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                                                  ÖZET 

 Bu araştırmanın amacı Abdülkadir Kemali Öğütçü’yü 

        a) Daha yakından tanımak, 

        b) Yaşamı ve faaliyetlerini öğrenmek, 

        c) Hakkındaki dağınık bilgileri bir araya getirip düzenlemek, 

        d) Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın geçmişinde yaşanmış olan iktidar- muhalefet                        

deneyimindeki rolünü ortaya çıkarmak, 

        e) Mustafa Kemal ATATÜRK ve diğer yöneticilerle olan ilişkilerinin boyutunu   

ve niteliğini göstermektir.  

Araştırma yapılırken sözü edilen dönemde yaşamış kişilerin hatıralarından, dönemin 

siyasi tarihini içeren bilimsel kitaplardan, dönemin gazete ve dergilerinin ilgili yazı 

ve makalelerinden yararlanılmıştır. 

Bu çalışmada Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün yaşamı ve faaliyetleri yedi ana 

bölümde incelenmiştir.  Kemali Bey’in tahsil hayatı, memuriyet hayatı, vazifeleri, 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılması ve rolü, I. TBMM’deki faaliyetleri, çıkardığı 

gazete ve dergileri, kurduğu fırkaları ele alınıp incelenmiştir.  

Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün hayatı incelenirken kronolojik sıralamaya bağlı 

kalınmış, dönemin olaylarına kısaca değinilmiş ve Kemali Bey’in Orhan Kemal 

Müzesi’ni kuran torunuyla iletişime geçilmiştir.  

Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün kendi görüş ve düşüncelerinin yanı sıra bunlara 

karşıt olan görüş ve düşüncelere de yer verilerek bir karşılaştırma yapılmış ve 

okuyucuya değerlendirme yapabilme olanağı sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Abdülkadir Kemali Öğütçü, Ahali Cumhuriyet Fırkası, Toksöz 

Gazetesi 

 

 

 

 

  



   

vi 

 

                                                   ABSTRACT 

The aim of this research is 

a) to know Abdülkadir Kemali Öğütçü in detail, 

b) to learn his life and activities, 

c) to collect information about him and organize them, 

d) to reveal his role in the experience of power- opposition that happened in 

the recent history of Turkish Republic, 

e) to show the quality of his relationship with Mustafa Kemal Atatürk and 

other directors. 

In this research, the autobiographies of people and books about their memories, 

important history books, newspapers and magazines of that age were used.  

In this research, Abdülkadir Kemali Öğütçü’s life and activities were examined in 

seven main parts. His education life, his employment and responsibilities, his 

participation and role in the Committee of Union and Progress, his activities in the 

First Grand National Assembly of Turkey, his newspapers and magazines and parties 

established by him were analyzed.  

Abdülkadir Kemali Öğütçü’s life and activities were given in a chronological order 

and the important events of his age were mentioned briefly. Besides, it was contacted 

with his grandson who established the Museum of Orhan Kemal. 

Besides Abdülkadir Kemali Öğütçü’s own ideas and opinions, the other opinions 

conflicting with these ideas were given in order to give the readers a chance to make 

an evaluation. 

Keywords: Abdülkadir Kemali Öğütçü, Ahali Republican Party, The newspaper of 

Toksöz  
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                                                         ÖNSÖZ 

Abdülkadir Kemali Öğütçü (1889-1949) hukuk adamı, gazeteci, ilk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kastamonu milletvekili, Ahali 

Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu ve etkin bir politikacı, aynı zamanda 

araştırmacı yazar olarak tanınan çok yönlü bir şahsiyettir. Kendisi Orhan 

Kemal ismiyle bilinen ünlü roman yazarı Raşit Öğütçü’nün de babasıdır. 

Abdülkadir Kemali Öğütçü, savunduğu görüşleriyle, çıkardığı dergi ve 

gazetelerle, kurduğu fırkalarla Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatında önemli 

bir devlet adamı, gazeteci, avukat ve hepsinden önemlisi yenilik fikriyle 

dolu bir düşünce adamı, aydın olmuştur. Kemali Bey öyle bir fikir adamıydı 

ki çıkardığı gazetesinin başlığına “mevki-i iktidar rütbelerde ve sandalyelerde 

değil yürüyen mefkurelerdedir” sözünü yazacak kadar büyük bir mefkure 

adamıydı. Onun en büyük mefkuresi demokrasinin ve adaletin 

gerçekleşmesi idi. 

           Abdülkadir Kemali Bey’in verdiği siyasi mücadele Türkiye’nin 

yakın tarihinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak derecede önemli 

özellikler içermektedir. Bu çalışmada Abdülkadir Kemali Bey’in hayat 

hikayesini daha yakından tanıyabilmek, Kemali Bey’in verdiği siyasi 

mücadeleye, fikirlerine ışık tutabilmek, onun parti programlarını ve gazete 

makalelerini gün ışığına çıkarabilmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın 

geçmişinde yaşanmış olan iktidar-muhalefet deneyiminin 

değerlendirilmesine yeni boyutlar katabilmek amaçlanmıştır. 

            Birinci Bölüm’de Abdülkadir Kemali Bey’in milletvekili seçilmeden 

önceki yaşamı, tahsil hayatı, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisi üzerinde 

durulmuş, İkinci Bölüm’de Kemali Bey’in Birinci Meclis döneminde yaptığı 

çalışmalar ve savunduğu fikirler ele alınmıştır. Üçüncü Bölüm’de Kemali 

Bey’in, Birinci Meclis’in faaliyeti sona erdikten sonra 1923’te memleketi 

Adana’ya dönerek yayın hayatına dönmesi ele alınmıştır. Dördüncü Bölüm’de 

Abdülkadir Kemali Bey’in Toksöz gazetesindeki yazılarından dolayı 1925 

ve 1926 yıllarında Şark ve Ankara İstiklal Mahkemelerindeki yargılamaları 
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üzerinde durulmuştur. Beşinci Bölüm’de Ahali Cumhuriyet Fırkası ve 

çıkardığı Ahali gazetesi, Altıncı Bölüm’de ise bu dönemdeki faaliyetlerinden 

dolayı yurtdışına kaçışı ince lenmişt ir .  Ça l ış ma n ın so n bö lümü  

o lan Yed inc i Bö lüm’de ise Kema li Be y’ in 8,5 yı l so nr a  

Türk iye’ ye  dö nüşü  üzer inde dur u lmuşt ur .  So nuç bö lü münde  

Abdü lkad ir  Ke ma li Bey’ in f ik ir ler i  üzer ine  gene l b ir  

değer lend ir me yap ı lmış ,  ek le r  bö lü münde ise  ar ş iv le r den ve  

Or han Kema l Müzes i’nden ed in i le n öne mli be lge le re ve  

res imle r e ye r  ver i lmişt ir .  

 Araştırma sırasında Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nden, 

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nden, Taha Toros Arşivi’nden, TBMM 

Arşivi’nden, TBMM Zabıt Ceridelerinden, Orhan Kemal Müzesi’nden, 

hatıra eserlerden ve ilgili telif-tetkik eserler ile gazete-dergi-makale ve 

tezlerden faydalanılmıştır. Ayrıca yakın bir zamanda gün yüzüne çıkarılarak 

kamuoyunun bilgisine sunulan İstiklal Mahkemeleri’ne ait bazı belgelerden 

Kemali Bey’in Şark İstiklal Mahkemesi’ndeki yargılamalarına daha iyi ışık 

tutabilmek için istifade edilmiştir. 

Çalışmalarım sırasında yardım, bilgi ve tecrübeleri ile beni sürekli 

destekleyen ve yönlendiren çalışma konumuz Abdülkadir Kemali 

Öğütçü’nün torunu Sayın Işık ÖĞÜTÇÜ’ye, danışman hocam Sayın Doç. 

Dr. Önder KOCATÜRK’E, hocam Sayın Prof. Dr. Mustafa BUDAK’a, 

Sayın Prof. Dr. Bülent BAKAR’A sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

2012’de hayatını kaybeden, Türkiye’nin dört bir yanını gezerek topladığı 

içerisinde 400 bin yazılı, basılı ve görsel malzeme; fotoğraflar, kartpostallar, 

çizimler, Milli Mücadele’yle ilgili kayıtlar, Türkçe ve Osmanlıca kitaplar, 

broşürler, gazete ve dergi haberleri, mektuplar, el yazmalar bulunan Taha 

Toros Arşivi’ni bizlere bırakan Türk kültür tarihi araştırmacısı, yazar Sayın 

Taha Toros’u saygı ve rahmetle anıyorum. 

                                                                                    Yasemin YILMAZ 

                                                                                          İstanbul-2019 
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                                                GİRİŞ 

           Abdülkadir Kemali Öğütçü, Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülüşünden yeni 

bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuşuna tanıklık etmiş, muhafazakar 

görüşlerinin yanı sıra demokrasiyi özümsemiş, cumhuriyet tarihinin en ilginç muhalif 

ve düşünce adamlarından birisidir. 

          Dedesi Abdülkadir Kemali Öğütçü üzerine değerli çalışmalar yapmış olan 

Orhan Kemal’in oğlu Sayın Işık Öğütçü dedesi Abdülkadir Kemali Bey hakkındaki 

izlenimlerini şu şekilde ifade etmiştir:  

        “Orhan Kemal’in otobiyografik eserlerinde sözü edilen babası Abdülkadir Kemali’nin 

yaşam öyküsü beni hem meraklandırmış hem de araştırmaya yöneltmiştir.Böyle bir merakla 

çıktığım yolda onunla ilgili iki kitap yayımlatıp okurla buluşturmak,yeni araştırmalara vesile 

olmak gerçekten büyük bir mutluluk benim için.Adalet kavramını her dönem kendine rehber 

edinmiş,hukuksuzluklara karşı gelmiş ve kanunun uygulanması için mücadele vermiş ve 

bugün de aynı savaşım içinde olanlara cesaret vermekte olan dedem Abdülkadir Kemali’nin 

genç nesillere söyleyeceği çok şeyi olduğunu biliyorum.Bu tez ile bunun görüleceğine 

inanıyorum.”1 

           Türk kültür tarihi araştırmacısı ve yazar Taha Toros da, Abdülkadir Kemali 

Öğütçü’yü şöyle tanımlamaktaydı:  

           “İri yapılı vücudundan hiç umulmayan, çok hareketli bir kişiydi. Heyecanlı 

konuşmalarında pembe yanakları kızarır ve mimiklerinde güçlü hitabetinin paralelinde 

değişik izler belirirdi. Çehresine şekil veren iri gözleri, her an harekete hazır, coşkulu bir 

görünümü yansıtırdı. Toksözlülüğü, kararlılığı, sevimli tebessümleriyle karşısındakileri 

büyülercesine etkilerdi. Bilgi hazinesi tümüyle hukuka ve tarihe dayanırdı. Zaman zaman 

kabına sığmayan, çevresinin havasına uymayan halleri olurdu. Ne var ki, inancından 

fedakârlık yapamadığı, sınırsız hürriyet tutkusundan ödün veremediği için, acı olaylarla 

dopdolu geçen hayatında çok çile çekti. Zaman zaman tepkilere neden olan düşünceleri, 

sözleri, makaleleri yüzünden her dönemde adı koyu muhalife çıktı. Ama inançlarından, 

prensiplerinden vazgeçmedi…” 

                                                
1 Dedesi Abdülkadir Kemali Öğütçü hakkındaki izlenimlerini bizimle paylaşan Sayın Işık Öğütçü’ye 

çok teşekkür ederiz.  
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“TBMM’nin ilk devre milletvekili; üç günlük bakan, İstiklal Mahkemesi’nin hem reisi, hem 

sanığı; hükümetin yaman bir eleştiricisi; güçlü bir gazeteci; 1930’da Ahali Partisi’nin 

kurucu başkanı; din üzerine eserler yazan bir bilgin, şifalı bitkileri inceleyen bir kamus 

yazarı; ceza hukukunda içtihatlara kaynak olan görüşleriyle uzman bir hukukçu; yakın 

politika tarihimizin bir renkli siması ve dinlenmesine doyum olmaz hatibi..”2 

         Abdülkadir Kemali Öğütçü, Osmanlı İmparatorluğu’nun en çalkantılı ve bunalımlı  

zamanında dünyaya gelmiştir. İmparatorluk bir yandan Rusya gibi güçlü devletler ile 

savaşıyor, bir yandan azınlıklar imparatorluğa karşı bağımsızlık savaşı veriyordu. 

İmparatorluk hızlı bir şekilde elindeki toprakları kaybetmekteydi. İkinci Abdülhamit ülke 

içindeki mutlakiyeti güçlendirerek devletin elinde kalan topraklarını savunmaya 

çalışmaktaydı. Bazı kesimler tarafından ise padişah baskıcı bir yönetim kurmakla 

suçlanmaktaydı. 

          Devlet hem siyasi bunalım hem de ekonomik bunalım içerisindeydi. Abdülkadir 

Kemali Bey’in doğduğu ve gençlik yıllarının geçtiği dönemin böyle bunalımlı bir zamana 

denk gelmesi, ileriki zamanlarda onun fikirleri, mefkureleri üzerinde şüphesiz etkili 

olmuştur. Abdülkadir Kemali Bey’in doğduğu yıl olan 1889’da kurulan İttihad-ı Osmani 

Cemiyeti ( sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti adını almıştır), İkinci Abdülhamit’e baskı 

kurarak Kanun-ı Esasi’yi ve İkinci Meşrutiyet’i ilan ettirmişti. Kemali Bey de kendi doğduğu 

yılda kurulan bu cemiyete gençlik dönemlerinde gönül vererek, bu cemiyete katılmıştır. 

Baskıcı bir ortam içerisinde doğması ve gençliğini böyle bir ortamda geçirmesi onun bu 

cemiyete gönül vermesinde şüphesiz başlıca etken olmuştur.  

               On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Osmaniye’de başlayan Abdülkadir 

Kemali Öğütçü’nün 60 yıl süren hayatı, koca bir imparatorluğun çöküşünden yeni bir 

devletin kuruluşuna ve gelişimine tanık olmuş, kendisi bu süreçte yaşanmış olan 

adaletsizliklere karşı  adalet mücadelesi vermiş, bu uğurda mahkûmiyet ve sürgün 

dâhil acı dolu yıllar geçirmiştir.  Abdülkadir Kemali Bey’in her ne kadar birçok 

teşebbüsü akim kalmış olsa da, o bugün kendi hürriyeti pahasına, inandığı gerçekler 

adına vermiş olduğu mücadeleler ile akıllarda kalmıştır.  

