. Gaybetme onu unutma de
mek istiyorum. 

S — Siz Behice, Emire Hanımlar nammdaki 
kadınları tanır mısınız? 

C — Tanırım efendim. 
S — Bunlardan Behice Hanım sizi darılttı mı? 
C — Evet darılttı. Şehremanetine gidip benden 

şikâyet etmiş, şeyh tarafından vaiz ve nasihatlarda 
bulunuluyormuş diye söylemiş, bende haber aldım. 
Kendisine ne halt ediyorsun dedim, böyle bir şey 
oldu. Behice Hanımın mektubu mu vardır ? 

Reis: Vardır Şeyh Efendi. 
Şeyh Esat: Oku bakalım. 
Reis: Okuyacağız Şeyh Efendi. Yalnız bu hadise 

ne vakit oldu? 
G — Geçen sene oldu. 
S — Behice Hanımın Emire Hanıma yazdığı bir 

mektup ta vardır. 
C — O da geçen senedir. 
Bu sırada Hafız Efendi hitaplı Şeyh Esadın 

kerimesi Saadet Hanım tarafından Emire Hanıma 
yazılan mektup okundu. 

Şeyh Esat: Çok güzel Paşa Hazretleri işte bu 
mektup bizim tercümei talimize güzel bir delildir. 

Reis: Fena değil; fakat burada da bazı fikirleri 
şaşırtacak noktalar vardır, siz nakşibendî tarikatına 
mensup kimselerin hürmet ve muhabbetini kazan
mış bir zatsiniz. Bu itibarla şeyhlik makamını bı
rakmazsınız. Emire ve Hafız İbrahim kendi kendi
lerine halifelik süsü vererek bu tarikatın şebekesi ve 
faaliyeti Kayseri mıntakasına kadar dayanıyor. Ve 
neticede başlı başına olan hareketleri sizin mevkii-
nizi düşürüyor ve bu suretle post elden gidiyor. 

Şeyh Esat: Siz kalbimin içinde misiniz Paşa Haz
retleri. 

Reis — İşte biz de bunun için sizin bizi tenvir 
etmenizi istiyoruz. 

C — Efendim ben adeta meyit gibi bir hale 
gelmişim. Ben ne gibi bir mevcudiyet gösterebilirim. 
Benim hatırıma böyle şeyler gelmez. Allah, siz 
hüsnü zan sahibi olunuz diyor. 

Reis — İşte bunun için. bizi tenvir ederseniz 
eyi olur. 

Şeyh Esat — Mektuplarda sarih mana vardır. 
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Sis zımnen mana çıkarıyorsunuz. Sarahat varken 
zımna hacet yoktur efendim. 

Reis — Bizim mütereddit kaldığımız noktaları 
öğrenmek istiyorum. 

C — Efendim şu sindeyim bir sabıkam yoktur. 
Benden daima sadakat görülmüştür. Altmış sene 
denberi ne vakit Hükümet benden müşteki olmuş
tur. Mazimiz temizdir. Paşa Hazretleri böyle menfî 
yollarda yürümeyiz. 

Reis — Az daha dinleniniz Şeyh Efendi, sizinle 
biraz daha konuşacağım. 

Şeyh Esat — Teşekkür ederim. 
Reis — Şeyh Efendi siz Bulgaristandaki müs-

lümanlara ve hocalara kitap gönderirmisiniz ? 
C — Bulgaristanda Davut ve Emin efendiler 

namında iki kişi eskiden ihvan olmak dolayısile 
tanırım. 

S — Bunlara kitap gönderirsiniz değilmi ? 
C — Kendi eserlerim vardır. Arzu edenler 

celbederler. 
Reis — Kitap irae ederek bumu dur, evradı es'a-

diye kitabı? 
C — Bu kitaplar tarikata mütedair değildir. 
S — Bunlar tekkeler kapandıktan sonca telif 

edilmiş. 
C — Münhasıran tarikata ait değildir. Bu ki

taplar kime olasa gider. Sabah namazından sonra 
her kes okur. 

Reis — Bu kitabın tavsiye ettiği dinî kaideleri 
her müslüman yapmaz mı? 

C — Her kes yapar umumidir. 
Reis — Sizin lâz İbrahim Hoca ile aranız eyi-

midir ? 
C — Niyetini halis bilirim. Hizmetinde acüllük 

ve titizlik edermiş, kendisine nasihat ederdim. 
Reis — Verdiğiniz talimatları ifa hususunda 
acul oluyor değil mi? 
C — Bir kendisine hitaben kabahati olmadığı 

söyledi. 
Reis — Oğlunuz Memet Ali Efendi ibrahim 

Hoca ile temayülünüzü kesmeği söylemiş ikaz 
etmiş ? 

C — Mesmuattır. Oğlum kendisi de bir şey 
görmemiş. 

Reis — Senden ibrahim Hoca af temenni etmiş ? 
C — Kendisinin niyetini temiz bilirim. 

Reis — Bu işlerde biraz acüllük ediyor öyle gö
rünüyor değil mi? 

Bu sırada Şeyh Easdın oğlu Memet Ali Efendi 
söz aldı. 

Memet Ali Efendi — Paşa Hazretleri Efnedi 
Hazretlerine irat buyurduğunuz sualleri güzelce 
ihata edemiyor. Kendisi rahatsızdır. Müsaade buy-
rulursa bendeniz malûmat vereyim. Çünkü esaslı 
cevap veremiyor, ibrahim Hocaya gittiğin yerde 
tarikat namı altında vaiz veriyorsan katiyen olmaz, 
Hükümet menetmiştir dedim. Efendi hazretleri bu
nu demek istiyor. Oda tarikat namile ders vermi
yorum demiştir. Sui tefehhüm bundan ileri gelmiş
tir. Bundan dolayı ibrahim Hocayı tekdir etti. 

Reis — Maznunlara hitaben: Bu dokuz gündür 
karşı karşıya geliyoruz, her münasebette söyledim. 
Yine tekrar ediyorum. Her müslüman allahını ta
nır. Peygamberini tanır ve kendi kendine ibadet 
eder. Milletin efradına ahkâmı diniyeyi telkin 
edecek sıfatı ilmiyeyi haiz hocalar vardır. Ayrıca 
bir de öteye beriye evradı Esadiye tevzi etmeğe 
neden lüzum görüyor. 

Lâz İbrahim — Hayre davet etmektir. Paşa 
Hazretleri bu ahkâmı kuraniyedendir, günah mı 
olur. 

Reis — Dinî malûmatı olmıyan kimse hocaya 
müracaat eder beni tenvir et der. 

C — Ağır hasta olur da ayağına doktor gider Ni
tekim arzetmiştim. Horos Köylülerin hepsi namaz 
kılmasını bilmezler. 

Reis — Hasta doktor çağırır. 
C — Bu köylüler namaz nedir bilmezler. Hatta 

allah Istanbuldadır diyen vardı. Efendimiz gibi 
her kes münevver değil cahil. 

Reis — O cahil kimseler icap ederse gelir seni 
bulur. Fakat sen nakşî tarikatının inkişafı için 
evlere gidip alemi başına toplar zikrettirirsin. 

C •— Paşam eşkiyanın sözünü değil ehli namus 
kimselerin sözünü dinleyiniz. Onlar söylesinler. O 
vakit cezama razıyım. Ben Horos köylülere nasi
hat ettim. Benim kusurum her kese ve hatta dok
tora bile nasihat ederim. Fakat zamanın nezake
tinden bunlar fırsat buldular, iftira ediyorlar. 
Yoksa Nakşibendi olanlar Hükümete sadık kimse
lerdir. 

Asi maznunlar — Biz mi yalancıyız. 
Reis — Siz oturun bakalım. 
ibrahim Hoca — Paşa Paşa, bizi serbets söy

lettiriniz. Nakşiler sadıktır, Esat Hoca ilim sahibi 
bir adamdır. Hükümetine kırk beş senedenberi 
sadık kalmıştır. Her keşle görüşür, kanuna muha
lefet etmez. Kanun eski şeyhlerle konuşmayın de
miyor, köşküne misafir gelir gider. Nasihatta bulu
nur ve hatta her gün onun kapısı önünden polis 



müdürü gelir geçer ve maiyeti görür. Efendi haz
retleri köşke kendisine ziyarete gelenleri hepsini 
bile tanımaz. Ben kendisile fazla görüştüm. İhti
yardır, âlimdir. Her kes kendisinden şunu bunu so
rar. Maksat görüşmek, musafahadır. Hem de geç
miş gün bir şahit benim hakkımda şapka aleyhinde 
söz söylediğimi hikâye etmiş ben duymadım. Sa
ğırım, beni o vakit dinlemediniz. O benim hasmım-
dır. 

Reis — Ne için hasım oluyor ? 
C — Kayin validem ölmüştü. Maaşlarını îstan-

buldan bin lirasını birden mütekait binbaşı Kadri 
Bey aldı. Mumaileyh te parayı bana göndermişti. 
Manisaya geldik. Bu parayı ticaret için istetecek-
ti. Bu şahit bana ver dedi. Kendisinin ahvalini 
tahkik ettim eyi değildir dediler. Ben de ona ver
mekten vaz geçip Müslim Bey namında birisine 
verdim. Bundan muğber olmuş ve elbet ben sana 
gösteririm demiş hem bu şapka meselesi üç sene 
evvel oluyor. Mahkemesi görülmüş beraatıma ka
rar verilmiş tekrar o meselenin muhakemesinin 
olması kanunen caiz midir? 

Reis — Af kanunundan istifade etmişsin? 
G — Tekrar görülmesine mesağ var mı. 
Reis — Bir şeyh tekke hayatını gaybettikten 

sonra onun müntesibi olan müritlerinin ne yap
makta olduğunu sormak istemez mi? Ben de bunun 
için senin eski defterlerini karıştırmak istiyorum. 

C — Efendim; ben halka daima yapmayın pa
ranızı sefahete harcetmeyin, tayyareye verin diye 
vaiz ederdim. Sonra beni Türk ocağında birisi 
sevmediği için güya Hükümet aleyhinde söyliyor-
muşum diye haber vermiş. 

Asi Memet Emin: Sizin gibi âlimler böyle olur
sa bizim gibi. cahiller ne olur. 

İbrahim Efendi devamla: Nasihat ibadet kas-
diledir. Allah böyle buyuruyor. Bu hususta müte
addit ayetler ve hadisler vardır. Biz dinî tebliğe 
memuruz. Tarikat yasak, fakat vaiz ve nasihat 
etmek yasak değildir. Şimdiye kadar her idarede 
Hükümet aleyhinde bulunmuş bir çok paşalar 
meb'uslar vardır. Mukayese yapmak lâzım geli
yorsa böyle kimselerden Hükümete muhalefet et
miş 10 bin kişi bulunur. Fakat hocalardan bulun
maz, hocalar aleyhtarlık yapmazlar. Çünkü onlar 
da mesnet kazanmak hırsı yoktur. 

Reis — Tarikatin en münevver tabakalarından 
bu millet çok zararlar görmüştür. Tarikatçılar, da
ima millet ve memlekette fesat yapmışlardır. 400 
senelik Türk tarihi tetkik edilirse nakşibendîler din 

ve tarikat perdesi arkasında zavallı saf müsliman-
lan kalpte saklı olan o ''sırla,, zehirlemiş ve bu 
millet sizin aletiniz olmuştur. Sen tarihi eyi oku. 

Asi Memet Emin: Paşa Paşa hazretleri! doğru 
soyuyorsun. 

Reis — Memlekete fenalık yapanlar, gizli yol
larda yürüyenlerdir. 

İbrahim Hoca : Fenalığımız nedir. Paşa Haz
retleri. Adil hâkimsiniz Hükümete fenalık yapan
lardan meb'us çıkıyor, bey çıkıyor hoca nerede? 

Reis — Sen kurt isyanını hatırlayormusun ? 
C — Hatırlarım. 
Reis — Şeyh Saitte nakşibendi idi? 
C — Deli olmuşta bir tane çıkmış. 
Reis — Onun arkasında daha 60 tane şeyhi var

dı? 
C — O cahil bir adam. 
Reis — Bulunduğu mıntakada en büyük bir 

adamdı ? 
C — Âlimler Hükümete isyan ve kıyam etmez

ler. 
Reis — Sen Şeyh Saidi tanıyor musun ? 
C — Deli o tanımam. Istanbulda arpa ; yedik 

Çanakkalede yaralandım. Kuvayi milliyede hizme
tim sabketmiştir. Malûl olunca sonra Hükümet ba
na fazla maaş vermekle taltif buyurmuştur. Ne için 
Hükümete karşı geleyim. 

Reis — O muharebe zamanında tekkeler faali
yette idi, daha kapanmamıştı. Sonra kapanınca 
menfaat elden gitti.? 

C — Paşa Hazretleri! Tekkelerin kaldırılmasın
da Hükümet isabet etmiştir: Çünkü bir çok tekke
lerde esrar içilirdi. Fakat bunların hepsi de öyle 
değildi. 

Reis — Eyilik yapıyoruz diye tarikat perdesi 
altında, gizli yollardan yürümek vardır? 

C — Efendim, Şeyh Esada bakın kendisi şairdir, 
muhterem bir adamdır, ihtiyardır, kendisini ziya
ret için giderim. 

Reis — Şeyh Esat Efendiye: 
S — Şeyh Efendi! Sultanlık devrinde ne için 

sizi Erbile gönderdiler? 
C — O vaktin uleması bizden ders istedi. Mu-

hiddiniarabinin genzülirfan namında bir eseri 
vardır. O vakit meşihatin emrile bir sene müddet
le Istanbulda ulema sınıfına ders verdim. Sultan 
Hamit evhamlı bir adamdı, bu dersten huylandı. 
Şey Efendi sılai rahmetsin ne vakit arzu ederse 
gelsin dedi. 

S — Gidince hep Erbilde mi kaldın? 
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C — Istanbulda yine o Sultan Hanıit vardı. 

.Ne diye geleyim. 
S •— Reşat zamanında geldin değil mi? 
C — Evet. 
S — Memlekette nasıl hayat geçirdin? 
C — Orada mahdumum vardır. Geçiniyordum, 

mal ve mülkümüz vardı. 
S — İngilizler tekkelere ilişmiyor değil mi? 
C — Karışmıyor, yalnız kendi menfaatini alı

yor. Mahdumuma sordum bizim zahiremizi sevket-
miyor diye İngilizlerden çok şikâyette bulundu. 

S — Irak havalisinde tekkeler mamur değil mi ? 
C — Onlar tekkelere karışmaz. 
Şeyh Esadın oğlu Memet Ali Efendi söz alarak: 

Efendim orada biraderim vardır. İngilizlerden 
müştekidir. Bizim evleri işgal etmiş. Vergiden 
filân şikâyet ediyordu. 

Reis — Oradaki gizli teşekküller birer suretle 
bu vatanın harimine sokulmuşlar milleti uyutmak 
ve binnetice bu toprakları, düşmana teslim etmek 
için faaliyette bulunuyor, maksat ve hedefleri işte 
budur. 

Şeyh Esat: Efendim, hatta İngilizler oğlumu 
nefyetti. 

S — Sebep ne idi? 
C — Musulu beş sene haksız olarak işgal etti. 

Oğlum Türk Muhibban Cemiyetine mensuptu. 
Türkler lehinde çalışıp mazbata yaptırmış ve Ce
miyeti Akvama müracaat için Türkleri teşvik et
mişti. İngiliz idaresine iltifat etmedi. Bunun ü-
zerine oğlumu İngilizler Basraya nefyetti. Bilâ
hare müsaleha olunca döndü. Oğlum millet ve Dev
letine sadık bir adamdır. Hatta İngilizlerin o ha
valideki eserlerinde oğlumun Türklüğe olan hiz
metini kaydetmiştir. 

Reis — Sonra oğlunu Türk muhibbi olarak bı
raktılar öyle mi? 

C — Evet. 
Reis — Mektupta rüyadan bahsediliyor? 
Memet Ali Efendi: Kerim Hoca namında biri 

vardı. Zikrin hayrı gizli olandır. ' ' ateöyalemüs-
sırrü,, gibi bir ayet hakkında efendi hazretleri, o-
na izahaat vermişti. 

S — Hafız Abdürrahman Efendi namında biri
sini tanır mısınız? f 

C— Tanırım. 
S — Rüyadan ve yarı sadıktan bahis bir şeyler 

vaçdır. Bunlar nedir? 
C — Hendekte bir takım akılsızlar vardır. Bir 

araya gelip zikredelim demişler. Arif isminde reji 

kolcusu iken şimdi takip memuru olan biri gelip 
zikirlerini haber verdi. Efendi hazretleri bunları 
menetti dedi. Abdürrahman Efendiye yazdım ve 
zikirilerinizi yalnız olarak yapabilirsiniz içtima ha
linde olamaz dedim. Onlar da biz Allah için zikre
diyoruz. O vakit bir darbı misaldir. Papadan daha 
hıristiyan kimse olamaz... Biz bütün bütün zikirleri 
unutmuş iken siz nasıl olurda devam edersiniz de
dim. Çok uğraştım, Hafız Abdürrahman onlara 
vesayamı söyleyiniz, bildirirseniz ben de kendisine 
memnun oldum. Rüyanız: sizin hususî kalbinizdir 
teşekkür ederim dedim. 

S — Tevfik Çavuş kimdir? 
C — Kahvecidir, Abdurrahmanın zikrini menet-

tiği adam budur. 
S — Konya vak'asını hatırlattınız değil mi? 
C — Allah şahittir Paşa Hazretleri, bendeniz 

kanuna muti bir adamım. Kendim fabrikada çalışı
rım böyle işlerle meşgul olmam. 

S — Rabbiyesir rabbiyesir - olbaptaki daveti 
hayriyeden emin olurum demekten maksat nedir? 

C — Abdürrahman benden ne bekler, bir dua 
ben de onun iltifatına teşekkür ettim. 

S— Zikir yapmak istiyen müritler hendekte 
mi? 

C — Evet, Arif geldi söyledi efendi hazretleri 
ben de böyle şeylere devam etmesinler diye tenbih 
eylemek üzere Abdurrahmana mektup yazdım. O 
da cevap verdi. Ve bize müsterih olun dedi. Gördü
ğünü söylediği rüyasına karşı hususî niyetinize 
hamlederim dedim, teşekkür ettim. 

Bu sırada Şeyh Esat Efendinin verdiği tahrirî 
izahat ve ifadatını havi mektup okutturuldu. 

Reie: Şeyh Efendi; ifadenizi dinledim bu mek
tubu da alıkoyacağım. Evrakı tetkik ederken yine 
okuruz. 

Bu sırada söz alan Hafız Hilmi Efendi: 
Paşa Hazretleri, ben hükümetin, cumhuriyetin 

ilim mütefennine mensup bir evlâdı olmak itibarile 
mahkemei aliyenize bir irtica maznunu sıfatile sev-
kedilmiş isem bu isnadı sureti katiyede reddede
rim. Şimdiye kadar yaşadığım müddetçe hayatım 
çok temiz geçmiş mazim her türlü şaibeden müber-
radır. Hiç bir vakit hükümet aleyhine harekete 
gelmeği düşünmedim. 6 evlâdım vardır. Hep bu 
vatanın uğruna hizmetlerini hasretmeleri için ken
dilerini meydana getirdim. Hususile bendeniz yu
nan zamanında bu muhitte daima türklük mefku
resinin payidar olması için çalıştım. Yunanlıla
rın buradaki bütün mesaisini adım adım takip ede-
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rek hükümeti milliyeyi haberdar ederdim. Bu âciz 
mesaiden Kâzım Paşa Hazretleri haberdardırlar. 
Balıkesir müftüsü Yunanlılar tarafından tevkif 
edilmişti. Harekâtı milliyenin kiymettar bir şah
siyetinin Yunanlıların kahır ve zulmü altında inle
mesine vicdanım razı olmamış müftü efendiyi kur
tarmak için var kuvvetimle çalışmıştım. Hatta o 
zaman Yunan divanı harp reisi olan Filip bendeni
zin bu hususta mesaide bulunduğumu bildiği için 
bendenize sen Müftüyü kurtarmak istiyorsun, fakat 
onun yerine sen gideceksin demişti. Hatta Yunan
lılar amali milliyeye hizmet ettiğimi haber alınca 
bendenizi de tevkif etmiş ve o meyanda bulunan 
daha bir takım millî mefkurenin mevkuf bulundu
ğum müddetçe metanetini muhafaza etmiş ve on
lara da bir gün olup tahakkukuna çalışan kimse
lerin bu zulme kurban oldukları anda birlikte iken 
halâs güneşinin doğacağını beyan suretile beste et
miştim. Bu vahşet ve zulmet en masum milletimizi 
kurtaran hükûmetj mübeccelimize karşı irtica gibi 
meş'um ve menfur bir fikre alet olmaktan sureti 
katiyede kendimi nezzeyler, eğer bendeniz kendim 
böyle menfur bir fikir cereyanını hissetsem kendi 
kendimi itlaf ederdim. Emin olunuz ki bunları 
menfeatı ilmiye ve mukaddesatı diniyeme yemin 
ederim ki bi günah bulunuyorum. Adaletinizin ta
hakkukundan kuvvetle eminim Paşa Hazretleri de
di. ' 

Reis: Biz de temenni ederiz ki bu sadakatiniz 
kalbî ve samimî olsun. 

Bu sırada makamı riyasetten Saffet Hocaya sual 
irat olundu. 

S — Siz vak'a sabahı evden çıktınız mı ve yol
larda Mehdi namında birisine tesadüf ettiniz mi, 
siz bunu tanımadığınızı söylemiştiniz, halbuki bu 
Mehdi gurubunun arkasındaki bir takımları ve şa
hitler sizin Mehdiyi gördüğünüzü söylemektedirler. 

C — Muhterem Paşa ifadei evveliyemde ve müs-
tentiklikte söylemiştim. Sabah evden çıktım dükkâ
nıma giderken camiin çeşmesi yanında bir şahsı 
meçhul gördüm tehevvürle bendenize dur dedi. Ben 
de bir hırsızdır zannederek korktum ve seyri tabii
mi ihlâl etmeksizin hemen sokağa sapıp caddeden 
eve döndüm. Heyecanla eve geldim. Yalnız dışa
rıda seslerini duydum. Bendeniz zaten bu gibi teh

dit âmiz manzara karşısında çok müteheyyiç olu
rum. 

S — Mehdi süsünde bulunan bu adamla karşı
landığınızda vaziyeti haber veren şahitleri siz orada 
gördünüz mü? 

C — Tahattur edemem Paşam, kafamı eğmiş clü-
kânıma giderdim. Zaten her vakit böyle muhteri-
zane hareket ederdim, kimse ile ihtilât etmem. 

S — Manisada vaiz verirken o arada Mehdi de
nilen o adamı gördünüz mü? 

C — Allah şahittir, evvel ve ahir söyledim, kati
yen tanımam ve içinde bilmem bendeniz böyle melı-
dilik ve hurafatın aleyhindeyim. Hatta Dahiliye 
Vekili Beyefendi Hazretlerine de arzetmiştim. Cum
huriyet mefhumunu tamamile akideme yerleştirmiş 
bir şahsım. 

S — Mehdinin arkadaşları söylüyor? 
C — Kendisi de tanımam diyor. Yalnız biri is

tasyonda mektup meselesini söylüyor. Onun isna
dını dinlediğiniz şahidin ifadesini tekzip etmiştir. 

S — Tarikatla sizin alâkanız yok mudur? 
C — Katiyen yoktur efendim, bütün temaslarım 

münevver zümre iledir. Evlâtlarımı bile san'ata 
verdim kendim de san'atla iştigal ederim, tamamen 
beriüzzimmeyim, Paşa Hazretleri. 

S — İbrahim hoca ile temasınız var mıdır? 
C — Kafiyen tanımam Manisada eamiye gel

diğimde- abdest alır, doğru eamiye girerim kimse
ye temas etmem. 

Bu sırada reis Paşa: Maznunlara hitaben! dokuz 
gündür karşı karşıya bulunuyoruz; verilen ifa
delerle evrak ve mektuplar üzerinde tetkikat yapa
cağız adaletin hakkile yerine getirilmesi için icap 
ettiği takdirde mühim gördüğümüz noktaların tavzi
hi için yine sizinle burada karşılaşacağız. Sadır ola
cak kararımız temamen hakka makrun olacaktır. 
Bundan emin olmalısınız. 

Maznunlar — Yek avaz olarak allah ömürler ver
sin Paşa Hazretleri evrakın tetkiki için muhakeme
nin yevmî ahara talikine müttefikan karar verildi. 

21 -1 -1931 
Reis Âza Âza * Âza 

Mustafa Demir Ata Ziya 
Âza Kâtip Kâtip 

Baha Kemal İhsan 
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Reis Mirliva Mustafa Paşa, Âza Miralay Ata, Miralay Demir Ali, Kaymakam Ziya, ve âza mülâzımı 

Binbaşı Hüsnü Beyler. 

Müddei Umumî Muavini Fuat Bey. 

•Zabıt Kâtibi Kemal ve ihsan Efendiler. 

Celsei sabıkada mahkemenin evrak ve ifadatın tetkiki için talikine karar verilmiş ve bu bapta icra 
kılınan tetkikatı müteakip makamı iddiaca esas hakkındaki mütaleanın serdi ve maznunların müdafaa
larının itmamı için celsenin bu güiı için açılması muvafık görülmüş olmakla mahkeme heyeti yukarı
da atları yazılı zevattan müteşekil olduğu, halde usulen getirilen maznunlar bağlı olmaksızın mah
keme huzuruna çıkarıldıktan sonra ber sabık ve alenen muhakeme icrasına durusuldu. 

Reis — Hazır bulunan maznunlara hitaben : 
Bu gün hepinizi çağırmaktan maksadım bilioyr-

sunuz ki mahkemenin ilk gününde hepinizi mahkeme 
huzuruna toplamış ve sonra da parça parça sizi 
celbederek isticvap yapmıştık, şimdiye kadar 
yapılan muhakeme hakkında Müddei Umumilik 
esas hakkındaki mütalealarını serdedecektir. 

Biliniz ki bu safhai muhakeme mahkemenin ka
rarı değildir, mahkememiz bundan sonra da icap 
eden tetkikatta bulunup yine sizi dinledikten sonra 
kararını verecektir. Şimdi bu iddianameyi dinleyi
niz. dedi. 

Bu sırada söz alan Müddei Umumî Muvini Fuat 
Bey esas hakkındaki mütalealarını sert ve ityan et
tikten sonra tahriri olarak mahkemeye takdim edip 
mezkûr mütaleaname aynen dosya meyanma koyul
du. Yine mezkûr mütaleanamenin okunmasını müte
akip Reis Mustafa Paşa maznunlara hitaben Müd
dei Umumî Bey hakkınızdaki iddianamelerini oku
dukları sırada dikkat ettim ve gördüm ki hepiniz bu 
mütaleayi kemali sükûnetle dinlediniz. Fakat yine 
daha evvel de söylediğim gibi bu iddianame mahke
menin kararı değildir. Ancak hadisenin bidayetin
den ve muhakemenin geçirdiği safahat üzerinden 
şimdiye kadar Müddei Umumî Bey kendisi edindik
leri kanaati ve intibalarıni söylemişlerdir. Görüyo
rum ki bu iddianamenin okunması esnasında sizde 
bariz bir hüzün ve elem vardır. Yine biliniz ki Tür
kün öz kanile yuğrulmuş bu toprakların payidar 
olması için gecesini gündüzünü bu uğurda hasreden 
hükümet kendi aleyhine hareket ettiği sabit olanları 
bu mahkemede tecziye edecek ve masumiyeti tebey-
yün edenler de yine hürriyetlerine kavuşacaklardır. 
Sizi yine yarın da o bir günde dinliyeceğiz her bire
rinize atfedilen cürme karşı bizim karardan evvel tet-
kikatımıza esas olmak üzere ister tahrirî ister şifahî 
müdafaalarınızı dinliyecek ve okuyacağız. Bu gün 
müdafaasını yapacak varsa söylesinler dinliyeceğiz 

dediler. 
Bu sırada söz alan maznun Şeyh Saffet efendi. 
Reis Paşa hazretleri: Müddei umumî Beyefen

dinin mütalealarını irat buyurdukları sırada bende
nize ait olan mezkûr iddianamedeki ittihamm mahi
yet ve mefadını dinledim. Deniyor ki, bendeniz bir 
çamlık arasında maznun Nalıncı Hasanı gördüğümde 
"farisiülibare,, bir mektup yazıp mehdi Memede 
göndermişim bendeniz öyle bir çamlık arasından 
geçtimse cezama razıyım. Malûmu âlinizdirki bu 
hususta muhterem huzurunuza işhat edilen şahitler 
şahadetlerinde bendenizi öyle bir çamlık arasında 
görmediklerini söylemiştir. Bendeniz o zamanlarda 
îzmirde idim ye mutemetlerin evinde bulundum. 
Yine bu iddianamedeki aleyhimdeki deliller tadat 
edilirken bendeniz kendime atfedilen cürme karşı 
evvelâ inkâr ve sonra da müevvel ikrarda bulunmu
şum, halbuki bendeniz her safhada sorguya çekil
dikçe hadise günü dükkânıma gitmek üzere evden 
çıktığım zaman cami civarında bir şahsı meçhul 
tehevvürle dur dedi bendenizde bir hırsızın karşı
sında olduğumu idrak ederek durmayıp doğruca 
yürüdüm ve yine dönüp evime girdim. Bu nokta 
da şahitlerin şehadetlerile sabit olmuştur. Şeha-
detle tekzip edilen bu delillerle bendenizin hadi
sede zimethal olduğum iddia edilmektedir. 

Halbuki bendenize medarı ittiham olarak gös
terilen o delillerin ademi sıhhati her veçhile ta
hakkuk etmiştir. Artrk bu vaziyette bendeniz 
için bütün mukadderatımı yüksek adaletinize 
tevdi edeceğim. Zira kendim müdafaa hakkın
dan tamamen mahrum bulunmaktayım. Çünkü 
irade ve ihtiyarıma hâkim değilim, isnat pek ağır
dır. Arzettiğim veçhile hadise günü bilâhare meh
di olduğu şüyu bulan o şahsı meçhuldür.ki mehdi 
ile yoldaki tesadüfümden başka kendisile temasta 
bulunmadığım sabit olursa kanun ve onun yüksek 
mümessili olan mahkemei adaletinizin bütün emir-
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lerine ve adil kararına münkadım. Derviş Memet 
bendenize resmi selâm yapmış imiş, halbuki maz
nun mevkiinde bulunan asiler bile mustantık-
lıktaki ifadelerinde hadise günü Saffet Hoca boy
nunu eğerek evine girdi demişlerdir. Aleyhimde 
gösterilen, Saffet mehdiye, götürmek üzere mek
tup verdi, çamlıkta görüştü. Camiin önünde söz 
söyledi gibi isnatların hiçbirisi vaki değildir. Ev
vel ve ahir arzettiğim veehüzere bütün mukad
deratımı adalet üzerine müesses olan mukaddes 
Cumhuriyetin muazzez Heyeti Muhteremesine 
tevdi ediyorum. Bu isnatlar tamamen müfteriyat-
tan ibarettir dedi. 

Reis — Yine tekrar ediyorum ki rehberimiz 
muhakkak adalet ve kararımız tamamen hak ve 
adalete makrun olacaktır. Mahkememizin ada
letinden emîn; bulunmalısınız, dedi. 