 

 

                                                
2Taha Toros, “Yaman Bir Muhalif: Abdülkadir Kemali (Öğütçü)”, Tarih ve Toplum, Sayı 20, 1985, 

s.16. 
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                                             I.BÖLÜM 

                  Milletvekili Seçilmeden Önceki Yaşamı 

1.1. Doğumu ve Ailesi 

           Abdülkadir Kemali Öğütçü, Cebel-i Bereket sancağının (Osmaniye) bir 

nahiyesi olan ve zamanında sancak merkezi kabul edilen Yarpuz kasabasında 10 

Ağustos 1889 tarihinde doğdu.3 Kemali Bey daha sonra latife yoluyla, yaşamının 

ateşli ve coşkulu geçmesini, gölgede hararetin 42 dereceye kadar çıktığı sıcak bir 

günde doğmuş olmasına bağlayacaktır.4 Abdülkadir Kemali Bey kendisine verilen 

ismin öyküsünü, “doğumumdan on gün evvel evimize gelen bir derviş, babama «Bir 

oğlun olacak, ismini Abdülkadir koy», demiş. İsmim öyle verilmiş”5 şeklinde 

anlatırken; Taha Toros o tarihte güneyin en ünlü mutasarrıfı Abdülkadir Kemali Paşa 

olduğundan ve baba Bekir Sıtkı Efendi Abdülkadir Kemali Paşa’yı sevdiğinden 

ondan izin alıp oğluna onun adını verdiğini yazmaktadır.6 

          Abdülkadir Kemali Bey, aile soyağacı hakkında şu bilgiyi vermektedir: 

          “Dedem Hasan Ağa, Adanalıdır. Yarpuz’da ninem ile aynı yerde gömülüdür. 

Dedemin babası Bekir Sıtkı, onun babası Kasım, onun babası Molla Mustafa Ağa’dır. Ve 

memleketi Ma’muret-ül-aziz’in (Elazığ) Aluçlu nahiyesi merkezi olan Tahnik Köyü’dür.”7 

          Abdülkadir Kemali Bey’in babası da – dedesinin babası gibi – Bekir Sıtkı 

adını taşır. Soyca Elazığ’da Canuşağı aşiretine bağlıdır.8 Bekir Sıtkı Bey, sancakta on 

üç sene icra memurluğu yaptıktan sonra, Adana’nın Ceyhan kazasında tahrirat 

başkâtibi oldu.9 1902 yılında Kosova vilayetinde Yenipazar sorgu hâkimliğine tayin 

                                                
3 Işık Öğütçü, (Hazırlayan), Orhan Kemal’in Babası Abdülkadir Kemali’nin Anıları, İstanbul, 
Epsilon Yayınları, 2005, s.18. 
4 Taha Toros, “Yaman Bir Muhalif: Abdülkadir Kemali (Öğütçü)”, Tarih ve Toplum, Sayı 20, 1985, 

s.16. 
5 Öğütçü, …Anıları, s.18. 
6 Toros, a.g.e., s.16. 
7Öğütçü, ….. Anıları, s.19. 
8 Asım Bezirci, Orhan Kemal, Ankara, Tekin Yayıncılık, 1984, s.7-8. 
9 Öğütçü, ……Anıları,s.19; Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), “Abdülkadir Kemali Öğütçü 

Hakkında”,18.7.1952,Taha Toros Arşivi, Dosya No:6-Orhan Kemal-Abdülkadir Kemali Öğütçü, 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29565 (Son Erişim: 31.01.2019). Raşit Öğütçü’nün 

(Orhan Kemal) babası hakkında kaleme aldığı bu yazı ve çevirisi için bkz. Ek-1. 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29565
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edildi. Sorgu hâkimi olarak emekli oldu.10 Emekli olduktan sonra Bilecik’te belediye 

başkanı seçildi ve 1915’te vefat etti.11 

 Kemali Bey’in annesi Emine Dilber Hanım12 Bulgaristan göçmenlerinden 

olup, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelmiş ve 1957’de Adana’da vefat 

etmiştir.13 Abdülkadir Kemali Bey’in hatıralarında verdiği bilgiye göre annesi 

Orhaniyeli* idi. Pestilcizade Mehmet Ağa’nın torunu ve Orhaniye telgraf müdürü 

Raşit Efendi’nin kızıydı. Bulgaristan’dan muhacir kafileleri İstanbul’a akın ederken 

karışıklıkta kafile içinde kaybolan Emine Dilber Hanım, akrabalarından Kamil 

Efendi’nin ailesiyle İstanbul’a gelmiştir. Kamil Efendi İstanbul’dan Cebel-i 

Bereket’e tayin edilince Emine Dilber Hanımı da yanında götürmüş ve Emine Hanım 

orada Kemali Bey’in babası Bekir Sıtkı Bey ile evlenmiştir. Abdülkadir Kemali Bey, 

Doksan Üç Harbi’nden (1877) önce dayıları ve annesinin amcaoğullarının çetelerin 

zulmüne kurban giderek muhtelif yerlerde kalleşçe öldürüldüklerini, bu yüzden 

annesi Emine Hanım’ın macerasının büsbütün başka ve çok hüzünlü olduğunu 

söylemektedir. Annesinin küçükken kendilerine “Ne yapalım! Allah bizim yazımızı 

da böyle yazmış. Dünyadaki hasrete bedel ahret vardır. Biz de orada kavuşuruz 

elbet” dediğini, hem kendilerini ağlattığını hem de annesi Emine Hanım’ın uzun 

uzadıya ağladığını anlatmaktadır.14 

 Abdülkadir Kemali Bey mütevazı, orta halli memur bir ailenin çocuğuydu. 

Ailesi halkın genelinden hiçbir zaman kopuk olmayıp, tam aksine doğrudan halkın 

içinden gelmekteydi. Abdülkadir Kemali Bey’in ailesi, çocukluğundan itibaren onun 

hayatını, düşüncelerini ve faaliyetlerini çok önemli bir ölçüde etkilemiş ve 

şekillendirmiştir. Abdülkadir Kemali Bey’in ailesine verdiği önemi onun 1948 

yılında Tarık Zafer Tunaya’ya yazdığı mektubunun şu satırlarında da görebiliriz:  

                                                
10 Öğütçü, ……Anıları, s.28; Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve T.B.M.M. 

I. Dönem, 1919-1923, Cilt:3, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları No:6, Ankara, 1995, 

s.615. 
11 Bezirci, a.g.e., s.8. 
12 TBMM Albümü (1920-2010), TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Cilt: 1, 

Haziran 2010, Ankara, s.41. 
13 Bezirci, a.g.e., s.8. 
*Günümüzde Botevgrad olarak da adlandırılan şehir. 
14Öğütçü, ….. Anıları, s.26. 
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 “Siyasi hayatımda ve bütün faaliyetlerimde her şeyden önce bana hâkim olan 

aile ve bilhassa manevi çevre bulunmaktaydı ve hala da tesiri altındayım.”15 

 Abdülkadir Kemali Bey’in babası Bekir Sıtkı Bey’den gördüğü bazı tutum ve 

davranışları benimseyip, sonraki hayatında kendi çocuklarına da zaman zaman 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Mesela, Abdülkadir Kemali Bey hatıratında merhum 

babasının kendisini çok dövdüğünü, çok sinirli olduğunu, kendisi daha üç 

yaşındayken, geceleri kendisine saatlerce zorla elifba* kitabı okuttuğunu, 

uyuyakalınca da suratına hızla vurulmuş bir tokatla uyandığını aktarır.16 Abdülkadir 

Kemali Bey’in oğlu Raşit Öğütçü, yani bilinen ismiyle Orhan Kemal’de** babasının 

“gümüş topuzlu bastonu, sarı çantası, hasırlı kırmızı fesi, kendisine bakarken çatılan 

kaşlarıyla kendisi için iri gövdeli bir korkudan ibaret olduğunu” söyler. Tıpkı dedesi 

Bekir Sıtkı Bey’in babasına yaptığı gibi, Abdülkadir Kemali Bey’in de kendisine 

zorla ders çalıştırdığını belirterek bir de anekdot verir. Abdülkadir Kemali Bey, bir 

gün Orhan Kemal’e “Bak oğlum, seninle pazarlık edelim! Biliyorsun ki dünyada 

herkesin rızkı başka başka yollardan. Kimisi bakkal, kimisi kunduracı, kimisi çiftçi, 

kimisi de mesela çöpçü. Bu neden böyle? Çünkü Allah herkese derece derece akıl 

vermiştir. Bir doktorun işini bir çöpçü beceremediği gibi, bir çöpçünün işini de bir 

doktor göremez. Şimdi olabilir ki, senin kafan da okuyup bey olmaya uygun değildir. 

İçinden,‘Ben okuyup bey olmak istemiyorum, ben kunduracı olacağım yahut da 

çöpçü!’ Ha? Söyle, sen ne olmak istiyorsun mesela?”diyerek sorar. Orhan Kemal, 

babasına “çöpçü olmak istiyorum” diye karşılık verince, tekme, tokat, yumrukla 

babasının kendisini dövdüğünü, iskemlesiyle beraber yere düştüğünü, ondan sonra 

derslerin ve dayakların bir kat daha arttığını aktarır.17 

                                                
15A.e.,s.11. 
* Arap alfabesi. 
16 Öğütçü, ……Anıları, s.21. 
** Abdülkadir Kemali Bey’in oğlu Raşit Öğütçü, sonradan Orhan Kemal ismini aldığından ve bu 

isimle tanındığından çalışmada artık sadece “Orhan Kemal” ismi kullanılacaktır.( Orhan Kemal, Bursa 

cezaevinde yatarken şiirlerini Reşat Kemali, Raşit Kemali, Orhan Raşit imzasıyla yazmaktaydı. 1941 

yılında bir dergiye gönderdiği öyküde editörler uygun buldukları için ismini Orhan Kemal olarak 

değiştirmişlerdir. Bundan sonra kendisi de beğenmiş ve ölümüne kadar  Orhan Kemal ismiyle 

yazmıştır. Bu bilgiyi benimle paylaşan Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün torunu Sayın Işık Öğütçü’ye 

çok teşekkür ederim.) 
17Orhan Kemal, Baba Evi, İstanbul, Epsilon Yayınları, 2005, s.11-12. 
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1.2. Tahsil Hayatı 

 Abdülkadir Kemali Bey, kendi anlatımıyla üç yaşındayken okumaya başladı 

ve beş yaşında Kuran’ı hatmetti. İlkokulu ve rüştiyeyi babasının tayini nedeniyle 

gittikleri Ceyhan’da okudu. Abdülkadir Kemali Bey Ceyhan’a gittiğinde sekiz 

yaşındaydı. Daha sonra Adana İdadisi’ne başladı. Adana İdadisi’nde birinci 

sınıftayken, babası Kosova Yeni Pazar sorgu hâkimliğine atanınca, ailesiyle giderek 

okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Harp Okulu’na girerek asker olmak en büyük 

arzusuydu. Manastır Askeri İdadisi’ne gitmek istediyse de annesinin karşı çıkması 

nedeniyle mümkün olmadı. Kosova’da kaldığı müddetçe Sırpça ve Boşnakça 

dillerini öğrendi.18 Taha Toros’un aktardığına göre, Abdülkadir Kemali Bey’in 

Manastır Askeri İdadisi’ne kayıt yaptırarak buraya girdiğini, ancak annesinin onu 

zorla bu okuldan aldığı bilinmektedir.19 Adana’ya döndükten sonra Adana  

İdadisi’nden mezun oldu.20 

 Abdülkadir Kemali Bey Adana İdadisi’ni bitirdikten sonra 1904 yılında 

henüz 15 yaşında iken tek başına okumak için İstanbul’a geldi, Hukuk Fakültesi’nin 

giriş sınavına girse de sınav esnasında karıştığı bir kopya olayı nedeniyle fakülteye 

kabul edilmedi ve Hamidiye Ticaret Mekteb-i Ali’sine başladı.21 

 Abdülkadir Kemali Bey hatıratında, Hukuk Fakültesi’nin giriş sınavındaki 

kopya olayında, iyi niyetinin ve yardımseverliğinin kurbanı olduğunu anlatmaktadır. 

Hukuk Fakültesi’nde sınava girdiği gün yanındaki sarıklı bir hocanın kendisine “Sen 

bana hesaptan ve tarihten cevaplarının kopyasını ver, ben de sana Arapça’dan 

kopya vereyim” dediğini, kendisi ihtiyacının olmadığını söylemesine rağmen hocanın 

ricasına dayanamayarak kopya verdiğini, yakalandıklarında kopya verdiği kişinin 

cezalandırılmayıp okula kabul edilmesine rağmen, kendisinin kâğıdının 

değerlendirmeye alınmadığını belirtmektedir.22 

                                                
18Meral Demirel, Tam Bir Muhalif Abdülkadir Kemali Bey (Öğütçü), İstanbul, Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2006, s.10 (Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün 13 Temmuz 1948 tarihinde Tarık Zafer 

Tunaya’ya yazdığı mektup nakledilmektedir); Orhan Kemal, Baba Evi, İstanbul, Epsilon Yayınları, 

2005, s.12; Öğütçü, a.g.e., s.19, 28; Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e. 
19 Toros, a.g.e., s.16. 
20 Işık, Öğütçü (Hazırlayan),Toksöz 1924: Abdülkadir Kemali’nin Muhalif Yazıları,İstanbul, 

Everest Yayınları, 2014,s.12. 
21 Öğütçü, ……Anıları, s.28; Fahri Çoker, a.g.e.,s.615; Raşit Öğütçü ( Orhan Kemal), a.g.e. 
22 Öğütçü, ……Anıları, s.29. 
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 Kemali Bey, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Ali’sine devam ederken Tavuk 

Pazarı civarında, Divan Yolu’nda bir odada yaşadı. Ufak tefek işler bulup çalışarak 

gelirini artırdı ve geçimini bu suretle temin etti.23 Bu okulda iki sene okuduktan 

sonra tekrar Hukuk Fakültesi’ne geçti.24 1911-1912 ders yılında Hukuk 

Fakültesi’nden mezun olarak tahsil hayatını tamamladı.25 

  TBMM kayıtlarında ve TBMM arşivinde Abdülkadir Kemali Bey’in az 

düzeyde Fransızca, Almanca ve Arapça bildiği yazmaktadır.26 

  Eğitim hayatı boyunca Abdülkadir Kemali Bey, karşısına çıkan zorluklar ve 

engeller karşısında yılmadan kararlılık ve azimle hareket etmiş ve başarıyla eğitimini 

tamamlamıştır. Bu uğurda İstanbul’daki günlerinde ailesine yük olmamak için 

kendisi ek işlerde çalışmıştır. Harp Okulu’na girerek asker olmak Abdülkadir Kemali 

Bey’in en büyük arzusu olmasına rağmen, Kemali Bey annesini kıramamış ve bu 

arzusundan vazgeçmiştir. Bu durum, eğitim hayatı süresince Abdülkadir Kemali 

Bey’in ailesine ve ailesinin düşüncelerine de ne derecede önem verdiğini 

göstermektedir.  