Söz alan maznun Bozalan Muhtarı Molla Ah-
metoğlu Mustafa müdafaasında, Paşa Hazretleri 
ben çift sürüyordum. Vasiliğe müteallik bir mah
keme meselesi için Menemene gelecektim O esna
da tahsilat için köye tahsildar gelmiş. Bekçi ge^ 
lip beni Mnemene mahkeme için gideceğimi söy
ledim ve muhakemenin kâğıdını gösterdim. Tah
sildar öyle ise git dedi ,geldim, işimi ikmal edip 
köye döndüm, köylü tarafından odun kat ' ı için 
tezkere almak üzere orma nmemuruna müracaat 
ettim. Fen memuru burada yok, avdetinde ruh
sat vereceğimi^di. Tahsildar Hafız Ömer Efendi 
köyde üç gün tahsilatta bulundu. Yine jandarma 
karakol kumandanı beni çağırıp köyde askerlikle 
alâkası olanbir iş için malûmat almak üzere ben
denizi çağırdı, gittim. Sonra Şakir isminde biri
nin mensup oluduğu» alayının adresini tahkik 
edip yanıma terfik ettiği jandarmaya verdim. 
Bir de köy heyeti toplandı, Haci İsmail ve Hü
seyin geldi. Sütçü Memedin damadını sorup bil
miyoruz dedik, hatta tutulan asilere bizi mustan-
tıklıkta gösterdikleri zaman bunlar yoktu dedi
ler. Benim bu mehdilerin ne geldiklerinden ve ne 
de geleceklerinden haberim var. Hiç bir taksira
tım yoktur. Adaletinizi bekler beratımı isterim 
efendim dedi. 

Maznun Menemende mukim Harputlu Memet: 
Reis Paşa, Menemende mehdilerin faaliyetleri 

sırasında güya benim de onların yaptıkları işi 
tasvipkâr bir surette el çırptığım iddia ediliyor. 
Bu hususta şehadet eden Hacı Hasan bana garez 
ve iftirada bulunmaktadır. Bir ramazan günü 
içli. Dükânımda oturup rakı içiyordu, bendeniz 

gördüm ve kendisine nasihat yollu başka defa
larda ziyanı yok bari mübarek ramazan gününde 
şunu içme diye ikaz ettim, Mumaileyh bu yüzden 
muğber oldu. Aramızdaki bu münakaşadan dola
yı böyle şehadette bulunuyor. Halbuki ben gözü 
görmez, kulağr işitmez bir ihtiyarım, böyle şey 
benim elimden gelmez 60 senedir Hükümetime sa
dık kalmış bir insanım. Üç dört asinin hareketle
rini alkışlamak benim kâr ve harcım değildir. 
Masumum, adaletinizi bekliyorum, dedi. 

Maznun Manisalı Ali Çavuş: 
Paşa Hazretleri; Mustantıklıkta da sordular, 

bunlar buraya geliyor mu dediler, asiler de bil
miyoruz cevabında bulundular. Benim toplantı
dan haberim yoktur masum ve bi günahım. Bigay-
ri hakkin mevkuf bulunuyorum. Biz o vakit şahit 
Ahmetoğlu Halil ile Kemal Beyin yanında işli
yorduk. Orada alıştık. Tam 11 sene bu Devlet ve 
millete askerlik yaptım. Hükümete karşı hiya-
netlik yapmadım, masumum, adaletinizi bekler 
beratımı isterim dedi . 

Maznun Memetoğlu Halil: Mustantık benden 
bunlar kahveye gelip ne yapıyordu dedi. Ben de 
bilmiyorum dedim. Birisinden haberim yokken 
tevkif kesip buraya gönderdi. Hiç kabahatim yok
tur. Beratımı beklerim dedi. 

Maznun Ahmet Efendi: Bendeniz asileri asla 
tanımam, fakat Reis Paşa Hazretleri bendeniz 
müdafaamı yapmak için meramımı ifade edemi-
yeceğim Çünkü halimde bir irtiaş vardır. Şu yaz
dığım kâğıdı müdafaai şifahiye makamına tak
dim ediyorum, lütfen okuyunuz, dedi. 

Reis — Bu verdiğin müdafaanameyi ben yine 
evrakı tetkik ederken okuyacağım alıkoyuyorum. 
Başka diyeceğin varsa söyle dinliydim. 

Maznun: Bundan başka diyeceğim yoktur. Yük
sek adaletinizin tecellisine intizar ediyorum efen
dim. . 

Maznun: Gözlüklü Ali Efendi. 
Paşa hazretleri benim vak'ada hazır bulunma

dığımı ve o sırada ailemle birlikte süt sağmakta 
bulunduğumuz sırada silah patlaması üzerine süt 
tenceresi elimizde olduğu halde komşumuz molla 
Süleymanın evine iltica ettiğimizi ve oradan dışarı 
çıkmadığımızı isbata amadeyim bendeniz Halk Fır
kası ocak âzası bulunuyorum. O sırada fırka müca
delelerinden mütehaddis bir arbedenin vuku buldu
ğunu zannettiğimden dolayı ve kendim fırkanın 
âzasından bulunmaklığım hasebile dışarı çıkmadım, 
korktum. Huzuru âlinizde dinlenilen şahitler buda 
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hadisede vardı demediler ondan evvel de mektep 
avlısmda üç dört kişi muvacehe edildi. Yine bende
nizin orada olduğumdan bahsetmediler. Esasen böyle 
bir mel'unane harekâtın icrası sırasında hazır bu
lunmak benim sıfatımla mütenasip değildir. Bi gü
nah bulunuyorum, adaletinizi beklerim dedi. 

Maznun Şeyh Esat Efendi oğlu Memet Ali 
efendi. 

Bendeniz pederimden ayrı bulunuyorum, kendi-
lerile münasebetim yoktur tekkeler kapandıktan 
sonra sanatımla iştigal ettim. İddianamede bende
lerini de müşavir diye buyurdular, halbuki ne zikir
lerden ne ayinlerden haberim var. Hükümetin men 
ettiği bir işle meşgul olmam çünkü seviyemiz buna 
müsait değildir. Pederim benim amirimdir. Ben 
ona karşı hiç bir zaman bir şey diyemem. İbrahim 
hoca ise benim sözlerimi dinlemez. Son defalar 
Manisaye gideceğim dedi, bendeniz de oralarda tari
kat işlerine mütedair bir harekette bulunur düşün-
cesile gitmesem eyi olur. Tarikatla alâkadar olursun 
sonra ihtiyar paderim için bir zarar getirirsin de
dim. Dinlemedi, bendeniz Cibali fabrikasında 
enfiye mütehassısıyım. İstikamet ve dürüsti yegâne 
hedefimizdir. Mezmumatla kat'iyen alâkadar olmam 
evlâdı ayalime otuz bin liralık servet temin ettim. 
Bana dervişlik, şeyhlik zarardan başka bir faide 
temin etmez. Ben Nalıncı Hasan namında kimse 
tanımam, böyle bir adamla da kat 'iyen temasım yok
tur. Masumum paşa hazretleri adaletin tecellisine 
intizar ediyorum dedi. 

Nalıncı Hasan: Esat hocanın köşküne Memet ve 
Osman Efendilerle gittik orada konuştuk dedi. 

Memet Ali Efendi: Nalıncı Hasana ben seninle 
bir şey konuştum mu dedi? 

Nalıncı Hasan: Hayır yalnız köşke gittiğimde 
Memet Ali Efendiyi orada gördüm fakat kendisile 
konuşmadım dedi. 

Memet Ali Efendi: İşte soyuyorlar. Fakat yine 
ben bu adamı tanımam belki köşke bir kimselerle 
gelmiştir. Fakat bunun nasıl ve ne suretle geldiğini 
bilmiyorum ve böyle birisini de hatırlamıyorum. 
Ben bu adamla hiç temas etmedim dedi. 

Söz alan: İbrahim Efendi. 
Paşa hazretleri: Memet Ali Efendi bizi dinle

medi gitti dediler. Fakat bu hususta bendenizden 
sual sormadınız. Ben Manisaya gitmiş isem ne yapa-
cakmışım, kendisinden sorunuz söylesinler dedi. 

Memet Ali Efendi: Sizin taşrada ne yaptığınızı 
ben ne bilirim. 

Laz İbrahim hoca Efendi: Ne fenalığım varmış 

onu anlıyalım. 
Memet Ali Efendi: Tabur imamı bulunduğu 

sırada tekaüde sevkedilmesini arzu ediyordu. Ben de 
tekaüt olmayınız dedim. Sözümü dinlemedi. 

ibrahim hoca: Hastalandım 60 gün yattım ma
luliyetim tebeyyün etti. Kendi arzumla tekaüt olma
dım doktorun raporu vardır. 

Söz alan: Bozalan köyünden Memetoğlu İbrahim. 
Mehdiler köye geldiklerinden ve gittiklerinden 

hiç haberim yoktur. Ben kendi iş ve gücümle meş
gulüm bir defa köy muhtarı İbrahim seni jandar
malar istiyor dedi. Ben de o vakit mehdilerin köye 
geldiklerini duydum. Hiç bir taksirim yoktur mah
kemenizin adaletini bekliyorum dedi. 

Simsar kâtibi maznun Mustafa. 
Müdafaamı tahrirî olarak takdim ediyorum dedi 

ve ibraz ettiği mezkûr müdafaanamesi alınarak bil
âhare okunmak üzere dosya meyanma kondu. 

Tütüncü maznun Haydar Efendi: 
Ben el çırpmışım diye iddia ediliyor. Halbuki 

böyle bir şeyden kat'iyen haberim yoktur. Vak'a 
zamanında kendi dükkânımda idim böyle ihbaratta 
bulunan ya benim bir alacaklım veya rakibimdir. 
Ortalık karıştığı zaman evime gittim evde olduğu
ma dair şahitler gelsin söylesin dedi. 

Maznun Hacı Yahya Mahallesinden Mustafa 
oğlu Ahmet: Ben güya müteaddit içtimalarda 
bulunmuşum. Halbuki ben onları hiç tanımam. 
İftiradır. O evlerdeki toplanmalarda bulunduğumu 
ve beni tanıdıklarını söylerlerse (Mmmn, razıyım. 

Manifaturacı Osman Efendi: Bu adam benim 
evime gelmemiştir dedi. 

Nalıncı Hasan: İçtimalarda bu yoktu dedi. 
Mustafaoğlu Ahmet Müddei Umumî Bey hak

kımda fazla ittihamda bulundu dedi. 
Asi Memet Emin: Bu Ahmet Hafız Ahmedin 

dervişidir, kahveye gelir teşbih çeker dervişlikten 
bahseder dedi. 

Maznun Ahmetoğlu Hacı Hasan: Müddei U-
mumî Bey benim için Osman ve Cemal Efendilerle 
toplantıda bulunduğumu söylediler. Halbuki, ben 
bunları tanımam, beni buraya derviştir diye ge
tirdiler. Ben camide müezzinim gündüzünde ku
rabiye satarım, işimle meşgulüm. Altı evlâdım aç 
ve bi ilâçtır. Hiç bir taksiratım yoktur, adaletinize 
intizar ederim dedi. 

Maznun Jojef : Paşa Hazretleri mahkemeye el 
çırptığımdan sevkedildim, halbuki bu hususta şe-
hadette bulunan bile benim el çirptığımı söyleme
miştir. Böyle şeyden haberdar değilim. Bir kaba-



- 6 9 -
hatim yoktur. Vak 'a sırasında dükkânımın önün
de iken evime gittim, dışarı çıkmadım. Bizim Hükü
mete sadık kalmaktan başka bir şey elimizden gelmez. 
Beraetimi isterim dedi. I 

Paşa Köyünden Memet Ali Abdürrahman: Ben 
mer'ada bulunuyordum. Mehdilerin köye geldikle
rinden haberim yoktur. Derviş Memet bacanağım-
dır. Fakat bir senedir kendisile görüşmem. Kayin 
pederin tarlasında kavga ettik. Ondan sonra bir 
daha görüşmedim. Temasım. yoktur, bigünahım a-
dâlet beklerim ve beraetimi isterim dedi. 

Maznun Simavlı Osman: Paşa Hazretleri biz 
Mehdi Memetle beş bacanağız bu adam hepimizle | 
dargındır. Biz bunları görmedik. Bir şeyden habe
rimiz yoktur, bigünahız gördük derlerse cezama ra
zıyım. Beraetimi isterim dedi. 

Paşa Köylü maznun Memetoğlu Ahmet: İftira
dır Paşa Hazretleri. Bir taksirim yoktur. Beraetir 

mi isterim dedi: 
Diğer Paşa köylü Keçeci İsmail: Benim Mehdi

leri araba ile götürdüğüm söyleniyor halbuki ya
landır. Manisadan ve köyden birisi söylerse cezama 
raziyım. Benim taksiratım yoktur beraetimi isterim 
dedi. 

Asi Memet Emin: Paşa Hazretleri, yanlış olmuş
tur. Ben bunu yanlış söylemişim o vakit meczuptum. 
Bunun evinde kaldık fakat arabasile gitmedik dedi. 

Küçük Hasan bir saat kadar bunun evinde kal
dık dedi. 

Gececi İsmail: Misafir makamına geldiler, fakat 
kendilerinin maksat ve niyetlerini bilmiyorum de
di. 

İzmirde mukim Memet Ali Hoca: 
Benim toplantılardan haberim yoktur. Laz İbrahim 
Efendi benim hemşehrimdir. Kendisinden sorun 
beni tanır mı? Ben iki gece Manisada kaldım ve 
yine döndüm. Bağa bin altı yüz lira istediler pazar
lık uymadı döndüm ben İbrahim Efendinin kendi
sini tanımam, babasını ve amcasını tanırım. Ken
disile yalnız İzmirde görüştük dedi. 

Reis — İbrahim Efendi Istanbuldan Manisaya 
gelmek üzere İzmire indiğinde o vakit görüştünüz 
öyle mi? 

Maznun Ondan evvelde bir defa görüştük fakat 
tarikat meselesi yoktur. Bu görüşmede hemşehri 
olmak münasebetinden dolayı benim tarikatle alâ
kadar olmaklığım ya def i mazeret ya cerri menfe-
at için olabilir. Bendeniz bu sinde ne yapabili
rim. Tarikatle ne diye alâkadar olayım. Yunanlı
lar zamanında otuz bin liralık malim mahvolup 

I gitti. Milyonlarca dayak yedim. Yunan mezalimin
de gadre uğramış bir adamım, artık bende Hükü
meti Cümhuriyenin kadir ve kiymetini bilmezsem 
yazıklar olsun. Cürmüm tebeyyün ederse cezama 
raziyim. Halbuki bir günahım yoktur. Masumum. 
Adaletinizin tecellisine intizar ediyorum dedi. 

Reis — Bizde onun için şimdiye kadar dava 
üzerinde çok uzun tetkikatta bulunuyoruz. Türk 

[ kanile yuğurulah bu aziz Çıtana karşı hainlik 
edenleri tesbit edip onlara ceza vereceğiz. Masum
lar kurtulacaktır. Bunu size her fırsatta soyuyo
rum dediler. 

Maznun İşte Paşa hazretleri! ben de bu aziz va
tana ihanetim olmadığını arzetmek istiyorum. 

Reis — Bunun için müsterih olunuz. Biz Devlet 
ve millete zarar yapmak istiyenlere ceza verece
ğiz İhanet edenleri tesbit etmek ve meydana çıkar
mak lâzımdır. Artık Devletin buna tahammülü 
kalmamıştır. İkide bir isyanlar irticaî hareketler 
vukubuluyor. Ecnebiler bize gülüyorlar, nedir bu 
hal! Biz işte bu mühim nokta üzerinde çok hassas 
davranıyoruz. Hakikate vasıl olmak için uğraşı
yoruz. 

Maznun: Bizde vatana hainlik edenlerin ceza 
görmesini şiddetle arzu ederiz. Ben masumum ve 
masumiyetimden emin olduğum için hakkımda 
ki adil kararınızın tecelli edeceğine kaniim dedi. 

Bozalandıan Hacı Alioğlu Mustafa: 
Efendim, Mehdilerin bizim köye geldiklerin

den ve gittiklerinden haberim yoktur. Oğluma dü
ğün yapıyordum. Manisaya gittim. Böyle, bir şey 
İbrahimoğlu Mustafa söylemiş. Halbuki benim hiç 
bir günahım yoktur. 

Maznun İbrahimoğlu Mustafa. 
Benim Mehdileri gördüğümü Koca Mustafa söy

lemiş, halbuki ben mehdilerin geldiklerinde içlerin
de tanıdığım Sütçü Mehmeti gördüm ve hoş geldi
niz dedim, diğerlerini tanımam, onların köye ne 
maksatla geldiklerini bilmiyorum. Bilseydim hükü
meti haberdar ederdim. Beraatimi isterim dedi. 

Maznun Şımbıllı Mehmet. 
Efendim, ben asilere karşı el çırpmadım, bunu 

söyliyen Tütüncü Çolak Hasan beni gündeliğe yol
lamak istedi. Ben de fakir olduğum için beş on ku
ruş fazla para nerede bulursam oraya giderim. Faz
la yevmiye buldum oraya gittim onun için bana 
garaz ediyor, kabul etmem beraatimi istiyorum. 

Maznun Hafız Ahmet Efendi. 
Bendeniz katiyen içtimalarda bulunmadım, ma

sum ve bi günahım adaletinize iltica ederim dedi. 
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Bozalandan Fatma Eadın. 
Efendim, ben sabahleyin çalışmak için mağaza

ya gider akşam gelirim, benim böyle şeylerden ha
berim yoktur. Ben bir kadınım, bi gayri hakkın 
yatıyorum, beraatimi isterim dedi. 

Maznun Hacı Alioğlu Mustafa. 
Paşa Hazretleri, biz işte bu kadınla gittik hiç 

bir taksiratımız yoktur. 
Reis: Inşaallah kurtulursunuz. 
Maznun Terzi Talât. 
Benim Mehdi Mehmetle alâkam yoktur, onun 

bana sekiz yüz yirmi beş kuruş bir borcu vardır, 
vermiyordu o parayı vermesi için kendisine bir kâ
ğıt yazdım ve bu kâğıdı Nalıncı Hasana verdim, 
bilâhare o kâğıt Nalıncı Hasanda bulunmuş fakat 
o kâğıdın bulunması başka bir maksada mebni de
ğil ancak alacağım olan paranın verilmesi için ken
disine yazılmıştır. Ben inkilâp aşıkı bir gencim, 
Mehdilerle temas etmeği kendim için bir zillet adde
derim, günahım yoktur, adalet bekliyorum dedi. 

Nalıncı Hasan: Evet öyle olmuştur Paşa Haz
retleri, Mehdiden parasını istemek üzere bana bir 
kâğıt verdi dedi. 

Maznun Çulha Mehmet Çavuş. 
Benim dervişlikle alâkam .yoktur, Mehdilerin bi

risini de tanımam, bir şey de bilmiyorum, adaleti
nizi isterim dedi. 

Maznun Hatuniye Müezzini Hasan. 
Otuz gündür sefil bir halde kaldık, benim bir 

şeyle alâkam yoktur, iftiradır, adaletinizi bekliyo
rum dedi. 

Maznun Mazlumaki. 
Ben el çırpmadım, şahitler muvacehede benim 

el çırpanların arasında olmadığımı söylediler, be
nim alâkam yoktur. Beraatimi isterim dedi. 

Asi Mehmet Eminin kız kardeşi. 
Hahide Fatma, efendim kardeşim Mehmet Emin 

zikir için derviş Mehmetten izin almış, Kocam Meh
met Eminin bu halinden vaz geçmesi için çok uğ
raştı. Sen zikri inkâr mı ediyorsun diye eniştesine 
hücum etti. Bu yüzden validemle kavga ettik, bize 
de sopa ile geldi, bunun üzerine kocam bana karde
şin dervişliği ve zikri terketmezse üç çocuğu var
dır, sen beni terket dedi. Biz de kardeşime çok na
sihat ettik dinlemedi. Bundan bizim ne kabaha
timiz olabilir, Benim hiç bir günahım yoktur. Bir 
;*ydan beri mevkufum, adalet istiyorum Paşa Haz
retleri dedi. 

Asi Mehmet Emin: Yeşil nurlar oradan alını-
/ordu. Deli gibi olmuştum ne yaptığımı bilmiyor

dum kız kardeşimin dediği doğrudur dedi. 
Reis: Müslüman olanlar •müslümanlığı yaparlar. 

Bu her kesin borcudur. Fakat halkı etrafına top
layıp dini alet ittihaz ederek saf halkı zehirleme
sin. Her kes kendi kendine zikreder, ibadet en mu
kaddes bir borçtur. Yalnız toplanmada fenalık çık-
mış|ır dediler. 

Maznun Ibrahimoğlu ismail. 
Ben el çırpjnadım, yüzbaşı beyin asilerin yanına 

geldiğinde ben orada yoktum. Beni karakola aldık
larında yüzbaşı bey el çırptım da namussuzum seni 
koyuvermezsem dedi. Bende zordan çırptım dedim, 
bunun üzerine hemen alın şu keratayı dedi, beni 
tevkif etti. 

Maznun Topçu Hüseyin: 
Ben içtimalarda bulunmadım, bulunsaydım ceza

ma razıyım. Her ay 45 lira hükümetten maaşım var
dır. Sonra bu hükümete karşı nasıl olur da iha
net ederim. Ben esasen namaz kılmıyordum, değil 
dervişlik yapayım dedi. 

Reis: Namaz kılacaksın kılmıyorsan bu senin 
için bir kabahattir. Namaz kılmıyorum demek ser-
mayei müdafaa olamaz ve bunu da bir müslüman 
söylemez, namaz bile kılmıyorum demekle müdafaa
da bulunuyorsan yazıklar olsun. 

Maznun: Hayır Paşa Hazretleri namaz kılarım, 
fakat iş ve güçten vakit bulamıyorum, bunu demek 
istedim. 

Maznun Üsküplü Ramiz. 
Efendim ben hadise günü Mehdilerin arkalarını 

30 adım geriden takip ettim, maksadım hükümete 
hizmet etmekti, belki gözden kaçarlar diye inzibat
lara tutturmak istiyordum. Ayni zamanda hükü
mete haber veremediğimden cahillik ettim. 

Reis — işler karışık olduğunu Memet Efendi 
nereden biliyormuş? 

C — Camiden geliyormuş, oradan haber almış. 
Ben de hemen kepeği astım ve çoeuklraıma da 
gevrek alıp doğruca evime kaçtım. Beygiri tımar 
ettim. O esnada silâh atıldı. Çocuklar bağrıştı. 
Arabayı koşma zira çarşıda insan kesilmiş dediler. 
Ben ne var diye bakmak üzere çıktım, koşaraktan 
kasaplar içerisine kadar geldiğimde zabitin kafası 
bayrak üzerinde onlar da bayrak altında oldukla
rını görür görmez dehşetinden korkup ellerimi 
başıma vurdum. Oradan dönerken Tomaki Memet 
Efendi elinde bir tabanca vardı. Aman Memet as
kerler var birisini vurursun belki dedim o ise din
lemedi bir tabanca attı. 

Reis — O Tomaki Memet şimdi nerede dediler? 
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Maznun — Belediye çavuşudur. Burada şahit

lik etti. silâh atılınca ben yine evime kaçtım. To-
maki Memet bana garez ediyor benim kabahatim 
yokÇtır. Adaletinizi beklerim dedi. 

Maznun — Manisandan Halil. 
Paşa Hazretleri bir türk gencinin vazifesi ne 

olabilir? Ancak vatanını sevmek ve namusunu 
muhafaza etmektir. îki yavrum vardır. Böyle işler
le alâkadar olmam. Şahitler geldi, bendenize ifti
rada bulunan bekçi îbrahimin vaziyeti anlaşıldı. 
Benim kusurum yoktur. Adaletin tecellisine intizar 
ediyorum dedi. 

Maznun Tütüncü Süleyman Efendi: 
Vak'a zamanında dukanınım önünde idim. 

Sonra kapadım. Evime gittim, bana isnat olunan 
cürüm asilere sigara vermektir. Bunu Hacı Hasan 
söyliyor. Halbuki bu adam benim rakibimdir. Oda, 
ben de tütün satarız, bir de muhasebei hususiyede 
bir dükân müzayedeye çıkarılmış. Mezkûr dükâna 
talip çıkmış benim oğlum da müzayedeye iştirak 
edip sürüyor ve Hacı Hasana rakip çıkıyor. Bana 
bundan dolayı garezdir. Halbuki benim kendilerine 
sigara vermediğimi asiler bile söyliyor. bir güna
hım yoktur. Beratımı bekliyorum. 

Maznun — Menemende mukim Abbas. 
Aleyhimde şehadette bulunan şahitlerin ifade

sini kabul etmem. Yoksa benim başkaca bir sui 
niyetim yoktur. Beratımı isterim dedi. 

Maznun Nurettin: 
Benim tarikatla alâkam yoktur. Kendi işimle 

meşgulüm, sabah gider akşam gelirim. Adalet isti
yorum dedi. 

Maznun Kerimoğlu îbrahim: 
Paşa Hazretleri bir kişi çıkıpta benim için bu 

adam el çırptı desin cezama razıyım. Ben o vakit 
komşum Memedin evinde üç kişi birlikte bulun.ı 
dum. dışarıda yoktum. Bu iddiamı isbat edemez-
sem o vakit bana ceza veriniz. O vak'ada insan 
varmış benim orada bulunduğumu Hulusiden baş
kası göremezmidi. Hatta bu Hulusi bana sen tütün 
eü Haydarı ihbar et seni kurtarırız dedi. Bu Hulu
si Menemenin müfterisi olan bir adamdır, ifadesi
ni kabul etmem. Masumum, adalet bekliyorum 
dedi. 

Maznun Sultaniyeden ömeroğlu Hafız Ahmet: 
Ben köy hocasıyım. Pıkarar bîr adamım, yunan 

zamanında sırf vatanım için aklımı oynattım sonra 
istirdatta aklım başıma geldi. Yine o vakit köy 
hocalığına tayin edildim. Manisaya gidip zikret
miş deg&im, Kataafeatiitt yoktur, Müddet Umumi 

Beyin iddianamesini eyice anlayamadım. Daha mu
fassal bir müdafaa yapmak için iddianamenin bir 
suretini isterim dedi. 

Maznun Katmerci Memet: 
Ben yedi nüfuslu bir ailenin babasıyım. Bir 

şeyle alâkam yoktur. Kimseyi tanımam,' kendi ma
işetimi temin etmekle mükellefim. Benim taksira
tım yoktur. Adaletinizi beklerim dedi. 

Paşa Köyünden Ramazanoğlu Bekir: 
Müddei Umumî Bey mehdilerin köye geldikle

rinde benim bunları Hükümete haber vermediğimi 
söyliyor. Halbuki benim onların köye geldiklerin
den haberim yoktur. Akşam üzeri işimden geldi
ğimde köyde yalnız küçük Hasanı gördüm ve hoş 
geldin dedim ve ondan sonra da evime gittim. Di-
ğerlerile benim hiç bir kabahatim yoktur. Bigü
nahım, adaletin tecellisine intizar ederim dedi. 

Maznun Arabacı Ali: 
Sabah namazında hayvanıma kepek almağa. 

gittim. Kepekçi Memet Efendi camiden geldi, ça
buk al işler karışık dedi. 

Ben onunla adavetliyim bir gün su doldurmağa 
gittim çeşmenin başında onun destisini kırdım, onun 
için bana garaz edyor. Benim evimle onun evi ara
sında dört mahalle var,dır, Yekdiğerimize uzak bulu
nuyoruz. Benim silâh attığımı nereden görmüş, ka
bahatim yoktur beratımı talep ederim dedi. 

Maznun Keçeci Süleyman: 
Ben Memet Eminin iniştesiyim. Bana dervişlik 

teklif etti kabul etmedim, münazea ettik. Ondan 
sonra kendisile temasım yoktur, kö'ye geldiklerini 
bilmiyorum bunlar kaçtıktan 10 gün sonra haber 
aldım kendilerile görüşmedim. Benim bu vatana 
sekiz sene hizmetim vardır böyle şeylerle alâkadar 
olmam Manisada iki evlâdım vardır sefil bir halde 
kalmışlardır bir an evvel hakkımdaki adaletin te
cellisine intizar ederim dedi. 

Memet Emin: Ben o vakit ruhumla söliyordum. 
Deli olmuştum, ne yaptığımı bilmiyordum. 

Reis: Vatanm menafii bunu icap ettiriyor. Fe
nalık yapanları toplamak lâzımdır. Burada masumi
yeti tebeyyün edecek olanlar, her halde adalete maz-
har olacaklardır. Mahkeme masumla zalimi tefrik 
eder. Vatana hainlik eden zümrelerin elinden 14 mil-
yoatalrtürk camiası ağlamaktansa mahdut kimseler 
ağlasın tekrar ediyorum. Masumlar yakında kurtu
lacaktır. 

Menemende mukim maznun Rasim: 
Hadise günü benim bir kurşun çalımı mesafe-

de& h a l » asiîeri» bayrağ* altına davet ettiğimi söy^ 
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ledi. Halbuki kat'iyen yalandır bir kız meselesinden 
dolayı bununla aramızda bürudet ve münaferet var
dır yalan söylediği mahkemede anlaşıldı caniler 
benim halkı davet ettiğimi sölesinler cezama razıyım 
masumiyetim tezahür etmiştir mahkemenin adale
tine intizar ederim dedi. 

Maznun Hasanoğlu Ahmet: 
Benim tarikatla alâkam yoktur beratımı bekliyo

rum dedi. 
Maznun ibrahim E tem: 
Ben Laz İbrahim ve Cemal Efendileri tanımam 

yalnız Ragıp Beyi tanırım ben rençberim sabah gi
der akşam gelirim dervişlikten ve tarikattan habe
rim yoktur bi günahım adaletinize iltica ederm dedi. 

Maznun Ali Mazlumaki: 
Hadise sırasında dükkânımı kapadıp evime git

tim bir şeyden haberim yoktur şahitlerim var kaba
hatsizim adaletinize muntazırım dedi. 

Maznun Ayanoğlu Memet: 
Ben alaturka saat dört sularında eve geldim 

dört buçukta karakola çağırdılar canileri tanırmı-
sın dediler tanımadığımı söledim filânlar kaçmış 
dediler haberim yoktur dedim bunun üzerine beni 
Menemene aldılar. Dervişliğim yoktur canileri de 
tanımam kabahatsizim adaletin tecellisine intizar 
ederim dedi. 

Maznun Hacı Hilmi Efendi: 
Paşa hazretleri. Mahkemenizin yüksek hissiyatını 

takdir etmeği kendim için bir şeref bilirim. İddia
name okunurken kulak verdim Manisada ki toplan
tılarda bulunduğum iddia ediliyor mahremi isnatlar 
yoktur böyle menfi cereyanlardan bigâneyim geçen 
sene Salihlide vaizlik ederken İbrahim Hocadan bir 
mektup gelmiş bu ilmi tasavvufun hali hakkındadır 
öyle yazılmış bunda bir tuhmet olarak kabul etmem 
tarikat hakkında idarei kelâm etti isem kanunun en 
ağır cezasına razıyım gözlerimden daha kıymettar 
olan Hükümeti Cümhuriyenin geçende de vefakâr
lığını arzetmiştim Yunan mezaliminde çok işkence 
gördüm, on sekiz ay menfalarda süründüm işkence
den kaburgalarım ezilmiştir. Yunan gibi deni bir 
düşmanın zenciri esaretinden vatanı kurtarıp saade
te ulaştıran bir hükümeti adileye karşı böyle bir de-
naette bulunmak tasavvur olunabilir mi? bütün 
af ak ve mükevvenatı ilmi irfanla tenvir eden Hükü
meti Cümhuriye oğrunda şu kardasınız fedayi canı 
kendisi için en mukaddes bir borç bilmektedir. Her 
türlü menfî cereyanlardan beriyim bendeniz hüvi
yetimi bütün Manisalılarla isbata muktedirim 
bendenizi Halk Fırkasından v l Türk ocağından 

sorunuz bu efendi fenadır derlerse beni asınız ben
deniz muhitin itimadını kazanmış bir şahsiyetim 
yaşasın Cumhuriyet yaşasın onun adil erkânı dedi. 

Reis: Mahkememizde fırka meselesi mezubahs 
değildir bu ciheti noktai müdafaanızdan hariç tutu
nuz başka diyeceğiniz varsa dinleriz dediler. 

Maznun: Şeref ve namusumu payedar edecek 
bütün mukadderat ve mukaddesatımı muhterem 
vicdanlarınaza tevdi ediyorum başka diyeceğim yok
tur yüksek adaletinize dehalet ederim dedi. 