 Hukuk Fakültesi’nin giriş sınavındaki kopya olayı ise Kemali Bey’in eğitim 

hayatında karşılaştığı talihsiz, ancak kendisinin azim ve kararlılığını perçinleyen bir 

vaka olmuştur. Kemali Bey, kopya verdiği kişinin Hukuk Fakültesi’ne alınmasına ve 

kendisinin ise kopya almamasına rağmen dışlanmasına şüphesiz iç dünyasında da 

tepki göstermiştir. Eğer kopya verdiği kişi de kendisiyle aynı şekilde 

cezalandırılsaydı, Abdülkadir Kemali Bey karşılaştığı bu olayı normal olarak 

değerlendirebilecekti. Ancak adalet insanlarının yetiştirildiği Hukuk Fakültesi’nde 

böyle bir haksızlığa ve mağduriyete uğraması, kendi kişiliğinin ve adalet anlayışının 

gelişimine de önemli etkide bulunmuştur. Hakkın, hukukun muhasebesini o tarihten 

itibaren yapmaya başlamış, hak, hukuk, adalet kavramlarının kıvılcımları içinde 

yanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda yılmayıp, ilk fırsatta yeniden girdiği sınavda 

başarıyla Hukuk Fakültesi’ne girmiş ve yine başarıyla yükseköğrenimini 

tamamlamıştır. 

                                                
23 Öğütçü, ……Anıları, s.38; Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e. 
24 Demirel, a.g.e.,s.10; Öğütçü, Toksöz 1924: Abdülkadir Kemali’nin Muhalif Yazıları, s.12. 
25 Fahri Çoker, a.g.e.,s.615. 
26TBMM Albümü (1920-2010), s.41;TBMM Arşivi Tercüme-i Hal Dosyası, Sicil No: 259. 

Tercüme-i Hal Dosyası için bkz. Ek-2. 
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1.3. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile İlişkisi 

 Abdülkadir Kemali Bey Hukuk Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’ne katıldı ve öğrenciler arasındaki siyasi faaliyetleri ile parti 

yüksek kademelerinin dikkatini çekti.27 Hukuk Fakültesi’nde okurken genç yaşta 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önemli şahsiyetlerinden biri olan Talat Bey’in 

yakınlığını kazandı ve militan bir ittihatçı oldu.28 Özellikle yakın ilişki içinde 

bulunduğu Talat Bey ve Abdullah Cevdet Bey ile İttihat ve Terakki’nin fedailerinden 

Yakup Cemil’den çok etkilendi. Yakup Cemil’in etkisiyle ve ona olan hayranlığıyla 

cemiyet içinde benzer davranışlar sergiledi. 24 Temmuz 1908’de İkinci 

Meşrutiyet’in ilanından sonra cemiyet tarafından öğrenciler içinde örgüt kurmakla 

görevlendirildi. Zekâsı ve hitabet yeteneği ile gençleri etkileyerek önemli 

hizmetlerde bulundu ve Talat Bey’in takdirini kazandı. Zamanla Abdülkadir Kemali 

Bey’de Talat Paşa sevgisi öyle yer etmiştir ki, 1923 yılında üçüncü doğan kız 

çocuğunun adını Talat koymuştur.29 

 Orhan Kemal, kendisinden sonra doğan kız kardeşine babası Abdülkadir 

Kemali Bey’in Talat ismini verdiğini söyler ve şöyle bir anekdot aktarır: 

 “…. Babam Enver Paşa’dan çok, sivil bir kadrodan geldiğinden olacak, Talat 

Paşa’yı severdi. Talat Paşa’yı Meşrutiyet’in ilanından önce tanımış. Atak, sıcakkanlı ve 

çalışkan bir yaradılışı olduğunu söylediği paşaya babam hayrandı. Meşrutiyet’in ilanından 

sonra Dâhiliye Nazırı ve Sadrazam olan paşa, Adana’ya gelişi sırasında babamı arar, onun 

misafiri olurmuş. Babam, koca bir Talat Paşa’nın kendisini aramasından mı, aralarındaki 

yakınlıktan mı olacak, pek iyi bilmiyorum, sarsılmaz bir bağlılığın belirtisi olarak, benden 

sonra doğacak çocuğuna paşanın adını koyacağını söylemiş. ‘Ya kız olursa Kemali Bey?’ 

demişler, ‘Fark etmez!..’ karşılığını vermiş. Ve gerçekten de benden sonra doğan kız 

kardeşime babam Talat adını koymuş…”30 

 Abdülkadir Kemal Bey hatıratında, İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiğini 

öğrendiğinde yerinden fırlayıp hemen “Sabah” gazetesini aldığını, “Kanun-i 

                                                
27 Öğütçü, Toksöz 1924 Abdülkadir Kemali’nin Muhalif Yazıları, s.12; Fahri Çoker, a.g.e.,s.615. 
28 Tevfik Çavdar, “Bir Gazete: Toksöz, Atatürk’e Muhalif Bir Yazar: Abdülkadir Kemali”, Cönk, 

1988, s.20.  
29 Toros, a.g.e., s.16; Bezirci, a.g.e., s.8. 
30Nurer Uğurlu, Orhan Kemal’in İkbal Kahvesi, İstanbul, Örgün Yayıncılık, 2002, s.51. 
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Esasi’nin Yeniden İlanı” başlığını gördüğü zaman hüngür hüngür ağlamaya 

başladığını belirtmektedir. Düşüncelerini şu sözlerle aktarmaktadır:  

 Bugün, padişahın sarayı karşısında, milletin sarayının temelinin atıldığı bir gündü… 

Bugün, otuz küsur sene saltanat süren bir hükümdarın bu saltanatına milleti ortak etmeyi 

kabul ettiği bir gündü… Bugün, hakkın şahlandığı, haksızlığın bittiği, esirliğin kaldırıldığı, 

hürriyetin ilan edildiği gündü…31 

 Hukuk Mektebi’nde Abdülkadir Kemali Bey’in arkadaşı olan Bezmi Nusret 

Kaygusuz “Bir Roman Gibi” adlı hatıratında, Abdülkadir Kemali Bey’in azılı ve 

sopalı ittihatçılardan koyu ve mutaassıp bir partizan olduğunu, iki de bir Cerrahpaşa 

kulübünün camlarını kırıp, arbede çıkarmaya çalıştığını, hatta bir gece kulüpten 

çıkan Karagöz gazetesinin başyazarı Ahmet Rıfkı’nın üzerine hücum ederek kafasını 

kırdığını anlatır.32 

 Bezmi Nusret Kaygusuz, İttihatçılara muhalif Osmanlı Demokrat Fırkası’nın* 

kurucularından biri olduğundan, Abdülkadir Kemali Bey hakkındaki 

değerlendirmelerine ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Bunun yanında İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’ne, Talat Paşa’ya ve Yakup Cemil’e hayranlık duyan Abdülkadir Kemali 

Bey’in bu dönemde muhaliflere karşı sert ve aşırı tutum sergilemesini, onun henüz 

gelişme ve şekillenme aşamasında olan karakterinde aramak mümkündür. 

Abdülkadir Kemali Bey’in sinirli ve sert mizacının yanında, genç yaşında henüz 

arayış içinde olması, yakın çevresinden etkilenmesi ve tam olarak olgunlaşmaması 

kendisinin bu dönemdeki “militan ve fedai” görünümünü bir dereceye kadar 

açıklayabilir.    

 Orhan Kemal, babası Abdülkadir Kemali Bey’in “1908 Meşrutiyeti’nin ilk 

tezahürlerine ateşli bir talebe olarak katıldığını, Meşrutiyetin ilanını diğer 

hürriyetçiler gibi çılgınca kutladığını” vurgular. Sonrasında “ateşli bir ittihatçı 

olmasına rağmen keyfi idarelere, kanunsuzluklara, zorbalıklara, bir kelimeyle 

diktatörlüğe düşman” olan babasının, İkinci Meşrutiyet yıllarında memleketin feci 

                                                
31 Öğütçü, ……Anıları,s.43. 
32Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi, İzmir, İhsan Gümüşayak Yayıncılık, 1955, s.75. 
* Osmanlı Demokrat Fırkası, 6 Şubat 1909 tarihinde İbrahim Temo liderliğinde kurulan, İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’ne muhalif bir fırkaydı. 
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durumunu, iktidarın baskısını ve genel olarak politikacı zümrenin huylarını gittikçe 

daha iyi anlaması üzerine, Meşrutiyet’ten şüphe etmeye başladığını aktarır.33 

 Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi değişiklikleriyle daha 

demokratik bir düzen ve parlamenter rejim yerleştirilmeye çalışılmış, ancak kısa bir 

süre sonra patlak veren olaylar Meşrutiyet’in sağlam temeller üzerine oturmadığının, 

halkın daha bu olgunluğa erişemediğinin göstergesi olmuştur. Meşrutiyet’in ilan 

edilmiş olmasına karşın İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin doğrudan yönetime 

katılmaması cemiyete karşı halk yığınları arasındaki tepkiyi arttırmış, cemiyete karşı 

her geçen gün genişleyen muhalefetten İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı olan 

Ahrar Fırkası gibi fırkalar da faydalanmıştır. Bütün bu muhalif ortam, eski düzeni 

getirmek isteyen bazı kesimlerin Meşrutiyet’e karşı başlatmış oldukları 31 Mart 

Vakası adı verilen ayaklanmaya yol açmıştır. 31 Mart Olayı’nın oluşumunda Derviş 

Vahdeti ve onun çıkarmış olduğu Volkan Gazetesi’nin de etkisi çok büyüktür.  31 

Mart’a yaklaşan günlerde Volkan gazetesinin, iktidar partisi olan İttihat ve Terakki 

Fırkası’nın almış olduğu tedbirlere karşı çok sert bir hücuma geçtiği görülmektedir. 

Bu sırada Vahdeti tarafından kurulmuş olan İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti de İttihat 

ve Terakki Cemiyeti’ne saldırıya başlamış, Ahrar Fırkası tarafından da geniş çapta 

desteklenmiştir. Kısa bir süre içinde İstanbul’un tüm semtleri isyancılar tarafından 

ele geçirilmiş, İttihatçıların sözcüsü durumunda olan Tanin gazetesinin büroları yerle 

bir edilmiş, “şeriat isteriz” çığlıkları daha sonra “kelle isteriz” çığlıklarına 

dönüşmüştür.34 

 Böyle bir kaos ortamında pek çok İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi çareyi 

İstanbul’dan ayrılmakta buldu. 31 Mart Vakası sırasında, oğlu Orhan Kemal’in 

ifadesiyle “istibdadın döndüğü vehmiyle” Abdülkadir Kemali Bey de İstanbul’dan 

ayrıldı.35 Abdülkadir Kemali Bey ilan edilen Kanun-ı Esasi’nin geri alınmasından ve 

tekrardan padişahın istibdat idaresinin kurulmasından büyük bir endişe duydu. 

Çünkü kendisinin en azılı hürriyet savunucularından biri olduğunun ve eğer Kanun-ı 

Esasi lağvedilirse saltanatçıların işe kendisinden başlayacağının çok iyi farkındaydı. 

Özellikle bu ihtilal süresi içinde Kemali Bey’in ihtilalcilerin aleyhinde nutuklar 

                                                
33 Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e. 
34 Necdet Aysal, “Örgütlenmeden Eyleme Geçiş:31 Mart Olayı”,Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:37-38, 

2006,s.17-29. 
35 Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e. 
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söylemiş olması kendisinin endişesini daha da arttırdı, Kemali Bey İstanbul’u terk 

etmesi gerektiğinin farkına vardı ve vapura binerek İskenderun yoluyla ailesinin 

bulunduğu Erzin’e geldi. Burada insanların Kemali Bey’in okuldan kovulduğunu 

düşünmesi, bilhassa babası Bekir Sıtkı Bey’in oğlunun mektepten uzaklaştırıldığı 

düşüncesiyle üzgün ve öfkeli olması Kemali Bey’in ilk fırsatta İstanbul’a geri 

dönmesine sebep olacaktı.36 Nitekim Abdülkadir Kemali Bey, 31 Mart Olayı’nın 15 

gün içinde bastırılmasından sonra İstanbul’a geri döndü ve Hukuk Fakültesi’ne 

devam etti.37 

 Abdülkadir Kemali Bey’in İstanbul’dan ayrılma sebebi “istibdadın geri gelme 

endişesinden” ziyade, olayı tertip edenlerin ittihatçılara yönelik olası saldırılarından 

kendisini korumaktı. Ateşli ve tanınmış bir ittihatçı olduğundan, İstanbul’da kalması 

halinde şüphesiz hayatını büyük tehlikeye atmış olacaktı. Bu nedenle 31 Mart Olayı 

sonrasında, diğer ittihatçılar gibi İstanbul’dan ayrılıp saklanması normal 

karşılanmalıdır.  

 Abdülkadir Kemali Bey, Hukuk Fakültesi’ne devam ederken 1 Aralık 

1909’da Adliye Nezareti Memurin Sicil Müdürlüğü Kalemi’nde kâtip olarak devlet 

hizmetine girdi.38 Kemali Bey de hatıratında Adliye’nin 250 kuruş maaşla beş 

memur alacağını gazete ilanında görüp, yüz yirmi kişi içinde imtihana girdiğini ve 

imtihanı birincilikle kazandığını aktarmaktadır.39 

 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin başlangıçtaki amacı, padişahın mutlakıyet ve 

tek adam yönetimi yerine, yine yetkileri bir ölçüde sınırlanmış padişahın idaresinde,  

meşrutiyeti, yani anayasal parlamenter rejimi yürürlüğe koymaktı. İnsanların hiçbir 

ayrım olmadan eşitlik, özgürlük, can ve mal güvenliğini sağlayan ve koruyan, çok 

sesliliğe, toplum içinde değişik düşüncelerin özgürce dile getirilmesine izin veren bir 

düzen kurmaktı. Hayatını insanların daha fazla eşitliğine ve özgürlüğüne, hakka ve 

adalete adayan Abdülkadir Kemali Bey’in, başlangıçta biricik amacı bunları 

sağlamak olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki kurması, kendi idealleri ve 

inançlarının ardında yürümesinin bir sonucudur. 

                                                
36 Öğütçü, …… Anıları,s.50-52. 
37 Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e. 
38 Fahri Çoker, a.g.e.,s.615; TBMM Albümü (1920-2010), s.41. 
39 Öğütçü, …… Anıları, s.59-61. 
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1.4. Abdülkadir Kemali Bey’in İlk Tutuklanışı 

 1912 Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul’da birtakım subaylar “Halaskar 

Zabitan Grubu” adında bir grup kurdular. Bu grubun İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 

muhalif olarak kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’yla ilişkisi vardı. Amaçları, iktidarı 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin elinden almaktı. Girişilen bazı askeri hazırlık ve 

faaliyetler kısa zamanda sonuç verdi. Ne var ki İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

durumu hızla kötüye gitmekteydi. Sonunda tüm ümitlerini yitiren Sait Paşa, 17 

Temmuz’da istifa etmek zorunda kaldı. Kısa süreli hükümet bunalımından sonra 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa 21 Temmuz 1912’de sadrazamlığa getirildi. Böylece İttihat 

ve Terakki Cemiyeti’ne iktidardan resmen el çektirilmiş oldu. Bunun sonucunda ise  

İttihatçılar üzerindeki baskılar giderek arttı.40  

 İşte bu süreçte Abdülkadir Kemali Bey’in özellikle Mehmed Kamil Paşa 

hükümeti zamanında bu baskıları yakından hissetmeye başladığını görmekteyiz. Öyle 

ki memlekette haksız tutuklamalar fazlalaştı. Bu furyadan Abdülkadir Kemali Bey de 

payına düşeni aldı. Mesela Abdülkadir Kemali Bey herhangi bir sebep olmaksızın 

Hasan Paşa Karakolu’na götürüldü. Kemali Bey karakolda gördüğü pek çok kişinin 

aylardan beri orada olmalarına rağmen ifadeleri alınmayarak yatan mazlumlar 

olduğunu ifade etmektedir. Gördüğü haksızlıklar karşısında sesini duyurmaktan 

hiçbir zaman çekinmeyen ve korkmayan Kemali Bey burada da aynı tutumu 

gösterdiği için bu sefer de Bekirağa Bölüğü’ne gönderildi. Bekirağa Bölüğü’nü 

saltanat ordularının en korkunç işkence zindanlarından birisi olarak tanıtan 

Abdülkadir Kemali Bey, burada kendisine ne zaman işkence edilmeye başlanacağını 

düşünerek zamanını geçirdi. Açlık, bit, pire, tahtakurusu ve sivrisinek gibi 

haşerelerin hücumu, vücudunun her yerinde şiddetli kaşıntı ve bilinmeyen bir sonu 

beklemenin verdiği ıstırap ile Kemali Bey kendini büsbütün manevi bir baskı altında 

hissetti. Bekirağa Bölüğü çok kısa zamanda tutuklanan birçok kişiyle doldu ve 

sorgulamalar başladı. Sorgulamalardan sonra ise bütün tutuklular tahliye oldu.41 

 Balkan Savaşı’nın kötü gidişatı yanında Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile onu 

devirmek ve iktidarı yeniden ele geçirmek isteyen İttihat ve Terakki Cemiyeti 

                                                
40FerozAhmad, İttihat ve Terakki 1908-1914, Kaynak Yayınları, Ocak 2016, İstanbul,s.154-157. 

 
41 Öğütçü, ……Anıları, s.89-103. 
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arasındaki mücadele şiddetlendi. Bu dönemde yeniden gözaltına alınan Abdülkadir 

Kemali Bey altı ay hapse mahkûm edildi. 

 Abdülkadir Kemali Bey, tutuklanma olayını ve sonrasını hapishaneden 

Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği 15 Şubat 1913 tarihli bir dilekçesinde açıkça 

aktarmaktadır: 

 “Dâhiliye Nezareti Celilesi’ne 

 Maruzat-ı acizanemdir. 

 Mücrimin-i siyasiyenin afvı hususuna irade-i seniyye-i cenab-ı Padişahinin şeref 

sudurunu resmen vuku bulan ilanla anladım. Üç yüz yirmi sekiz senesi Kanun-ı Evvelinin 

yirmi üçüncü günü akşamı Sirkeci’de hükümet-i sakıta aleyhine idare-i kelam eylediğim 

Yıldız Lokantası’ndan bir bahriye inzibat askeri memuru vasıtasıyla kaldırılarak Divan-ı 

Harbi-i Örfi’ye sevk edilmiştim. Esna-yı mahkemede aleyhime istima kılınan şühuddan sekizi 

hükümet-i sabıka aleyhine itale-i lisanda bulunduğumu ve ikisi de alakadar olmadığım halde 

bendenizi karakola götürmek isteyen merkum bahriye neferini tahkir eylediğimi 

söylemeleriyle altı mah müddetle mahpusta mahkûm edildim. Hakkımda Polis Dairesi’nce 

tanzim kılınan zabıt varakasından ve şahitlerin Divan-ı Harbce mazbut ifadelerinde de 

müsteban buyurulacağı vechle merkum bahriye inzibat askeri memurunu tahkir; cürm-i asli 

olan hükümet-i sakıta aleyhine idare-i kelamımdan mütevellid bir cürm-i kasri olmakla 

beraber hakkımda tatbik edilen kanun-ı cezanın yüz on dördüncü maddesinin kasd ve tayin 

eylediği zabıta memurunu polis ve jandarma gibi memurinden ibaret bulunmasına nazaran 

merkum bahriye asakiri inzibat memurunun tahkir edilmesi cürmüyle mezkûr yüz on 

dördüncü maddenin bir gûna alaka-i tatbikiyesi bulunamayacağından bu suretle vuku bulan 

zühulün de nazara alınarak mücrimin-i siyasiyeden ad ve binaenaleyh afv-ı umumiden 

müstefad buyurulmaklığım lazım gelirse de ol babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men 

lehül emrindir. 

8 Rebiülevvel 1331/ 2 Şubat 1328       

Hapishane-i Umumide Mahkûm ve Mahpus  

Abdülkadir Kemali (İmza)”42 

 Bu belgeden görüldüğü üzere, Abdülkadir Kemali Bey’in hapse atılmasına 

yol açan olay 23 Kanun-ı Evvel 1328 (5 Ocak 1913) tarihinde gerçekleşmiştir. 

                                                
42 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti (DH.) Siyasi Kısım (SYS.) 55/82 

(Abdülkadir Kemali Bey’in Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği 2 Şubat 1328 [15 Şubat 1913] tarihli 

dilekçe). Bkz. Ek-3. 
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Dilekçenin kaleme alındığı tarih olan 15 Şubat 1913 tarihinde Abdülkadir Kemali 

Bey’in halen hapiste olduğu anlaşılmaktadır. Babıali Baskını ve iktidar değişikliği 23 

Ocak 1913 tarihinde gerçekleştiği halde, siyasi suçlular için çıkarılan aftan 

yararlanmak isteyen Abdülkadir Kemali Bey’in aradan geçen yirmi günlük sürede 

cezaevinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 Abdülkadir Kemali Bey, 1925’de Toksöz gazetesine ilişkin duruşmasında 

geçmişteki bu sabıkasının sebebini mahkemeye kısaca açıklamıştır. Buna göre 

1912’de, Kamil Paşa Kabinesi zamanında, İttihat ve Terakki’ye mensubiyeti 

dolayısıyla, fırka ihtilafından kaynaklanan bir sebepten dolayı Divan-ı Harb 

tarafından altı ay hapse mahkûm edilmişti. Abdülkadir Kemali Bey, 3 ay hapis 

kaldıktan sonra “inkılabı müteakib”43 hem genel af, hem de özel afla serbest 

bırakıldığını belirtmiştir.44  Abdülkadir Kemali Bey anılarında da tutuklanmasından 

serbest kalıncaya kadar geçen süreci detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Buna göre, 

Kemali Bey bir gün lokantada yemek yerken içeriye Trabzonlu bir bahriye inzibat 

askeri girerek kendisine “külhanbeyi vari” şekilde “Kalk karakola!” der, bunun 

üzerine Kemali Bey kendisine “Evlat, ne karacı ne de deniz askeri veya subayı 

değilim. Karakola gitmemi gerektiren bir hareketim varsa zaptiye gelsin, onunla 

giderim” karşılığını verir. Bunun üzerine Kemali Bey bahriyeli asker, kapıda 

bekleyen jandarma ve zaptiye ile kavgaya tutuşur, kendisine haksızlık yapıldığına 

kani olduğu için de onlara çok şiddetli karşılık verir. Sonrasında Kemali Bey 

karakola gittiğinde, karakola çağrılma sebebinin particilik çalışmalarından ileri 

geldiğini anlar.45 

          Kemali Bey Bekirağa Bölüğü’ne sevk edilmiş, burada birkaç gün tutuklu 

kaldıktan sonra Kazak Süleyman Paşa’nın başkanlık ettiği Divan-ı Harb’e 

çıkarılmıştır.46 Abdülkadir Kemali Bey’in mahkemesinin yapıldığı tarih 11 Ocak 

                                                
43 Abdülkadir Kemali Bey, bu ifadesiyle 23 Ocak 1913 Babıali Baskını sonrası Kamil Paşa 

Hükümeti’nin (Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin) iktidardan düşürülmesini ve Mahmud Şevket Paşa 

Hükümeti’nin, yani İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidara gelmesini kastetmektedir.  
44 “Abdülkadir Kemali Bey Dün Müdafaatını Dermeyan Etti”, “Mahkumiyet-i Sabıkanın Esbabı”, 

Tevhid-i Efkar,11 Kanun-ı Sani 1925,s.3; “Toksöz Davası Hitam Buldu”, Vatan, 11 Kanun-ı Sani 

1341 (1925), s.2.  
45 Öğütçü, ……Anıları, s.104. 
46A.e.,s.106-107. 
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1913 ( 29 Kanun-ı Evvel 1328)’di.47 Kemali Bey sorgulamasında gözükaralığını, 

muhalif tarafını göstererek yönetimin ve hükümetin meşruti yönetim ile 

bağdaşmayan keyfi uygulamalarına karşı nasıl başkaldırdığını ortaya koyarak, ortada 

yasal bir sebep yok iken hiçbir zaptiye, jandarma ya da kanun askerinin vatandaşı 

karakola çağıramayacağını, eğer çağırırsa bunun keyfi bir davet olacağını 

sorgulamasında çekinmeden söylemiştir. Bunun akabinde ise “Keyfi hareket 

sultanlar devrine mahsus hükümet maskaralığıdır” demiştir.48 

 İttihat ve Terakki karşıtı olan Kamil Paşa hükümeti zamanında gerçekleşen 

bu olayda Abdülkadir Kemali Bey, hükümetin Meşrutiyet idaresi ile bağdaşmayan 

keyfi idaresini eleştirmiştir. Çünkü Meşrutiyet yönetimine, kanunlara ve hürriyet 

esaslarına göre ortada yasal bir sebep yok iken bir zabıta memuru vatandaşı gereksiz 

yere karakola davet edemezdi. Kemali Bey böylesine keyfi bir idare ve hareketin 

hürriyet esaslarına saldırı olduğunu düşünerek, bunların sultanların devrinde 

uygulanan istibdad yönetiminin kalıntıları olduğunu dile getirmiş, hükümetin 

Meşrutiyet rejimini sözde uyguladığını, aslında uyguladıklarının ve yaşattıklarının 

istibdad olduğunu belirtmiştir. Ancak Kemali Bey haklı sesini duyuramayarak altı ay 

hapse mahkûm edilmiş ve kendi ifadesiyle üç ay hapis yattıktan sonra Babıali 

Baskını’ndan on beş gün sonra serbest bırakılmıştır.49 Ancak Abdülkadir Kemali 

Bey’in hatıratında verdiği bu bilgi doğru değildir. Aşağıda da görüleceği üzere, 

tahliyesi on beş günden daha fazla sürmüştür. Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in Sadarete 

gönderdiği yazıdan, 19 Şubat 1913’te , yani Babıali Baskınından 27 gün sonrasında 

Abdülkadir Kemali Bey’in halen hapishanede olduğu anlaşılmaktadır.50 

 Abdülkadir Kemali Bey, hatıralarında 1912 yılı sonlarında hapishanede 

bulunduğu esnada, Babıali Baskınından sonra Dâhiliye Nazırı olan Adil Bey ile 

tanıştığını ve kendisinden “nazır olduğu takdirde direk görüşmek üzere” ayrıcalık 

aldığını belirtmektedir.51 Adil Bey ile bu tanışıklığının Abdülkadir Kemali Bey’in 

tahliye sürecindeki işlemlerin hızlanmasında da etkili olduğu görülmektedir. 

                                                
47Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, DH. SYS. 55/82 (Divan-ı Harb-i Örfi Reisi’nin 5 Şubat 1328 

[18 Şubat 1913] tarihli yazısı). 
48 Öğütçü, ……Anıları,s.106-107. 
49A.e., s.115. 
50Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, DH. SYS. 55/82  (Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in Sadarete 

gönderdiği 6 Şubat 1328 [19 Şubat 1913] tarihli yazı). 
51 Öğütçü, …… Anıları, s.102-103. 
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Yukarıda değinilen Abdülkadir Kemali Bey’in aftan yararlanarak tahliye edilmek 

için verdiği 15 Şubat 1913 tarihli dilekçesinin ardından, Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in 

hemen aynı gün dilekçeyi süratle işleme koydurduğunu, dilekçenin aynı gün İstanbul 

Muhafızlığı’na gönderildiği görülmektedir. Dilekçeye ilişkin işlem yazılarının 

dilekçenin arkasına yazılması dikkat çekmektedir. Birinci Kolordu Kumandan Vekili 

ve aynı zamanda İstanbul Muhafızı Ahmed Cemal Paşa da dilekçeyi bizzat 16 

Şubat’ta Divan-ı Harbi-i Örfi Riyaseti’ne göndermiştir. Divan-ı Harb-i Örfi Reisi de 

Abdülkadir Kemali Bey’in kayıtlardan durumunu açıklayan bir yazıyı 18 Şubat 

1913’te  esas dilekçenin arkasına yazarak İstanbul Muhafızlığı’na göndermiştir. 