Bu sırada kendisine söz verilen Şeyh Esat 
Eefendi. 

Paşa Hazretleri; aleyhimdeki sözleri dinledim 
ve hayrette kaldım bendeniz 60 seneden beri ibadet 
ve tâât ile meşgul olmuş daima ilmü irfan uğrundan 
yürümüş bir ihtiyarım. Bu sözler bana tuhaf geldi, 
acaba rüyada mıyım diye düşündüm, bizim böyle 
şeylerle katiyen alâkamız yoktur. Biz hükümetimize 
muhip ve mutiiz, hükümet zikretmiyeceksiniz, tari
kat neşretmiyeceksiniz demiştir. Fakat evinize mi
safir kabul etmiyeceksiniz, nasihat etmiyeceksiniz, 
kimseye kapınızı açmıyacaksınız demişte ben de bu
nu yapmış isem o vakit diyeceğim kalmaz. Yine 
tetkik buyrulsun sabıkam varsa o vakit te kanunun 
emirlerine münkat olurum. Ben evime misafir ka
bul ediyormuşum ve nasihatlanm da fena maksat
lara mebni imiş bu iddia ne ile sabittir, filen bir 
fenalık yapmış isem ne olduğumu ben de bilmeli
yim. İhtimalât ile isnat kabul etmem, zaten ben 
böyle fena cereyanların ehli değilim. Burada da 
evvelce takdim ettiğim müdafaamı tekrar ediyorum. 
Aleyhimdeki iddialar hakikî değildir. Evime misa
fir gelir beni ziyaret ederler, mevize olur fakat ben 
kanunen menedilmiş bir şey yapmam ve yapmamı
şım. Burada benim rahatım yok, uykum yok, aile
miz yaşayamam, perişan oldum. Merhametinize il
tica ederim. 

Reis: Şeyh Efendi; ey i olur inşaallah mahkeme
nin adaletinden emin oluruz. 

Şeyh Esat: Paşa Hazretleri bizim tercümei hali
mizi ekâbir bilir, onlardan sorunuz. Size bir misal 
arzedeyim. Adamın biri oğlunu hoca aramak için, 
göndermiş çocuk aramağa gittim fakat bulama
dım demiş, babası nerede aradığını sormuş, çocuk
ta sinemada filan yerde aradım yoktu demiş, o vakit 
babası hoca öyle yerlerde ne arar sen hocayı camide 
arayaydın diyor. Biz de bu kabilden olmak üzere 
kendi ibadetimizle meşgul oluruz, ben pirifani bir 
adamım, fenalık yapmak elimden gelmez, yüksek 
adaletinizin tecellisine intizar ediyorum dedi. 
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Maznun Hafız Ahmet. 
Siirtte bulunan yüzbaşı Nihat Beyle aramızda 

teati edilmiş bir mektup meselesi vardır. Mumai
leyh evvelce bendenizin bağ komşum idi. Sonra Şi
irde .gönderdiler. O vakit bağına mukayyet olmak 
üzere mumaileyh bendenize vekâlet verdi, mektup 
yazdığında bağı hakkında benden malûmat isterdi. 
Muhaberenin mahiyeti budur. Bunda kurt isyanı 
hakkında "bir kaç söz yazmış fakat bendeniz kendi
sinden sormuşta öyle yazmış değildir. O kendisi 
doğrudan doğruya kendiliğinden yazmiştır dedi. 

Maznun Bozalandan Mehmetoğlu İsmail. 
Mehdilerin köyümüze geldiklerinden haberim 

yoktur, adalet bekliyorum dedi. 
Maznun Paşa Köyünden Şerif Ahmetoğlu Ey-

yup. 
Köye kayın biraderimden çapa almak üzere git

miştim o sırada aptesthaneden Küçük Hasanı çı
karken gördüm kendisine hoş geldiniz dedim o da 
bağ budamağa geldik dedi. Başka bir şeyden ha
berim yoktur, beraatimi isterim dedi. 

Maznun Ahmet Muhtar Efendi. 
Müddeimumî Bey hakkımda ne söyledi bilmiyo

rum, kulaklarım ağır işidir. Bir nüsha, meselesi 
vardır ben yazmadım icap ederse tatbiki hattıhatim 
yapılsın. Sonra ben timarhaneye gitmiş bir ada
mım, aklı başında olmıyan bir adamın fiil hareketi 
kanunen medarı ittiham olamaz. Ayni zamanda 
muayenemi de isterim ve bana bir iddianame sureti 
veriniz, müdafaamı hazırlıyayım dedi. 

Yine maznunlardan Şeyh Esat Efendioğlu Meh
met Ali Efendi: Manifaturacı Osman, Hafız Ce
mal, Şeyh Hakkı, Süleyman Çavuş, Hafız Ahmet, 
Mustafaoğlu Saadettin ve Neciboğlu Mevlût Efen
diler haklarındaki serdedilen iddianamenin müfit I 
olduğu manayı eyice ihata edemediklerinden kendi
lerine mezkûr iddianamenin birer suretinin veril
mesini ve badehu mahkemeye mufassal müdafaala
rını takdim edeceklerini söylediler. 

Yine bu sırada makamı riyasetten görülen lüzum 
üzerine asi maznunlardan Küçük Hasanın Mehdi 
Mehmetle Bozalan Köyünde oldukları sırada mev-
zubahs olduğu anlaşılan rüya hakkındaki muhave
renin suret ve şekli soruldu. 

Küçük Hasan: Menemene hareket edeceğimizin 
gecesi Bozalanda yatmıştık, kalktığımız zaman Meh
di Mehmet bize ne rüya gördüğümüzü sordu biz de 
Menemene gidersek orada hocanın birinin bize mu
avenette bulunacağını gördük dedi. Bunun üzerine 
nalın satmak üzere en ziyade Menemen pazarına Na
lıncı Hasanın gelip gittiği için Mehdi Mehmet Na
lıncı Hasandan sordu bize yardım edecek olan Me
nemendeki hoca kim olabilir, diye sordu. Nalıncı 
Hasanda Menemende bir Saffet Hoca vardır. Olsa 
Olsa o olacaktı dedi. Bunun üzerine Mehdi de Me
nemende camiden çıktıktan sonra doğruca Nalıncı 
Hasanın delâletile Saffet Hocanın evine gideriz de
di. Mesele böyle olmuştur Paşam. 

Reis Mustafa Paşa: 
Maznunlara Mahkemede yeni ! ve eski yaz

dığımız ve bu defa istiyenlere iddianamenin 
suretini verip ona göre ibraz edecekleri müdafa-
larını tetkik edeceğiz. Müzakerede her türlü ahval 
münakaşa olmuş ve her türlü noktalar inceden ince
ye tetkik edilmiş olduğunu göreceksiniz kararımı
zın çok adilâne olacağını bütün kalp ve ruhunuz
la itimat edebilirsiniz dediler. 

Maznunlar teşekkürle mukabelede bulundular. 
Bilmüzakere: Evrak tetkik ve müzakerei key

fiyet olunmak üzere duruşmanın vakti ahare ta
likine müttefikaıı karar verilerek tefhim kılındı. 

2 4 - 1 - 1 9 3 1 
Âza Âza Âza Âza 

Mirliva Miralay Miralay Kaymakam 
Mustafa Demir Ata Ziya 

Âza Mü. Kâ. Kâ. 
Binbaşı 

Hüsnü Kemal İhsan 
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Esas hakkındaki iddianame 

Reis Paşa Hazretleri: 
Türk Cumhuriyetine ve onun tarihine lekeli bir sahife ilâve eden irticaî hadisenin en mühim 

muhakeme devresi bugün«hitam safhasına dahil olmuştur. Mutaleamı serdederken evvelâ mün
hasıran menemen hadisesini ika eden maznunların Manisadan hareket ettikleri günde tatlıcı 
Hüseyinin evindeki içtimalanndan başlıyacağım; sırasile Paşaköy, Bozalandaki vaziyetlerini ve 
bu vaziyetlerinin köylerdeki şekli tezahürünü gösterdikten sonra buralarda kendilerine zahir 
olan maznunların hadisedeki rollerini teşrih edeceğim, ondan sonra fecaat arzeden Menemen 
hadisesinin şekli cereyanını göstereceğim, ve pisikolojik noktadan basitten mürekkebe doğru 
yürüyerek Menemen vak'asının menşei hakikisine intikal ve bundan tatlıcı Hüseyinin evirdeki 
içtimaa takaddüm eden zamanlarda muhtelif mahallerde yapılan içtimalara ve bunda Erenköy 
kâşanesinin oynadığı roliere geçerek hadisenin mahallî olmayıp şümullü ve vasi saha üzerinde 
cereyan ettiğini göstererek maznunlar şebekesini çıkaracağım ve bunların Devlet hayatiyeti 
üzerindeki maksatlarının tecelliyatını ve delâili ile ve anasırı cürmiyesile tetkik ve tahlil ederek 
vasfı cürmilerini ortaya koyacağım, ondan sonra cezaî mesuliyetlerinin temas ettiği mevaddı 
kanuniyeyi göstereceğim. Şöylece: tahkikat safahatı hakkında takip edeceğim mutaleamın 
seyredeceği ana hatları üzerinden yürüyerek iddianamemin bir krokisini çizmiş oldum. Şimdi 
evvelâ maznunların Manisadan Menemene kadar olan safhasını dört noktada tetkik ve mutalea 
edeceğim. 

1 — Maznunların Manisada ve Manisadan hareket ve Paşaköyünde ikametleri: Maznunların 
Manisada dört gündenberi içtima ettikleri tatlıcı Hüseyinin evinde son olarak 6 kânunuevvel 
930 cumartesi akşamı ( kendisi de dahil olduğu halde, Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet; 
Emrullahoğlu Mehmet. Alioğlu Hasan, nalıncı Hasan ve Çakıroğlu Ramazau, çırak Mustafa 
topçu Hüseyin; keçili Süleyman çavuş papuççu Hüsyinoğlu Ali ) huzurile bir içtima yapıl
mıştır. Bu içtimada vak'a hakkında müzakere cereyan etmiş ve bu müzakerede hadisenin su
reti cereyanı vesiahlann sureti tedariki kararlaştırıldıktan sonra Giritli Memet evvelâ sabahleyin 
kendisi şamdan Memet, sütçü Memetle Paşa köyüne hareket edeceğini ve bir gün sonrada Paşa kö
yünde Emrullahoğlu Memet, Alioğlu Hasan, nalıncı Hasan, çakıroğlu Ramazanın kendilerine iltihak 
edeceğini söyledikten ve talimat verdikten sonra orada hazır bulunan topçu Hüseyin, çırak Mustafa 
tatlıcı Hüseyin, keçili Süleyman çavuş, papuççu Hüseyinoğlu Alî de bilahara arkalarından si
lahlanarak geleceklerini vedetmişlerdir. Sabahleyin kararın tatbikatına geçen Giritli Mehmet 
yanına sütçü Memetle şamdan Memedi ve Manisada Giritli İsmail ve piçakçı Mustafanın çu
val içinde verdikleri iki silahla alarak ve kendi bacanağı posta sürücüsü kâhya İsmailin araba-
siyle paşaköyüne hareket eylemiştir ve muvasalette analığı Rukiyenin evine misafir olmuştur. 
Rukiye keyfiyeti köyden Giritli Memedin bacanağı Sımavlı Osman ve bakkal Memetoğlu Abdür-
rahmana anlatmıştır. 

Talimat veçhile bir gün sonra hareket edecek olan Emrullahoğlu Memet Emin, Valdesi 
Hasibe, karısı Emine, kız kardeşi Halidenin malûmatı altında ve hatta bu meyanda maznunlar
dan Hafızoğlu simsar Mustafaya da alacağı olan paranın karısına ve anasına verilmesini tenbih 
ettikten sonra Alioğlu Hasan, nalıncı Hasan, çakıroğlu Ramazanla birlikte araba ile Paşaköyüne 
gitmiş arabacı bunları Giritli Memedin bacanağı Ahmedin evine götürmüştür. Burada Ahmet 
bunlara yiyecek çıkarıp yedirdikten ve çantalarına yemek koyduktan ve tam muvaseletlerinden 
yarım saat sonra Rukiyenin evinden aldıkları silâhlarla ve yanlarına aldıkları kıtmir dedikleri 
köpeklerile beraber hep birlikte gece yarısı paşa göyünden çıkıyorlar Bozalna hareket ediyorlar 

2 — Bozalan yolunda : Maznunlar onbir saat yürüdükten sonra Sünbüller köyü yolunda 
bir çamlıkta su kenarında geceyi geçiriyorlar burada çakır oğlu Ramazan vaziyetin vahametini 
anlayarak kendilerinden ayrılıp habersiz kaçiyor ve Manisaya avdet ediyor 

Bozalana girerken : Su kenarında uykudan kalkan maznunlar , arkadaşlarının birisini kay
bettikten sonra yürüyerek Bozalan köyünün kenarına geliyorlar. ( bu köy sütçü Memedin 
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koyüdür ) sütçü Memet, ı.öye girip akrabasına haber veriyor sütçü Memedin damadı koca 
Mustafa bunları köy kenarında istikbal ederek evvelden hazırladığı bir boş odaya alıyor; 

3 — Maznunlar Bozalanda : Bu eve her gün hoca Mustafa da dahil olduğu halde sütçü 
Mehmedin kardeşi haci İsmail ve oğlu Hüseyin ve diğeroğlu Hasan her üçü beraberce girip 
çıkıyorlar yemek getiriyorlar. Burada Giritli Memet mehdiliğini ilân ediyor. Köyde işitmedik 
kimse kalmıyor bu meyanda köy hey'eti ihtiyariyesi ( Muhtar molla Ahmet oğlu Mustafa, âza 
hacı Mustafa oğullarındn Mustafa oğlu Mustafa âza Memetoğlu İsmail, âza Memet oğlu İbrahim 
âza Haliloğlu Hasan, bekçi Ahmet oğlu Hüseyin) bile haberdar oluyor ve köyden Osmanoğlu 
Hasan ve Memetoğlu Ahmet maznunlara hitaben Emiralem karakoluna oğrayıp orada bulunan 
iki jandarmayı öldürüp silahlarını almalarını ve kendileride arkalarından Menemene gelip 
yardım edeceklerini söyleyorlar. 

Bir heyet : Bir ; hafta kadar Bozalanda kalıp orada mehdiliğini ilân eden Giritli Memet 
vaziyetten hükümetin haberdar olup olmadığını anlamak üzre Haci İsmailin hemşiresinin kızı 
Fatma ve hacı Alioğlu Mustafayı güya cihaz tedariki behanesile Manisaya gönderiyor bunlar 
Manisadan sütçü Memedin karısı Kezibandan vaziyeti anlayıp avdet ediyorlar. 

Bir kulübe : Hükümetin haberdar olduğu havadisi getirilince Giritli Memedin emri ile köy 
civarında çamlıkta Hacı İsmail ile Hoca Mustafa tarafından bir kulübe inşa ediliyor burada 
bir hafta Esrar içmek suretile zikre devam eden maznunlar 23 kânunuevvel 1930 salı günü 
Menemene girmeği kararlaşdırıyorlar, nihayet; 

Menemen Yolunda : Salı gecesi kıtmirlerile beraber yola çıkıyorlar, evvelden haberdar 
edildiği için Görece karyesinin berisinde kömür ocağında Hacı İsmailoğlu Hüseyin tarafından 
yakılan ateşte ısındıktan ve oraya yine evvelden haberdar olan Göreceli Abdülkerimin getirdiği 
yemek yendikten sonra bunların rehberliği ile yollarına revan oluyorlar. 

Geçit : Hasanlar geçidine geldikten sonra orada- kayıkçı Memedin kayığı ile beri tarafa 
geçiyorlar ve Menemene yollanıyorlar. 

4 — Menemene girerken ve Menemende fecaat: Maznunlar Menemen kenarına geldiklerinde 
zeytinliklerde bir az tavakkuf ettikten ve burada Giritli Memet maznunların hepsine çifte çifte 
esrarlı cıgara verdikten sonra hepsi sarhoş kafalarla Menemene dahil pluyorlar. Saat altıyı yirmi 
geçe Müftücamiine geliyorlar, bu camiin maznunlardan nalıncı Hasan (İnna fetahnaleke) suresi 
yazılı bayrağı alıyor, hep birlikte cami içinde bekliyorlar ve camiye girenleri Mehdi dine 
davet ediyor ve mehdi olduğuna dair nişanesi olan kıtmiri kendilerine gösteriyor. Namazdan 
sonra cemaatı bayrak altına davet ve buna icabet eden isimleri meçhul bazı eşhas bunlarla 
belediye meydanlığına geliyorlar, oradan ayrılıyorlar. İçlerinden Abdullahoğlu müezzin hafız 
Ahmet maznunların camiye geldiğini görmüş Hükümete haber vermeği hatırına getir-
getirmiyerek maznunlar gittikten sonra minareye çıkmış ve kendi ifadesine göre etraftan 
gelecek yetmiş bin kişiye bakmıştır. 

Belediye meydanlığında ve mahallâtta : Belediye meydanlığında maznunlar bir az kaldıktan 
sonra bayraklarını omuzlayarak hep birlikte tekbir'getirerek şehri dolaşmağa başlıyorlar ve 
rast geldiklerine müslüman mısınız ? mehdiye itikadınız varmı ? diye soruyorlar ve kendilerine 
bayrak altına girmelerini aksi takdirde hepsi kılıçtan geçeceğini ortada hükümet olmadığını 
herkesin dükkânlarını kapayarak kendilerine iltihak etmelerini ve arkalarından yetmiş bin 
kişinin gelmekte olduğunu top, tüfek, bütün kuvvetin mehdi huzurunda duracağını bağırarak 
bütün mahallâtı dolaşıyorlar. 

Hoca Saffet Efendinin evi önünde : Hoca Saffet Efendinin evi önüne geldiklerinde tevakkuf 
ediyorlar maznunlar arkalarından gelen Mehdi Memedin burada anide tegayyüp ettiğini ve 
bir az sonra Hoca Saffet Efendi ile temaslarını, birbirine bakıştıklarını görüyorlar ve hocanın 
tam evine gireceği anda Mehdi 'Memedin bir işaretile maznunlar Saffet Hocaya resmi selâm 
ifa ediyorlar ve önlerinde Menemenden iltihak eden maznun Abbas tabanca atmak suretile 
icrayı şadümani ederek ve diğer Menemen halkından Ramiz, Harputlu Memet, Şımbıllı Memet 
te bunlara iltihak ve tekbir alarak belediye önüne avdet ediyorlar. 
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Belediye önünde : Bayrak burada Menemenlilerden Arabacı Hüseyin tarafından meydanlığa 

açılan bir çukura rekzediliyor. Yine burada maznunlar tekbirler ve yukarıda arzettiğim şekilde 
nidalara başlıyorlar ve ellerinde silâh olduğu halde sancak etrafını dolaşıyorlar. Bir kısmı da 
yerden aldığı toprağı etrafa serpiyor. 

Jandarma yazıcısı Ali Ef. : Bu sırada Jandarma yazıcısı Ali Efendi haberdar edildiğinden 
arkadaşları dört nefer jandarmaya silâhlarını almalarını tenbih edip kendilerini beklemeden 
doğruca Mehdinin yanına giderek ne istediklerini sormuş, Mehdi Giritli Mehmet buna hitaben 
git kumandanına haber ver. O gelsin bana top kurşun işlemez, demiştir. Bunun üzerine geri 
dönen Ali Efandi keyfiyetten bölük kumandanı Fahri Beyi haberdar etmiştir. 

Fahri B. : Evinde haber alan Fahri B. doğruca asilerin yanına geliyor tam bir asker 
tavrıyla ve Hükümetin şerefine yakışacak surette Mehdiye hitaben: Ne istiyorsunuz buradan 
dağılınız diyor. O da: ben Mehdiyim, şeriatı* ilân ediyorum, bana kimse mukavemet edemez, 
çekil diyor. Bu söz üzerine asiler orada toplanan seyirci Menemen halkının bazıları tarafından 
el çırpmak suretile alkışlanıyor. Vaziyetin vehametini anlıyan kumandan tedabir almak üzere 
oradan çekiliyor. Ve Hükümete gelip bu gibi ahvalde kanunun icabatına tevessülle alaydan 
asker ve kuvvet istiyor, ve telefon başında buna intizar eden Fahri B. askerle gelen Kublay 
Beyden bihaber. 

Kublay B. : İhtiyat Zabit Vekili Kublay B. süngülü askerini belediye meydanlığındaki kahve 
önüne bıraktıkten sonra kendisi öne atılarak asilere dağılmasını soyuyor ve Mehdi Giritli 
Mehmedi kolundan tutup çekiyor ve askere süngü'tak emrini veriyor. Buna Mehdi silâh atmak 
suretile mukabele ediyor ve ağır bir surette yaralıyor. Yaralanan Kublay Bey tam bir metin 
asker tavrıyla oradan ayrılıyor arkasından ikinci defa atılan kurşun isabet etmeden Hükümetin 
arkasındaki avluya kendini atıyor, fakat aldığı birinci kurşun yarasından kaçamıyarak oraya 
düşüyor. 

Maznunların honharane hareketi ve Kublay Beyle iki bekçinin şehadeti: Kublay Beyin, 
orayı gören, her nasılsa haber alan mehdi Giritli Mehmet askerin kaçmasından ve halkın el 
çırpmak suretile kendisine müzaheretinden ve sigara ikramından cür'et alarak ortalığa bir 
dehşet salmak için bu anda cinaî bir rol yapmak istiyor, derhal maznunlardan Alioğlu Hasanın 
torbası içindeki bıçağı aldıktan sonra şamdan Memetle beraber Kublayın yanına gidiyor, bıça-
ğile boynundan keserek kellesini alıyor, bu suretle ordunun bir zabiti ve asil türk evlâdı 
Kublay tam bir canavarca hisle şehit ediliyor. Bununla kanmıyan Mehdi kafayı saçlarından 
tutarak orada bulunan üstüvane şeklindeki taşa vuruyor ve etrafını biraz gezdikten sonra 
getirip bayrağın üzerine takıyor. Bu fecaat karşısında seyir ve Menemen halkından 
bazıları tarafından ikinci bir alkış tufanı başlıyor, bayrak eyi dikilmemiş olacaktır ki döşüyör. 
bittabi kafada düşüyor Mehdi Memet bayrağı elektirk direğine bağlamak için ip istiyor; bir 
ip halk arasından Yusufoğlu Kâmil tarafından koşarak getiriliyor ve sancak direğe bağlanıyor. 
bu sıralarda alaydan yetişen diğer müfrezeler ve aynı zamanda namuslu iki bekçi ile âsiler 
arasında cereyan eden müsademede Mehdi Memet ve şamdan Memet ve sütçü Memet 
maktul ve Emrullahoğlu Memet Emin mecruh bu meyanda iki bekçi de şehit düşüyor, âsiler
den nalincı Hasan ile Alioğlu Hasan da halk arasından kaçıyor ve Manisada yakayı ele 
veriyor. 

Bu hadisede vasfî cürüm ne olacaktır: Vak'anın sureti cereyanına ve maznunların halka 
hitaben vaki hezeyanlarına ve halkı bayrak altına davet etmelerine ve maksatlarının husulü 
için vaki müdahaleye silahla mukbele ederek Hükümet kuvvetlerine karşı gelmelerine, en nihayet 
canlı bir kuvvet olarak hükümet yoktur demelerine ve aşağıda arzedeceğim veçhile tarikatı 
teşkildeki gayenin Hükümetin tebdili ve saltanatın iadesi gibi hususattan ibaret olduğunun 
her türlü içtimalarında mevzubahis ve müridana bu suretle1 telkin eylemelerine nazaran muh
tevası itibariyle bu suç tam anasırı tekâmül etmiş, ve türk ceza kanununun 146 inci madde
sindeki suçtan ibarettir. 



Manisada başlayarak Menemende hitam bulan ve bir irticaî hereketi tam mânasıle ifade 
eden şu safhada arzettiğim şu hadise sureti cereyanını ve uğradıkları yerlerdeki maznunların 
rollerini saraheten bize anlatan maznun Emrullahoğlu Memet Emin, nalıncı Hasan, Alioğlu 
Hasan kendi ikrarları ve bütün maznunları teşhisen birer birer göstermiş olmaları ve diğer 
bütün maznunların kendi hareketleri hakkında kısmen sarih ve kısmen müevvel ikrarları ve 
bu meyanda asi Memet Eminin eniştesi maznun keçeci Süleymanın Manisada silahların sureti 
tedarikine ve hareketlerinden akrabasının ve bu meyanda maznunlardan Hafızoğlu simsar 
kâtibi Mustafanın haberdar olduğuna dair çok açık ikrarı ve aynı halden maznun bulunan 
Bozalan heyeti ihtiyariyesinden inkârları hilâfında köyde bulunduklarına ve maznunların 
geçtiklerinden haberdar olduklarına dair içlerinden Halil oğlu Hasanın ikrarı ve bütün 
köylünün işitmiş olmalarından dolayı kendilerinin haberdar olmadıkları iddiasının gayri 
varit görülmesi ve keza Bozalandn Manisaya gönderilen iki kişilik hey'etin ifadeleri 
ve kayıkçı Memedin şehadeti ve maznun müezzin Abdullah oğlu hafız Ahmedin yetmiş 
bin kişiye bakmak için minareye çıktım yolundaki kısmen müevvel ikrarı, zikretmek, 
silah atmak, ip vermek, çukur kazmak , sigara vermek , halkı bayrak altına davet etmek gibi 
harekâta içtisar edenler hakkındaki kuvvetli şehadet en nihayet Menemen hadisesini ifade eden 
asıl maznunların ikrarları ve buna munzam kuvvetli şehadet, doktor raporu , maznunların 
ikrarları arasındaki vasfı müşterek noktasından bulunan esaslı mutabakatlar ve bunların sari 
olduğu diğer maznunların ikrarlariyla [mavakaa mutabakati tasdik edilmiş olması gibi yekdi
ğerini demirleyen zencirleyen delillerle anlaşılmaktadır. Bu safhadaki maznunlar sırasında 
hoca Saffet Ef. üzerindeki delillerde bir az tevekkuf edeceğim: 

Hernekadar Saffet Ef. Menemen vak'ası faillerile alâkası olmadığını ve Cumhuriyetçi bir fert 
ruhile yaşadığını bize ifade etmekte isede aleyhindeki delillerimiz ( l - Manisada çamlıkta bir 
saat kadar Giritli Mehdi Memetle temasını söyleyen nalıncı Hasanın ifadesi; 2- yine Menemende 
istasyon tarafında zeytinliklerde Saffet hocaya tesadüf ettiğinde Giritli Mehdi Memede verilmek 
üzere farisice yazılmış bir mektup verdiğini ve bu mektubu muhatap Giritli Memede Manisada 
verdiğini söyleyen keza nalıncı Hasanın ifadesi; 3- Bozalan volunda gelirken Giritli Memedin bü
tün maznunlara Menemene girdiğimizde bize Hoca Saffat efendi müzaheret edecektir yolundaki 
hitabının maznunlar tarafından müttefikan beyan edilmesi. 4 - Menemende başka yol takip 
edilmeden maznunların doğruca hoca Saffet Efendinin evi tarafına tevcih etmeleri ve evi 
önüne muvasalatlarında maznunların arkasından Giritli Memedin anide gaybubet ve biraz sonra 
meydana çıkan Giritli Memet ile hoca Saffet Ef. nin bir birine baka baka araları mesafeli geldi
ğini söyliyen küçük Hasanın ifadesi. 5 - Hoca Saffetin eve gireceği anda Mehdinin emrile hoca 
Saffete karşı asi avenenin resmi selâm ifa eylemesi. 6 - Nihayet hoca Saffet Ef. nin Mehdi ile 
temasını ifade eden şehadet bize aksini ifade etmekte ve kendisinin şeriki cürm olduğunu 
meydana çıkarmaktadır. Bilhassa Nalıncı Hasanla muvacehelerinde verdiği ifade Manisada 
çamlık tarafı yokuş olduğundan kalp hastalığı dolayısile bu yolu takip etmediğini ve Giritli 
Memedi katiyen tanımadığım söylemiş bu meyanda şayanı kayit olan bir nokta varsa o da 
evi önünde maznunların bayrakla durdukları ve geçtikleri ve dükân önünde kendisine Mehdinin 
mülâki olduğu şehadetle teeyyüt etmişken istintakta bunları da kabul etmiyerek görmediğini 
ve tanımadığını söylemek suretile ink^r vadisine sapması ve muhakemede mehdiye rast geldiğini 
ve konuşmaksızın geçtiğini söylemek suretile müevvel ikrarı ve muvacehedeki bütün deliller 
pisikolojik tesirler bize bu hocanın hadisede methaldar bulunduğunu ve Menemende bu faali
yeti idare edecek yegâne elemanlardan olduğunu sarahatan meydana koymuştur. 