İstanbul Muhafızlığı da aynı gün Dâhiliye Nezareti’ne durumu iletmiştir.52 Divan-ı 

Harb-i Örfi Reisinin 18 Şubat 1913 tarihli yazısı olayın mahkeme kayıtlarında nasıl 

yer aldığını göstermektedir. Buna göre Abdülkadir Kemali Bey, 23 Kanun-ı Evvel 

1328 Pazar gecesi Sirkeci’de Yıldız Birahanesinde gürültü yapmakta iken yapılan 

ihbar üzerine, olay yerine bahriye inzibat memurlarından Halil ve Polis Osman Sahib 

efendiler gitmişti. Hem onlara karşı, hem de tüm memurlar ve hükümet aleyhinde bir 

takım kaba sözler söylemesi nedeniyle kendisini karakola götürmek isteyen Halil 

Efendi’yi görevini yaparken darp etmişti. 11 Ocak 1913’te  yapılan mahkemesinde 

şahitlerle bu suçları sabit görülmüş, Mülkiye Ceza Kanunu’nun yüz on dördüncü 

maddesine uygun şekilde, 4 Ocak 1913 tarihinden itibaren altı ay müddetle hapsine 

karar verilmişti.53 Abdülkadir Kemali Bey, hatıratında darp olayını doğrulamakta, 

hatta sadece Halil Efendi’ye karşı değil, kendisini götürmek isteyen tüm jandarma ve 

zaptiyelere karşı da fiziki olarak karşı koyduğunu, onları yara bere içinde bıraktığını 

anlatmaktadır. Ancak ilk fiziki saldırının jandarma ve zaptiyelerden kendisine karşı 

geldiğini ileri sürmektedir.54  

 Bu işlemler tamamlandıktan sonra Dâhiliye Nazırı Adil Bey, 19 Şubat 

1913’te  Sadarete bir yazı göndererek önce durumu izah etti. Burada Abdülkadir 

Kemali Bey’in darp olayından bahsetmemesi, sadece hakaret ve kötü söz nedeniyle 

hüküm giydiğini belirtmesi dikkat çekmektedir. Daha sonra Adil Bey, Abdülkadir 

                                                
52Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi,DH. SYS. 55/82(Bu yazışmalar Abdülkadir Kemali Bey’in 

esas dilekçesinin arkasına kaydedilmiştir). 
53Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, DH. SYS. 55/82(Divan-ı Harb-i Örfi Reisi’nin 5 Şubat 1328 

[18 Şubat 1913] tarihli yazısı). Bu yazı da Abdülkadir Kemali Bey’in esas dilekçesinin arkasındadır. 
54 Öğütçü, ……Anıları, s.104. 
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Kemali Bey’i savunan bir açıklama yapmakta ve kendisinin süratle affedilmesini 

talep etmektedir: 

 “…halbuki mumaileyh idare-i sabıka zamanında icra edilen tevkifat sırasında 

evvelce yirmi beş gün kadar Harbiye Nezareti’nde mevkuf tutulmuş olmasına ve ol vakit  ki 

sebeb-i tevkifi siyasi olmakla beraber bilahire kendisine isnad olunan cürmün dahi vaktiyle 

kendisini bigayr-i hakkın tevkif eden hükümet memurinini tahkir suretinde irae edilmesi 

cihetiyle cürmün hükümet aleyhdarlığı ve binaenaleyh ictihadat-ı siyasiye ile taalluku aşikâr 

ve şu itibara mebni afv-ı umumiden bilistifade hemen tahliyesi muktezi ise de şekl-i 

mahkumiyete ve Divan-ı Harb-i Örfi mukarreratının tatbikine nazaran bunun da adem-i 

cevazı derkâr bulunmasına binaen halen ve serian yapılacak muamele müddet-i 

mevkufiyetinin kafi ad edilerek afvı hususuna delaletten ibaret bulunmasıyla sürat-i ifa-yı 

muktezası inayet-i celile-i hıdiv-i efhamilerinden müstedadır. Ol babda emr ü ferman hazret-

i veliyyül emrindir.”55 

 Hem Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in bu yazısından, hem de Abdülkadir Kemali 

Bey’in daha önce belirtilen dilekçesinden de açıkça görüldüğü üzere, siyasi suçlular 

için genel af çıkmasına rağmen Abdülkadir Kemali Bey bundan 

yararlanamamaktaydı. Çünkü Abdülkadir Kemali Bey görünürde kendisini karakola 

götürmek isteyen memurlara hakaretten ve inzibat memurunu darp etmekten dolayı, 

Mülkiye Ceza Kanunu’nun 114. maddesi uyarınca altı ay hapse mahkûm edilmişti. 

Bu nedenle Dâhiliye Nazırı Adil Bey, her ne kadar Abdülkadir Kemali Bey’in siyasi 

nedenle tutuklandığını savunsa da genel af kapsamında tahliyesine imkân 

olmadığından “hapiste kaldığı süre yeterli görülerek affedilmesi” şeklinde, özel af 

mahiyetinde bir çözüm bulmuş ve bunu Sadaretin onayına sunmuştur. Abdülkadir 

Kemali Bey’in kesin tahliye tarihi tespit edilememiş olmakla beraber, muhtemelen 

Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in 19 Şubat 1913 tarihli bu yazısından hemen sonra 

Sadaretten gerekli onay çıkmış ve kısa süre içinde kendisi serbest bırakılmış 

olmalıdır. 

1.5. Abdülkadir Kemali Bey’in Siirt ve Basra’daki Memuriyet Hayatı 

 Abdülkadir Kemali Bey, Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra  

Dersaadet (İstanbul) İstintak Dairesinde (Sorgu Hâkimliği) kâtip olarak çalışmaya 

                                                
55Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, DH. SYS. 55/82 (Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in Sadarete 

gönderdiği 6 Şubat 1328 [19 Şubat 1913] tarihli yazı). Bkz. Ek-4. 
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başlamıştı. Daha sonra Siirt Bidayet (Asliye) Mahkemesi müdde-i umumi 

muavinliğine (savcı yardımcılığına) atandı.Abdülkadir Kemali Bey, bu atanma 

hakkında hatıratında ayrıntılı bilgi vermektedir. Kemali Bey yukarıda bahsedilen 

nedenlerle hapiste kaldığı süre içinde Hacı Adil Bey56 ile tanışmıştı ve kendisiyle 

dostluk kurmuştu. Abdülkadir Kemali Bey, Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan 

sonra adli vazifeden ziyade daha çok bürokraside idareci olmak istiyordu. 

Hapishaneden çıktıktan sonra, o sırada Dâhiliye Nazırı olan Hacı Adil Bey’in yanına 

gitti ve kendisinden kaymakamlık görevi talep etti. Hacı Adil Bey’in şimdilik Kemali 

Bey’in adli bir iş yapmasının uygun olduğunu söylemesi üzerine, Kemali Bey 

öfkelendi ve aralarında küçük bir tartışma meydana geldi. Hacı Adil Bey’in ısrarı ve 

girişimiyle Abdülkadir Kemali Bey’in Siirt’e atanması gerçekleştirildi.57 

 Abdülkadir Kemali Bey’in Siirt’e atanma işlemi, Adliye ve Mezahib Nezareti 

bünyesindeki Encümen-i İntihabı-ı Memurin-i Adliye’nin (Adliye Memurlarının 

Seçimi Encümeni) 31 Mart 1913 tarihli toplantısında alınan kararla başladı. Karar 

doğrultusunda hazırlanan Padişah iradesi layihası Adliye Nazırı İbrahim Bey58 

tarafından 2 Nisan 1913’te Sadarete gönderildi.59 

 Abdülkadir Kemali Bey’in Siirt Sancağı Bidayet Mahkemesi Müdde-i 

Umumi Muavini olarak atanmasına ilişkin Padişah iradesi 10 Nisan 1913’te çıktı. 

İrade, Abdülkadir Kemali Bey ile beraber Musul ve Erzincan’a iki kişinin daha 

atanmasını içermekteydi. İradenin Abdülkadir Kemali Bey ile ilgili kısmı şöyledir: 

 “Siird Sancağı Bidayet Mahkemesi Müdde-i Umumi Muavini Hasan Tahsin 

Efendi’nin ahval-i sıhhiyesi vazife-i memuresini bihakkın ifaya müsaid olmadığına mebni 

ileride inhilal edecek bir istintak mahkemesi azalığına nasb olunmak üzere azliyle yerine 

Dersaadet İstinaf Dairesi ketebesinden ve Mekteb-i Hukuk-ı Osmani a’lâ derece 

mezunlarından Abdülkadir Kemali… efendiler nakl ve tayin olunmışlardır. İşbu irade-i 

seniyyenin icrasına Adliye Nezareti memurdur.”60 

                                                
56Hacı Mehmed Adil Arda (1869-1935). 
57 Öğütçü, ……Anıları, s.118-119 
58Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (1859-1934). 
59Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, İrade Adliye ve Mezâhib (İ. AZN.)111/16 (Adliye Nazırı 

İbrahim Bey’in Sadarete gönderdiği 20 Mart 1329 [2 Nisan 1913] tarihli yazı). 
60Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, İ. AZN.111/16 (28 Mart 1329 [10 Nisan 1913] tarihli irade-i 

seniyye). İradenin altında Padişah V. Mehmed Reşad, Sadrazam Mahmud Şevket Paşa ve Adliye 

Nazırı İbrahim Bey’in imzaları görülmektedir. Bkz.Ek-5. 
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 Abdülkadir Kemali Bey Siirt’e savcı yardımcısı olarak gönderildiğinde annesi 

Emine Hanım’ı, babası Bekir Sıtkı Efendi’yi ve iki kız kardeşini de Adana’dan 

yanına aldırmıştır.61 

 Kemali Bey, Siirt’te bulunduğu bu süre içinde, Mersin’den gelen Azime 

Hanım ile Siirt’te yapılan bir düğünle evlendi. Abdülkadir Kemali Bey, annesi ve 

babasının düğünde yanında olmasına rağmen, babalığını Siirt Mutasarrıfı Abdülhalik 

Bey’in62 yaptığını aktarmaktadır. Kemali Bey, Doğu’da düğün yapmanın zengin 

olmak demek olduğunu, oysa kendilerinin mezhebinde hediyenin rüşvetle eş değer 

göründüğünü, bundan dolayı Abdülhalik Bey’in davetiyenin üzerine kimsenin hediye 

getirmemesini, getirdikleri takdirde hem hediyenin hem de davetlinin kabul 

edilmeyeceğini yazdığını aktarmaktadır. Bu yazı üzerine düğüne gelen hiçbir davetli 

hediye getirmemiştir.63 Abdülkadir Kemali Bey’in eşi Azime Hanım Adanalıydı ve 

Kemali Bey’in babası Bekir Sıdkı Bey’in Adana’dan akrabalarındandı. 1889’da 

dünyaya gelen Azime Hanım rüştiyeden mezun olmuş, iki yıl kadar memleketinde 

ilköğretim öğretmenliği yapmış, iyimser yaradılışlı, tatlı dilli, konuşkan ve belleği 

güçlü olan bir kadındı. Hikâye anlatmasını bilen, akıllı, şakacı birisiydi ve yüzü 

Orhan Kemal’e benzemekteydi. Azime Hanım 1961’de Adana’da vefat etmiştir.64 

 Siirt, Abdülkadir Kemali Bey için adeta bir hayat okulu oldu. Hacı Adil Bey, 

Abdülkadir Kemali Bey’i Siirt’e tayin ettirirken kendisinden ağaların halk üzerindeki 

nüfuzu ve baskısıyla mücadele etmesini istemişti.65 Kemali Bey yöredeki sorunlara 

çare ararken hiçbir zaman doğruluktan, haktan ve adaletten sapmamaya çok özen 

gösterdi. Bir gün, zanlı, firari, sanık ve mahkûmları yakalamak için Siirt’e gelen 

jandarma binbaşısına Doğu Anadolu’daki köylerde ismi birbirine benzeyen birçok 

insanın olduğunu, bu sebeple suçlu insan yerine hiçbir günahı olmayan bir vatandaşa 

haksızlık yapılmamasını tembih etti. Kemali Bey hatıratında kendisinin “bir 

masumun en küçük zarara maruz kalmasındansa, bin caninin kurtulmasını uygun 

gören hukukçulardan” olduğunu belirtir. Bir süre sonra Abdülkadir Kemali Bey’in 

korktuğu şey başına geldi. Jandarmalar adliyece idama mahkûm olan 30-35 

                                                
61 Bezirci, a.g.e., s.8. 
62Mustafa Abdülhalik Renda (1881-1957). 
63 Öğütçü, ……Anıları, s.149-150. 
64 Bezirci, a.g.e., s.8. 
65 Öğütçü, ……Anıları, s.120. 
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yaşlarında Ahmed bin Resul ismindeki birinin yerine isim benzerliğinden dolayı 

hiçbir günahı olmayan doksan yaşında “beli bükülmüş, beti benzi sararmış bir 

ihtiyarı” savcı Kemali Bey’e getirdiler. Kemali Bey o an adliye binasının başına 

çökecekmiş gibi hissettiğini aktarır. Çünkü o zamanın kanunlarına göre, bu şekilde 

gelen insanlar mahkemeye sevk edilmekte ve suçsuzluğu ispat edilene kadar en az 

bir iki sene hapishanede yatmaktaydı. Kemali Bey ihtiyara, “Meşrutiyet idaresi demek 

vatandaşların malına, canına, ırzına hiç kimse tarafından saldırıda bulunulmayacak, kim 

saldırırsa, hükümet saldıranın yakasından tutup kanunun pençesine teslim edecek 

demektir.Halbuki ey ihtiyar! Biz, yani hükümet seni yanlış ve bundan ötürü de haksız olarak 

başka bir adam yerine on sekiz saatlik yerden yayan olarak getirmek suretiyle hayatına 

tecavüz etmişiz. Bu yanlışlıktan dolayı, eğer babacığım sen bizi, yani hükümeti affetmezsen 

bu hükümet batar, mahvolur…” dedi ve serbest bırakılmasını sağladı. Bu konuşma 

üzerine, ihtiyar başından külahını çıkararak Kemali Bey’in ayaklarına kapandı. 

İhtiyara bu şekilde adilce davranıldığını duyan yöredeki eşkıyalardan Bişar (Beşar) 

Çeto, oğlunu Kemali Bey’in yanına gönderdi. Madem ki bu kadar adilane bir idare 

vardı, ne vakit ve nerede emrediyorsa kendisine teslim olacağını oğlunun aracılığıyla 

Kemali Bey’e bildirdi.66 

 Abdülkadir Kemali Bey yörede gördüğü bütün sorunların hükümetin 

eksikliğinden, adaletsizliğinden, kanunsuzluğundan doğduğu düşüncesindeydi. 

Kanunun uygulanmasından değil, hükümetin keyfi hareketlerinden, zulümlerinden, 

aldırmazlığından, vurdumduymazlığından dolayı bu yörede isyanın ve eşkıyanın 

ortaya çıktığının altını çizerek, hükümeti eleştirmektedir. Kemali Bey’e göre 

hükümetin ve memurların kanunsuzlukları milletin ciğerine zulüm hançerini 

saplamıştı. Adliye, zabıta, mülkiye kısaca bütün devlet teşkilatı çapulcu ve beceriksiz 

olduğundan dolayı hiç kimsenin hiç kimseye ve en önemlisi de hükümete karşı asla 

güveni yoktu. Bu sebeple halkın silaha sarılıp kendisini koruması en doğal 

hakkıydı.67 

 Abdülkadir Kemali Bey 21 Aralık 1913’te Basra ili merkez bidayet 

mahkemesi savcılığına nakledildi.68 Kemali Bey Aralık ayında terfi ettiğini  bildiren 

telgraf eline ulaştığında önce Basra’ya gitmek istemedi, ancak daha sonra buna 

                                                
66A.e., s.135-137. 
67A.e.s.138, 160. 
68 Fahri Çoker, a.g.e.s.615. 
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mecbur kaldı. Kar, fırtına, bora içinde günlerce süren çok zorlu yolculuktan sonra 

önce Diyarbakır’a, oradan Halep’e, ardından da on sekiz gün karayolculuğu yaparak 

Bağdat’a ve nihayet altmışıncı günde Basra’ya ulaştı (Şubat 1914).69 

 Abdülkadir Kemali Bey hatıralarında hükümetin Basra’ya savcı olarak 

gönderecek güvenilir adam bulamadığından kendisini Basra’ya tayin ettiğini 

aktarmaktadır. Basra’nın birkaç ay içinde öğrendiği vaziyetini merkeze anlatması 

gerektiğini düşünen Kemali Bey izin için çektiği telgrafa cevap verilmeyince yıllık 

iznini alarak İstanbul’a hareket etti. İstanbul’da merkeze gerekli bilgiyi verdikten 

sonra tekrardan Basra’ya gönderilmek istendiğini, buna karşılık kendisinin yüz elli 

altın maaş istediğini, ancak isteğinin kesin bir surette reddedildiğini aktarır. Kemali 

Bey Basra’dan İstanbul’a gittiği zaman Adana’dan geçerken yol parasını babasından 

aldığını belirterek, memurlara verilen maaşların azlığını ve yetersizliğini ifade eder. 

Kemali Bey’e göre bu kadar zor durumda kalan her memur fedakârlık göstermezdi 

ve çalmaya başlardı.“Memurları çalan memleketlerde ise halifelik ne yapar, saltanat 

veya meşrutiyet ne mana ifade eder?”diye kendi kendisine sordu. 

 Abdülkadir Kemali Bey, tüm ısrarlara rağmen Basra’daki memuriyetinden 

1914 yılının ilk ayları içinde ayrıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki nüfuzunu 

kullanarak ve (Kara) Kemal Bey ile görüşerek Bilecik’te cemiyet teşkilatında görev 

aldı.70 Memur maaşlarının yetersiz ve hayat şartlarının çok zor olduğunu Siirt ve 

Basra’da bizzat deneyimleyen Abdülkadir Kemali Bey’in bu dönemde çok daha 

rahat ve sıkıntısız bir yaşam tercih ettiği, cemiyetin Bilecik teşkilatında önemsiz bir 

görev aldığı görülmektedir. 

1.6.Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Abdülkadir Kemali Bey (1914-1918) 

 Ağustos 1914’te genel seferberliğin ilan edildiği haberini alan Abdülkadir 

Kemali Bey, Bilecik’ten ilk trenle İstanbul’a geldi. Cemiyetin genel merkezinde 

herkesin asker elbisesi giydiğini görünce şaşırdı.Doktor Nazım Bey’le71 konuşarak 

ne olup bittiğini sorduğunda, Nazım Bey “Şehitler defterinin birinci sayfasında yer 

alacak arkadaş işte” diyerek çevredekilere Abdülkadir Kemali Bey’i gösterdi. İttihat 

                                                
69 Öğütçü, ……Anıları, s.164. 
70A.e., s.171-174. Asım Bezirci, Kemali Bey’in İttihat ve Terakki Bilecik “katib-i mesulü” (sorumlu 

katibi) olduğunu belirtmektedir. Bkz. Bezirci, a.g.e., s.8. 
71 Doktor Nazım Bey (1870-1926). 
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ve Terakki Cemiyeti çalışmalarına ara vermişti ve bütün üyelerinden orduya 

katılmalarını istiyordu. Bunun üzerine askere kaydolmak kanunen zorunlu olduğu 

için Kemali Bey Harbiye Mektebi’ne giderek “yedek subay adayı”sıfatıyla kaydını 

yaptırdı.72 

 1913’te Osmanlıların penceresinden bakıldığında uluslararası düzen oldukça 

kasvetli görünüyordu. Avrupa emperyalizmi ülkeyi yarı sömürge haline getirmiş 

bulunuyordu. Askeri güçten yoksun olmak, imparatorluğun müttefik arayışına 

girmesinin başlıca sebebiydi, ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nda bitaraf kalmanın 

bertaraf kalmak anlamına geldiği düşünülmekteydi. Nitekim İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin ileri gelenleri Ağustos 1914’te Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması 

imzaladılar ve seferberlik ilan edildikten sonra bir an önce Almanya’nın yanında 

savaşa girmeye hazırlandılar.73 Cemiyet içinde önemli ve tanınmış bir isim olduğu 

anlaşılan Abdülkadir Kemali Bey’in 1918’de terhis olana kadar geçecek olan 4 yıllık 

zorlu askerlik süreci bu şekilde başladı. 

 Seferberlik hazırlıkları Osmanlı Devleti’nde sürerken Abdülkadir Kemali 

Bey’in ilk çocuğu olan Orhan Kemal 15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde 

dünyaya geldi. Orhan Kemal, kendisinin doğduğunda babası Abdülkadir Kemali 

Bey’in Çanakkale’de Enveriye bıyıklı kumral bir topçu teğmeni olduğunu 

aktarmaktadır. Dedesi Bekir Sıtkı Efendi torununun doğum haberini Abdülkadir 

Kemali Bey’e torununun imzasıyla bildirdi. Bekir Sıtkı Efendi torunu Mehmet 

Raşit’in (Orhan Kemal) imzası ile “Ben de dehr’in sitemin çekmeğe geldim dehr’e” 

cümlesini telgraf ile Abdülkadir Kemali Bey’e göndererek doğumu haber verdi.74 

 Çanakkale Savaşı’nın ilk gününde, Dardanos bataryasında bulunan Kemali 

Bey, yaşadıklarını ve hissettiklerini şu sözlerle anlatmaktadır:  

                                                
72Öğütçü, …..Anıları, s.174-175. Fahri Çoker’in aktardığına göre Abdülkadir Kemali Bey 10 Ağustos 

1914’te Yedek Subay Talimgâhına alınarak Ekim’de Topçu Subay Adayı rütbesi ile kıtaya verilmiş, 

Çanakkale Savaşlarına katılarak 22 Haziran 1915’te Asteğmen, 13 Aralık 1915’te Teğmenliğe 

yükseltilmiştir. Savaşın sona ermesi üzerine ise 7 Kasım 1918’de terhis edilmiştir. Bkz. Fahri Çoker, 

a.g.e.,s.615-616.  
73 Mustafa Aksakal, Harb-i Umumi Eşiğinde Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi,İstanbul, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010,s.65-74.  
74 Uğurlu, a.g.e., s.7. Bu ifade günümüz Türkçesine “Ben de dünyanın sıkıntısını çekmek için dünyaya 

geldim” olarak çevrilebilir. 
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 “Ben ilk merminin deniz içine aşırtma atışıyla düşüp de minare boyu yüksekliğinde 

bir su sütunu kaldırdığını, bu sütunun birkaç saniye devam ettiğini gördüğüm andan, 

Çatalca hattına geçtiğim güne kadar korkusuz kaldığımı bilmem.” 

 Kilitbahir ve Seddülbahir bataryalarına düşman gemileri tarafından açılan 

ateşleri gördüğü zaman Kemali Bey ilk savaş deneyimini yaşamış oldu. Bu 

bataryaların aciz bir halde karşılık veremeden İtilaf kuvvetleri gemilerinin ateşi 

içinde kaldığını görmesi kendisini derin bir ıstıraba sürükledi. Memleketi yetersiz 

kuvvetlerle, aciz bir durumda böylesine büyük bir dünya savaşına sürüklediği için 

Harbiye Nazırı Enver Paşa’yı suçlayarak, paşaya içinden lanetler okudu.Çanakkale 

Savaşı sırasında yine top ateşlerinin Dardanos’u dövdüğü bir gün Abdülkadir Kemali 

Bey üzerlerine yağan toprak ve taş yığınlarından yaralanarak gazi oldu. Kemali Bey 

gazi olduğu haberini akşamüzeri ateşin kesildiği bir sırada yanına gelen Cevat 

Paşa’dan75 aldı.76 

 Çanakkale’de en son deniz savaşları 18 Mart 1915’te yaşandıktan sonra İtilaf 

gemileri tamamen çekilmeye başladı. Bu sebeple yedek subaylara ihtiyaç 

kalmadığından onların bir kısmı Çatalca Hattı’na gönderildi. Abdülkadir Kemali Bey 

de yedek subay olarak Çatalca Hattı’na gönderilenler arasındaydı. Çatalca’da tayin 

edildiği bölüğe Abdülkadir Kemali Bey gidince, askerin karavanasını kontrol etmeye 

başladı. Asker için gönderilen karavananın kendisinin de yemesi için odasına 

bırakıldığını görünce hiddetlendi ve şunu söyledi:  

 “Askerin istihkakından, subayların yemeye hakkı yoktur,götürün. Biz maaş alıyoruz. 

Bunları askerin karavanasına karıştırın! Her Mehmetçiğin bir kaşık lokması damarlarımızda 

kan yerine irin olur. Hem bu kadar kuru bakla istihkak olarak çıksın, hem de bundan bir 

karavana çalınsın. Ben böyle hırsızlığa razı değilim.”77 

 Abdülkadir Kemali Bey’in gördüğü haksızlıklar karşısında sessiz kalmaması 

alay kumandanıyla da arasını açtı. Kemali Bey’den kurtulmak için onun 

Çanakkale’ye bomba bataryalarına gönderilmesine karar verildi. Çanakkale bomba 

                                                
75 Cevat Çobanlı (1870-1936). 
76 Öğütçü, ……Anıları, s.184-191. Asım Bezirci, Kemali Bey’in gönüllü olarak Çanakkale’ye 

gittiğini yazmaktadır (Bezirci, a.g.e., s.8.). Ancak Kemali Bey’in hatıratında böyle bir bilgi 

bulunmamaktadır. 
77 Öğütçü, ……Anıları, s.196. 
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bataryalarına gitmek demek yüzde doksan dokuz ihtimalle gidildiği gün, olmazsa 

ertesi gün ölmek anlamına gelecek kadar riskli bir durumdu. Bunun üzerine Kemali 

Bey, yaverinin Alman kurmay subaylarının denizaltılara karşı savaşacak bataryalara 

iki subay istediğini söylemesi ve kendisine oraya gitmesini tavsiye etmesi üzerine, 

bunu kabul etti ve denizaltı bataryalarının yerleştirildiği Bandırma’ya geçti. Buradan 

da İstanbul Halıcıoğlu’nda ağır topçu küçük subay mektebi emrine verilerek 

İstanbul’a geçti. Burada Kemali Bey’e iki ay kadar görev verilmediği için kendisi bu 

fırsattan istifade Bilecik’te bulunan çocuklarının yanına gitti. Abdülkadir Kemali 

Bey’in hatıratındaki bu bilgiye istinaden bu sürede ailesinin Bilecik’te olduğu 

anlaşılmaktadır.78 

 Birinci Dünya Savaşı Abdülkadir Kemali Bey’in hayatında deneyimlediği 

bambaşka bir tecrübe olmuştur. Memuriyet hayatından siyasetin girdabına atılarak 

savaşı bizzat yaşayan Kemali Bey, memleketi böylesine ihtiyatsızlıkla savaşa 

sürükleyen kişilere karşı içinden lanet okuyarak büyük bir öfke hissetmiş, onları 

suçlamıştı. Bu kişilerin başında da savaş sırasında Harbiye Nazırı olan İttihat ve 

Terakki’nin önemli önderlerinden Enver Paşa gelmiştir. Abdülkadir Kemali Bey 

İttihat ve Terakki içinde sivil kadrodan geldiğinden, Enver Paşa’dan ziyade Talat 

Paşa’ya yakınlık hissetmiş ve onu sevmişti. Kemali Bey’in memuriyet hayatında 

gördüğü usulsüzlüklerin ve kanunsuzlukların aynısına askerlik görevi esnasında da 

şahit olması şüphesiz onu zaten sevmediği bu hayattan daha da soğutmuştur.  

 Birinci Dünya Savaşı devam ederken Rusya’da meydana gelen Bolşevik 

İhtilali Rusya’nın savaştan çekilmesine ve Osmanlı Devleti ile 3 Mart 1918 tarihinde 

Brest-Litovsk anlaşmasını imzalamasına sebep oldu ve Rusya bu anlaşma ile Kars, 

Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bırakmayı kabul etti. Kars, Ardahan ve 

Batum’daki kaza, nahiye ve köylerin teftişi ve Brest-Litovsk anlaşmasının 

uygulanması için Kafkasya’ya gönderilen heyette Abdülkadir Kemali Bey de yer 

aldı. Bu sebeple Kemali Bey kırk senelik bir ayrılıktan sonra buradaki 

millettaşlarıyla tekrardan kucak kucağa gelmenin mutluluğu içinde Ardahan’dan 

Batum’a kadar birçok köy, nahiye ve kazayı dolaştı.Kendilerinin kırk yıldan beri 

kendi yağlarında kavrulup gitmelerine karşın, buradaki millettaşlarının kırk yıldır 

                                                
78A.g.e.,s.194-209. (Abdülkadir Kemali Bey’in ikinci oğlu Sıtkı Öğütçü 1918 yılında dünyaya geldi. 