Maznunların suçtaki veziyetlerine temas ettiği maddei kanuniyeye gelince: Hadisede teşrih 
ettiğim rolleri itibarile şamdan Memet ve Giritli Mehdi Memet ve sütçü Memet ve Emrullah 
oğlu Memet Emin ve Alioğlu Hasan ve nalıncı Hasan filin esas unsurunda iştirak ettiklerinden 
ve fiili doğrudan doğruya işlemiş olduklarından hadisede hemfiildirler. İçtimade hazır bulunan 
tatlıcı Hüseyin, çırak Mustafa, topçu Hüseyin, keçili Süleyman Çavuş, Pabuççu Hüseyinoğlu 
AH bir taraftan azim olmak itibarile hemfiil diğer taraftan 65 inci maddenin birinci ve 
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ikinci bentlerinde mevzubahis cürmün işleneceğine dair talimat vermelerine ve arkalarından 
silâhlanıp geleceklerini vadetmelerine nazaran fer'an zimethal bulunmaktadırlar. Maznunları 
araba ile getiren Giritli Memedin bacanağı posta sürücüsü kâhya İsmail ve Paşaköyünde 
evinde misafir eden Giritli Mehmedin bacanağı Ahmet ve Giritli Mehmedin analığı Rukiye 
ve yemek veren ve kulübe tesis eden Bozalanda sütçü Mehmedin damadı koca Mustafa ve 
kardaşı Hacı İsmail ve Hacı İsmailoğullan Hüseyin ve Hasan ve maznunlar Bozalanda bulun
dukları sıradaki hareketleriyle müzaheret vadinde bulunan yine ayni köyden Osmanoğîu Hasan, 
Mehmetoğlu Ahmet, Bozalandan Manisaya giden iki kişilik heyetten rolleri itibarile maznun
larla iştirakleri olan Hacı İsmailin hemşiresinin kızı Fatma, Hacı Alioğlu Mustafa ve Görece 
köyünden Abdülkerim ve Menemenden müezzin Abdullahoğlu Hafız Ahmet ve Menemenden 
asiler içine katıldığı ve mahallatı dolaştığı anlaşılan Ramiz ve keza asilere karışıp zikrederek 
sancak altına giren Harputlu Mehmet ve Şımbıllı Mehmet ve tabanca atmak suretile icrayı 
şadumani eden Abbas, halkı bayrak altına davet eden Rasim, bayrak için çukur kazan arabacı 
Hüseyin, şehit zabitin kellesini bayrak üzerinde durdurmak için sancak direğini elektrik dire
ğine bağlamak için ip getirmek suretile maddeten iştirak ettiği anlaşılan Yusufoğlu Kamil, 
asilerin bütün efalini tasvipkâr bir surette el çırparak alkışlamak suretile suçlarına iştirak 
ettikleri anlaşılan Menemen halkından İbrahimoğlu İsmail, çıtaklı Süleyman ve çingene Ali ve 
bakkal Ali Mazlumaki ve musevi Jozef ve gözlüklü Ali ve tütüncü Haydar ve Hacı Kerimoğlu 
İbrahim fiilde feran zimethaldirler. Diğer maznun hadisenin elemanlarından olan Hoca Saffet 
Ef. oynadığı rolle fiilde azım olmak dolayısile faili aslidir. Bu saydığım otuz altı 
maznundan hemfiil olanların hareketi türk ceza kanununun 146 mcı maddesinin birinci 
fıkrasına, feran zimethal olanlar da .yine mezkûr maddenin ikinci fıkrasına ve şehit 
Kublay Beyle iki bekçinin öldürülmesinden dolayı da içtimai ceraim ahkâmı nazara 
alınarak 449 uncu maddenin ikinci bendine ve diğer maznunlardan olup asıl maz
nunlarla filde iştirakleri tespit edilemiyen ve yalnız silâh verdikleri anlaşılan Manisada 
Giritli Mazlumaki, İbrahim, İsmail, ve bıçakçı Mustafanın 150 inci ve evvelce maznunlara iştirak 
ederek giden maznun Çakıroğlu Ramazan yoldan kaçarak kasteylediği fiilin ef'ali icraiyesinden 
ihtiyarile vaz geçtiğinden 61 inci maddenin son fıkrası delâletile kendisine tamam olan kısım / 
için ceza verileceğinden bunun hareketi sui niyetle fesat heyetini haber vermemekten ibaret 
kalmaktadır. (Çünki 146 mcı maddedeki teşebbüs tabiri gerek nakıs olsun ve gerek tam olsun 
müsavidir. Vazii kanun bu teşebbüsü icraî ve filî teşebbüs manasında almıştır. Binaenaleyh; 
kendi ihtiyarile vaz geçtiğinden nakıs teşebbüs halinin de husule gelmemiş olmasına 
göre ortada mezkûr maddede mevzuubahis teşebbüs hali yoktur olsa olsa müstakil bir suç 
mevcuttur ki o da vaki hareketine göre kanunun 151 inci maddesinde mevzuubahis olan 
suçtan ibaret kalmaktadır ) ve bunun da 15i inci maddeye maznunların köylerine geldiğini 
ve uzun müddet kaldıklarını ve l̂ ulübe tesis ettiklerini bildikleri ve maksatlarını tabiatile 
öğrendikleri halde hükümete haber vermemeleri fiildeki sui niyetlerine bir delil teşkil eden 
Bozalan heyeti ihtiyariyesinden Muhtar Ahmetoğlu Mustafa, azadan Mustafaoğlu Mustafa, 
Memetoğlu İsmail, Memetoğlu İbrahim, Haliloğlu Hasanla bekçi Ahmetoğlu Hüseyin kanunun 
279 uncu maddesi delâletile memur olduklarından 251 inci madde nazara alınarak yine 
151 inci maddenin birinci fıkrasına ve maznunları sui niyetle haber vermiyen Bozalandan 
Hüseyinoğlu İbrahim, Ahmetoğlu Memet, Manisadan Keçeci Süleyman, Hafızoğlu simsar 
kâtibi Mustafa ve Paşa köyünden Simavlı Osman, bakkal Memetoğlu Abdurrahman ve arabacı 
Bekir, Ahmetoğlu Eyyup ve Koca Hasanoğle Hüseyin ve Menemenden vak'adan iki gün 
evvel haberdar olduğu şehadetle anlaşılan Raşitoğlu İbrahim Çavuşun da keza 151 inci 
maddenin birinci fıkrasına uygundur. Bu maddelere göre ve yaşları nazarı itibara alınmak 
şartile cezalarının tayinini istiyorum, ve fiilde ittifak ettikleri ve hükümeti sui niyetle haberdar 
etmedikleri anlaşılamıyan maznun Memet Eminin validesi Hasibe ve karısı Emine ve kız 
kardeşi Halide Fatmanın da beraetlerini istiyorum. 
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Paşa Hazretleri; 
Bu safhaya hitam verdikten sonra asıl bu safhanın menşeine evveliyatına doğru çıkacağım. 

Bu safhayı hazırlıyan yani Menemen faillerini yetiştiren ve tarikat perdesi arkasında faaliyete 
geçerek halkı iğfal eden ve nakşibendi tarikatı namile ortaya sürdükleri bir tarikata halkı 
bağlıyan ve nihayet bu suretle zahiren, ismen, dinî bir tarikat, aslan ve ruhan onun gizli 
olmak vasfında mündemiç gizli ve muzır bir teşekkül ile çalışmağa başlıyan hadisenin 
elamanları maznunlar şebekesine ve bunların tarzı faaliyetine intikal ediyorum: 

• Aşağıda delâilini birer birer serdedeceğim bu şebekenin başında sabık Manisa Askerî 
Hastanesi İmamlığından mütekait imam İbrahim Efendi vardır. Bu adam Erenköyünde Şevki 
Paş köşkünde oturan şeyh Esada merbuttur. Birde bunun oğlu Memet Ali Ef. vardır. Bunlar
dan şeyh Esat Ef. köşkünde oturur, tarikat mensubini arasında (kutbülaktap) veya (kutbuazam) 
namiyle yadedilir. Ve bütün mensubininin perestişkârı olan bir şeyhtir. Oğlu Memet Ali Ef. de 
şeyhzadedir, Ve babasının müşayiridir. Laz İbrahim da halifeler halifesi olarak tanınmaktadır. 
Bu laz ibrahim kutbülaktap tarafından ortaya sürülen mahiyeti malum nakşibendi tarikatının 
tamim ve teksirine memurdur, tarikatın vesfı mümüyyizi gizli kalmak ve şekli haricisi itiba
riyle salikini sakallı olmaktan ve Şeyh Esada iman etmekten ibarettir. Bu tarikat mensubinin-
den İstanbul haricinde bulunanlar Şeyh Esat tarfmdan nakşibendi mührile basılmış fermanlarla 
nasbedilen ve silsilei tarikata ve tertibi zikri nakşibedî tarikatı namındaki talimatla mücehhez 
Şeyh ve halifelere mensupturlar. Bu halifelerin Şeyh Esatla rabıtasını tesis eden halifeler hali
fesi unvanını taşıyan İmam İbrahimdir. Laz İbrahim evvelâ Manisada hastane imamı iken bu 
teşkilâta başlamış, orada muhitin hazırlamış ve muhitin temin ettiği mümaşatkâr vaziyetlerden 
istifade ederek merkezi faaliyetini Manisaya hasretmiş ve hemen hemen bütün faaliyetini oraya 
teksif etmiş. Barada kendisine haylice taraftar kazanmış ve muhiti faaliyetini tevsie çalışarak 
Horos Köyüne kadar gitmiş, bu köyün hemen yüzde seksenini de tarikata koymuştur. Orada 
bu uğurda bir cami bile yaptırmıştır. Fikri fesadını bu camide akıtan Laz İbrahim bir aralık 
haleti ruhiyesinin bir ifadesi olmak üzere inkılâp aleyhinde bulunmuştur ve bütün vaızlarım da 
bu vadide yürütmüş ve inkılâbın hakiki düşmanı olduğunu göstermiş ve burada halkı mürteci 
fikirle yetiştirmeğe çalışmıştır. Horos Köyünde ve avdette Manisada muayyen eşhasla içtimalar 
yaparak bu tarikatin Türkiye dahilinde neşrü tamimine uğraşmıştır. Laz İbrahim Ef. Manisada 
tabur imamlığından tekaüde sıvkenildikten sonra serbest hayata atılmasından istifade ederek 
Anadolunun hemen her tarafını dolaşarak ezcümle; Karadeniz sahili, Kayseri, Bursa, Balıkesir, 
Bergama ve Manisa havaisini dolaşarak bu tarikatın kök salmasına ve teşkilâtını demirle
meğe çalınmıştır., Türkiyenin her tarfından gelen nakşibendi şeyhleri ve bunların evlerinde 
çıkan vesaik ve Laz İbrahimin bütün icraatını ifade eden ve Bursa seyahatındaki faaliyetini 
gösteren şeyhe yazdığı mektup ve Şeyh Esadın halen hakkınde tahkikat yapılmakta olan Karahisar 
sabık müftüsü Hacı Ali Efendiye yazdığı ( Hadimülfakir Esseyyidi Mehmet Esat ) imzalı 
mektup keza buna yegâne bir delildir. Şeyh Esadın evinde çıkan ve dosya meyanında bulunan 
evrakı arasındaki bütün mektuplar, vesaik meselâ bunlardan, Evradı Esadiye, Mektubat nam 
eseri, nakşî bendiye ait mühür ve laz İbrahimin evinde çıkan şeyhliğe ait defter ve yine Laz 
ibrahimin bu sahada faaliyetini gösteren uzun ve mufassal Bursa seyahatından bahis yazdığı 
mektup, nakşi bendî tarikatına ait sualler ve bu vadide tevabiinden olan şeyhlerin evlerinde 
çıkan mektuplar, en nihayet bu defa oğluna hitaben yazdığı vasiyetnamesinde hizmeti şeriat 
ve tarikati size ve sizi de allaha tevdi ediyorum, yolundaki ifadesi bütün bunları inkâr eden 
ve şeyh olmadığını iddia eden Şeyh Esadın bu tarikat yolunda takip ettiği siyasetin mahiyetini 
bize pek güzel ifade etmektedir. Laz İbrahim propagandasını yaparken Erenköy kâşanesinin 
kutsiyetinden ve kuş tüyleri içinde oturan şahsın ilminden, fazlından bahsederek ona ilâhî bir 
kudret hissini veriyor ve buna kanan bir sürü insanlarda tarikatına girdikleri şeyhlerini görmek 
üzere aldıkları müsaadei mahsusa ile İstanbula kadar gidip kâşanede züvvar için sureti mah-
susada yaptırılmış müsafirhanede günlerce kalarak kuş tüyleri içinde şeyhlerinin elini öpmek 

suretile arzı ubudiyet etmektedirler. Netekim, yine Karahisar sabık müftüsü Hacı Ali Efendinin 
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Q30 tarihli Şeyh Esada yazdığı mektup bunu ifade eder. 

Şöylece: Tarzı faaliyetini ve muhiti faaliyetini ve mahiyetini muhtasâran gösterdiğim bu 
tarikatin siyasî bir teşekkül olduğunu umumî surette arzettikten sonra son hadisenin bu 
teşekkülden çıktığını maddeten göstermek isterim. Tarikatın halifesi Laz İbrahim son Manisaya 
gelişinde bundan iki üç ay evvel İzmirden bugün maznunlar arasında bulunan Laz Mehmet 
Ali hocayı da yanına alarak Manisaya gitmiş, orada askerî tabur imamı İlyas, hatip Cemal, 
manifaturacı Osman, Ragıp Efendilerin evlerinde toplantılar yapmıştır. Bu toplantılarda bugün 
Menemen failleri arasında bulunan nalıncı Hasan da hazır bulunmuştur. Yine geçen seni 
Kutbuazamı görmek üzere bu nalıncı Hasan manifaturacı Osmanla beraber İstaıibula gitmiş 
laz İbrahim de beraber olduğu halde köşkte kalmıştır. 

A — İmam İlyasın, hatip Cemal, manifaturacı Osman, Ragıp Efendilerin evlerinde içtima-
larda ev sahibi Mutaf Süleyman, İmam İlyas, çırak Mustafa, hatip Cemal, papuççu Hüseyinoğlu 
Ali, Laz İbrahim, keçili Süleyman Çavuş, Laz Hoca Memet Ali, manifaturacı Osman, 
bacanağı Murat Mustafa, topçu Hüseyin, Ragıp B. , nalıncı Hasan, Hoca Hakkı, Hafız Ahmet 
Efendiler bulunmuşlardır. Bu içtimaların vuku bulduğu Mutaf Süleymanın çok sarih ikrarı ve 
bu ikrarında bilhassa imam İlyasın evindeki içtimada nalıncı Hasanın bulunduğu ve evvelce 
de nalıncının buraya gelip gitmekte olduğunu söylemesi ve bunu müeyyit nalıncı Hasanın 
(bir defa değil defaatla, hatta Horoz köylülerin Laz İbrahimi imam İlyasın evinde ziyarete 
geldikleri günlerde hazır bulunduğunu söylemek suretile ) vaki ikrarı ve İzmirde ikamet eden 
Laz Hoca Memet Ali Efendinin, Laz İbrahimle beraber Manisaya gittiklerini, imam İlyasa 
müsafir olduklarını ve orada mezkûr eşhasla beraber görüştüklerini ve manifaturacı Osman, 
Ragıp, hatip Cemal Efendilerin evlerinde toplantılar yapıldığını, fakat bu toplantılarda 
tarikatın dinî mahiyetinden bahsedildiğini ve başka birşey konuşulmadığını, yalnız Laz 
İbrahimin cemaate hitaben zikirleri gizli yapmalarını Şeyh Esadın irade buyurduklarını 
sarahaten söylemesi, ve manifaturacı Osmanın bacanağı Muradın aynı mahiyetteki ikrarı ve 
imam İlyasın bu içtimaların olduğuna, tarikata mensup bulunduğuna, ve Şeyh Eesadi 
İstanbulda ziyaret ettiğine dair ikrarı, ve papuççu Hüseyinoğlu Alinin, Hoca Hakkı Efendi
nin Ragıp ve çırak Mustafa Efendilerin vaki ifadeleri ve manifaturacı Osmanın istintaktaki 
çok sarih ikrarı en nihayet Laz İbrahimin şeriat yolunda şayanı dikkat açık ikrarı ve 
diğerlerinin müevvel ifadelerile anlaşılmıştır. 

B — Manisada yine içtima mahallerinden birisi olan Tevfikiye mahallesinden katmerci 
Hasan Hüseyinoğlu Memedin evinde yapılan bir içtimada da aynı eşhas bulunmakla beraber 
Lütfi dedenin Halil ile yine nalıncı Hasan da burada hazır bulunmuştur. 'Bu içtima kendi 
ifadeleri ve şehadetle anlaşılmıştır. 

C — Hadiseden dört beş ay evvel maznunlardan Hafız Ahmet Efendinin Giritli maktul 
Mehmedi Mehdi olup olmadığını anlamak için imtihan yapmak üzere kendi dervişleri 
maznunlardan furuncu Mustafa oğlu Ahmet , tarakçı Hüseyinoğlu Etem , çulha Memet çavuş 
ve kurabiyeci Ahmetoğlu Hacı Hasan ile Kısık Camiine davet ederek dervişleri huzurunda 
Giritli Memedi imtihan etmiştir. Bunu maznun Memet Emin ve Alioğlu Hasan ifadelerinde 
söylemektedirler. Şayanı dikkat olan bu toplantıların ve Memet Emin , küçük Hasan , nalıncı 
Hasanın tarzı ikrarlarının ve imtihanın ve bütün toplantıları ifade eden diğer maznunların 
bize verdiği neticeye göre: 

1 — Bu toplantılarda bulunan maznunlar arasında Menemen vak'asını hazırlayan faillerin 
son içtimagâhı olan tatlıcı Hüseyinin evinde hazır bulanan çirak Mustafa , topçu Hüseyin , 
keçili Süleyman çavuş, ve bilhassa nalıncı Hasanın bulunması. 

2 — ve bunlardan Hafız Cemal Efendinin Manisada laz İbrahimin vekili olduğunu nalıncı 
Hasanın söylemesi 

3 — İçtimalarda bulunan şeyh Hakkı Efendinin hadisede teşviki olduğunun maznunlardan 
Memet Emin tarafından ifade edilmesi 
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4 — Nalıncı Hasanın basmacı Osmanla on gün kadar köşkte kaldıklarının anlaşılması, ve bu 

suretle bunu inkâr eden basmacı Osmanın nalıncı Hasanı köşke götürdüğünün tahakkuk etmesi 
ve bunu ifade eden Düzcel i saatçi Memedin dinlenen ifadesi 

5 — Bütün Menemen vak'ası faillerinin bilaistisna bu hadisede maznun hocaların alâkadar 
bulunduklarını müttefikan beyan etmeleri 

6 —̂ İçtimaJardan sonra laz İbrahimin, laz hoca Memede imam İlyas ve Rağıp Efendilerle 
Hor us köyüne ve Muradiyeye kadar gitmeleri 

7 — Her toplanışda muayyen eşhasın hazır bulunması 
İ8 — Hepsinin ayni tarikata mensubiyetleri ve zikri beraber ve gizli yapmaları 
0. — Maznun hoca iıafaz Ahmet Ef. tarafından Giritli Memedân Mehdiltk imtihanının yapıl

ması ve bıa suretle hadisenin hocalarla alakası olduğunun anlaşılması 
10 — Maznunlardan bilhassa basmacı Osmanın sık sık İstanbula giderek şeyh Esatla temas 

etmesi , 
11 — Tarikatın gayesi hükümeti yıkmak, eskisi gibi tekkeleri açıp alenî zikir yapmaktan 

ve sultanları getirmekten ibaret olduğunun maznunlar tarafından müttefikan beyan edilmesi. 
12 — Nalıncı Hasan köşkte iken bir gün şeyh Esadın oğlu Memet Ali ve Laz İbrahimin 

yanlarına bir Meb'us gelerek bir aralık kendisini dışarı çıkardıklarını ve kapı aralığından 
dinlediğimde sultanların avdetini konuştuklarını işitmiş olduğunun merkum tarafından ifade 
edilmesi. 

13 — Yine Lâz İbrahim, Horoz köyünde inşa ettiği camide tarikat mensubinine yaptığı 
bar vazında teceddüdün, asriliğin aleyhinde bulunması. 

14 — Ve yine Lâz İbrahimin, Horozköyünde tarikate i«tisap ettirmek istediği şahit Recep 
Halil oğlu Bekir çavuşa gel, bu tarikate gir, kendini kurtarırsın, aksi taktirde ey i olmaz suretin
deki şayanı dikkat ve tehditkâr ifadesi. 

15 — Horozköyünde bu tarikata intisap edenler arasında daimî surette Araplarla sultan tor 
gelecek, fes giyeceğiz suretinde çıkan sözlerin şehadetle sıhhat kesbetmesi ve hassatan bu 
sözlerin tarikat mensubini arasında konuşulması. 

16 — Şeyh Esat Efendinin, İmam İbrahimin, Anadolu, dahilindeki hararetli faaliyetinden 
Jcuşkullanarak sen ilânı istiklâl ettin, yolunnaki şeyh Esadın oğlu Memet Ali Efendinin bir 
hitabına cevaben yazdığı İmam İbrahimin Bursa faaliyetinden bahis mektubunda ben ilânı 
istiklâl etmedim. Bütün faaliyetimde sizin nam ve hesabınıza hareket ediyorum iradeniz veçhile 
vazifemi yapıyorum bütün faaliyetimde bir dakika olsun Efendimizden ayrılmış değilim, halkın 
aşk ve muhabbetini size tevcihe çalışıyorum. Tarikata alacağım eşhasa evvelâ beni görüp 
görüştükten sonra efendimizi görmeğe mezun bulunduklarım soyuyorum yalnız vazifemin 
sahhar ve cazip tesirleri altında bazen kendimi unutuyorum. Efendimizin kapısının kölesiyim, 
ilânı istiklâl etmek aklımdan bile geçmez, mealindeki mektup. Burada maznun İbrahim Ef. 
zikrettiğimden dolayı şeyh Esat Ef. bana kızmıştır. Onun için af yolunda ben bu mektubu yaz
dım iddiasında bulunuyor. Halbuki bu iddiasında hiçte samimî değildir, mektup mûnderecatı 
bu iddiasına sarahaten reddeder. Çünkü iddia ettiği gibi şeyh Esat Ef. kendisine zikrettiğinden 
dolayı kızmış olsaydı hiç şüphesiz mektubunda tarikat faaliyetinden bahsetmez ve edemezdi. 
Halbuki mektubunda bütün hararetile tarikattan bahsetmiştir. 

17 — İmam İbrahim Efendi tarafından gönderilen diğer bir mektupta Hafız Ali Osman 
ve emsali harekâtımızı tasvip ediyorlar, size bu cesaret nereden geldi, yolundaki Şeyh Hafez 
Ahmet Efendiye yazdığı mektup mûnderecatı. 

18 — Siirtte Fırka 2. Alay 1. Tabur 2. Kumandan Vekili Kademli Yüzbaşı Nihat imzalı 
Hafız Ahmet Efendiye gönderilen mektupta şark isyanından bahsediliyor, bunun sebebi bir 
kaç eşkiyanrn derebeylik sevdasına düşmelerinden ibarettir, denildikten sonra bu isyan şeriat 
yolunda falan değildir, yolunda şayanı dikkat yazılış. 

19 — Akhisar Şeyhi Celi I Ef. zade Hüseyin Fehmi imzalı maznunlardan Hacı Hilmi 
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Efendiye yazılan mektupta, tarikatın tamim ve tevsii tavsiye edilmekte ve hassaten zarar iras 
etmemek kaydının bulunması. 

20 — Anadolunun bir tarafında bulunan bir şeyhin diğer bir tarafta şayanı itimat bulduğu 
bir şahsa tarikat yolunda faaliyette bulunması için mektuplar göndermesi. 

21 — En nihayet Şeyh Esadın oğlu Mehmet Ali Efendinin mahkeme huzurundaki ifade
sinde İmam İbrahime karşı bu adam serkeştir, ne yaptığını bilmez, ben bunun tuttuğu yolun 
vehametini takdir ettim. Babama bu adamla temas etme bile demiştim, yolundaki çok sarih 
ikrarı gibi deliller bize Menemen faciasını doğuran esas faillerin başında Kutbülazâm olduğu 
halde oğlu Mehmet Ali ve laz İbrahim ve laz İbrahimin muhiti faaliyetine aldığı ayni tari
kata mensup yukarda isimlerini arzettiğim maznunlardan mürekkep bir şebeke tarafından 
yetiştirildiğini maddeten ortaya koymaktadır. Binaenaleyh bu şebeke bu delâille asileri bünye
sinden çıkarmış ve ortaya atmıştır, ve tarikatte takip ettikleri siyasî maksatlarını bu ortaya 
attıkları zümrenin mürteciane hareketlerile bize pek güzel ifade etmiştir. Bu şebekenin başında 
halife olmak sevdasına düşen ve bu yolda akıttığı zehirli tohumundan yetiştirdiği ağacına 
dal budak veren Şeyh Esat, bu ağacının zehirli meyvesini huzuru adaletinizde nasıl yemelidir. 
ve etrafına topladığı şu maznunlara olan borcunu nasıl ödemelidir. Bugün bile birisine 
maaş tahsis etmek, vaizlik, imamlık, hatiplik, tevcih etmek ve her birisine ilmî bir paye vermek 
suretile bünyesinde yaşatan ve mazinin mülevvesatını atarak millete eyi bir istikbal hazırlıyan 
genç Cumhuriyet Hükümetine karşı şu hocaların hareketini nankörlükten başka bir kelime ile 
ifade edemiyeceğim. Fiilde azim olmaktan ibaret olan maznunlardan şeyh Esat ve oğlu Memet 
Ali ve laz İbrahim ve İmam İlyas ve Rifatoğlu mutaf Sülayman ve hatip Cemal ve hoca laz 
Memet Ali ve manifaturacı Osman ve bacanağı Murat Mustafa ve Ragıp B. ve hoca Hakkı 
ve hafız Ahmet ve katmerci Hasan Hüseyinoğlu Memet lûtfi dedenin Halil ve furuncu 
Mustafa oğlu Ahmet tarakçı Hüseyinoğlu İbrahim Etem ve çulha Memet çavuş ve kurabiyeci 
Ahmetolu hacı Hasan Hoca Esat ve laz İbrahimle sıkı teması olduğu ve manisa ile köşk ara
sında muhabereyi temin ettiği ve nalıncı Hasanın üzerinde çıkan ve Talât imzasını taşıyan 
mektptan nalıncı Hasanla teması olduğu anlaşılan terzi Talât ve saatçi Hüseyin ve nalıncı 
Hasan tarafından Giritli Memedin şeyhi olduğu söylenen ve maktul Giritli Memedin üzerinde 
Ahmet muhtar imzalı muskası çıkan ve Ala şehirden Manisaya geldiğinde uzun müddet Meh
dinin evinde müsafir kaldığı anlaşılan Alaşehir şeyhi Ahmet Muhtar ve yine şeyh Esat ve laz 
İbrahimle teması olduğu ve bunların siyasî maksatlarının husulüne çalışdığı laz İbrahimin 
Menemene gelirken kendisine yazdığı şayanı dikkat mektupla ve şehadetle anlaşılan Manisanın 
Rahmanlı köyünden hacı hafız Ali Osman ve Akhisar şeyhi hacı Halit Ef. oğlu hacı Hüseyin 
Fehminin kendisine yazdığı mektuptan teşkilâta dahil olduğu anlaşılan Şeyh Haci Hilminin 
hareketleri Türk Ceza kanununu 146 ncı maddesine ve diğer maznunlar olup yalnız tarikat
lara mensubiyetleri anlaşılan Manisadan Hasanoğlu ayan Mehmet, kara Ahmetoğlu Ali, Me
metoğlu Ali, Ak Memetoğlu Memet, Ahmetoğlu Halil, Kırlı oğullarından Mustafa oğlu Memet, 
Bektaşi Bekir mahallesinden Hatuniye Camii Müezzini Hasanoğlu Hasan, Muradiy Köyünden 
Aslanoğlu Şaban, Çerkeş Köyünden Ömeroğlu Ahmet ve Horos Köyünden Sadettinoğlu Nu
rettin, Muslihoğlu Halit,Horoz Köyünden İbrahimoğlu Mustafa ve Horos Köyünden Mustafaoğlu 
Sadi ve ayni köyden Abidinoğlu Tahsin ve ayni köyden Yasinoğlu Küçük Osman ve ayni köy
den Zenooğlu Hasan ve ayni köyden Ahmetoğlu İbrahim ve ayni köyden Necipoğlu Mevlut ve 
Ragıpoğlu Osman ve Muhtaroğlu Haşim ve Muhittinoğlu Ali Koç ve Midillili Hasanoğlu 
Ahmet ve Yakupoğlu Ali ve Salâhattinoğlu Naşidin tekâya • ve zevayamn şeddine dair 
olan kanuna muhalefetle tarikata intisap ederek şeyhlik, müritlik, halifelik yaptıkları şehadet, 
evlerinde zuhur eden vesaik ve ikrarları ve zabıt varakaları münderecatile anlaşılmış oldu
ğundan bunların hareketi de mezkûr kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasına uygundur. 
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Hepsinin yaşlan nazara alınarak mezkûr maddelere tevfikan cezalarının tayinini talep ederim 
efendim 24-1-1931 

Divanı Harbi Örfî 
Müddeiumumi M. 

A. Fuat 

Divanı Harp örfî Riyaseti, Âliyesine 

Çok Muhterem Paşa Hazretlerine: "*"':"' 

Beş yavrumla birlikte takdim ettiğim şu istirhamnamemin lütfen mütaleasını göz yaşlarımıza 
zamimeten rica ediyoruz. O istirhamname ki hayatını vatanımızın saadet ve selâmetine vakfetmiş 
hal ve mazisi temiz kocam Saffet Efendiye sürülmek istenen namertcesine lekeyi silmeğe medar 
olabilirse ne saadet ? Evet Paşa Hazretleri; Heyeti Aliyenizin çok yüksek vicdanından asla ve bir 
dakika olsun şüphe etmedik. Vazifenizin ulviyetini idrak etmiyecek insanlardan da değiliz. Asırlar-
danberi buyurduğunuz veçhile şu vatan ve mille-tin çektiği elem ve keder artık nihayete ermelidir. 
Cihanşümul olan inkilâp ve gözle görülen fevait ve muhassenatına göz dikecek gözler ve uzadıla-
cak eller ve kafalar bilâ merhamet çıkarılıp kopanlmalıdır. 

Bu itibarla kutsî vazifeniz bir kat daha iktisabı ehemmiyet ediyor demektir. Haklıyı haksızdan 
ayırmak vazifei mukaddesesile mükellef olan Heyeti Aliyelerini kocam hakkında nazarı dikkatinizi müsa
adenizle celbedeceğim. O biçare ve masum kocam ki ilânı meşrutiyetten akdem ve sonra daima haya
tını vatanın itilâsına hasretmiş; efkâr ve itikadatı batıla ile mücadele etmiştir. Ef'al ve âsarı bunu 
ispat eder. Vatanın huzur ve saadet ve selâmetine sui kast eden hainlerin kocama fırlatmak istedik
leri çirkâp serapa yalan ve iftiradır. Kocam on beş günde bir resmî vazifesini ifa için uumalan 
Manisaya gidip gelmektedir. Kürsüdeki mevizesini halktan maada pek çok resmî memurin de dinle
miştir. Cumhuriyetin fevait ve fezailinden, halkın fikren ve iktısaden yükselmesinden başka hiç bir 
suretle telkinatı vaki değildir. Bunun her zaman tahkiki mümkündür. Bu zamanlardan gayrisinde 
çoluk çocuklarının nef akasını temin için dükkânından ayrılmamakta ve görüştüğü insanlar ancak mem
leketin münevver tabakasını teşkil etmektedir. Seciye ve hüviyeti ahlâkıyesi bunlardan da kabili tah
kiktir. Nasıl olurda kocam; cinayeti görülmüş, redaeti ahlâkiy esi tcbeyyün etmiş kimselerle, hembezm 
olabilir? Haftada, on beş günde bir Manisaya gittiğine göre bu namert cani ile nasıl mektup gönde
rebilir? Hem kime gönderilmiş? Mazisi ahlâksızlıkla dolu; düşmanla teşriki mesai ederek öz vatanına 
ve büyük milletine Çerkeş Etem haini ile birlikte kurşun atmış kara cahil olduğu ahiren tahakkuk 
eden Mehdi taslağı Mehmet namındaki maktule! hem de nasıl ? Farisice. Denaet ve iftiranın şah eseri 
olmağa cidden, sezadır. Zaten kocam da arzetmiştir, islâm dininin esaslarından başka hiç bir şeye 
itikat etmez. Mehdiliği münkirdir, hatta bu bapta risalesi de mevcuttur. 

Vak'a sabahı güya evimizden geçerken uğradıkları ve kocamla görüştükleri de yalandır. Bağırıp 
çağırarak sokağımızdan geçerlerken bütün komşularımız bu mel'unları görmüş ve kocam o sırada 
dükânma gittiği ve orada bulunduğunu yine komşuların hepsi bilirler. Tahkik ve tamikini çok rica 
ederim. Bu alçak ve cani insanlarla asla alâkası olmıyan kocam ancak olsa olsa Manisada aleni 
olarak camide ve her kesin huzurunda yaptığı vaiz ve nesayihten belki de tanırlar. Fakat kocam 
bunları tanımadığı gibi bizzat ve bilvasıta hembe^im olmağa da tenezzül etmiyeceği edna bir tah
kikle de anlaşılabilir. 

Muhterem Paşa Hazretleri; vatanını seven her fert, dahilî ve haricî düşmanları hakkında müte-
yekkız bulunmak vazifesile mükellef olduğuna şüphe yoktur. Her inkilâbatta buna aleyhtar züm
relerin ve hasis menfaatlari mııhtel olmuş eşhasınmevcudiyetleri de kabili inkâr değildir. Müte-
rekkibi fırsat olan bu eşhasa karşı rahmu şefkatla muamele etmek, vatanın huzur ve selâmetini 
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ikide bir ihlâle meydan vermek demektir, İcap ederse bu uğurda, yüz binlerce eşhası mahvetmek 
ve Devlet ve milletin saadet ve selâmetini temin etmek esaslı bir vazifemiz olmalıdır. Bu yüksek ve 
necip vazifeyi deruhde eden Heyeti Muhteremelerinden yegâne istirhamım; kavi olarak temin buy-
rulduğu üzere bu hususta; merhametsiz davranmakla beraber masum ve bigünahları ayırmak ve bu 
meyanda her suretle ve hai& bulunduğunuz yükseksa^âhiyet ve iktidar ve ulvî vicdan ve asaletinize 
istinaden kocam Saffet Efendininasla zimethal bulunmadığı hadiseyi menfure ve irticaiyede alâkası 
bulunmadığını natık nezih vicdanınızın eseri olan beraet kararile tevşih etmek, ve ahlâksızlıkları 
ve denaeti ruhiyeleri müsbet müfteri canilerinmüfteriyatlarmı suratlarına çarpmağı dilerim. 