Bkz. Bezirci, a.g.e., s.8.) 
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dünyanın en müthiş istibdadını uygulayan bir memlekette müthiş bir esaret altında 

esir ve mazlum olduklarını düşünen Kemali Bey bunun acısını yüreğinin en 

derinlerinde hissetti. Oltu, Tavuskerd’de79 2400 kişilik köy halkı tarafından silahlar 

atılarak karşılandı. Kırk yıl sonra anavatanına kavuşan bir ihtiyarın minnetini ve 

sevincini göstermek için eğilerek Kemali Bey’in atının nalını gözyaşları içinde 

öpmesi Kemali Bey’i de duygulandırıp ağlattı.80Abdülkadir Kemali Bey, Kars, 

Ardahan, Batum ve Gümrü civarında aşağı yukarı iki aydan fazla bir süre dolaştı.81 

 Abdülkadir Kemali Bey’in daha sonra 1918 Ağustos ayında Adana Umur-ı 

Hukukiye Müdürü (Hukuk İşleri Müdürü) olarak atanmasına karar verildiği Dâhiliye 

Nezareti’nin Adana Vilayeti’ne gönderdiği ve görüş sorduğu telgraftan 

anlaşılmaktadır: 

 “Adana Vilayeti’ne  

 Umur-ı Hukukiye Müdiri Rauf Bey’in Teke Umur-ı Hukukiye Müdüriyeti’ne 

nakliyle yerine Basra müdde-i umumi-i esbakı Abdülkadir Kemali Bey’in tayini 

mukarrer bulunduğundan mütalaanızın işarı.”82 

 Abdülkadir Kemali Bey, Adana Hukuk İşleri Müdürlüğüne tayin edilince 

Bilecik’te bulunan çocuklarını da yanına alarak Adana’ya hareket etti. Adana’da 

karşılaştığı hayat pahalılığı ve ev bulamama sorunu karşısında Kemali Bey çok zor 

duruma düştü. Arkadaşlarının ev bulana kadar ailesi ile birlikte Turan Mektebi adı 

verilen bir okulda kalabileceklerini söylemesi üzerine, ailesiyle bu mektepte 

yaşamaya başladı.83 

 Birinci Dünya Savaşı’ndan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes 

Antlaşması’nı imzalayarak mağlup bir şekilde çekilen Osmanlı Devleti, bu tarihten 

sonra ülkenin her köşesinde İtilaf kuvvetlerinin işgallerine maruz kaldı. Anadolu’da 

başlayan işgallere karşı Türk vatanını korumak ve bağımsız yaşamak isteğinin bir 

sonucu olarak halk Kuva-yı Milliye adı verilen yerel ve düzensiz direniş örgütleri 

                                                
79Tavusker olarak da bilinen günümüzdeki ismiyle Erzurum, Oltu ilçesinin Çataksu köyü. 
80 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yirmi Dördüncü İçtima, İkinci Celse, 5 Haziran 

1336 (1920) Cumartesi, s.91-92; Öğütçü, Orhan Kemal’in Babası Abdülkadir Kemali’nin Anıları, 

s.252. 
81Öğütçü, …..Anıları, s.254-255. 
82Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi,DH. Şifre Kalemi (ŞFR.) 90/70 (Dâhiliye Nezareti’nden 

Adana Vilayeti’ne çekilen 7 Ağustos 1338 [1924] tarihli şifre telgraf). 
83Öğütçü, …..Anıları, s.254-259. 
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meydana getirdi. Bu süreç içinde Fransızlar da Ermenilerle beraber Adana’yı işgale 

başladılar.84Adana’nın işgali sırasında Abdülkadir Kemali Bey de ailesini 

Ceyhan’dan Niğde’ye götürdü.Orhan Kemal’in hatıratında aktardığına göre işgal 

sırasında Abdülkadir Kemali Bey’in eşi, annesi, iki kız kardeşi ve iki oğlu ile birlikte 

Ceyhan’dan Niğde’ye gitmiş olduğu anlaşılmaktadır.85 

 Abdülkadir Kemali Bey kaymakamlık yapmak istiyordu ve Dâhiliye 

Nezareti’ne başvurmuştu. Kemali Bey, çocuklarını Bilecik’e göndererek Dâhiliye 

Nezareti tarafından kendisine teklif edilen ve eşkıyalığın hüküm sürdüğü üç kazadan  

(Kirmasti, İnegöl ve Gönen) Kirmasti’yi86 seçti.87 

 Dâhiliye Nazırı Ali Fethi Bey88, Abdülkadir Kemali Bey’in Kirmasti kazası 

kaymakamlığına atanması için izin talebiyle gerekli Padişah iradesi layihasını 27 

Ekim 1918’de  Sadarete gönderdi.89 Ertesi gün (28 Ekim) çıkan irade-i seniyye ile 

Abdülkadir Kemali Bey resmen Kirmasti kazası kaymakamı olarak tayin edildi: 

 “Kirmasti Kazası Kaimmakamlığına birinci sınıf maaş ile Adana Vilayeti 

Umur-ı Hukukiye Müdiri Abdülkadir Kemali Bey tayin kılınmıştır. İşbu irade-i 

seniyyenin icrasına Dâhiliye Nazırı memurdur.”90 

 Sadaret, 31 Ekim 1918 tarihli cevabi yazısıyla Dâhiliye Nezareti’ne 

Abdülkadir Kemali Bey’in Kirmasti Kaymakamlığı’na atanması için gerekli iznin ve 

iradenin alındığını bildirdi ve iradenin onaylı bir suretini gönderdi.91 

 11 Kasım 1918’de Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, devleti savaşa sokan 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin birçok üyesi de Alman denizaltısıyla ülkeyi terk 

                                                
84Nurer Uğurlu, a.g.e.,s.51-52. 
85Orhan Kemal, Baba Evi, s.14. 
86 Günümüzde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesidir. 
87Öğütçü, …..Anıları,  s.259-260. ( Sayın Işık Öğütçü, bildiği kadarıyla Abdülkadir Kemali Bey’in 

babası Bekir Sırkı Bey’in Bilecik’te belediye başkanlığı yaptığını, Kemali Bey’in bu nedenle ailesini 
Bilecik’e gönderdiğini söylemektedir. Bu bilgiyi benimle paylaşan Sayın Işık Öğütçü’ye çok teşekkür 

ederim.) 
88 Ali Fethi Okyar (1880-1943). 
89Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, İ. Dosya Usulü İradeler Tasnifi (DUİT.) 47/27 (Dâhiliye 

Nazırı Ali Fethi Bey’in Sadarete gönderdiği 27 Teşrin-i Evvel 1334 (27 Ekim 1918) tarihli yazı). 
90 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, İ. DUİT. 47/27 (28 Teşrin-i Evvel 1334 [28 Ekim 1918] 

tarihli irade-i seniyye). İradede Padişah VI. Mehmed Vahideddin, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa ve 

Dâhiliye Nazırı Ali Fethi Bey’in imzaları görülmektedir. Bkz. Ek-6. 
91Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, Babıali Evrak Odası (BEO.) 4540/340480 (Sadaretten 

Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 31 Teşrin-i Evvel 1334 [31 Ekim 1918] tarihli yazı). Belgenin tarihi 

olarak tebyiz tarihi alınmıştır. 



   

27 

 

etmişti. İttihat ve Terakki’nin kendisini feshetmesinden sonra Padişah Vahideddin, 

11 Kasım 1918’de Ahmet Tevfik Paşa’yı sadrazamlığa getirmiş92, Tevfik Paşa 

kabinesinin 3 Mart 1919’da istifasından sonra ise 4 Mart 1919’da sadrazamlığa 

Damat Ferit Paşa getirilmiştir.93 Böylece İttihat ve Terakki’nin muhalifi olarak 

kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası yeniden iktidara gelmiş ve İstanbul Hükümeti ülke 

çapında yeniden tutuklamalara başlamıştır.  

 Daha önce Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın iktidara gelmesiyle ülke çapında 

başlatılan tutuklamalardan nasibini alan Abdülkadir Kemali Bey tekrar aynı kaderi 

yaşadı. O esnada  Kirmasti kaymakamı olan Kemali Bey, Ermeni olaylarıyla ilgili 

soruşturma ve kovuşturmalar başlatılınca Bilecik’teki görevi esnasında on sekiz 

Ermeni’nin öldürülmesinden sorumlu tutularak 2 Nisan 1919’da İstanbul 

Hükümeti’nce tutuklanarak İstanbul’a sevk edildi ve Bekirağa Bölüğü’nde 

hapsedildi.94 Abdülkadir Kemali Bey hatıratında, Kirmasti Kaymakamı iken hiçbir 

günahı olmadığı halde Bilecik’te on sekiz Ermeni’nin öldürülmesini emrettiği 

iddiasıyla yedinci kere Bekirağa Bölüğü’ne götürüldüğünü aktarmaktadır. Kemali 

Bey vatanın dört bir yanı İtilaf kuvvetlerince işgal altında bulunduğundan 

hapishanedeki insanların gelecekten umudunu kesmiş kimseler olduğunu gözlemledi 

ve vatanın kurtuluşu için bir şeyler yapmanın gerekliliğine inandı. Bunun neticesinde 

hapishanede kendisini ziyarete gelen arkadaşlarından Hamdi Zeki aracılığıyla 

Beyazıt’taki mühürcülerden birisine “Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” 

ismindeki mührü bir ay içinde hazırlattı, altı maddelik tüzük yazarak suretini de 

Hamdi Zeki’ye verdi. Hamdi Zeki’den bu tüzüğü çoğaltarak vatanına ve milletine en 

çok bağlı olduğunu düşündüğü gençlerin cebine atmasını istedi. O sıralarda Alemdar 

gazetesinde Çerkez Hasan ismindeki bir kişi Türkler aleyhine, Ermeniler lehine 

yazılar yazmaktaydı. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilk faaliyeti Türkler 

aleyhine yazılar yazan Çerkez Hasan’a yazılarına son vermesi için tehdit mektubu 

göndermek oldu. Mektup derhal etkisini gösterdi ve Çerkez Hasan yazılarına son 

verdi. Kemali Bey, İngilizler ve Sarayın, Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 

                                                
92 Dr. Ali Servet Öncü, “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki 

Müzakereleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 49, 2013,s.263. 
93 Halil Yılmaz, “Belçika Basını ve Diplomatik Belgelerine Göre Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin 

Milli Mücadele Karşıtı Politikaları, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 63,2018,s.381-382. 
94Çoker,a.g.e., s.616. 
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İttihatçılardan ve Bekirağa Bölüğü’nden çıktığını tahmin ettiğini, o sıralarda yaver-i 

hazret-i şehriyari olan Mustafa Kemal Paşa’nın Bekirağa Bölüğü’ne gelerek 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni araştırdığını aktarmaktadır.95 

 Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile 

yurdun dört bir yanında işgaller baş göstermiş, müttefikler Anadolu ve Doğu 

Trakya’nın her yerine asker çıkarmaya, türlü yolsuzluklar ve kıyımlara 

başlamışlardır. Bunun neticesinde Anadolu ve Rumeli’de halk vatanını ve haklarını 

korumak için birçok yerel müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurmuş, bu yerel ve dağınık 

cemiyetler Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde toplanan Sivas Kongresi’nde (4 

Eylül 1919) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tek bir çatı 

altında birleştirilmiştir. Abdülkadir Kemali Bey hatıratında açıkça söylemese de 

aslında ilk Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütlenmesini kendisinin 

başlattığını ima etmektedir. Hapishanedeyken bu teşkilatın ismini kendisi bulmuş, 

mührünü kendisi kazıtmış, tüzüğünü kendisi hazırlamış, kısaca memleketin dört bir 

yanında kurulacak olan bu cemiyetlerin ateşini kendisi yakmıştı.  

 Abdülkadir Kemali Bey kendisine yüklenen suçun yetkili mahkemesinin 

Bursa Divan-i Harb olduğunun anlaşılması üzerine Bursa Divan-ı Harb’e sevk 

edilmiş, yapılan yargılama sonucunda ise suçlu bulunmayarak aklanmıştır. Kemali 

Bey Adliye Nezaretine başvurması ile Kastamonu Bidayet Mahkemesi Savcılığına 

atanmıştır.96Abdülkadir Kemali Bey’in Birinci Büyük Millet Meclisi’ne mebus 

olarak seçilmeden önce yaptığı son iş Kastamonu Merkez Müdde-i Umumiliği 

(Savcılığı) olmuştur.97 

 Abdülkadir Kemali Bey’in hatıratında 1918-1919 yıllarında Kirmasti 

kaymakamlığında bulunduğu zamandan 1937 yılına kadar olan kısım kayıptır.98 

Osmanlı Arşivi’nde bulunan 24 Temmuz 1919 tarihli bir belgede Sayda Kazası 

Bidayet Mahkemesi Reisi Abdülkadir Kemali Efendi’nin Karaman Bidayet 

Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne atandığına dair bir bilgi vardır.99Ancak başka bir 

                                                
95 Öğütçü, ……Anıları, s.288-290. 
96Çoker,a.g.e.,s.616; Öğütçü, …...Anıları, s.11-12. 
97TBMM Arşivi, Tercüme-i Hal Dosyası, Sicil No: 259. 
98 Öğütçü, ……Anıları, s.11. 
99Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, BEO. 4583/343725(Sadaretten Adliye Nezareti’ne gönderilen 

24 Temmuz 1335 (1919) tarihli yazı). 
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kaynakta bu bilgiye rastlanmadığından burada ismi geçenin tez konusu Abdülkadir 

Kemali Bey olmama ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. 

1.7. İlk Yayın Faaliyetleri 

 Çeşitli kaynaklarda Abdülkadir Kemali Bey’in tahsil hayatı esnasında 

çıkardığı üç derginin ismi verilmektedir. Bunlar sırasıyla Mehtab, (Musavver) 

Erganun ve Şebtab’dır. Erganun ve Şebtab’ın künyelerinde Abdülkadir Kemali 

Bey’in isminin bulunması kuşkuya yer bırakmamaktadır. Ancak Mehtab’ın nüshaları 

incelediğinde Abdülkadir Kemali Bey ile ilgili hiçbir bağlantıya rastlanmamaktadır. 

Bununla birlikte başta TBMM Albümü olmak üzere birçok kaynakta Abdülkadir 

Kemali Bey’in Mehtab dergisinin sahibi olduğu veya derginin kendisi tarafından 

çıkarıldığı belirtilmektedir. Ancak bu bilginin hangi kaynaktan geldiği 

belirtilmemektedir.100 Mehtab dergisi üzerine yapılmış akademik çalışmalarda da 

Abdülkadir Kemali Bey’in bağlantısını ve ilgisini gösteren bir bilgi yoktur.101 En 

önemli bağlantı şüphesiz Şebtab dergisinin, 15 sayı çıktıktan sonra kapatılan Mehtab 

dergisinin devamı niteliğinde olmasıdır. Abdülkadir Kemali Bey’in Mehtab dergisini 

çıkaran İttihatçı kadro içinde yer almış olması muhtemel olduğundan, dergiden 

burada kısaca bahsetmek uygun olacaktır. 