Muhterem Paşa Hazretleri; tamik ve tahkik ediniz; kocam velevki hadisei irticaiyede ve buna 
mümasil rejim aleyhine en uf ak ve hatta kalbi bir meyli olduğuna yüksek vicdanınız razı ve kani ise 
asla tereddüt etmeyiniz, vatanın refah ve selâmeti yegâne arzunuzdur muhterem heyetinizi yüksek 
ve şuurlu inkilâp ve Cumhuriyetimiz namına selâmlamakla raübahiyim. Vatan ve adalet ve onun 
necip müdafileri var olsun Paşa Hazretleri. 

25-1-1931 
Saffet Efendi Zevcesi 

Fikriye 

Divanı Harp Reisi Muhteremi Paşa Hazretlerine 

Efendim, 

Kardaşım Jozef, vatan ve millet haini mürtecileri güya alkışladığından dolayı mevkuf bulunuyor ve 
müddeiumumi bey dahi cezalandırılmasını istiyor. Her ne kadar kendisi lâzım gelen müdafaasını yap
mış ise de şu maruzatımın da nazarı dikkate alınmasını çok istirham ederim: 

Biz Museviler; bu vatanın minnettar evlâtlarıyız. Vatanımızın refah ve saadeti bizim refah ve 
saadetimizdir. Sırf vatanda huzur ve asayişin tamamile vücudunu bütün kalbile istiyen bir unsur varsa 
o da biz Musevileriz. Her zaman da bu vatana faideli olmağa çalıştık, hiç bir vakit siyasî işlere karış
madık. Kardaşım da bu zümredendir. Ticaretinden başka hiç bir işe karışmaz. Bütün kasaba ahalisi 
bunu tasdik eder. Burada cinayet işliyen ve hükümeti cümhuriyeye isyan eden ahlâksız ve seciyesiz 
adamlarla kardaşım ne manen ve ne de maddeten ve hatta ne de dinen ve mezheben bir alâka ve 
rabıtası ve menfaati yokki bunlara kalen veya maddeten müzahir olsun." Bunu hiç bir zaman ne 
akıl ve ne de Heyeti Âliyenizin yüksek vicdanı kabul edemez. Kardaşımın o sırada evde bulunduğunu 
bütün komşular bilir. Yalan ihbarda bulunanın ahlâki hüvviyeti memleketten sorulur ve ayni za
manda kardaşımın gösterdiği şahitlerle muvacehe yapılırsa ve maruzatımla da mukayese yapılırsa 
hakikat meydana çıkacaktır. Adaletinizden emin olarak istirhamatımın nazara alınmasını ve dolayısile 
tahliyesini göz yaşlarımla istirham ederim Muhterem Paşa Hazretleri. 

25-1-1931 
Jojef hemşiresi 

Baş el Biton 
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zv c. 

Menemen 
Dîvanı Harbi Ürfi 

Riyaseti 
Umûmî 4 

Divanı harp kararnamesi 

Mûddei Umumiliğin iddianamesi ve evrakı dava serapa okunduktan sonra icabı tezekkür 
olundukta :• 

Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs ettikleri ve bunlara 
muzaherette bulundukları ve Mehdi Mesnedin Mehdiliği için harekete keçtiğini bildikleri 
halde zamanında Hükümete haber vermedikleri ve tekkelerin şeddinden sorara ayini tarikat 
icra ettikleri iddksile maznunu aleyhim { Erbilli olup Istanbulda Erenköyünde mukim 12 59-
doğumlu Sait oğlu Esat, ve aslen Erbilli olup Istanbulda Erenköyünde mukim 1291 doğumlu 
Esat oğlu Mehmet Ali; aslan Rizenin Karadere nahiyesinden olup Istanbulda BeyVozda Mektep 
sokağında i numaralı hanede mukim mütekait tabur imamı 300 doğumlu Salih, oğlu laz İbra
him hoca;, ve Manisamn Hacı Yahya mahallesinde mukim 38 yaşında Rafet oğlu Süleyman 
(Mutat)); Manisamn Çarşı mahallesinde mukim 298 doğumlu Hüseyin oğlu Manifaturacı 
Osman; Manisamn Ebe kuyu mahallesinden 32$ doğumlu Ali oğlu Hasan ; Mîfnisanın Aktar 
Hoca mahallesinden bekâr326d©ğumlu Mustafaoğlu nalıncı Hasan; ve Manisamn Narlıca mahal
lesinden 318doğumlu Emrullahoğlu Mehmet Emin; Manisamn Keçili köyünden olup halen Mani
samn Aktarhoca mabaMesinde mukim çobanlıkla müşteğil S25.̂ 4Dğumlu Çakır oğullarından 
Mustafaoğlu Ramazan; Manisamn Lalapaşa mahallesinde mukim305 doğumlu çırak Mustafaoğlu 
Mustafa; Manisamn Karakuyu mahallesinde mukim 26 yaşında Hacı Ahmetoğlu terzi Talat; 
Manisamn Lalapaşa mahallesinde mukim 314 doğumlu Hafız Memetoğlu su yolcusu Topçu 
Hüseyin ; Manisamn Lalapaşa mahallesinden 311 doğumlu İbrahimoğlu Tatlıcı Mutaf Hüseyin ; 
Manisamn Arabalan mahallesinden 307 doğumlu Hüseyinoğlu Eskici Hüseyin Ali; Manisamn 
Lalapaşa mahallesinden 292 doğumlu Himmetoğlu Süleyman; Manisamn Hacıyahya mahalle
sinden 276 doğumlu Hacı Ömeroğlu Şeyh Hakkı; Manisadan 290 doğumlu Hüseyinoğlu 
Hafız Cemal; Manisamn Karakuyu mahallesinde mukim 287 doğumlu tabur imamı Ali oğlu 
Hoca tlyas; ve aslan Oiritli olup Manisada mukim 287 doğumlu Hüseyinoğln Hoca Hilmi; 
Manisamn îbrahimçelebi mahallesinden 297 doğumlu Hacı Ali paşa zade Ragıp; İzmirde 
Selimiye mahallesinde mukim aslan Rizeli 1280 doğumlu Hüseyinoğlu Memet Ali Hoca; 
Manisamn Molla Şaban mahallesinden 300 doğumlu Haliioğlu Şeyh Hafız Ahmet; aslan 
Akşehirli olup 60 yaşında Memet Sadıkoğlu Şeyh Ahmet Muhtar; Manisamn Paşa köyünden 
317 doğumlu Kâhya Ahmetoğlu İsmail; Menemenin, Bozalan karyesinden 35 yaşında Çakıroğlu 
Koca Mustafa; Menemenin Bozalan karyesinden 286 doğumlu Hasanoğlu Hacı İsmail; 
Menemenin Bozalan karyesinden 323 doğumlu Hacı İsmailoğlu Hüseyin; Manisamn Oörece 
karyesinden 305 doğumlu Mustafa oğlu Abdülkerim; Rumeli muhacirlerinden Menemende 
mukim 298 doğumlu Veli oğlu Ramiz; aslan Çıtak köyünden olup Menemende mukim 294 
doğumlu Hacı Mustafa oğlu Molla Süleyman; Menemende mukim belediye arabacısı 310 
doğumlu Yahya oğlu Hüseyin; Menemende mukim 48 yaşında Alioğlu Acem Haydar; aslan 
Selânikli olup Menemenin Camiikehir mahallesinde mukim 300 doğumlu Memetoğlu Çingene Ali; 
Aslan Harputlu olup Menemenin Pazarbaşı mahallesinde mukim 279 doğumlu Ömeroğlu 
Memet; Menemenin Gaybi mahallesinde mukim 313 doğumlu Hayimoğlu Jozef; Menemende 
mukim 47 yaşında Ali Osmanoğlu Şımbıllı Memet; Menemenin Ağahızır mahallesinden 302 
doğumlu AH Mazlumoğtu gözlüklü Memet Ali; Rumeli muhacırlarından Menemende mukim 
23 yaşında Yusufogiu arnavut Kâmil; Aslan Yanyalı olup Menemenin Ulucami civarında mukim 
Manisa Vilâyet vaizi 2Q5 doğumlu Memet Alioğlu Hoca Saffet; Menemenin Hamidiye mahallesinden 
307 doğumlu Hüseyin oğlu Rasim; Menemenin Kasımpaşa Mahallesinden Boşnak muhacirJarın-
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dan 314 doğumlu Selimoğlu Abbas; Manisanın Lalapaşa mahallesinde mukim 299 doğumlu 
İbrahimoğlu İsmail; Manisanın Hamidiye mahallesinde mukim 287 doğumlu İdrisoğlu bıçakçı 
Mustafa; Manisanın Çarşı mahallesinden 314 doğumlu Süleymanoğlu Murat Mustafa; Manisa
nın Paşaköyünde mukim 319 doğumlu Memetoğlu Abdurrahman; Manisanın İlyaskebir mahal
lesinden 310 doğumlu Ak Memetoğlu Memet; Manisanın Hacıyahya mahallesinden 312 do
ğumlu Mustafaoğlu furuncu Ahmet; Manisanın Narlıca mahallesinden Ası Mehmet Eminin anası 
55 yaşında Emrullah Huca karısı Hasibe; Manisada mukim Ası Mehmet Eminin kız kardeşi keçeci 
Süleyman karısı 314 doğumlu Emrullah kızı Halide namı diğeri Fatma; Manisanın Narlıca ma
hallesinden Ası Memet Eminin Karısı 322 doğumlu Ramazan kızı Emine; Manisanın* Aktarhoca 
mahallesinde Simsar Kâtibi 315 doğumlu Hafız Alioğlu Mustafa; Manisanın Paşa köyün
den posta sürücüsü Ası maktul Mehdinin bacanağı 516 doğumlu Memetoğlu Ahmet; 
Manisanın Paşa köyünden Ası ve maktul Mehdinin kayin valdesi 60 yaşında Osman karısı 
Rukiye; Manisanın Lalapaşa mahallesinden 304 doğumlu çoban Kara Ahmet oğlu Ali; Manisa-
nin Lalapaşa mahallesinde 297 doğumlu lüle Memet Oğlu Ali; Bozalanda mukim muhtar 
301 doğumlu Ahmet oğlu Mustafa; Bozalan Heyeti ihtiyariyesi âzasından 309 doğumlu 
Mustafa oğlu Mustafa; Bozalan Heyeti ihtiyariye âzasından 320 doğumlu Mehmet oğlu İsmail 
Bozalan Heyeti ihtiyariyesinde 315 doğumlu Mehmet oğlu İbrahim; Manisanın Narlıca ma
hallesinden keçeci Hüseyinoğlu Süleyman (305); Bozalan Heyeti ihtiyariyesinden 309 doğumlu 
Haliloğlu Hasan; Bozalanlı 309 doğumlu kır bekçisi Ahmetoğlu Hüseyin: Bozalanlı 306 do
ğumlu hacı İsmailoğlu Hasan; Manisanın Lala mahallesinden 311 doğumlu Tarakçı Hüseyin 
oğlu İbrahim Etem! Manisanın Paşa köyünden aslan Üsküplü 315 doğumlu Koca Hasanoğlu 
Hüseyin: Manisanın paşa köyünden 317 doğumlu Ramazanoğlu arabacı Bekir: Manisanin Paşa 
köyünden 320 doğumlu Şerif Ahmetoğlu Eyyup: Bozalan kariyesinden 30 yaşında Osman O. 
Hasan; Bozalan kariyesinden 3.17 doğumlu Memetoğlu Ahmet; Bozalan kariyesinden 51 yaş
ında Hüseyinoğlu İbrahim; Manisanın Lala paşa mahallesinde 301 doğumlu Ahmetoğlu Hacı 
Hasan ( kurabiyeci ): Manisanın Lala paşa mahallesinden 313 doğumlu Hüseyinoğlu Ayan 
Mehmet: Bozalan karyesinden 297 doğumlu Hacı Ali oğlu Mustafa; Manisanın Tevfikiye 
mahallesinde 317 doğumlu Lütfullahoğlu Halil; Manisanın Tevfikiye mahallesinden 305 do
ğumlu Hasanoğlu katmerci Mehmet; Manisanın horoz köyünden 50 yaşında Ahmetoğlu İbra
him," Manisanın Horoz kayünden 305 doğumlu Mustafa oğlu Sadi; Manisanın Horoz köyünden 
313 doğumlu Abidinoğlu Tahsin; Manisanın Horoz köyünden 66 yaşında Zenne oğlu Hasan; 
Manisanın Lalapaşa mahallesinden 304 doğumlu Çulhacı Ahmetoğlu Memet çavuş; Manisanın 
Horoz köyünden 36 yaşında Sadettinoğlu Nurettin; Manisanin Horoz köyünden 282 doğumlu aslan 
oğlu Şaban; Manisanın Horoz köyünden 299 doğumlu Ömeroğlu Ahmet; Manisanın Horoz kö
yünden 294 doğumlu Muslihoğlu Halit; Horoz köyünden 313 doğumlu Neciboğlu Mevlut; Horoz 
köyünden 287 doğumlu Ragıboğlu Osman; Horoz köyünden 80 yaşında Muhtaroğlu Haşim; Horoz 
köyünden 55 yaşındaMuhittinoğlu Ali Koç; Horoz köyünden 298 doğumlu Hasanoğlu Ahmet; 
Horoz köyünden 5 8, yaşında Yakuboğlu Ali; Horoz köyünden 313 doğumlu Selâhattinoğlu Naşit: 
Manisanın Rahmanlı Köyünden 293 doğumlu Abdullahoğlu Hacı Hafız Ali Osman; Horoz 
köyünden 52 yaşında İbrahimoğlu Mustafa; Horoz köyünden 315 doğumlu Yasinoğlu Osman 
Manisanın Kasımpaşa mahallesinden 305 doğumlu Raşitoğlu İbrahim; Bozalan köyünden 35 
yaşında Hasan karısı Halil kızı Fatma; Manisanın Paşa köyünden Simavlı 292 doğumlu 
Salihoğlu Osman; Menemende mukim 300 doğumlu Mazlumaki oğlu Giritli Ali; aslan 
Bozköylü olup Menemende mukim 35 yaşında Kerimoğlu İbrahim; Menemende mukim 313 
doğumlu İbrahimoğlu İsmail; Menemende mukim cami müezzini 299 doğumlu Abdullahoğlu 
Hafız Berber Ahmet; Manisanın Lalapaşa mahallesinden 306 doğumlu Ahmetoğlu Halil; 
Manisalı 317 doğumlu Ahmetoğlu Saatçi Hüseyin Mazlum; Manisanın Oülhane mahallesinden 
298 doğumlu Mustafa oğlu Memet; Manisada mukim 308 doğumlu Hasanoğlu Hasan; ) 

Haklarında alenen icra kılınan muhakeme neticesinde maznunlardan Nalıncı Hasan; 
Emrullahoğlu Memet; Giritli Küçük Hasan; Çoban Ramazan; Kahveci Çırağı Mustafa; 
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Terzi Talat; Topçu Hüseyin; Tatlıcı Mutaf Hüseyin; Eskici Hüseyin Ali; Keçeli köylü 
Himmetoğlu Süleyman nam şahısların Menemen hadisesinin tarihi vukuu olan 23-XII-930 
tarihine tekaddüm eden günlerde çrak Mnstafanın kahvehanesinde ve tatlıcı Hüseyinin ha
nesinde müteaddit içtimalar yaparak mehdelik ilânı suretile Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı esa
siye kanununu tağyire cebren teşebbüs için müzakereler icra ve kararlar ittihaz eyledikleri ve 
bunlardan Ali oğlu Hasan; nalıncı Hasan; Mehmet Emin çakır Ramazanın diğer maktul üç 
arkadaşlarila birlikte harekete geçerek Menemen hadisesini meydana getirdikleri , bunlardan 
Alioğlu Hasan nalıncı Hasan , Mehmat Eminin vak'anın sureti ceryanım hikâye sadedindeki 
ihbaratı ve diğer maznunların-bu ihbarata kısmen müeyyet ifadatı delaletlerile sabit olmasına; 

2 - Ve Paşa köyünden kâhya Ahmet oğlu İsmailin mehdilik iddiasile harekete geçen isim
leri malum yedi kişiyi evine kabul ve bunları iki gün iaşe ve ibate ederek ve fikirlerine , 
müzakerelerine ve kararlarına iltihak ve bu suretle merkumunun teşkilâtı esasiye kanununun 
tağyire cebren teşebbüs filine iştirak eylediği maznunlardan Alioğlu Hasan , nalıncı Hasan , 
Mehmet Emin, çoban Ramazanın, mavaka'a mutabakatına • kanaati kâmile hasıl olan mazbut 
beyanatile tezahür eylemesine; 

3 - Bezalandan koca Mustafa, Haci İsmail, Haci İsmail oğlu Hüseyin Göriceli Abdülke-
rimin Mehdilik davasila meydana çıkan derviş Mehmet ve rüfekasını köylerine vurutlarında 
istikbal ve ikametlerine müstakil bir ev tahsis ettikleri ve köyde kaldıkları on beş gün 
müddet içinde kendilerini iaşe eyledikleri ve mehdinin emri üzerine sakin ve asude bir yer 
olmak üzre intihap olunan kır mahallinde kulübe inşa eyledikleri ve buradada 
merkumunu iaşe ettikleri ve şu suretle merkumunun mehdilik bahanesile teşkilâtı esasiye 
kanununu tağyire cebren teşebbüs etmek filine iltihak ve iştirak ettikleri ismi yukarıda 
geçen üç asinin ihbaratı ve kendilerinin bu ihbaratı müeyyit ve müevvel ikrarları ve diğer 
fiillerden maznun Bozalan köylülerinin sureti beyanatile nümayan bulunmasına; 

4 - Ve Cuma'ibalâlı Ramizin asilerin Menemene girişini müteakip kendilerine rehberlik 
ederek mahallatı birlikte dolaştığı ve şu suretle altı asinin teşkilâtı esasiye kanununu ilgaya 
cebren teşebbüs etmek fikrine iştirak eylediği kendisinin ikrarı ve şahitlerin şehadetile anlaşıl
mış ve her ne kadar merkum asilerin arkasından hareketlerini kontrol edip neticeyi Hükümete 
haber vermek üzere dolaştığını müdafaaten ityan eylemekte isede merkumun altı asi ile birlik
te dolaştığı esnada yareketi isyaniye esasen Hükümetçe haber alınarak tenkil tedbirlerine 
tevessül edilmiş ve bu ciheite merkum Ramizin malûmu bulunmuş olması itibarile müdafaatı 
vakıa şayanı kabul görülmemiş olmasına; 

5 - Ve Çıtaklı Molla Süleymanın altı asinin Menemende icrayı faaliyet ettikleri sırada daima 
yanlarında bulunmak ve hatta bir aralık asilerden biri ile reis Mehdi Memede sigara ikram eyle
mek ve arabacı Hüseyinin isimleri malûm asileri belediye meydanına bayraklarını dikmek için lâ
zım gelen çukuru kazmak ve hazırlamak, ve çingene Memetoğlu Ali, Harputlu Ömeroğlu Memet, 
Haytmoğlu Jozef, Şımpılh Ali Osmanoğlu Memedin Mehdi ve arkadaşları belediye meydanında 
zikir ve tekbirlerle meşgul oldukları sırada yanlarına gelen Jandarma Yzb. Fahri Ef. nin asilerin 
reisile konuşup ayrılmasını zabıta amirinin asilerin kevveti karşısında ricata mecbur kaldığı şeklin
de kabul ederek bu haraketi alkışlayarak asilerin hareketi isyaniyelerini idameye teşvik eylemek ve 
arnavut Yusuf oğlu Kâmilin Kublay Beyin şehadetini müteakip başını direğe bağlamak için asiler 
Reisi Mehdiye kendi arzusile ip vermek ve hareketi isyaniyenin müddeti devamınca asilerin ya
nında emirlerine amade bir halde ahzı mevki etmek, ve Kerim oğlu İbrahimin asilerin tedibi 
için mahalli vak'aya asker geldiği sırado kaçışmak isteyen halka hitaben, (kaçmayınız bunlar evli
yadır kurşun işlemiyor ) demek; ve Selimoğlu Boşnak Abbasın altıı asinin belediye meyda
nında icrayı habaset ettikleri sırada bunlardan Mehdi Mehmedin silâh atmasını müteakip ma-
hallat arasında silâh atarak halkı bu harakâtı isyaniyeye teşvik etmek suretlerile altı asinin 
teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs filine iltihak ve iştirak eyledikleri dinlenen 
şahitlerin ifadatı mesbukası ve kendilerinin bu şehadatı müeyyet ve müevvel ikrarları delalet
lerile tahakkuk eylemesine; 
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6 - Erbilli şeyh Esat, oğlu Mehmet Ali, Laz İbrahim Hoca, mutaf Süleyman, manifaturacı 

Osmanın nakşilik tarikatını neşir ve tamim için faaliyete geçerek ve muhtelif yerlerde halife
lik müritlik namı altında hafî bir teşkilât yaparak bir çok kimseleri bu teşkilata idhal ederek 
faaliyetlerinin hududunu tevsi ve bu meyanda Mehdinin arkadaşlarından nalıncı Hasam tari
katlarına intisap ettirdikleri ve merkumu Menemen hadisesinden 15-20 gün evvel Erenkö-
yünde Şeyh Esadın evine celp ve orada 13 gün alıkoydukları ve bu müddet zarfında merkuma 

devrişlikve mehdilik hakkında zabıtnamede bertafsil yazılı olduğu veçhile telkinatta bulundukları 
ve şu suretle Mehdi ve arkadaşlarını nalıncı Hasan vasıtasile teşkilatı esasiye kanununu tağyire 
cebren teşebbüs etmek filine azmettirdikleri nalıncı Hasanın ifadatı ve Şeyh Esadın ve oğlu 
Memet Ali ve laz İbrahimin bu ifadatı müeyyit ikrar ve itirafları ve Şeyh Esadın evini aran
masında zuhur eden mektuplar münderecatı delaletlerile tebeyyün eylemesine; 

7 - Hafız Cemal, İlyas Hoca, Ali Paşa zade Ragıp, Laz Mehmet Ali Hocanın 
Lâz İbrahim vasıtasile şeyh Esattan telâkki ettikleri emirler ve talimat dairesinde muhtelif 
zamanlarda ve muhtelif yerlerde nakşilik tarikatinin intişar ve tamimi için vaızlarite ve pro-
pağandalarile Mendi ve arkadaşlarında nakşilik ve mehdilik fikirlerinin ve binnetice cürüm 
ikai kararının uyanmasına ve canlanmasına sebebiyet verdikleri ve şu suretle asilerin teşkilâtı 
esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs etmek fi'line azmettirdikleri Memet Eminin ifadatı 
sarihası ve Lâz İbrahimle diğer asilerin bu ifadatı müeyyit beyanatın delaletlerile teayytm 
eylemiş olmasına; 

8 - Manisadan şeyh Hafız Ahmedin Mehdi Memet ve Memet Emini mehdiliğe teşvik ve hatta 
derviş Memede mehdilik hareketinde muavenetini de esirgemiyeceğini beyan etmek suretile 
merkumu mehdilik ilânı zımnında teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüt etmek 
filine azmettirdiği Memet Eminin ifadatı mazbutasile sabit idüğüne; 

9 - Şeyh Ahmet Muhtarın nakşı tarikatına intisap ettirdiği ve eline kendi imzasını muhtevi 
muska vermek ve mehdilik hakkında merkuma telkinati mütemadiyede bulunmak suretile 
mehdi Memedi keza teşkilatı esasiye kanununu tağyire cebren teşebbüs etmek fi'line azmet
tirdiği Memet Eminin beyanatı ve Mehdinin üzerinde Ahmet Muhtar imzalı muskanın zuhuru 
(ve Ahmet 'Muhtarın vak'aya takaddüm eden tarihlerde mehdinin evinde üç ay misafireten 
kaldığının subut bulması) delaletlerile anlaşılmış bulunmasına; 

1 o - Manisad mukim Giritli İbrahimoğlu İsmailin asilere silah ve mühimmat tedarik ve ita 
eylediği ve kendilerile beraber gitmeğe talip ve azim olduğu kezalik asilerin ifadatı mazbuta 
ve kendisinin müevvel ikrarile teayyün eylemesine binaen bunlardan nalıncı Hasan ; giritli 
alioğlu Hasan: Manisalı Emrullah oğlu Mehmet Emin; çoban Ramazan: tatlıcı Hüseyin! kahveci 
Mustafa; terzi Talat; tapçu Hüseyin; eskici Hüseyin Ali; keçeli Himmetoğlu Süleyman çavuş; 
Kâhya Ahmetoğlu İsmail ; koca mustafa haci ismail ; haci İsmailoğlu Hüseyin apdülkerim ; 
velioğlu Ramiz; çıtaklı molla Süleyman ; Yahyaoğlu Hüseyin ; çingene Mehmetoğlu Ali; Har-
putlu Omeroğlu Mehmet; Hayım oğlu jozef; Şimbıllı Mehmet; arnavut kâmil ; boşnak Abbas 
Kerim oğlu İbrahim; Manisadan giritli İbrahimoğlu İsmail; Türk ceza kanunvnun 64 madiesi 
delaletile 146 ncı maddesinin birinci fıkrasına;ve laz İbrahim Mustafa Süleyman Hüseyinoğlu 
Osman ; Hüseyinoglu hafız Cemal ; tabur imamı İlyas ; hacı Ali ; haci Ali paşa zade ragıp ; 
şeyh hafız Ahmet; şeyh ahmet muhtar ; mehmet Ali hoca ; şeyh Esat ; ve O. Mehmet ; alinin 
64 inci maddenin 2 inci fıkrası delaletile 146 inci maddenin birinci fıkrasına tevfikan idam
larına; ancak bunlardan Ali O. hasanın hini ikai fiilde 15 yaşını bitirerek 18 ini ikmal eyle-
mediği evrak meyanındaki hüviyet cüzdanın tetkikinden nümayan olmasına mebni 55 inci 
maddenin l inci fıkrasına tevfikan hakkındaki idam cezasına mukabil 15 sene ağır hapis 
cezasile icrayi mücazatına ve nalıncı Hasanın cürüm işlediği sırada 18 yaşını bitirip 21 yaşını 
ikmal etmediği keza evrak meyanındaki hüviyet cüzdanının tetkikinden anlaşılmasına binaen 
56 inci maddenin fıkrai mahsusasına tevfikan hakkındaki idam cezasına bebel 24 sene ağır 
hapis cezasile tecziyesine ve çakır Ramazanın kezalik hini ikai fiilde21 yaşım ikmal eylemediği 
anlaşılmakla hakkındaki idam cezasına bedel merkumunda 56inci maddenin fıkrai mahsusasına 
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tevfikan 24 sene ağır hapis cezasile icrayi mahkûmiyetine ve Harputlu Mehmet ve İzmirde 
mukim Rizeli Hoca Mehmet Ali ve Şeyh Esadın cürmün vukuu ve hüküm zamanında 65 yaşım 
bitirmiş oldukları evrak meyanmda mevcut hüviyet cüzdanı ve müzekkerei cevabiyeler mün-
derecatile anlaşıldığında haklarındaki idam cezasına bedel 56 inci maddenin fıkrai mahsusası 
hükmünce 24 der sene ağır hapis cezasile tecziyelerine; 

11 - Süleymanoğlu Murat Mustafa, Kara Ahmetoğlu Ali, Hasanoğlu Ayan Memet, Paşa 
köyünden Memetoğlu Abdurrahman; Hoca Hasanoğlu Hüseyin, Ramazanoğlu Bekir, Şerif 
Ahmetoğlu Eyyup; Bozalanda Hacı İsmailoğlu Hasan, Muhtar Ahmetoğlu Mustafa, aza 
Memetoğlu İsmail; aza Memetoğlu İbrahim; aza Haliloğlu Hasan; Bekçi. Ahmet Hüseyinin 
mehdi ve arkadaşlarından mehdilik zımnında teşkilâtı esasiye kanununun tağyire cabren 
teşebbüslerini bildikleri halde zamanında sui niyetle Hükümete haber vermedikleri tahkikatı 
cariye ile tehakkuk eylemiş bulunmasına binaen merkumunun cümlesinin Türk ceza kanununun 
151 inci maddesinin 'birinci fıkrasına tevfikan üçer sene; ve Paşa köyünden Memetoğlu 
Ahmet, Simavlı Salihoğlu Osman, Bozalandan Ahmetoğlu Memet, Osmanoğlu Hasan, Hüseyi-
noğl İbrahim, Ak Memetoğlu Memet, Simsar kâtibi Mustafa, Lüle Memetoğlu Ali. Tarakçı 
Hüseyinoğlu İbrahim Ethem, Kurabiyeci Hacı Hasanın mehdi ve arkadaşlarının hareketi 
isyankârilerine muttali oldukları halde sui niyetle Hükümete ihbarı madde eylemedikleri 
tahkikatı mevcude ile anlaşıldığından cümlesinin Türk ceza kanununun 151 inci maddesinin 
birinci flkrasına tevfikan birer sene müddetle hapislerine; 

12 - Horoz köyünden Selâhattinoğlu Naşit, Yakuboğlu Ali, Muhittinoğlu Ali Koç, Hasa
noğlu Ahmet, Neciboğlu Mevlut, Ragıboğlu Osman, Mümtazoğlu Haşimin dini alet ittihaz 
ederek halkı devletin emniyetini ihlâl edebilecek harekete teşvik eyledikleri sureti cereyanı 
muhakeme ve vak'aya takaddüm eden zamanlarda Şeyh Esadı müçtemian ziyaret ederek nez-
dinde kalmış bulunmaları ekseri zamanlar Horoz köyünde Laz İbrani'mle toplanarak zikrile 
meşgul olarak Hükümet aleyhinde gizli içtimalar yaptığı anlaşıldığından hareketlerine muvafık 
olan türk ceza kanununun 163 üncü maddesinin birinci fıkrasına tevfikan vetakdiren onbeşer 
sene ağır hapis cezasile icrayı mücazatlarına ve bunlardan Mümtazoğlu Haşimin hini ikaı fiilde 
ve hüküm zamanında 65 yaşını ikmal ettiği anlaşıldığından 56 inci maddenin fıkrai mahsusası 
veçhile altıda birinin bittenzil on iki sene altı ay ağır hapsine; 

13 — Manisadan Şeyh Hacı Hilmi, Horoz köyünden Ömeroğlu Ahmet, Ahmetoğlu İbrahim, 
Mustafaoğlu Sadi, Zenooğlu Hasan, Aslanoğlu Şaban, Muslihoğlu Halit, İbrahimoğlu Mustafa, 
Abidinoğlu Tahsin, Yasimoğlu Osman, tekkelerin şeddine dair olan kanunun meriyetinden 
sonra ayini tarikat icra ve nakşî tarikatına ait hizmetleri ifa eylediklerin cari muhakematla 
anlaşıldığından 677 numaralı kanunun birinci maddesine tevfikan birer sene hapislerine ve 
Rahmanlı köyünden Hacı Hafız Ali Osmanın ayni efali irtikâpla fazla olarak daha faal bulun
ması sebebi şiddet addile ayni madde ahkâmına tevfikan üç sene hapsine; 

14 — Hoca Saffet, Menemenli Rasim, Bozalandan Mustafa oğlu Mustafa; Bozalandan Hacı 
Ali oğlu Mustafa; tütüncü Haydar, gözlüklü Mehmet Ali, Naşitoğlu İbrahim, Mazlumaki oğlu 
Ali, İbrahimoğlu İsmail; berber Hafız Ahmet, Manisalı Hüseyinoğlu Süleyman; fırıncı Mustafa 
oğlu Ahmet, Lutfullahoğlu Halil; Ahmetoğlu Hüseyin mazlum; Hasanoğlu Katmerci Memet; 
tütüncü Hasanoğln Hasan; Manisadan Ahmetoğlu Halil; Mustafaoğlu Memet; bıçakçı İdrisoğlu 
Mustafa; Çulha Ahmet oğlu Mehmet çavuş; horoz köylü Nurettin; haci Ömer oğlu hoca Hakkı 
Nehmet eminin anası Hasibe: Rukiye; kızKadaşı Halide Fatma: karisi Emine; boza 1 anın; Fatmanın 
mabehüzahrı olan efali işledikleri hakkında temini kanaata kafi delil mevcut olmadığından bun
larında beraatlarına ve ağır hapisle tecziye edilenlerin mahkûmiyetleri müddetince mahcuriyet 
halinde kalmalarına ve hapis ile ağır hapse mahkûm edilenlerin müddeti mahkûmiyyetlerinin 
Hükümetçe tensip edilecek hapisanelerde ikmaline ve mahkûm edilen maznunların suçları 
işlemediklerine dair olan müdafaalarile Müddei Umuminin karara muhalif iddiası tahkikatın 
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sureti cereyanına ve muhakemeye nazaran gayn varit görüldüğünden redlerine ittüâkla karar 
verilerek tefhim kılındı. 25/1/931 

Örfi Divaniharp Reisi Âza Âza Âza Âza 
Mirliva Miralay Miralay Kaymakam Kaymakam 
Mustafa Ata Demir Ziya Baha 

Adliye Encümeni mazbatası 
T.B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Karar M 22 
Esas A? 3/564 

Yükselt Reisliğe 

Menemende vukua gelen isyan ve irtica hadisesini teşvik, ihzar ve tertip etmek ve bu 
cürmü işlemiye azmettirerek teşkilâtı esasiye kanununu tağyire cehren teşebbüs etmek ve 
silâhla hareyete geçerek askerî tenkil kavveti kumandanı Kublay Beyi canavarca öldümek 
ve diğer eşhası da katletmek fiillerinden maznuhen Menemen Divanı Harbi Örfisi tarafımdan 
muhakemeleri icra kılman eşhastan ölüm cezasına mahkûm edilen otuz bir şahıs hakkındaki 
cezanın Meclisi Âlice infazına karar verilmesi zımnında iktiza edan muamelenin ifasına müte
dair Millî Müdafaa Vekâleti tezkeresile merbutu Divanı Harp kararı ve muhakeme zabıtnamesi 
ve müteferrİ sair evrak Başvekâletin 31-1-1931 tarih ve 6/341 numaralı tezkeresile Adliye 
Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Divanı Harbi Örfî kararile muhakemenin cereyanını gösteren zabıtname mündereeahnm 
hulâsasına nazaran; tekkelerin kapatılmasına ve alelumum tarikatlerle şeyhlik ve dervişlik ve 
müritlik ve saire gibi unvan ve sıfatların kullanılmasının, memnuiyeti hakkındaki kanun hük
müne mugayir olarak nakşî tarikati namı altında ve din perdesi arkasında faaliyette bulunup 
halkı iğfal ve geniş teşkilât vücuda getirerek halife unvanını verdikleri bir takım eşhas mari
fetle hususî içtimagâhlarda toplanmak ve halka mevizalarda bulunarak Cumhuriyet kamtnlanmn 
hükümlerini tenkit ve dinsizlikle ittihattı ve binnetice Teşkilâtı Esasiye kanununu cebren 
tağyire teşebbüs gibi fiillere içtisar ve bu faaliyet cümlesinden olarak Giritli Memet namın
da biri kendisini Mehdi ilân ederek başına topladığı malûmûlesamî eşhas ile Manisa-
dan hareketle Paşaköyü ve Bozalanda esrar içerek ve zikirler ederek günlerce kaklıktan 
sonra Menemene mnvasalat edip camiden üzeri ayet yazılı bayrağı alarak filen isyan 
yaptıkları ve maksatlarını anlamıya gelen ve dağılmaları hakkında uesayada bulunan 
Jandarma kumandanının emrini isğa etmiyerek temerrüt ve nihayet tecemmüü dağıtmağa 
gelen askerî kıtası kumandanı Kublay Beyi silâhla yaralamak ve sonra da bıçakla başını 
keserek ve kanını içerek ellerindeki bayrağa bağlamak suretile cürüm ika etmekle maznun 
eşhastan, yukarıda yazılı hareketlere temas eden Türk ceza kanununun 64 üucü maddesi 
delâletile 146 inci maddesine tevfikan ölüm cezasına mahkâm edilen: 

1 — Manisadan kahveci çırağı Mustafa 
2 — Manisadan Topçu Hüseyin 
3 — Manisadan Tatlıcı Mustafa Hüseyin 
4 — Manisadan Eskici Hüseyin Ali 
5 ~ Manisadan Keçeli köyünden Himmetoğİu Süleyman 
6 — Manisadan Emrullahoğlu Memet 
7 — Bozalandan Koca Mustafa 
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8 — Bozalandan Hacı İsmail 
9 — Bozalandan Hacı İsmailoğlu Hüseyin 

10 —Menemenden Cumai Balalı Ramiz 
11 — Menemenden Citaklı Molla Süleyman 
12 — Menemenden Yahyaoğlu Hüseyin 
13 — Menemenden Çingene Memetoğlu Ali 
14 — Menemenden Hayimoğlu Jozef 
15 — Menemenden Şımbılh Ali Osmanoğlu Memet 
16 — Menemenden Arnavut Yusufoğlu Kâmil 
17 — Menemenden Kerimoğlu İbrahim 
18 — Menemenden Selimoğlu Boşnak Abbas 
19 — Menemenden Şıyh Esadınoğlu Memet Ali 
20 — Manisa Hastanesi imamlığından mütekait Lâz İbrahim 
21 — Manisadan Mutaf Süleyman 
22 — Manisadan Manifaturacı Osman 
23 — Manisadan Hafız Cemal 
24 — Manisadan Tabur İmamı İlyas Hoca 
25 — Manisadan Ali paşaoğlu Rağıp 
26 — Manisadan Şeyh Hafız Ahmet 
27 — Alaşehirde Şeyh Ahmet Muhtar 
28 — Manisadan Giritli İbrahimoğlu İsmail 
Haklarındaki ölüm cezasının Encümenimizce tahvil ve tahfifini müstelzim bir sebep görül

memiş olmasına binaen mezkûr cezaların infazi ve ölüm cezasına mahkûm edilen Manisadan, 
terzi Talat ve paşa köyünden kâhya Ahmetoğlu İsmailin cezalarının ikişer sene hapis cezasına 
tahvili madelete muvafık olacağı ve vefatı haber alınan ölüm cezası mahkûmlarından Oöreceli 
Abdülkerim hakkında da tetkikata mahal kalmadığı ittifakla kararlaştırılmış olmakla teşkilâtı 
esasiye kanununun 26incı maddesine tevfikan keyfiyet Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Ad. E. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Balıkesir Antalya Ankara Balıkesir 

Mustafa Fevzi m Salâhattin Sadık Ahmet Saki A. İhsan Osman Niyazi 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza . 
Kayseri Manis Kocaeli Zonguldak Mardin Çorum Edirde 

Raşit Kemal Ragıp Nazif /. Ferit Mânur H. Hayrı 





Sıra No 46 
Ölçüler hakkında 1/324 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 

Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. a 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2-1- 1929 
Sayı : 6120 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ölçüler hakkında İktisat Vekâletinden tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 26-XII-i928 

tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı tasvip olunan Kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatası 
suretleri leffen takdim olunmuştur. ' 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bidayeti hilkatte zekâyi beşer hayatı maddiye ve maneviyeye müteallik hususatta âlemi haricî 
ile temasa geldiğil dakikadan beri nazarına müsadif olan eşyayi yekdiğerile mukayese ve takdir 
etmek, saymak, tartmak hulâsa onları ölçmek temayülünde bulunmuştur ve her ölçü için takdire 
esas olmak üzere bir vahidi kıyasî farzolunmuştur. İnsanlar bidayeti emirde vezin ve kıymetleri 
ölçmek için bizzat vücudu insaniyi vahidi kıyasî ittihaz etmişlerdir . Bir şeyin uzunluğunu veya 
genişliğini ölçmek için hali kemalde olan bir adamın parmağını, elini, kolunu, açılmış olduğu hal
de iki kolunu, ayağını, yürüdüğü esnada bacaklarının vüs'atini nazarı dikkate almışlardır. Mil
letlerin eski medeniyetleri ve mıkyasatı atikası tetkik olunduğu zaman vücudu beşerin her milletin 
mikyasatı atikasında tul ve siklet için en tabiî bir esas ve unsur olmak üzere nazarı dikkate alındığı 
görülür. 

Bizim mikyasatı atikamızda da bu an'anenin asarına tesadüf olunur. Ancak maksat eski ve 
yeni milletlerin mikyasatını tetkik ve mukayese etmek olmayıp eski ölçülerimizle yeni ölçüleri
mizin memlekette her ikisinin de istimali devam etmekte olmasından dolayı tehaddüs eden meha-
zir ve mazarratın def ve izalesi zamanı geldiğini ve cihan ticaret ve iktisadiyatına, şiddetle mer
but olduğumuz cihetle memleketimizde de mikyasatın bir esası salime ircaı lâbüt olduğunu ar-
zetmekten ibaret olduğundan bu hususta bazı izahat itasına lüzum görülmüştür. 

Memleketimizde ticaret sahasında, alış verişte iki türlü mikyasın, metre ile arşının, okka ile 
kilogramın her ikisinin de istimali yüzünden muamelâtı ticariyede vukua gelmekte olan teşevvü-
şat, izahtan müstağni olacak derecede herkesin malûmudur. Evzan ve ekyal hususunda biri an'-
anevî ve millî, diğeri Avrupai iki mikyasın istimali ihracat ve ithalât ticaretlerinde, erbabı ticaret 
ve halkın bir çok zararlara katlanmasına badî olduğu gibi ticareti dahiliyemizde de başka bir şekilde 
mahzuru daî bulunmaktadır. Çünkü memleket dahilinde kendimize mahsus mikyaslar şimdiye ka
dar yeknasak ciddî memlekete âm ve şamil hiç bir kontrol ve murakabeye tabi tutulmadığı gibi mev
cut ölçüler hiç bir muayyen esasa istinat etmiyecek derecede tenevvü ve tehalüf eylemektedir. Bu 
gün memleketimizde pek muhtelif ölçüler kullanılmaktadır. Ürfen istimal olunan sulp ve mayi 
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eçsamın evzan ve ekyal ve tûl vahidi ki vasilerinin miktarını ve envaını ve gram ve santimetreye gö
re mukayesesini ınübeyyin vekâletçe vilâyattan yapılan tahkikata nazaran dahilî memlekette 
ınüteamel ve müstamel olan ölçüler mikyasat meselesinde ne kadar karışıklık bulunduğunu göster
mektedir. Ezcümle vezin ölçüleri olarak (kantar, batman, çeki, okka, kilo, nökey, ayar) ve uzunluk 
ölçüleri olarak (metre, mimar arşını, çarşı arşını, endaze, yarda, mil, kulaç, kadem) ve satıh ölçüleri 
olarak (metre murabbaı, mimar arşını murabbaı, dönüm, evlek) ve hacim ölçüleri olarak (met
re mikâbı, mimar arşını mikâbı, anbar, litre, İstanbul kilesi, kot, çap, robik, ölçek, şinik, hevaî, ya
rım, mut, tas, timen, testi, namile türlü türlü ölçüler kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır. Bunlar
dan maada beynennas büyük araba, kaşık, düzüne, deste, grose gibi muhtelif namlar altında daha 
bir takım mikyaslar istimal olunmaktadır. Asıl şayanı dikkat olan nokta salifüzzikir ölçülerden 
bazısının bazı mahallerde ayrı ayrı mahiyet arzetmesidir. 

Meselâ: kantar kırk dört okkadan ve batman altı okkadan ibaret bir mikyas olduğu halde Kayseri 
ve Sivasta bir batman altı okka hesabile otuz batman bir kantar, Kiliste ve Maraşta yüz batman 
bir kantar ve iki buçuk okka bir batman itibar edilmektedir. Ödemişte kırk dört okka itibar edilen 
bir kantar balamut mahsulünde elli iki, zeytin yağında kırk sekiz incir mamulâtında kırk beş okka 
addedilmektedir. Uşakta çeki tabiri ( 1V4 ) okkaya Kiliste ise beş batmana, bilâdı sairede ise iki 
yüz elli kiloya mukabil olarak istimal olunmaktadır. Hulâsa memleketimizin hemen her şehir ve 
kasabasında ayrı ayrı mahallî ölçüler kullanılmakta olması ve bunların bir esas üzerinden muraka
be edilememesi ticaret muamelâtında intizam ve insicamın teminini gayri mümkün bir hale getirmiş
tir. Mikyasatı atikanın muamelâtı nasta müstelzim olduğu karışıklıklardan kurtulmak için ilk te
şebbüs Fransada vaki olmuştur. Fransada 1791 senesi mayısında içtima eden bir heyeti fenniye kürci 
arzın msfünnehar dairesinin tulünü ölçmeğe teşebbüs ederek Dünkerk le Barsclon arasında mahsur 
olan msfünnehar dairesinin tulünü mesahaya memur edildi. Bu heyet kutuptan hattı üstüvaya ka
kar olan kavsi fennen mesaha ederek işbu tulün on milyon cüz'ünden bir cüz'üne ( metre ) namını 
verdi vebunun tul vahidi kıyasisi için esas ittihaz etti ki libre, gram ve frankın kıymetleri dahi 
bundan teşaup etmiştir. Bu usulde vahidi kıyasinin gerek ezafı, gerek eczası onar onar tezayüt etti
ğinden vahidi kiyasinin tarihi için usulü aşarî pek muvafık ve muamelât ve hesabatta pek suhuleti 
daî bulunmuştur. 

Sistem metrik denilen metre usulü Fransadan sonra muhtelif devletlerde atideki tarihlerde ka
bul olunmuştur. 

İtalya 1803 Avusturya - Macaristan 1876 
Belçika 1821 Portekiz 1864 
Yunanistan 1836 İsviçre 1877 
İspanya 1859 Norveç 1882 
Almanya 1832 

Hukuku umumiyeyi vikayeten nasın yekdiğerini tağrir ve izrar etmelerine mümaneatla muame
lâtı dadü sitadın bir esası meşru üzere cereyanını temin etmek velayeti ammeleri hasebile hükümet
lere terettüp eden vazaiften bulunduğu cihetle bilcümle hükûmatı mütemeddinede alelûmum mikya
sat hakkında müteaddit "kavanin ve nizamat vaz ile bu hususta sıkı bir murakabe tahtında bulundur
mağa ve turuku muvasala ve muhaberenin tekemmül ve tenevvüü dolayısile beynelmilel münasebat 
tekessür ve muamelâtı ticariye tevessü ve inkişaf ettikçe mikyasatm beynelmilel dahi tevhidine mec
buriyet hasıl olmuştur. 

1870 tarihinde Fransa Hükümeti bu meselenin beynemilel bir komisyonda müzakeresini derpiş 
edere]-: komisyon in'ikat etmiş ise de Fransa - Almanya harbi sebebile inkıtaa uğnyarak 1872 sene
sinde tekrar müzakereye iptidai* olunmuş ve 1875 senesinde ( Konvention de metre ) e müncer olmuş
tur. İşbu mukaveleye Türkiye, Almanya, Avusturya, Arjantin, Belçika, Danimarka, Müttehidei 
Amerika, Fransa, Macaristan, italya, Norveç, Peru, Portekiz, İsveç, İsviçre Venezüella Hü
kümetleri vaz'i imza etmişlerdir. 

Mikyasata ait beynelmilel ittihadın merkezi ( Sevir ) de bulunmuştur. Beynelmilel tekarrür etmiş 
olan metre ve kilonun esasları burada tahtezzemin dokuz metre derinliğinde ve bütün devletler mu-



- 3 -
rahhaslarmm anahtarlarile mahtum bir mahalde muhafaza olunmaktadır. Elhaletü hazihi berveç-
hi ati hükümetlerde sistem metrik sureti kafiyede tahtı mecburiyete alınmıştır. 

(Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Berezilya, Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Dani
marka, Ekvator, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Meksika, Pero, Portekiz, Ro
manya, Sırbistan, İsveç, İsviçre, Venezüella, Norveç, Felemenk) 

Bu hükümetler haricinde kalan Mısır, İngiltere, Müttehidei Amerika, Japonya ve Rusyada sistem 
metrik ihtiyarî olarak kabul edilmiştir. 

Balâda beyin edildiği veçhile salifüzzikir konferansta Devleti Osmaniye namına murahhas bulun
durularak mukarrerata iştirak edilen ve hatta düveli mütemeddinei saire gibi konferansın tarihi içiti-
maından pek çok evvel yani 1869 tarihinde 14 eylül 1285 tarihli bir kanun neşredilmiş ve kanunu mezkû
run onuncu maddesi mucibince 1290 tarihinden itibaren mikyasatı cedidenin ez 'af ve eczası resmen 
mevkii mer'iyete girmişsede bilâhare tatbikatında müşkülât yüzünden mikyasatı âşariyenin mecbu
riyeti istimali tehir edilmiş her iki cins mikyasın istimali filen serbest bırakılmıştır, ve mikyasatı 
aşariye usulü ihtiyara muallâk kalmıştır. Bu usul elyevm yalnız devairi hükümetçe hiç bir miyara 
istinat etmeksizin tatbik olunmaktadır. 

Gerek dahilî gerek beynelmilel münasebatı iktisadiyede bir esas üzerine tensik edilen mikyasat 
ile muamelede bulunmak muamelei ticariyeyi basitleştireceği ve hesabatı teshil edeceği cihetle mem
leketimizin terakkii iktisadisi düşünülürken bu cihetin nazarı dikkatten dur tutulmaması icap eder. 
Bir taraftan memleket dahilinde evzan ve ekyalin tevhidüe bunları sıkı bir surette murakabe etmek 
diğer cihetten kendi arzumuzla mezkûr ittihada iltihak etmek gerek menafii iktisadiyemiz gerek 
beynelmilel bu hususta bir mevki ihraz etmesi noktai nazarından elzemdir. Lâyihai kanuniyenm 
mütaleasından müsteban olacağı veçhile bu cihet hükümetçe hiç bir fedakârlığı müstelzim olmayıp 
istifa edilecek damga harçlarile masarif kapatılacağı gibi ayrıca da fazla varidat elde edilebilecektir. 
Akdemce mileli sairede olduğu gibi bizde de mikyasatın murakabesi belediyelere terkedilmiş isede 
bilûmum hükûmatı medeniyede bu hususatın icap ettirdiği vesait ve teşkilâta belediyelerin malik bu
lunmadığı bittecrübe görülerek hususatı mezkûre doğrudan doğruya vazaifi hükümet meyanma 
ithal edilmiştir. Bizde de hükümetçe deruhte edilmesine ihtiyaç bulunan hususu mezkûrun hükûmatı 
sairede olduğu gibi İktisat Vekâleti cümlei vazaifinden görülmüş ve tamamen fennî bir mahiyette bu
lunmasına mebni müstakil bir müdüriyet teşkili tensip edilmiştir. Şukadar ki mezkûr müdüriyetin 
teşkilâtını memleketin nahiyelerine ve karyelerine kadar tevsi etmesine halen imkân bulunmadığından 
muhtelif zamanlarda ölçülerin belediyelerce muayene ve kontrolü esası kabul edilmiş ve olsuretle de bir 
madde'ilâve olunmuştur. # 

Esbabı mucibesi bâlâda tafsilen zikredildiği veçhile memleketimizde istimal edilmekte olan muh
telif mikyasların tevhidi zarurî görülerek lâyihanın birinci maddesile bilcümle ölçüler için beynelmilel 
bir esas olarak kabul edilen metro usulünün esas ittihaz edilmesi tesbit edilmişsede para ve mücev
herat diğer memleketlerde olduğu gibi bu mecburiyetten istisna edilerek bu hususta cari bulunan vezin 
ve ayarların devamı istimali muvafık görülmüş ve bu güna tefsire mahal kalmamak üzere bilûmum 
mukavelelerde ticaret fatura ve defterlerinde ticaret eşyasının miktar ve eb 'adını gösteren her nevi 
vesikalarda ve tapularda yazılacak miktarların ancak metre esasında hazırlanmış ölçülerle tayin edilmiş 
olacağı tasrih edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddelerile Türk metre kilogram protopipinin beynelmilel ölçüler 
idaresi tarafından kabul ye tesbit edilenin ayni bulunduğu tavzih ve bu esas haricinde , ölçü imal ve 
istimali menedilmiş olmakla beraber ayni esaslar dahilinde imal edilmiş olmalarına rağmen muhtelif 
vezin ve aylarda tanzim edilmiş olabilecekleri cihetle bu cihet nazarı dikkate alınarak lâyihanın dördün
cü maddesile kanunun dairei şümulüne dahil bulunan ölçü ve alâtın teşkil olunacak ölçüler müdüri
yeti umumiyesince muayene edilerek ayar edilmeksizin ve damgalanmaksızın satılması dahi menedil
miş ve su, gaz, elektrik saatlerile taksimetrelerin mahiyeti hususiyeleri nazarı dikkate alınarak bun
ların muayenesi için lâzım gelen fennî tertibatın imal edildikleri fabrikalar ve bu aletleri bizzat veya 
müşterilerine icar suretile istimal eden büyük müesseselerce temini zarurî görülerek lâyihanın beşinci 
maddesile bu cihet ayrıca tavzih edilmiştir. 
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îmalinin besatet ve kolaylığı dolayısile elyevm alelade tezgâhlarda ve ayar için lâzım gelen fennî 

tertibat ile mücehhez bulunmıyan ufak demirci esnafı tarafından muhtelif şekil ve ayarlarda ölçüler 
imal edilerek satılmakta bulunması itibarile bunların hini imallerinde tetkik ve muayenesi için yapıl
ması lâzı mgelen teşkilâttan sarfınazar tesadüf edilecek müşkülât nazarı dikkate alındığı takdirde atik 
mikyasatın tamamile menedilebilmesi ve ayni sistemdahilinde imal edilerek ayni miyarlara göre tanzim 
edilmiş ölçü ve mikyasların temini istimali için ieapettiği takdirde bunlardan bazı ölçü ve saatlerin 
mümkün olan kısımları memleket dahilinde imal edilmek şartile gerek imal ve satışlarının ve gerek 
her iki keyfiyetin inhisar altına alınarak ayni mi-yarlara göre tanzim edilmeleri esbabının temini za
rurî bulunduğu cihetle lâyihanın altıncı maddesile bu cihet temin edilmek istenilmiştir. 

İşbu kanunun temini tatbiki ve sistem metrik esası dahilinde imal edilecek ölçülerin umumî bir 
surette istimalinin temini için bir kuvvei müeyyide olarak bilûmum mahkeme,daire ve meclislerin ka
nunun mevkii meriyete vazından evvel yapılmış mukavele ve akitler müstesna olmak üzere eski 
ölçüler üzerine yapılmış bilcümle mukavele, muamele ve akitlerden mütevellit müracaatların istimaın-
dan menedilmesi derpiş edilmişsede bu şeklin mutlak surette kabul ve tatbiki halinde alâkadar eşhas 
ve müessesatın bir çok hususatta hakkı mutalebe ve istihkaklarının ziyama sebebiyet verilebileceği 
teemmül edilerek lâyihai kanuniyenin yirminci maddesile bu gibi müracaatların evvel emirde bir 
cezayi naktî tediyesinden sonra istimal edilebileceği esası kabul edilmiştir. Metre usulü mileli müteme-
dinece umumiyetle kabul edilmiş olmakla beraber İngiltere gibi bazı Hükümetlerin henüz bu esası 
kabul etmemiş olmaları itibarile lâyihanın sekizinci maddesile hariçle muamele yapan kimselerin ayni 
zamanda başka nevi ölçüler malın işaret edebileceklerin kabulü ve fennî hususatta müstamel ölçü ve 
mikyasların mahiyeti hususiye ve fenniyeleri nazarı dikkate alınaraka bu gibi ölçülerin bu kanunun 
hükümlerinden istisnası muvafık görülmüştür. 

Uoduzuncu madde metre esasından gayri ölçü istimal edenlerle vezni veya damgası yolunda olmı-
yan veyahut muayenesi yapılmamış ölçü ve alâtı kullananlardan veya alıp satanlardan ve vaki olacak 
muayenelere muhalefet edeceklerden alınması lâzım gelen cezayi naktî miktarını ve onuncu maddesi 
icap eden muayenei fenniyeyi icra için bütün gümrüklerde vesait ve memurini fenniye bulundurul
ması hususundaki ademi imkân itibarile hariçten, getirilecek ölçü ve mikyasların hangi gümrüklerden 
ithal edilebileceğini göstermektedir. 

Elyevm istimal edilmekte olan ölçü ve mikyasların muayene ve damgalanması için şubat 340 tarihli 
belediye vergi ve resimleri kanunu mucibince belediyelerce alınmakta olan resim yeniden tanzim edi
len merbut tarife dairesinde ipka edilmiş olmakla beraber vezaifi esasiyenin hidematı umumiyei dev
let meyanına ithal edilmiş olması itibarile iki kısma taksim edilerek hini imal veya ithallerinde icra 
edilecek muayeneye mukabil bir defaya mahsus olmak üzere hazine namına tam ve her sene icrası 
lâzım gelen muayene ve vazedilecek damga için mahallî belediyelere ait olarak nısıf nisbetinde tahsili 
muvafık görülmüş ve bu cihet lâyihanın on birinci maddesile ayrıca tasrih edilmiştir. 

Sistem metrik esasile imal edilecek ölçülerin ahat ve müştakkatı ve tarz ve şekillerile ne suretle ayar 
edilerek damgalanacağı gibi hususatı müteferrianın ve kanunun sureti tatbikına ait mevaddın metni 
kanuna ithali imkânı görülemiyerek lâyihai kanuni-yenin on ikinci mdadesile bunların ayrıca tanzim 
edilecek bir nizamname ile tayin ve tesbiti kabul edilmiştir. 

ölçülere ait esas miyarların tesbit ve muhafazası ve bilûmum ölçü ve mikyasların bu miyarlara göre 
muayene ve damgalanması için lâzım gelen tesisat ve istihsalâtı fenniye nazarı dikkate alınarak veza
ifi mezkûrenin mevcut teşkilât ile temin ve tatkikı imkânı görülememiş bulunduğundan on üç ve on 
dördüncü maddelerle bu kanunun tatbiki için diğer bütün hükümetlerde olduğu gibi ayrıca bir müdü
riyeti umumiye teşkili lüzumu ve mezkûr teşkilâtın vezaifi ile mahallî belediyelerin işbu vezaife sureti 
iştirakleri tesbit ve tasrih edilmiştir. 

Memleketimizin pek mühim bir ihtiyacını temin edecek olan bu lâyihai kanuniyenin esbabı mucibei 
tanzimi berveçhi balâ arzedilmiş olmakla takdim kılındı. 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
îktısat Encümeni 4 - V -1929 

Karar No: 19 
Esas No: 1/324 

Riyaseti Celileye 

ölçüler hakkında Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihasile esbabı mucibesi iktisat Ve
kili Beyin huzurile müzakere ve tetkik edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de tafsilâtile beyan edildiği veçhile memleketimizde ve alemi tica
rette kullanılmakta olan uzunluk ve ağırlık ve hacim ölçülerinin hiç birisi ilmî ve muayyen esa-
sata müstenit değildir. Her vilâyet veya şehre göre bir türlü ölçü kullanılmasından sarfı nazar 
ayni ismi taşıyan ölçülerin de her vilâyet veya mıntakada başka bir miktarı ifade eylediği veya 
ayni miktardan ibaret olanların ayrı ayrı isimler taşıdığı bazı yerlerde ölçülecek maddeye göre 
ayni ismin kemmiyet noktai nazarından tahalüfe uğradığı cümlemizin malûmudur. 

Meselâ: 
Hacim ölçülerinde bazı yerlerde külek dahi denilen ve vahidi kiyasî addolunan bir kile buğday 

îstanbulda 24 okka itibar edildiği halde Ineboluda 40, Akşehirde 120, Urfada 144, Merzifonda ise 
192 kiyyedir. Ankarada ise yarım denilen ve 12 kilodan ibaret bir ölçü kullanılır. 

Ağırlık ölçülerinde bazı yerlerde 1 batman 4 okkayı diğer olan bir kısım yerlerde ise 2,5 veya 
'6 okkayı ifade eder. Bazı mahallerde 44 okkadan ibaret olan bir kantar diğer yerlerde 90 ve hatta 
100 ve 180 okkaya kadar çıkarılır. 

Veya palamut mahsulü için 52 okka olan bir kantar, zeytinyağı için 48 ve incir için ise 45 ok
kadır denilir. 

Hayatı iktisadiyemiz noktai nazarından ehemmiyeti derkâr olan arazi ölçülerinde kullandığımız 
dönüm tabirinin bazı yerlerde 40 X 40 1600 arşın terbiini ve diğer bir kısım yerlerde de 45X45 = 
2025 veya 49X49=2361 arşın murabbamı ifade eylemesi kadar acınacak bir manzara tasavvur 
edilebilir mi? 

îstanbulda bir çarşı arşını denilen ölçü 68 santim olduğu halde Urfada 70, Bfarda 76, Beyşeh-
rinde ise 65 ve Çorumda 68,5 dir. 

Zirai mimarî denilen arşm ise 75 santim küsurdan ibarettir. 128 tarihli mevakat ve 
evzan ve ekyali cedide kanununun mevkii mer'iyete vaz'mdan ve kanunu mezkûrur 
da ihtiyarî bir hale terkinden sonra zaten karma karışık olan ölçülerimiz büsbütün zi
hinleri yoracak ve hesapları alt üst edecek bir şekilde tenevvüa uğramıştır. Okka ile 
kiloyu, dirhemle gramı, metre ile arşın veya endazeyi karıştırmadık kimse kalmamış ve bu iki 
türlü ölçülerin ayni zamanda istimali âlemi ticarette ayrıca ve bize mahsus ve fuzluî bir hesap 
meselesi meydana çıkarmakla beraber bir çokyanlışlıklra ve hatta ihtikâra dahi sebebiyet ver
miştir. 

Esasen ilmî esasata istinat etmiyen ölçülerimizin berveçhi bâlâ izah olunan tenevvüatı da ar-
zeylemesi derecei sıhhatlerini tesbite imkân ve her alıcının mutlak surette aldanmamasının önüni' 
alabilmekliğe meydan bırakmamaktadır. 

Nasıl bırakabilsin "ki ne o ölçüleri muayene ve mukayese edebilecek elde bir vahidi kiyasî vaı 
ve ne de sıcaklık ve kuraklıktan kısalan veya bükülen bir tahta arşını veya her yere atılışında bL 
miktarı aşınan bir taş okkayı veya delik demir veya taş parçasının birleşmesinden ibaret ola* 
bir vezni veya iki ucuna bir kefe asılmış ve ortasından da bir ip geçirilerek terazi denilmiş bir çu
buk parçasını muayene etmek ihtimali mevcuttur. 

ihracat ve ithalât tacirlerimizin de pek çok şikâyetine sebebiyet veren bu keşmekeşin önüne geç
mek ve beynelmilel münasebatı iktisadiyemizi teşevvüşten kurtarmak için bir kaç millet müstesna olma 
üzere âlemi medeniyetin elyevm kabul ettiği sistem metrik usulünün memleketimizde de esaslı bi: 
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surette kabul ve tatbikinin bir lâzımei iktisadiye olduğuna kani bulunan encümenimiz kanun lâyiha
sını esas itibarile kabul etmiş ve yalnız aşağıda arzolunan sebepler dolayısile bazı tadilât icrasına karar 
verilmiştir. 

Şöyleki: 
Lâyihanın birinci maddesinde şekil ve kelime tashihatı yapılmış ve kıymetli taşların kıratla satıla

bileceğine dair olan hükmün terkile daha ziyade münasebeti olan yedinci maddeye ilâvesi münasip 
görülmüş ve lâyihanın ihtiva ettiği ahkâmın dane ile satılması tabiî olan mevada şamil olmadığı da 
ayrıca tasrih edilmiştir. Bir takım müessesatta ve bilhassa maden ocaklarında ameleye verilecek ücret 
miktarının tesbiti için kullanılan sây ve istihsal miktarını gösteren vagonetlerle tüccarlar beyninde 
alım satım için bir ölçü teşkil eden şimendifer yük vagonlarının da muayeneye tabi tutulmaları ve 
damgalanmaları zarurî görülerek bu maksadın temini zımnında ikinci madde ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci mad'desinde (Metre sistemi haricinde ölçü ithali yapılması ve kullanılması mem
nudur) denilmiştir. Şu takdirde sınaî müesseselerde ve teknik işlerde ve bilhassa makinecilikte kulla
nılmasına mesa verilen ve lâyihanın sekizinci maddesinde muharrer olan ölçülerin de girmesine ve 
alınıp satılmasına muhalefet hasıl olacağından bu kısım sanayiin vikayesi için maddei mezkûredeki 
(ithal) kelimesi kaldırılıp üçüncü madde halinde tadileh tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesinde kanuna girmesi lâzım gelen izahatı kâfiye mevcut olmadığından 
hükûmatı saire kavanininde görülen sarahat ve vuzuh derecesinde maddei mezkûrenin tavzihile 
beraber beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci madde olarak tesbiti daha ziyade muvafık görülmüştür. 

thtiva eylediği hükümler meyanında ayarlanmamış ölçülerin satılamıyacaklarına dair bir hüküm 
ifade eden dördüncü maddenin bu hükmü üçüncü maddeye konmuş ve su, elektrik ve havagazı saatlerinin 
muayenesine dair olan kışımı ise 12 inci maddeye nakledilmiş olduğundan maddei mezkûrde de ana 
göre tadilât yapılmıştır. 

Herhangi bir müessese veya ferde ait olup muayeneye tabi tutulacak olan bir aletin muayene terti
bat veya miyarını tahtı murakabede olan o müessesenin yedi emanetine terk veya o müessese tarafın
dan imal ve inşasına mecburiyet ihdas etmek Devlete ait olan veya ammeye şamil bulunan bir hizmeti 
ferdî veya hükmî eşhasa tevdi demek olacağından maada kontrol noktai nazarından da müşkül olduğu 
gibi doğru da olamıyacağından maddei mezkûrenin tayyi tensip edilmiştir. 

ölçü âlet ve saatlerinin yapılmasını veya satılmasının hini hacette tahtı inhisara alınmasına mü
tedair olan altıncı maddede bu kabîl inhisarlardan faide yerine mazarrat tevlit edeceği mülâhazasile 
kaldırılmıştır. 

Kanunun neşri tarihinden sonra aktedilecek mukavele ve senedata eski ölçülerin derci halinde tatbik 
3dilecek olan muamelenin neden ibaret olacağını ahkâmı cezaiyeyi muhtevî maddelerde 
tesbit eylediğinden yedinci maddenin tayyi muvafık görülmüştür. 

Sınaî ve teknik işlerde kullanılan âletlerle sadece imalâta yarayıp ticarî eşyanın miktarını tayin 
ile münasebeti olmıyan ölçü ve sairenin istisnasına dair olan yedinci maddenin hükmü eski tapu kon-
turat ve senetlerle orijinal kapları içinde ithal veya henüz gümrüklenip memlekete maledilmemiş ve 
binaenaleyh ya transit eşyası olarak mahalli mahsusunda veya yolda olmasına rağmen sahiplerini değiş
tirebilmekte olan ecnebi mahsulât veya mamulâtına da teşmil edilmek suretile dördüncü madde olarak 
tadilen kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu maddenin hükümleri encümenimizce tesbit olunan dördüncü madde ahkâmından başka
sını ifade eylemediğinden tayyi münasip görülmüştür. 

Ahkâmı cezaiyeyi ihtiva eden 10 uncu madde işlenilen kabahatle verilecek ceza arasında bir nisbet 
ve teadül gözetmemekte olduğundan maddei mezkûre ona göre tadil edilerek 21, 22 inci madde olarak 
Leklif edilmiş ve hissi intibakın temini zımnında da ölçü kanunu ahkâmından mütevellit davaların az 
jaman zarfında neticelendirilmesi için 23 üncü madde ve vazifesini bihakkın ifa etmiyen memurların 
sureti tecziyeleri hakkında 24 üncü madde ilâveten konmuştur. 

Lâyihanın beşinci maddesinin kuvvei teyidiyesinden ibaret olan on birinci maddede maddei mez
kûrenin tayyi dolayısile kaldırılmıştır. 
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Lâyihada yazılı ölçülerin hangi iskelelerden memlekete ithal edilmesi lâzım geleceğine dair olan 

hükmün nizamnameye terki daha münasip olacağı mülâhazasile on ikinci madde tadil olunmuş ve bu 
gibi mevrudatın ilk muayeneleri neticesinde mevzuatı kanuniyeye muvafık olmıyanlarının mahreçleri
ne bir müddeti muayyene zarfında iadeleri ve aksi takdirde müsadere kılınacakları hakkında hüküm 
vazedilmiş ve 16 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Hükümet ve belediyelere ait olupta muayene edilecek ve damgalanacak olan ölçülerin resimden istis
nasını muvafık gören encümenimiz 13 üncü maddeyi ona göre tadil ve 18 inci madde olarak kabul ey
lemiştir. 

Ölçülerin ecza ve ez'af ile tenevvüatı ve bunların zamanı teftiş ve muayene ve damgalanmaları hak
kındaki hükümlerin nizamnameye terkedilmeyip metni kanuna dercini daha ziyade muvafık bulan 
encümenimiz bu mütaleayı teminen lâyihanın on dördüncü maddesi yerine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 ve 17 inci maddeleri ilâveten tesbit etmiş ve kanunun suveri tatbikıyesi hakkında bir nizamname 
tanzimine dair olmak üzere de 25 inci maddeyi tertip eylemiştir. 

ölçüler umum müdürlüğünün teşkiline dair olup 19 uncu madde halinde tesbit kılınan on beşinci 
maddenin ijk fıkrası şekle ait tashihatla tadil edilmiş, diğer fıkraları ise vezaife ait olup nizamnameye 
girebilecek mevaddan olduğundan tayyi tensip edilmiştir. 

Encümenimiz tarafından tesbit kılınan 18 inci madde ile lâyihanın 16 inci maddesinin ahkâmı 
temin kılınmış olduğundan maddei mezkûrenin tayyi zarurî görülmüştür. 

ölçüler hakkında beynelmilel münasebet ve rabıtanın Hükümetimizce temininin her halde mucibi 
faide olacağını düşünen encümenimiz bu gayeye matuf en 20 inci maddeyi ilâve eylemiştir. 

Mefhumu 23 eylül 1293 tarihli Derseadet belediye kanununun üçüncü maddesile ayni tarihli vilâ
yet belediye kanununun 3 üncü maddesinin 26 şubat 1340 tarihli belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 17 inci ve 16 şubat 1340 tarihli Ankara Şehremaneti kanununun ikinci maddesinin ve mesahat 
ve evzan ve ekyali cedideye dair olan 1285 tarihli kanunun bilcümle ahkâmının ilgasından ibaret 
olan 17 inci madde yalnız kelime tashihatma uğratılarak.aynen ve 26 inci madde olarak kabul edil
miştir. 

Bu lâyihanın Hükümete tahmil ettiği vazifelerle hayatı ticariyede vukua getireceği tahavvülâtın 
ehemmiyetini nazarı dikkate alan encümenimiz zamanı mer'iyeti mer'iyeti hakkında talep olunan 
bir senelik kadar müddeti kâfi görmediğinden tezyidine yani 1930 senesi haziranı yerine 
1932 senesi kânunusanisinden itibaren mevkii mer'iyete vaz 'ma karar vermiş ve 18 inci maddeyi 
ona göre tadil ederek 27 inci madde halinde kabul eylemiştir. 

Lâyihanın 19 uncu maddesinde kanunun icrayı ahkâmına icra Vekilleri Heyetinin memur olduğu 
gösterilmektedir. Halbuki Heyeti Müşarüileyhadan ziyade Adliye, Dahiliye, Maliye, ve İktisat Ve
killerinin alâkaları görülmekte olduğundan maddei mezkûre ona göre değiştirilmiştir. Tarifede 25 
kilo kadar çeken terazi ve kantarlarla 100 kiloya kadar çeken terazi ve kantarlardan alınacak resim 
hakkında nisbeti adile gözedilmediğinden 50 kiloya kadar tartanlardan 30 kuruş alınmasının ve 100 
kilograma kadar tartanlarla andan fazla çekenler hakkında vazolunan rüsumun da haddi itidale in
dirilmesinin münasip olacağı düşünülmüştür. 

Ber mucibi havale Dahiliye Encümenine tevdi kılınmak üzere Riyaseti Celiyeye takdim kılındı. 

Reis 
Burdur 

Mustafa Şeref 

Âza 
istanbul 
Hüseyin 

Âza 
Mardin 
Nuri 

M. M. 
Mardin 
Ali Rıza 

Âza 
İzmir 

Hüseyin 

Âza 
Trabzon 

JDaniş 

Kâtip 
Zonguldak 

Hüsnü 

Âza 
Konya 

A. Hamdi 

Âza 
Mersin 
Hakkı 

Âza 
Denizli 

Emin Aslan 

Âza 
Manisa 

M. Kani 

Âza 
Sinop 

Âza 
Edirne 
Fayık 

Âza 
Manisa 
Yaşar 

Yusuf Kemal 

Âza 
Yozgat 
Tahsin 

Âza 
İstanbul 

Edip Servet 

Âza 
Maraş 

Nurettin 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bahüiye Encümeni 

Karar No: 18 13 - III -1930 
Esas No: 1/324 

Yüksek Reisliğe 

Ölçüler hakkında İktisat Vekâletince tanzim olunup Başvekâletten Yüksek Reisliğe sunulan 
ve müzakere edilmek üzere Encümenimize havale buyrulmuş olan kanun lâyihası ile iktisat Encü
meni mazbatası Dahiliye ve İktisat Vekili Beyefendiler hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Gerek Hükümetin ve gerek İktisat Encümeninin lâyihaya ekli bulunan mazbatalarında mufassa-
lan yazıldığı gibi ilmî ve fennî esaslara istinat etmiyen ölçülerimizin teamüle göre belde veya 
mıntakaya mahsus nevilerinin teadülü her vatandaşı zarara uğratmaktadır. Eyi tatbik edildiği 
takdirde bu zararları kaldıracak ve memleketimizde sağlam, fennî esaslara müstenit bir ölçü sis
temi kuracak olan lâyihanın esası Encümenimizce de muvafık görülmüştür, ancak aşağıda arzolu-
nan bazı maddeleri - ekleme, çıkarma suretiie - değiştirilmiştir: 

İktisat Encümeninin 1 - 6 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Yedinci maddedeki (kilo) kelimesine (gram) kay di ilâve ve 8 inci madde aynen kabul edil

miştir. 
Bir çok mütemeddin memleketlerce kabul edilmiş olan ölçü sistemini memleketimizde de kuran 

bu lâyihaya memleketimize mahsus bir (Türk kilesi) nin ilâvesi muvafık görülmediğinden buna mü
teallik (9) uncu madde lâyihadan çıkarılmış ve 10, 11, 12 inci maddeler 9, 10 ve 11 inci madde ola
rak aynen kabul edilmişlerdir. 

Ölçülerin muayene ve teftişlerinin hangi makamlarca ve ne vakit yapılacağı hakkındaki hü
kümleri muhtevi 13 üncü maddenin numarası değiştirilmiş ve nihayetine (clevrî ve anî muayene
lerin belediyeler tarafından yapılması ve muayene usulünün Dahiliye ve İktisat Vekâletlerince müş
tereken yapılacak bir talimatname ile tayin olunması) hakkında bir fıkra ilâve kılınmıştır. 

14, 15, 16, ve 17 inci maddeler 13, 15 ve 16 inci madde olarak aynen kabu] olunmuşlardır. 
12 inci maddenin sonuna ilâve kılınmış olan fıkra mucibince ilk muayenenin icrası İktisat Ve

kâletine ve senelik muayenelerin icrası belediyelere verilmiş olduğundan lâyihaya ekli bulunan ta
rife mucibince alınacak resimlerin de esasa göre hazine ve belediyelere ait bulunması icap edece
ğinden 17 inci madde olarak tesbit edilen 18 inci madde buna göre yazılmış ve lâyihadan çıkarılan 
9 uncu maddeye müteallik fıkradan silinmiştir. 

19 uncu maddenin numarası değiştirildiği gibi metnindeki (umum) kaydi da silinmiş ve 20 inci 
madde 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ölçülerin senelik muayeneleri belediyelere birakılmış olduğuna göre bu kanunda yazılı ölçülerden 
maadasını kullananların belediyelerce 486 numaralı kanun ahkâmına, tevfikan cezalandırılmaları husu
su 20 inci madde olarak lâyihaya ilâve kılınmış ve cezaya müteallik 21, 22, 23 üncü maddeler lâyiha
dan çıkarılmıştır. 

Muayene ve teftiş hususunda vazifelerini sui istimal eden veya bu hususta ihmal ve terahi göste
ren memurlar hakkında hususî hükümler vazeden 24 üncü maddenin de lâyihadan çıkarılarak umumî 
hükümlere göre muamele yapılması Encümenimizce muvafık görülmüştür. 

25, 26, 28 inci maddeler 21, 22 ve 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş ve 23 üncü madde 
olarak yazılan 27 inci maddedeki tatbik müddeti bir sene daha temdit edilerek 1932 yerine 1933 se
nesi yazılmıştır. 
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Arzolunan sebeplere binaen yapılmış olan tadillerden sonra müttefikan kabul edilmiş olan lâyiha

nın havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdii kararlaştırılmıştır. 

Da. En. Rs. 
Tekirdağ 

Cemil 

Âza 
Zonguldak 

Rıfat 

Rs. V. 

Âza 
Kars 

Baha Tali 

M. M. 
Malatya 

A. Muttalip 

Âza 
Tekirdağ 
M. Fayık 

Âza 
Rize 
Atıf 

Âza 

Âza 
Ankara 
Talat 

Âza 
Amasya 
Esat 

Âza 
Manisa 

A. Mithat 

Âza 
Balıkeisr 
Fahrettin 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Bütçe Encümeni 20-1 -1931 
M. 29 - • • • - : . • • • • . • • ; . - ; ; , . ^ v _ 

1/324 ^ ""'4;-V-}' T-;';'.-
Yüksek Reisliğe 

ölçüler hakkında İktisat Vekilliği tarafından tanzim olunup Başvekillikten Yüksek Reisliğe tevdi 
edilen 2 -1 -1929 tarih ve 6/20 numaralı kanun lâyihası ile buna dair İktisat ve Dahiliye Encümen
leri mazbataları Maliye ve İktisat Vekilleri huzurlarile tetkik ve müzakere olundu. 

Muhtelif cins ölçülerden ne zararlar görüldüğü, medenî âlemlerde kabul edilmiş bulunan metre 
sistemi ölçülerin faydaları hakkında şimdiye kadar serdedilmiş bulunan fennî mütalealar malûmdur. 
Memleketimizde kullanılan ölçülerin tenevvü ve tehalüfü ölçüsüzlük derecesine varmıştır. Bu itibarla 
gerek Hükümetin . ve gerekse İktisat ve Dahiliye Encümenlerinin esbabı mucibe mazbatalarındaki 
fikirlere tamamen iştirak olunarak kanun lâyihası ehemmiyetle telâkki ve kabul edilmiştir. Maddelerde 
yapılan tadiller şunlardır: 

1, 2, 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü maddenin (E) fıkrası aşağıda onuncu madde münasebetile arzedilen sebeplerden dolayı 

kaldırılmıştır. 
Beşinci madde şeklen tadil edilmiştir. 
6, 7, 8 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
İktisat Encümeninin dokuzuncu maddesi Dahiliye Encümenince serdolunan esbabı mucibeye iştirak 

edilerek encümenimizce de kabul olunmamıştır. 
İktisat Encümeninin onuncu maddesinde görülen hükümlerden: 
Akıcı maddelere mahsus ölçülerin de muayeneyetabi tutulması evvelce kabul edilmiş hükümde mev

cut olduğu cihetle zait addolunmuştur. İçlerinde' akıcı maddeler satılan kaplar zarf mahiyetinde olup 
ölçüler kanunu ile alâkadar görülmedikten başka bu hususta yapılacak takyit için belediye kanunu 
kifayet eyliyeceği ayrıca yapılacak ayar, muayene, damga hususları tatbikatta bir çok müşkülâtı istil
zam edeceği cihetle madde tayyolunmuştur. 

İktisat Encümeninin on birinci maddesi yukarıda arzolunan izahat dolayısile tayyedilmiştir. 
İktisat Encümeninin on ikinci maddesi akıcı maddeleri ihtiva eden kaplar hakkındaki son fıkra

nın tayyı suretile dokuzuncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Onuncu madde Dahiliye Encümeninin on ikinci maddesine mütenazırdır. Birinci fıkradaki ( ve 

ithalinde) tabiri tekrardan ibaret olup iltibası davet edeceği mülâhazasile kaldırılmıştır. 
Muayenelerin ne suretle yapılacağını gösteren ikinci fıkra da onuncu maddeye atfa lüzum kalma

dığından bu kayıt da tayyolunmuştur. 
Senelik ve ansızın muayenelerin belediyeler tarafından yapılması suhulet ve tasarruf noktasından 

faydalı telâkki olunmakla beraber bu muayenelerde muayeneye tabi tutulacak ölçü veya tartılara göre 
fennî icap bulunursa işin yine fennî idareye havalesi için maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 
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Muayenelerin şu veya bu tarzda yapılması halkı alâkadar edeceğinden tatbikatı talimatnameye ter-

ketmekten ise bunun da nizamname ile tayin olunması ciheti tercih edilerek son fıkra buna böre tadil 
edilmiştir. 

11 ve 12 inci maddeler İktisat Encümeninin 14 ve 15 inci maddelerine mukabil olup ibareye ait 
cüz'i tadiller ile kabul olunmuştur. 

On üçüncü madde: ilk muayenenin müracaat tarihinden itibaren sekiz gün zarfında yapılması mec
burî olacağına dair bir fıkra ilâvesi ve şeklen tadil suretile iktisat Encümeninin on altıncı maddesi ye
rine konulmuştur. 

On dördüncü madde : Doğru olmıyan ölçülerin kullanılmaktan menedilmesi hükmünü ifade eden 
iktisat Encümeninin on yedinci maddesine mütenazır olup doğru olmıyan ölçüleri kullananlara ceza 
esası kabul edilmiş bulunduğundan burada tasrihi lüzumlu görülerek bir fıkra ilâve edilmiştir. 

iktisat Encümeni tarafından ölçüler Umum Müdürlüğü ve Dahiliye Encümeni tarafından ölçüler 
Müdürlüğü unvanile teşkili kabul edilen idarenin ne gibi bir idare olacağını ve ne miktar memur 
istilzam edeceğini şimdiden kestirmek mümkün olmadığından işin icabına göre mahdut mikyasata 
bilâhare teklif yapılmak üzere madde tayyedilmiştir. 

Muayenelerden alınacak resimleri göstermek üzere bu kanuna raptedilen tarifenin hükümet ve 
iktisat Encümeni tarafından bilcümle muayeneler hükümetçe yapılacağı mülâhazasile konulmuş 
olduğu ve halbuki muayenelerden bir çoğunun belediyeye terki bilâhare Dahiliye Encümenince tercih 
edildiği cihetle belediye kanununda mevcut tarife ile iktifa muvafık görülmüştür. Şayet tarifede esaslı 
tadilât icap ettiği takdirde kanunun tatbikına geçilmek için verilen iki sene müddet zarfında muayene 
eşkâli ve tatbikattan mütevellit diğer noktalar da düşünülerek bu cihetin temini tensip olunmuştur. 
Bu sebeplerle tarifeden bahseden madde tayyedilmiştir. 

Cezalardan bahseden iktisat Encümeninin 21,22,23 üncü maddeleri yerine Dahiliye Encümeni tara
fından yirminci maddenin konulduğu görülmüştür. 

Halbuki 1 - Bu jnaddede yalnız «kanunda, yazılı olan ölçülerden maadasını kullanan kimseler» 
hakkında ceza verileceği tasrih edilip İktisat Encümeninin 21 inci maddesinde yazılan diğer haller 
zikrolunmadığı, 

2 - Muayeneden bir kısmı iktisat Vekilliğine ait olmak itibarile bu Vekâletin de takibatı icap 
eylediği 

3 - Atfolunan kanunun ceza maddeleri bilâhare lâğvedildiği ve yerine ikame olunan kanunda ise 
cezalar daha ağır olduktan başka ceza salâhiyeti belediye encümenlerine bırakıldığı cihetle Encü
menimiz iktisat Encümeninin 21 ve 22 inci maddelerini ibareye ait tadillerle 16 ve 17 inci olarak ka
bul etmiştir. 

iktisat Encümeninin yirmi üçüncü maddesi, davaları tercih için bir sebep görülemediği cihetle 
kaldırılmıştır. 

Yirmi dördüncü maddesinin ise Dahiliye Encümenince tayyine iştirak olunmuştur. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
istanbul Burdur Gazi Antep Kâzım Balıkesir Elâziz İsparta -Kırklareli 
Fuat Vahit Remzi A. Şuuri H. Tahsin Mükerrem M. Nahit 

Âza Âza Âza Âza , Âza Âza Âza 
Konya Kütahya Samsun Sivas Yozgat Erzurum Aydın 

K. Hüsnü Niyazi Asım Adil M, Remzi S. Sırrı Aziz Mühendis Mitat 
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HÜKÛMETÎN TEKLÎFt 

Ölçüler kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyede kullanılacak ölçü
ler ve tartılar için metre esası kabul edilmiştir. 

Para ve mücevherat için cari vezin ve ayarlar 
bakidir. Her nevi muamelede metre sistemi üzerine 
hazırlanmış ölçüler kullanılır. Bilûmum mukave
lelerde, ticaret fatura ve defterlerinde ticaret eşya
sının miktar ve eb'adını gösteren her nevi vesika
larda ve tapularda ve alış verişte tasrih edilen 
miktarlar metre sisteminde hazırlanmış ölçülerle 
tayin edilir. 

Ancak elektrik sarfiyatı kilovat saatile ölçülür. 

MADDE 2 — Metre sistemi haricinde ölçü 
ithali yapılması ve kullanılması memnudur. 

MADDE 3 -r- Türk metre ve kilogramı bey
nelmilel ölçüler »idaresi tarafından tesbit edilen 
aslî numunenin (prototip) aynidir. 

MADDE 4 — Hiç bir kimse ayar edilmemiş 
Ve tamgalanmamış hiç bir ölçü satamaz ve kulla
namaz. Su, gaz ve elektrik saatlerile taksimetre ve 
sair bu kabîl alât da bu meyanda dahildir. 

MADDE 5 — Su, gaz, elektrik saatlerile taksi
metre yapan fabrikalar veya bu aletleri bizzat veya 
müşterilerine icar suretile kullanan müesseseler bun
ların muayenesine lâzım fennî tertibatı kendi fabri
ka ve idarehanelerinde ihzara mecburdur. 

MADDE 6 — Hükümet ölçü alât ve saatlerden 
dilediklerinin yapılmasına veya satılmasına veyahut 
her ikisini Devlet inhisarı altma almağa veya inhi
sar suretinde bir müesseseye vermeğe mezundur. Bu 
halde mümkün olanların memleket dahilinde imal 
ettirilmesi şarttır. 

MADDE 7 — Bu kanunun meriyeti tarihinden 
sonra eski ölçüler üzerine yapılmış olup muayyen 
bir kıymet ifade eden her türlü muamele ve akitler
den mütevellit müracaatlarda evvel emirde cezayı 
naktî olarak işbu kıymetin yüzde onu nisbetinde 

ÎKTISAT ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

MADDE 1 — Türkiyede kullanılacak ölçü
ler için metre sistemi kabul edilmiştir. Alelûmum 
mukavele ve akitlerle fatura, ticaret defterleri, ilân 
ve sair ticarî evrak ve vesikalarda bu ölçülerden 
maadasının kullanılması memnudur. Bu gibi akit 
ve vesikalardaki miktarlar metre sistemi ölçülere 
göre yazılmış olmadıkça muteber değildir. Bu mad
denin hükmü sayı ile alınıp satılanlara şamil değil
dir. Bu kanunda kullanılan ölçü kelimesi tartıyı da 
ifade eder. 

MADDE 2 — Her nevi ölçüler bu kanun ahkâ
mı dairesinde ayarlanmış bulunacaktır. Bu mecbu
riyet sınaî müesseselerde imalât miktarlarını tesbit 
hususunda kullanılan ölçü ve tartılara ve demiryolu 
yük vagonlarına ve işçi gündeliklerini tesbit için 
kullanılan nakliye vasıtalarına dahi şamildir. 

MADDE 3 — Türkiye dahilinde metre sistemi 
ölçülere göre tanzim edilmemiş ölçülerin yapılması 
ve ayar edilmemiş ölçülerin satılması memnudur. 



- 1 3 -
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ölçüler kanunu lâyihası 

MADDE 1 — İktisat Encümeninin 1 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İktisat Encümeninin 2 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İktisat Encümeninin 3 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — İktisat Encümeninin 1 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İktisat Encümeninin 2 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İktisat Encümeninin 3 üncü mad-
aynen kabul edilmiştir. 
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ve muayyen bir kıymeti ihtiva etmiyen muamelâtta 
on Kradan beş bin liraya kadar belediye meclisle
rince takdir olunacak mebaliğin belediye sandıkla
rına teslim edildiğine dair bir makbuz ibraz edilme
dikçe bu gibi müracaatların istimaından bilûmum 
mahkeme, daire ve meclisler memnudur. 

MADDE 8 — Fennî işlerde kullanılan aletlerle 
sade imalâta yarayıp ticarî eşyanın miktarını tayin 
ile münasebeti olmıyan ölçüler ve sınaî veya tarihî 
kıymeti sebebile antikacı dükânlarında veya evlerde 
hıfzedilen ölçü aletleri işbu kanun hükümlerinden 
müstesnadır. 

MADDE 9 — Hariçle muamele yapanlar ile 
imalâtını harice gönderenler ayni zamanda başka 
nevi ölçüleri de işaret edebilirler. 

MADDE 10 — Metre sisteminden gayri olan 
veya tartı veya damgası yolunda olmıyan veyahut 
muayene edilmemiş ve damgalanmamış bulunan ölçü 
ve aletleri ve dördüncü maddede zikredilen saatleri 
kullananlar ve alıp satanlar veya ölçü alet ve saat
lerin muayenesine muhalefet edenler hilafı sabit 
oluncaya kadar muteber olmak üzere memurini 
aidesi tarafından tanzim edilecek zabıt varakalarına 
istinaden mahkemelerce ceza kanununun 584 üncü 
maddesi mucibince cezalandırılır. 

MADDE 11 — Beşinci madde hilâfında hareket 

MADDE 4 — Aşağıdaki hususat bu kanun hü
kümlerinden müstesnadır: 

A - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlerde akit ve tanzim edilmiş olan mukavele ve 
vesikalar; 

B - Eski tapu, konturat ve senet gibi bu kanun 
ahkâmının tatbikından evvel tanzim edilmiş olan 
kayıt ve vesikalar; 

C - Orijinal kapları içinde memlekete ithal olu
nan ecnebi mamulâtı; 

D - Para ve mücevherat imalinde ve teknik iş
lerde kullanılan aletlerle sınaî müesseselerde mün
hasıran imalâta yarayıp mamulâtın miktarını tayin 
ile münasebeti olmıyan ölçüler; 

E - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlere ticaret eşyası ihracile müştegil ticarethane 
ve imalâthanelerde bu husus için kullanılacak 
ölçüler; 

Metre sisteminin kabul edilmediği memleketlere 
fert ve müesseselerle o memleketlere vaki ihracat 
veya o memleketlerden yapılacak ithalât muamele
leri için tutulacak defter ve kayıtlarla bu muamele
lere mütef erri evraka metre sistemi ölçülerle beraber 
diğer ölçüler de işaret olunabilir. 

P - Ecnebi memleket muvaredatmdan henüz 
gümrüklenmemiş ticaret eşyası; 

G - Kıymeti eskiliğinden ibaret olup Ölçü olarak 
kullanılmıyan antikalar. 
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MADDE 4 — İktisat Encümeninin 4 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aşağıdaki hususat bu kanun hü
kümlerinden müstesnadır: 

A - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlerde akit ve tanzim edilmiş olan mukavele ve 
vesikalar; 

B - Eski tapu, konturat ve senet gibi bu kanun 
ahkâmının tatbikından evvel tanzim edilmiş olan 
kayıt ve vesikalar; 

C - Para ve mücevherat imalinde ve teknik iş
lerde kullanılan aletlerle sınaî müesseselerde mün
hasıran imalâta yarayıp mamulâtm miktarını tayin 
ile münasebeti olmıyan ölçüler; 

D - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlere ticaret eşyası ihracile müştegil ticarethane 
ve imalâthanelerde bu husus için kullanılacak 
ölçüler; 

Metre sisteminin kabul edilmediği memleketlere 
fert ve müesseselerle o memleketlere vaki ihracat 
veya o memleketlerden yapılacak ithalât muameleleri 
için tutulacak defter ve kayıtlarla bu muamelelere 
müteferri evraka metre sistemi ölçülerle beraber 
diğer ölçüler de işaret olunabilir. 

E - Ecnebi memleket muvaredatından henüz 
gümrüklenmemiş ticaret eşyası; 

F - Kıymeti eskiliğinden ibaret olup* ölçü olarak 
kullanılmıyan antikalar; 
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eden müesseselerden hükmen yüz liradan beş yüz 
liraya kadar cezayi naktî alınır, 

MADDE 5 — 1889 tarihinde Pariste münakit 
beynelmilel konfernsta kabul edilmiş olup Fransa-
da Sevr kasabasında muhafaza edilmekte olan met
re ve kilogram prototiplerinden alınacak pilâtin 
iridyondan mamul ölçü örnekleri Türkiye için millî 
uzunluk ve ağırlık esas ölçüleridir. Bu örnekler 
hususî bir mahalde ve emsaline tevfikan muhafaza 
olunacak ve bu mahallin iki anahtarı olacaktır. 

MADDE 6 — Beynelmilel metre prototipinin 
buzun eridiği hararet derecesinde nihayet çizgileri 
arasındaki mesafe bir metredir. Uzunluk Ölçüsü 
olan metreden satıh ölçüsü olarak metre murabbaı 
ve hacim ölçüsü olarak metre mikâbı yapılır. 

Uzunluk ölçüleri şunlardır: 

Kilometre = bin metre 
Hektometre = yüz metre 
Dekametre = on metre 
Metre = esas ölçü 
Desimetre = metrenin onda biri 
Santimetre = metrenin yüzde biri 
Milimetre = metrenin binde biri 
Mikron = metrenin milyonda biri 

Satıh ölçüleri şunlardır: 

Kilometre murabbaı = bir milyon metre murab
baı 

Hektometre murabbaı - Hektar = on bin metre 
murabbaı 

Dekametre murabbaı - Ar = yüz metre murab
baı 

Metre murabbaı - Santiar = esas ölçü 
Desimetre murabbaı = metre murabbaının yüz

de biri 
Santimetre murabbaı = metre murabbaının on 

binde biri 
Milimetre murabbaı = metre murabbaının mil

yonda biri 
• 

Hacim ölçüleri şunlardır: 

Kilometre mikâbı = bir milyar metre mikâbı 
Hektometre mikâbı = bir milyon metre mikâbı 
Dekametre mikâbı = bin metre mikâbı 
Metre mikâbı = Esas ölçü 
Desimetre mikâbı = metre mikâbının bin par

çasından biri 
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MADDE 5 — iktisat Encümeninin 5 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Tayyedilmiştir. 

MADDDE 6 — İktisat Encümeninin 6 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1889 tarihinde Pariste münakit 
beynelmilel konferansta kabul edilmiş olup Fransa-
da Sevr kasabasında muhafaza edilmekte olan metre 
ve kilogram prototiplerinden alınacak platin irid-
yondan mamul ölçü örnekleri Türkiye için dahi u-
zunluk ve ağırlık esas ölçüleridir. Bu örnekler hususî 
bir mahalde ve diğer memleketlerdeki emsali gibi 
muhafaza olunur. 

MADDE 6 — iktisat Encümeninin 6 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Santimetre mikâbı — metre mikâbının bir mil

yon parçasından biri 
Milimetre mikâbı = Metre mikâbının bir milyar 

parçasından biri 

MADDE 7 — Bir kilo beynelmilel kilogram pro
totipinin ağırlığıdır. 

Ağırlık ölçüleri şunlardır: 

Ton = bin kilogram 
Kental = yüz kilogram 
Kilogram = esas ölçü 
Hektogram = kilogramın onda biri 
Dekagram = kilogramın yüzde biri 
Gram = kilogramın binde biri 
Desigram = gramın onda biri 
Santigram = gramın yüzde biri 
Miligram = gramın binde biri 
Kuyumculukta kıymetli taşlar ve emsalinin tar

tılmasında kııllanılan iki desigram ağırlığa (kırat) 
denilir. 

MADDE 8 — Akıcı maddelerin tartılmasında 
litre kullanılır. Litre bir kilogram taktir edil
miş suyun + 4 derecede ve bir atmosfer hava taz
yiki altındaki hacimdir. 

Litre esasından alınan ölçüler şunlardır: 
Kilolitre = Bin litre 
Hektolitre = Yüz litre 
Dekalitre = On litre 
Litre = Esas ölçü 
Desilitre = Litrenin onda biri 
Santilitre = Litrenin yüzde biri 
Mililitre = Litrenin binde biri 
Kilolitre metre mikâbına, litre desimetre mikâ

bına, mililitre santimetre mikâbına muadildir. 

MADDE 9 — Buğday gibi kuru daneden iba
ret olan hububatın tartılmasında Türk kilesi kul
lanılır. 

Bir Türk kilesi yirmi litredir. 
Türk kilesinden aşağıdaki ölçüler alınır: 
Beş Türk kilesi = Bir hektolitre 
Türk kilesi = Esas ölçü 
Bir demir (yarım Türk kilesi) — Bir dekalitre 
Bir şinik = Beş litre 
Hububat ölçeklerinin sureti imali nizamname 

ile tayin olunur. 
Hububat ölçekleri silme olarak kullanılır. Bun

ların doğruk yani fazla doldurulmuş olarak ölçül
mesi memnudur. 
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MADDE 7 — Bir kilogram beynelmilel kilogram 
prototipinin ağırlığıdır. 

Ağırlık ölçüleri şunlardır: 
Ton = bin kilogram 
Kental = yüz kilogram 
Kilogram = esas ölçü 
Hektogram = kilogramın onda biri 
Dekagram = kilogramın yüzde biri 
Gram = Kilogramın binde biri 
Desigram = gramın onda biri 
Santigram = gramın yüzde biri 
Miligram = gramın binde biri 
Kuyumculukta kıymetli taşlar ve emsalinin tar

tılmasında kullanılan iki desigram ağırlığa (kırat) 
denilir. 

MADDE 8 — İktisat Encümeninin 8 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Dahiliye Encümeninin 7 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — iktisat Encümeninin 8 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 



Toptan hububat alış verişleri kental veya ton 
olarak ölçülebilir. 

MADDE 10 — Akıcı maddelere mahsus ölçü
ler içlerinde akıcı maddeler satılan kapalı kaplar 
dahi muayene ve ayara tabidir. Bunların hacmi 
litre ve ağırlıkları kilogram olarak üzerlerine 
yazılır. Ancak harice gönderilecek fıçı ve emsali 
kaplar içindeki akıcı maddeler mahallî idareye 
yalnız ihbar şartile bu madde hükmünden müs-
tsnadır. 

MADDE 11 — İçlerinde akıcı maddeler bu
lunan kaplar ölçü idarelerinde muayene ve ayar 
olunur. Bunların bulundukları yerlerde muayenesi 
istenilirse bu husus için yapılacak masraf alâka
darlara aittir. 

MADDE 12 — ölçüler üç suretle muayene ve 
ayar olunur. 

1 - i lk muayene 
2 - Senelik muayene 
3 - Ansızın yapılan muayene 
Ancak elektrik, su, gaz ve emsaline ait ölçü

lerin tetkik ve muayene zamanları merkezî ölçü
ler idaresi tarafından ayrıca tayin olunur. Akıcı 
maddeleri muhtevi olup kapalı bulunan kaplar 
boşalmadıkça ilk muayeneden maada muayeneye 
tabi değildir. 

MADDE 13 — îlk muayene ölçülerin bu ka
nunun tatbikini müteakip ithalinde veya imal 
ve ithalinde veya tamiri halinde yapılır. Senelik 
muayene her iki sene başında bu kanunun ikinci 
ve 10 uncu maddeleri mucibince ayarlanması lâ
zım gelen ölçüler için sıra ile ve umumî şekilde ya
pılan muayenedir. Anî muayeneler salâhiyettar 
memurların göreceği lüzum veya vuku bulan şi
kâyet üzerine ticaret muamelâtını sektedar ve alâ
kadarları izrar etmiyeeek şekilde yapılır. 
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MADDE 9 — İktisat Encümeninin 10 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İktisat Encümeninin 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — İktisat Encümeninin 12 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — İlk muayene Ölçülerin bu ka
nunun tatbikini müteakip ithalinde veya imal ve 
ithalinde veya tamiri halinde yapılır. Senelik mu
ayene her iki sene başında bu kanunun ikinci ve 
10 uncu maddeleri mucibince ayarlanması lâzım 
gelen ölçüler için sıra ile ve umumî şekilde yapı
lan muayenedir. Anî muayeneler salâhiyettar 
memurların göreceği lüzum veya vuku bulan" şi
kâyet üzerine ticaret muamelâtının sektedar ve a-
lâkadarları izrar etmiyecek şekilde yapılır. 

Devrî ve anî muayeneler belediyeler tarafın
dan yapılır. 

Muayenenin nasıl yapılacağı Dahiliye ve İk
tisat Vekâletlerince yapılacak bir talimatname ile 
tayin olunur. 

MADDE 9 — Ölçüler üç suretle muayene 
ve ayar olunur. Bunlardan bulundukları yerlerde 
muayenesi istenilirse bu husus için yapılacak mas
raf alâkadarlara aittir. 

1 - İlk muayene 
2 - Senelik muayene 
3 - Ansızın yapılan muayene 

I Ancak elektrik, su, gaz ve emsaline ait ölçü
lerin tetkik ve muayenesi zamanları nizamname 
ile ayrıca tayin olunur. 

MADDE 10 — İlk muayene ölçülerin bu ka
nunun tatbikini müteakip ithalinde veya imal ve
ya tamiri halinde yapılır. 

i Senelik muayene her iki sene başında bu kanu
nun ikinci maddesi mucibince ayarlanması lâzım 

| gelen ölçüler için sıra ile ve umumî şekilde yapı
lan muayenedir. Ansızın muayeneler salâhiyettar 
memurların göreceği lüzum veya vuku bulan şikâ
yet üzerine ticaret muamelâtını sektedar ve alâ-

| kadarlarını izrar etmiyecek şekilde yapılır. 
I İlk muayene İktisat Vekâleti tarafından ve se
nelik ve ansızın muayeneler belediyeler tarafın
dan yapılır. Ancak ölçünün cins veya muayene
nin şekli itibarile belediyelerce tedarik olunamı-
yacak fennî vasıtalara ihtiyaç gösteren muayene
ler de İktisat Vekilliğine aittir. Muayenenin na
sıl yapılacağı nizamnamede tayin olunur. 
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MADDE 12 — Hariçten ticaret maksadile 
memleket dahiline getirilecek olan ölçüler ancak 
izmir, İstanbul, Mersin, Trabzon ve Samsun güm
rüklerinden ithal olunabilir. Bu nevi ölçülerin 
diğer gümrüklerden ithali memnudur. 

MADDE 13 — Bu kanunda yazılı ölücü ve 
saatlerin ayar edilerek damgalanması merbut ta
rifeye göre bir resme tabi olup hini imal ve ithal
lerinde ilk defa vaz edilecek damgaya mukabil 
Hazine namına olarak tam ve her sene yapılacak 
muayene için mahallî belediyelere ait olarak nısıf 
nisbetinde tahsil olunur. 

MADDE 14 — Metre sistemindeki ölçülerin a-
sıllarile eczası ve ez'afi şekil ve tarzı, cins ve ma
denî ve ticarî ölçü ve aletlerle saatlerin ayar edil
mesi ve damgalanması ve teftişi sekizinci maddede 
yazılı âletlerin tayini ve bu kanunun tatbikine ait 
diğer hususlar bir nizamname ile tayin ve tesbit 
edilir. 

MADDE 14 — Muayene ve ayar edilecek Öl
çülerin umumî surette muayene yerine getirilmesi 
lâzım gelir. Ancak bir yerden diğer yere götü
rülmesi güç ve masraflı olan ölçülerin bulunduk
ları yerlerde muayeneleri caizdir. Bu takdirde 
yapılacak muayene masrafı nizamnamede münde-
riç tarife dairesinde müessese sahibine ait olur. 

MADDE 15 — Türkiye dahilinde bir yerde 
muayene ve ayar edilerek damgalanmış olan bir 
Ölçü senelik muayeneler arasında geçecek müddet 
içinde diğer bir yere götürüldüğü takdirde tekrar 
muayenesine ve damgalanmasına lüzum yoktur. 

MADDE 16 — Bu kanunda yazılı olan Ölçüler 
ancak nizamnamede zikrolunan gümrüklerden it
hal olunabilirler. 

Bu gibi ölçüler gümrükte iken ölçü muayene 
memurları tarafından ilk muayeneleri yapılarak 
doğru oldukları takdirde damgalanır. Aksi halde 
geçirilmelerine müsaade olunmaz. Ve on beş gün 
içinde geldikleri yere iade edilmedikleri takdirde 
müsadere olunur. 

MADDE 17 — ilk ve senelik muayenelerde 
doğru oldukları anlaşılan ölçüler üzerine damga
lanmağa müsait oldukları takdirde ölçüler mer
kez idaresince tayin edilecek şekilde damga ve se
ne işaretleri konulur. 

Doğru olmıyan ölçüler her nerede ve kimin e-
linde bulunursa bulunsun muayene memurları ta
rafından kullanılmaktan menedilir. Bu gibi ölçü
lerin müsadere ve imhaları da caizdir. 

MADDE 18 — Bu kanunda yazılı Ölçü ve sa
atlerin aya? edilerek damgalanması merbut tari
feye göre bir resme tabi olan hini imal ve ithal
lerinde ilk defa vazedilecek damgaya mukabil 
hazine namına olarak tam ve her iki sene yapıla
cak muayene için bu hususta ifa ettikleri beledî 
zabıtaya mukabil mahallî belediyelere ait olarak 
nısfı nisbetinde tahsil olunur. 
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MADDE 13 — İktisat Encümeninin 14 üncü 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — İktisat Encümeninin 15 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İktisat Encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

16 inci 

MADDE 16 — İktisat Encümeninin 17 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mcı 

MADDE 17 — Bu kanunda yazılı ölçü ve tar
tı ve saatlerin ayar edilerek damgalanması ve 
muayenesi merbut tarifeye göre resme tabidir. 
İlk damga resmi hazineye ve her sene yapılacak 
muayene resmi belediyelere aittir. 

MADDE 11 — Muayene ve ayar edilecek öl
çülerin umumî surette muayene yerine getirilmesi 
lâzımdır. Ancak bir yerden diğer yere götürül
mesi güç ve masraflı olan ölçülerin bulundukları 
yerlerde muayeneleri caizdir. Bu takdirde yapıla
cak muayene masrafı nizamnamede münderiç ta
rife dairesinde müessese sahibine ait olur. 

MADDE 12 — İktisat Encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

15 inci 

MADDE 13 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler 
ancak nizamnamede zikrolunan gümrüklerden it
hal olunabilirler. 

Bu gibi ölçüler gümrükte iken sahibinin müra
caatı tarihinden itibaren sekiz gün zarfında ilk 
muayeneleri yapılarak doğru oldukları takdirde 
damgalanır. Muayene neticesinde doğru çıkma
dıkları anlaşılanların geçirilmelerine müsaade o-
lunmaz ve on beş gün içinde geldikleri yere iade 
edilmedikleri takdirde müsadere olunur. 

MADDE 14 — İlk ve senelik muayenelerde 
doğru oldukları anlaşılan ölçüler üzerine damga
lanmağa müsait oldukları takdirde damga ve sene 
işaretleri konulur. 

Doğru olmıyan ölçüler her nerede ve kimin 
elinde bulunursa bulunsun muayene memurları ta
rafından kullanılmaktan menedilir. Bu ölçüleri 
kullananlar hakkında 16 mcı madde hükmü tatbik 
olunur. 
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MADDE 15 — Bu kanunun tatbiki için İktisat 

Vekâletine merbut bir ( Ölçü Müdüriyeti Umumi-
yesi ) teşkil olunacaktır. 

Müdüriyeti Umumiyenin vazaifi berveçhi âtidir : 
1 — Türkiye Cumhuriyetinin esas miyarlarının 

muhafazası ve bu miyarlara nisbetle imal ve ithal 
edilecek ölçülerin ayarlanması ve belediyelerde bu
lundurulması lâzım gelen miyarların muayene ve 
kontrolü. 

2 — Merkez ve taşra teşkilâtının ve sureti umu-
miyede ayar ve damga muamelesine ait hidematın 
teftiş ve kontrolü. 

3 — Ölçülere ait olarak Hükümet tarafından 
verilecek diğer vazaifi fenniye ve idariyenin ifası. 

MADDE 16 — Bu kanunda yazılı ölçü ve saat
lerin muayenesi ve damgasız ölçü istimalinin men'i 
İktisat Vekâletinin murakabesi altında mahallî be
lediye ve şehremanetleri tarafından ifa olunur. 

MADDE 19 — Bu kanun ahkâmının tatbiki için 
merkezde İktisat Vekâletine merbut ölçüler Umum 
Müdürlüğü teşkil olunur. 

MADDE 20 — Türkiye Hükümeti beynelmi
lel ölçüler bürosuna iştirak eder. 

MADDE 21 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler
den maadasını kullanan kimseler hakkında on lira
dan 30 liraya ve bu kanuna göre muayene edilmemiş 
veya damgalanmamış ölçüler veyahut bu kanuna 
göre doğru olmıyan ölçüleri kullanan veya bu ka
nunda yazılı ölçüleri kanun ve nizamname alıkâmile 
tayin olunan şekil ve surette kullanmıyan kimseler 
hakkında on liradan yüz liraya kadar naktî ceza 
hükmolunur. 

A - Bu maddede yazılı kabahatlerin tekerrürü 
takdirinde iki misil ceza alınır veya üç aya kadar 
hafif hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 22 — Bu kanunun yirmi birinci mad
desinde yazılı kabahatlerin vukuunda cürmün mahi
yetini açıkça ihtiva etmek üzere bir mazbata yapıla 
rak mazbatayı yazan memur, kabahati işliyen kimse 
ve bir şahit tarafından imza ve müddei umumiliğe 
tevdi edilir. Bu mazbatalar aksi isbat edilmedikçe 
muteberdir. 

MADDE 23 — Mahkemeler bu kanunun 21 ve 
22 inci maddelerine tevfikan kendilerine tevdi olu
nacak davaları iki ay zarfında neticelendirirler. 
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MADDE 18 — Bu kanun ahkâmının tabikı için 

merkezde İktisat Vekâletine merbut ölçüler Müdür
lüğü teşkil olunur. 

MADDE 19 — İktisat Encümeninin 20 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler
den maadasını kullanan kimseler hakkında 16 nisan 
1340 tarih ve 486 numaralı kanun ahkâmı tatbik 
olunur. 

MADDE 15 — İktisat Encümeninin 20 inci 
maddesi ayen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler
den maadasını kullanan kimseler hakkında on lira
dan otuz liraya ve bu kanuna göre muayene edilme
miş veya damgalanmamış ölçüler veyahut bu ka
nuna göre doğru olmıyan ölçüleri kullanan veya 
bu kanunda yazılı ölçüleri kanun ve nizamname 
ahkâmile tayin olunan şekil ve surette kullanmı-
yan kimseler hakkında on liradan yüz liraya kadar 
para cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçların tekerrürü takdi
rinde iki misli ceza alınır, veya üç aya kadar hafit 
hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 17 — Bu kanunun on altıncı mad
desinde yazılı suçların vukuunda cürmün ma
hiyetini açıkça ihtiva etmek üzere bir mazbata ya
pılarak mazbatayı yazan memur, suçu işliyen 
kimse ve bir şahit tarafından imza ve müddei umu
miliğe tevdi edilir. Bu mazbatalar aksi isbat edil
medikçe muteberdir. 



MADDE 17 — Bu kanuna muhalif ahkâm ile 
mesahat ve evzan ve ekyali cedideye dair eylül 1285 
tarihli kanunname ve nizamneme ahkâmı mülgadır. 

MADDE 18 — Bu kanun 1930 senesi haziranı
nın birinci gününden muteberdir. 

MADDE 19 — Bu kanunun icrasına icra Vekil
leri memurdur. 

26 - XI I -1928 
Bş. V. Ad. M. M. V. 
İmset M. Abdülhalik 

Da. V. Ha. V. Ma.. V. 
Ş. Kaya Dr. Tevfik Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf.V. Na. V. Ik. V. S. t. M. V. 
Recep M. Rahmi Dr. Refik 
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MADDE 24 — Vazifesini tamamen yapmadı

ğı tamamen anlaşılan muayene memurlarile bu me
murlara kendilerinden yapılan talebe rağmen mua
venette bulunmıyan mülkiye ve belediye memurları 
hakkında elli liradan iki yüz liraya kadar naktî ce
zaya hükmolunur. 

Bu cezalar muayene memurları ve teftişle mü
kellef memurlar tarafından tanzim edilecek tahkik 
evrakına istinaden takdir edilir. 

MADDE 25 — Bu kanunun ahkâmının tatbiki 
için bir nizamname yapılır. 

MADDE 26 — Mesahat, evzan ve ekyali cedide
ye dair 1285 tarihli kanunla bu kanunun ahkâmına 
mugayir olan diğer hükümler mülgadır. 

MADDE 27 — Bu kanunun ahkâmı 1932 senesi 
kânunusaninin birinci gününden itiabren tatbik 
olunacaktır. 

MADDE 28 — Bu kanunun tatbikma Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve iktisat Vekilleri memurdur. 
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MADDE 21 — İktisat Encümeninin 25 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — İktisat Encümeninin 26 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Bu kanunun ahkâmı 1933 senesi 
kânunusaninin birinci gününden itibaren tatbik 
olunacaktır. 

MADDE 24 — İktisat Encümeninin 28 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — İktisat Encümeninin 25 inc:r 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — İktisat Encümeninin 26 ine: 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunun ahkâmı 1933 senesi 
kânunusanisinin birinci gününden itibaren tatbik 
olunur. 

MADDE 21 — İktisat Encümeninin 28 ine:' 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 



28 
Ölçüler kanununa merbut tarife 

Ağırlık ölçüleri 
1,2,5,10,20 Gıramhk parçalar için 
50,100,200 ' » » » 
500,1000 y> » » 
2, 5, 10 kiloluk v » 
20, 50, 100 » .» » 
100 kilodan fazla » » 
25 kilograma kadar çeken terazi 
kantarlardan 
100 kilograma kadar çeken kantar, 
baskül ve sair ölçülerden 
100 kilogramdan fazla çeken ölçü
lerden 

Mayiat ölçüleri 
Litreye kadar ölçen mayiat ölçekle
rinden 
10 litreye kadar ölçen mayiat ölçek
lerinden 
10 litreden fazla ölçen mayiat öl
çeklerinden 
Alelumum hububat ölçeklerinin be
her parçasından 

Uzunluk ölçüleri 
Yarım metreye kadar 
İki » » 
On » » 
On metreden fazlası için 
Hava gazı, elektirik, su saatlerinden 
ve taksimetrelerin beherinden 

L. K. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
4 
5 

10 

0 20 

1 0 

2 0 

0 1 

0 5 

0 10 

0 5 

2 
5 

10 
15 

Ölçüler kanununa merbut tarife 

Ağırlık ölçüleri 
1,2,5,10,20 Gramlık parçalar için 
50,100,200 • » » » 
500,1000 » » » 
2,5,10 kiloluk » » 
20,30,100 » » » 
100 kilodan fazla » », 
25 kilograma kadar çeken terazi ve 
kantarlardan 
50 kilograma kadar çeken terazi ve 
kantarlardan 
10.0 kilograma kadar çeken kantar, 
baskül ve sair ölçülerden 
100 kilogramdan fazla çeken ölçü
lerden 

Mayiat ölçüleri 
Litreye kadar ölçen mayiat ölçülerin
den 
10 litreye kadar ölçen mayiat ölçü
lerinden 
10 litreden fazla ölçen mayiat ölçü
lerinden 
Alelumum hububat ölçülerinin beher 
parçasından 

Uzunluk ölçüleri 
•% 

Yarım metreye kadar 
İki » » 
On » » 
On metreden fazlası için 
Hava gazi, elektrik, su saatlerinden 
ve taksimetrelerin beherinden 

L. K. 

1 
2 
3 
4 
5 

10 

0 20 

0 30 

0 50 

1 0 

0 1 

0 5 

0 10 

0 5 

0 2 
0 5 
0, 10 
0* 15 

1 0 



0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
4 
5 

10 

Ölçüler kanununa merbut tarife 

L. X. 

Ağırlık ölçüleri 
1,2,5,10,20 gramlık parçalar için 
50,100,200 » » . » 
500,1000 » * . » 
2,5,10 kiloluk parçalar için 
20,30,100 kiloluk parçalar için 
100 kilodan fazla parçalar için 
25 kilograma kadar çeken terazi ve 
kantarlardan 0 20 
50 kilograma kadar çeken terazi ve 
kantarlardan 0 30 
100 kilograma kadar çeken kantar 
paskül ve sair ölçülerden 0 50 
100 kilogramdan fazla çeken ölçü
lerden 1 0 

Mayiat ölçüleri 
Litreye kadar ölçen mayiat ölçüle
rinden 0 1 
10 litreye kadar ölçen mayiat ölçü
lerinden 0 5 
10 litreden fazla ölçen mayiat ölçü- * 
lerinden 0 10 

Uzunluk ölçüleri 
Yarım metreye kadar 
İkİ » 3> 
O n y> ı 
On metreden fazlası için 
Havagazı, elektrik, su saatlerinden 
ve taksimetrelerin beherinden 

0 
0 
0 
0 

2 
5 

10 
16 





Sıra No 53 
Konya Meb'usu Tevfik Fikret Beyin, ticaret kanununun 
386 inci maddesinin tadiline dair 2/139 numaralı kanun 

teklifi ve İktisat ve Adliye Encümenleri mazbataları 

Riyaseti Celileye 
Memlekette şirketlerin muhtelif vaziyeti hukukiyelerinin tanzimi iktisadiyatı memlekete 

müessir olacağı varestei arzdır. Hassaten anonim şirketlerinin nafî, devamlı büyük teşebbüsatı 
meydana getirmek itibarile ne kadar elzem ve himayesi lâzım olduğu* şüphesizdir. Anonim 
şirketlerinde bilhassa sermaye hareketinin bazı teshilâtı kanuniyeye mazhar olması dereceî 
vûcuptadır. Bir şirketin mezun sermayesinin tezyidi sermayesinin ziyamdan fazla işinin 
inkişafından ileri gelebileceği gibi tenkiste maksat şirketin daha az veya mevcut sermaye ile 
kabili tedvir olduğundan beyhude para bağlamamak emelinden ileri gelebilir. Halbuki bu 
hususa mütedair olan ticaret kanununun 386 inci maddesi bu hususatın teminini bilhassa 
- vaktile teşekkül eden anonim şirketleri için - gayri kabili istihsal bir vaziyete irca etmiş ve 
bundan da memleketin iktisadiyatının müteessir olduğu görülmüş olduğundan maddei 
mezkûrenin berveçhi ati tadiline lüzum olduğundan işbu tadilâtın kabulünü teklif ve istirham 
eylerim efendim. Konya Meb'usu 

T. Fikret 

İktisat Encümeni mazbatası 

r. B. M. M. 
iktisat Encümeni 

Karar, M VI * 13-1-1931 
Esas Jtf 2/139 

Yüksek Reisliğe 
• 

Konya Meb'usu Tevfik Fikret Beyin ticaret kanununun 386 inci mandesiniu tadiline dair 
olan teklifi kanunisi Adliye ve İktisat Vekili Beylerin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Evvelce teşekkül etmiş ve bir kısım sermayeleri makbuz halinde kalmış olan anonim şirketlerin 
faaliyetlerinin teminine matuf bulunan bu tadil teklifi esas İtibarile encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. 

Yalnız diğer bir kısım memleketlerde de olduğu gibi mevzu veya nev'i şirketin tebdili 
hakkındaki heyeti umumiye içtimaları için mevcut hükmün ipkası, tezyit veya tenkisi sermaye 
veya feshi şirket hakkında ise ikinci içtimada nisabı müzakerenin tahassülü için şirketin serma
yesini temsil eden hissedaramn akalli nısfının, üçüncü içtimada da en az sülüsünün toplanma
sının şart bulunmasının daha ziyade muvafık olacağı düşünülerek ticaret kanununun 386 inci 
maddes; ona gare tadil olunmuştur. 

Mevcut ticaret kanununun evvelce Adliye Encümeni tarafından tetkik ve müzakere edilmiş 
olması dolayısile bu kanunun bir maddesinin tadilini istihdaf eden bu teklifin mezkûr Encümene 
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havalesi iktiza eyliyeceği mülâhazasının da ayrıca kaydüişaret edilmesine karar verilmiştir. 

Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

lk. En. Rs. 
İzmir 

M. Rahmi 
Âza 

Mardin 
Nuri 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 
Âza 

Yozgat 
Tahsin 

Kâ. 
Afyon Karahisar 

Âza 
Manisa 
Yaşar 

Âza 
Adana 
Kemal 

Âza 
Denizli 

E. Aslan 

Aza 
Adana 
Zamir 
Âza 

A. Hamdi 

Âza 
Konya 

A. Hamdi 
Âza 

Zonguldak 
Hüsnü Rıza 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar M 21 
Esas N° 2/139 

27-1-1931 

Yüksek Reisliğe 
Konya Meb'usu Tevfik Fikret Beyin ticaret kanununun 386 inci maddesinin tadiline dair 

teklifi kanunisi İktisat Encümeni tarafından dahilî nizamnamenin 27 inci maddesi mucibince 
En. imize havale edilmekle Adliye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi huzurile tetkik ve müzakere 
edildi. 

Evelce teşekkül etmiş ve bir kısım sermayeleri tahsil edilemiyerek kalmış olan anonim şirket
lerin faaliyetlerinin teminine matuf bulunan tadil teklifi ve İktisat Encümeninin (mavzu* veya 
nev'i şirketin tebdili hakkındaki Heyeti Umumiye içtimaları için mevcut hükmün ipkası) tarzında 
vaki mütaleası esas itibarile kabul edilmiştir. 

Filhakika sermayenin tezyik ve tenkisi veya şirketin feshi hakkındaki Heyeti Umumiye karar
larının nisabında rubu re'yin meşrut olması tatbikatta müşkülâtı daî bulunduğundan ve iktisadî 
muamelelerin teshili her veçhile matlup ve multezem görüldüğünden sermayenin tezyit veya 
tenkisi ve şirketin feshi gibi ahval ticaret kanununun 386 mcı maddesinin ikinci fıkrasına 
ithal edilerek teklifi vakiin aynen kabulü muvafık görülmüş olmakla Heyeti Umurniyeye arzına 
karar verildi. 
Aa. En. Rs. M. M. Kâ. 

Manisa Balıkesir Balıkesir 
Mustafa Fevzi Sadık Sadık 

Âza Âza Âza 
Ankara Antalya 

A. İhsan Ahmet Saki Nazif 

Âza Âza 
Mardin 

Reşit İ. Ferit 
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KONYA MEBUSU TEVFİK FİKRET BEYİN I 

TEKLİFİ 

29 Mayıs 1926 tarih ve 865 numaralı Ticaret 
kanununun 386 inci maddesi berveçhi ati tadil 

edilmiştir 

Madde 386 — Mevzu veya nev'i şirketin 
tebdiline veya sermayenin yeni hisse senedi 
ihraç etmek suretile tezyidine veyahut serma
yenin tenkisine veya şirketin feshine müteallik 
olan heyeti umumiye içtimaatmda sermayei 
şirketin ekalli üç rubunu temsil eden hisseda
ranm huzuru şarttır. 

İlk içtimada sermayenin üç rubunu temsil 
eden hissedaranm huzuru mümkün olmadığı 
halde heyeti idare keyfiyeti şirket ilânatının I 
dercine mahsus gazeteler ile on beş gün fasıla 
ile iki > kerre ilan ettikten sonra ikinci bir 
içtima aktolunabilir. İçtimai ihbar için 
nama muharrer senedat sahiplerine hitaben 
tastir edilecek davetnamelerle ilânlara ruzna-
mei müzakeratla beraber içtimai sabıkın 
zemanı vukuu ve neticesi derç olunur. İkinci 
içtimada müzakerat devam edebilmek için 
sermayei şirketin lâakal nısfını temsil eden 
hissedaranm huzuru lâzımdır. | 

İşbu ikinci içtimada dahi nisabı müzakere 
tehassül etmediği surette salifülbeyan şerait 
dairesinde üçüncü bir içtima aktolunabilir. 

Bu son içtimada müzakerat icrası için 
sermayei şirketin ekalli bir sülüsünü temsil 
eden hissedaranm huzuru kâfidir. 

Bu heyeti umumiyelerin kararları muteber 
olmak için esaleten veya vekâleten verilen 
aranın sülüsanının içtimai şarttır. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1926 tarihli ve 865 numaralı Ticaret kanunu
nun 386 inci maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihesi 

Madde 1 — 3 8 6 mcı madde aşağıdaki 
veçhile değiştirilmiştir. 

Mevzu veya nevi şirketin tebdiline müte
allik olan Heyeti Umumiye içtimaatmda ser-
mayeişirketin akalli üç rubunu temsil eden 
hissedaranm huzuru şarttır. Bu içtimaatta 
müttehaz kararların muteber olması için asa
leten veya vekâleten istimal olunan aranın sü
lüsanının içtimai muktazidir. 

İlk içtimada sermayenin üç rubunu tem
sil eden hissedaranm huzuru mümkün olma
dığı halde Heyeti idare Heyeti Umumiyeyi 
tekrar içtimaa davet edebilir. Fıkrai sabıkada 
muharrer hususların gayrisine mütedair tadi
lât için davet olunan Heyeti Umumiyenin ilk 
içtimaınada anifüzzikir nisabı müzakere hasıl 
olmadığı takdirde keyfiyet şirket ilânatının 
dercine mahsus gazeteler ile on beş gün fasıla 
ile iki kere ilân edildikten sonra ikinci bir 
içtima aktolunabilir. 

İçtimai ihbar için nama muharrer senedat 
sahiplerine hitaben tastir edilecek davetname
ler ile ilânlara ruznamei müzakeratla beraber 
içtimai sabıkın zamanı vukuu ve neticesi dere 
olunur. İkinci içtimada müzakerat cereyan 
edebilmek için sermaye şirketin lâakal nısfını 
temsil eden hissedaranm huzuru lâzımdır. 
işbu ikinci içtimada dahi nisabı müzakere ta-
hassul etmediği surette salifülbeyan şerait da
iresinde üçüncü bir içtima aktolunabilir. Bu 
son içtimada müzakeratın icrası için sermayei 
şirketin akalli sülüsünü temsil eden hissedara
nm huzuru kâfidir. Bu Heyeti Umumiyelerin 
kararı muteber olmak için asaleten veya vekâ
leten verilen aranın sülüsanının içtimai şarttır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 