1.7.1.Mehtab Dergisi  

 Mehtab dergisinin 1 numaralı sayısı 10 Temmuz 1327 (23 Temmuz 1911) 

Pazar günü yayımlanmıştır. Derginin imtiyaz sahibi Mehmed Tahir*, sorumlu 

müdürü ismi Mehmed Faik** olarak belirtilmektedir.102 Gazetenin sorumlu müdürü 

Mehmed Faik (Asal) Bey, etrafında topladığı birçok güzide, heveskâr gençlerle bu 

                                                
100Örneğin bkz. TBMM Albümü (1920-2010), s.41; İstiklâl Mahkemeleri, TBMM Kütüphane ve 

Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Cilt 1, Ankara, 2015, s.12; Hasan Türker, “Abdülkadir Kemali 
Öğütçü’nün Gazetecilik Yılları”, Toplumsal Tarih, Sayı 71, 1999, s.47; Nazım Hikmet Polat, 

“Musavver Erganun Dergisi”, TÜBAR,Sayı: 15, 2004, s.42; Fahri Çoker, a.g.e, s.615; Efdal 

Sevinçli,” Yaman Bir Muhalif Abdülkadir Kemali ( Öğütçü) Bey Üzerine Notlar”, Tarih ve Toplum, 

Sayı: 25, 1986,s.50. 
101 Örneğin bkz. Ahmet Topcu, Mehtâb, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005. 
* Kesin bilgi olmasa da Bursalı Mehmed Tahir Bey (1861-1925) olmalıdır. 
** Mehmet Faik Asal (1889-1958). 1943-1946 Yedinci Yasama Dönemi’nde Denizli milletvekili olan 

Mehmet Faik Asal’ın TBMM Albümü’ndeki özgeçmişinde Mehtab dergisiyle ilgili hiçbir bilgi 

yoktur. Bkz. TBMM Albümü (1920-2010), s.387.   
102Mehtab,Numero:1, 10 Temmuz 1327 (23 Temmuz 1911), s.1. 
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dergiyi kendisinin çıkardığını belirtmektedir.103 Mehmed Faik Bey tarafından ismi 

verilmese de aynı yaşta (22) oldukları Abdülkadir Kemali Bey de muhtemelen bu 

gençler arasındaydı. Abdülkadir Kemali Bey’in derginin idaresinde etkin bir 

konumda olmasına rağmen, ismini ön plana çıkarmak istememesi de akla 

gelmektedir. Hem kendisini, hem de yeni çıkacak olan dergiyi, kendisine muhalif ve 

düşman kesimlerden korumak istemiş olabilecektir. Kemali Bey, daha önce de 

değinildiği gibi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde fedailiği ve militanlığı ile 

tanındığından zaten önemli bir kesimin düşmanlığını kazanmıştı. 31 Mart Olayı 

esnasında İstanbul’dan ayrılmak zorunda da kalmıştı. Bu nedenle aynı yaştaki 

arkadaşı Mehmed Faik Bey’in isminin sorumlu müdür olarak yazılmasını derginin 

esenliği açısından doğru görmüş ve onaylamış olabilecektir. 

 Mehtab’ın ilk sayısında adres olarak “Tanin idarehanesi” gösterilmiş, her nevi 

evrak ve mektubun Mehtab’ın sorumlu müdürü adına bu adrese gönderilmesi 

istenmiştir.* Her ne kadar bir mecmua (dergi) görünümünde olsa da Mehtab’ın 

isminin altındaki tanıtım yazısında “edebi, fenni, ictimai teceddüd ve inkılab-ı fikrîye 

hadim ceride-i üsbuiyyedir (edebi, fenni, toplumsal yenilik ve inkılap fikrine hizmet 

eden haftalık gazetedir)” yazmaktadır. Yine ilk sayfada bir uyarı yazısıyla “yevm-i 

neşri ilan-ı hürriyetin ilk gününe müsadif ve bundan dolayı serşar-ı iftihar olan 

Mehtab’ın”104 16 sayfa olarak yayımlanmasının planlandığı, ancak zamanın izin 

vermemesinden dolayı ilk sayıda bunun başarılamadığı, gelecek sayılarda tam 16 

sayfa olarak birçok faydalı makaleyi içerecek şekilde yayınlanacağı 

duyurulmaktadır.105 

 Mehtab’ın amacı ve uğraşı alanı ilk sayıda “Meslek ve Amal” başlığı 

altındaki yazıda açıkça belirtilmektedir. Derginin amacı, elinden geldiği, gücünün 

erdiği kadar yenilik ve inkılap düşüncelerine çalışmak; toplumsal gelişim ve 

                                                
103 Ercan Haytoğlu, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Savrulan Bir Hayat: Mehmet Faik Asal (1889-1958), 

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 63, Ankara, 2005, s.1000. 
*Derginin 5. sayısında bu ibare kaldırılıp yerine “mahall-i idare (idare yeri)” olarak “Çemberlitaş 

civarında Arnavut Hanı, No: 25” adresi son sayı olan 15. sayıya kadar devam etmiştir. ( Derginin 

fiyatı 40 paraydı.İstanbul ve taşra için bir senelik abonelik 50, altı aylık abonelik 30 

kuruştu.Bkz.Mehtab, Numero:1, 10 Temmuz 1327 (23 Temmuz 1911),s.1.) 
104 Bu ifade günümüz Türkçesine şöyle çevrilebilir: “Yayın günü hürriyetin ilanının (İkinci 

Meşrutiyet’in ilanı kastedilmektedir) ilk gününe rastlayan ve bundan dolayı iftihar dolu olan 

Mehtab’ın”. 
105Mehtab,Numero:1, 10 Temmuz 1327 (23 Temmuz 1911), s.1. 
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olgunlaşmaya faydalı gördüğü gerçekleri ve hayatın hikmetini alışılmış düzene ne 

kadar ters olursa olsun bütün açıklığıyla ortaya koymaktı. Gerçekleri yazmaktan ve 

savunmaktan korkmayacaktı. Vatanın, toplumun maddi ve ruhi hayatını kemiren 

evhama, hurafelere ve batıl inançlara isyan edecekti. Akıl ve hikmet çerçevesinde 

oldukça cesur yazı yazan kişilere Mehtab’ın “safahat-ı inkılabı” daima açık 

olacaktı.106 Derginin programı Abdullah Cevdet tarafından şöyle açıklanmıştır: 

“Zulmet-i muhiteyi çak etmek, hurafat ve ananatın, menkulat ve mevhumatın tahdid 

ettiği hudud-ı efkârı sağ tarafa, sol tarafa, her tarafa doğru basıp, sürüp 

genişletmektir”.107 

 Kapatılıncaya kadar geçen sürede 15 sayısı yayımlanan Mehtab’da birçok 

isim makale ve şiirleriyle katkıda bulunmuşlardır. Bunlar arasında Abdullah Cevdet, 

Şirvanlı Mehmed Hadi, İskender Fahreddin, Süleyman Sırrı, İdris Sabih, Dr. Hikmet 

Refik, İsmail Zühdü, Ahmed Kemal, Dr. Esad Kemal, Selim Rıfkı ön plana 

çıkmaktadır. Yazar olarak “Mehtab” ismi verilerek de yazılar yayımlanmıştır. Ayrıca 

Şayeste Narin, Sadiye Vesile, Belkıs Seniha, Hayriye Melek Hunc (Hunç) gibi 

kadınların da yazıları ve şiirleriyle dergide yer alması önemlidir. 

 Mehtab’ın 15. ve son sayısı 20 Teşrin-i Evvel 1327 (2 Kasım 1911) tarihlidir. 

Şeyhülislam ve din adamlarının Divan-ı Harb’e yaptıkları şikâyetlerin de etkisiyle 

dergi kapatıldı. Müdür Mehmed Faik, Mehmed Hadi ve İskender Fahreddin Beyler 

Divan-ı Harb’e sevk edildiler. Uzun süren yargılama sonucunda Mehmed Faik ve 

İskender Fahreddin Beyler beraat ederken, Mehmet Hadi Bey ise sürgün cezası 

aldı.108 

 Mehtab’ın kapatılmasına neden olan esas faktör o dönemde oldukça radikal 

ve batıcı görünen fikirleri savunan, bu yönde devleti ağır bir üslupla eleştiren 

yazılara yer vermesiydi. Özellikle her bakımdan kadın-erkek eşitliğini savunan, bu 

yönde adım atılmadığı için idarecileri suçlayan, devletin içinde bulunduğu durumu 

ağır bir dille eleştiren yazılar, muhafazakâr İttihatçı çevrelerin bile tepkisine yol 

                                                
106 “Meslek ve Amal”, Mehtab,Numero:1, 10 Temmuz 1327 (23 Temmuz 1911), s.1. 
107 Abdullah Cevdet, “Mehtab’a”, Mehtab,Numero:2, 17 Temmuz 1327 (30 Temmuz 1911), s.9. Bu 

ifade günümüz Türkçesiyle “Çevreleyen karanlığı yırtmak, hurafeler, gelenekler, rivayetler ve 

kuruntuların kısıtladığı fikirlerin sınırlarını sağ tarafa, sol tarafa, her tarafa doğru basıp, sürüp 

genişletmektir”şeklinde çevrilebilir. 
108Haytoğlu, a.g.e., s.1001. 
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açmış, derginin kapatılmasında önemli rol oynamıştır. Derginin kapatılmasında 

“bardağı taşıran son damla” şüphesiz 15. ve son sayıda, özellikle Divan-ı Harb’e 

sevk edilecek Mehmed Hadi ve İskender Fahreddin Beylerin yazılarında aranmalıdır. 

 Bunlardan en önemlisi ve şüphesiz tek başına bile derginin kapanmasına yol 

açabilecek bir yazı 15. sayının ilk üç sayfasında (193-196. sayfalar) bulunan 

“İctimaiyyat: Mefluc Millet, Perişan Cemiyet (Toplumbilim: Felçli Millet, Perişan 

Toplum)” başlıklı, Mehmed Hadi Bey’in kaleme aldığı başyazıdır. Mehmed Hadi 

Bey, özetle yazısında Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu Müslüman milletleri 

sağlığını ve kuvvetini kaybetmiş, felçli, titrek, perişan ve sefil halde sürüklenen, kapı 

kapı dilenen, servet ve kuvvet sahiplerinden medet uman hasta ve aciz mahlûkata 

benzetmektedir. Yazısında Batılı devletlerin kuvvet ve ihtişamı karşısında kalan ve 

onlardan “yaşam ilacı” dilenen hasta, fakir ve felçli milletlerin, bu güçlü devletler 

karşısında alaycı, mağrur, yakıcı sözler ve tavırlara maruz kaldığını belirtmektedir. 

Bunun sebebini ise şöyle açıklamaktadır:  

 “Biz bugün hastayız. Mefluc bir milletiz…Bir millet-i fakire ve marizayız. 

Meflucuz. Çünkü; mecmua-ı mevcudiyetimizi teşkil eden, endam-ı hayatımızın bir 

nısfı, bir nısf-ı latifi olan nisvanımız emraz-ı esatiriyye ile hareket ve faaliyet-i 

tabiiyyesini tatil etmiş, sözün doğrusu tatil ettirilmiştir.”109 

İtalya ile Trablusgarp Savaşı’nın henüz başladığı bir dönemde, Mehmed Hadi Bey’in 

kadın haklarını savunurken Osmanlı Devleti’ni ve Müslüman milletleri çok ağır 

kelimeler ve benzetmeler kullanarak eleştirmesi Mehtab’ın sonunu getirmiştir. 

Mehtab’ın devamı olarak 19 Şubat 1912’de çıkarılan ve sadece üç sayılık bir ömrü 

olan Şebtab dergisinde, Mehtab’ın kapatılma sebebi şöyle açıklanmaktadır: 

 “Mehtab bazı mutaassıb ve zulmetpesend eşhasın şikâyeti, Mehtab’ın Tanin 

matbaasında tab’ olunmasından dolayı muhalefet, garazkârlık namına her şeyi irtikabdan 

çekinmeyen bir gazetenin jurnali! üzerine Divan-ı Harb tarafından tatil edilmişti.”110 

                                                
109Mehmed Hadi, “İctimaiyyat: Mefluc Millet, Perişan Cemiyet”,Mehtab,Numero:15, 20 Teşrin-i 

Evvel 1327 (2 Kasım 1911), s.193-194. 
110 “Mehtab’ın Tatili, Şebtab’ın İntişarı”, Şebtab, Numero: 1(16),16 Şubat 1327 (29 Şubat 1912), 

s.224. 



   

33 

 

1.7.2. Musavver Erganun Dergisi 

 Abdülkadir Kemali Bey, Musavver Erganun dergisini 28 Ekim 1911 tarihinde 

yayımlamaya başlamıştır. Dergi ilk dört sayısında başında “musavver” (resimli) ön 

adını taşırken, beşinci sayısından itibaren yalnızca “Erganun (org)” ismi ile çıkmıştır. 

(Musavver) Erganun Dergisi 15 Teşrin-i Evvel 1327 (28 Ekim 1911)-16 Kanun-i 

Sani 1327 (29 Ocak 1912) tarihleri arasında toplam 7 sayı yayımlanmıştır. 

 İkinci Meşrutiyet Devri süreli yayınlarına bakıldığında birçoğunun resimli bir 

şekilde basıldığı görülmektedir. Bu dönemde yayımlanan gazetelerin, dergilerin 

resimli basılması olağan bir durum halini almıştır. Basın hayatının resimli olmasının 

sebepleri arasında gazetelerde çıkan haberlere inandırıcılık katmak, okuyucuların 

ilgisini çekmek, basılan gazetelerin, dergilerin itibarını arttırmak gibi hususlar 

gösterilebilir. Musavver Erganun dergisi de okuyucuların ilgisini çekebilmek, 

vermek istediği mesajları daha inandırıcı ve itibarlı kılmak adına resimli basılmayı 

tercih etmiş ve bu nedenle de isminin önüne başlangıçta “resimli” anlamına gelen 

“musavver” sıfatını almıştır. 

 Farsça bir kelime olan ve “org” anlamına gelen “erganun” ise İkinci 

Meşrutiyet döneminde, Fecr-i Ati edebiyatı topluluğunun etkisiyle moda olan bir 

kelimedir. “Org” birçok müzik aletinin seslerini veren bir enstrüman olarak “ahenk” 

kavramının sembolü olmuştur.111 

 Derginin 15 Teşrin-i Evvel 1327 (28 Ekim 1911) tarihli sayısında “sahib-i 

imtiyaz” (imtiyaz sahibi) “Sıdkızade: Abdülkadir Kemali” şeklinde verilmiştir. İlk 

sayıda derginin müessisleri (kurucuları) olarak Emin Hicri ile İsmail Kemali’nin 

isimleri yer almaktadır. Derginin adresi Babıali Ebussuud Caddesi’nde Matbaa-i 

Hukukiye, «Erganun» olarak gösterilmiştir.112 Derginin diğer sayılarında “sahib-i 

imtiyaz” ibaresi kaldırılarak yerine“müdir-i mesul” (sorumlu müdür) ifadesi 

konulmuş ve aynı şekilde “Sıdkızade: Abdülkadir Kemali” ismi verilmiştir. Derginin 

kurucuları olarak Emin Hicri ismi kaldırılmış, yerine Abdülkadir Kemali Bey’in 

isminin baş harflerini gösteren ع (ayın) ve ك (kef) harfleri ile İsmail Kemali’nin 

isimleri yer almıştır.113 Derginin adresi ilk dört sayısında “Babıali Ebussuud 

                                                
111Polat,a.g.e., s.41-42. 
112 Musavver Erganun, Numero: 1, 15 Teşrin-i Evvel 1327 ( 28 Ekim 1911), s.1. 
113MusavverErganun, Numero: 2, 1 Teşrin-i Sani 1327 (14 Kasım 1911), s.17. 
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Caddesindeki Matbaa-i Hukukiye” gösterilirken, 5, 6 ve 7. sayılarında derginin idare 

yeri “Çemberlitaş’ta Arnavud Han, Numara: 1” olarak belirtilmiştir.114 

 Erganun isminin altındaki tanıtım yazısında “ilmi, fenni, felsefi, ictimai, edebi 

risaledir” yazmaktadır. Derginin ilk sayısındaki “İlk Söz!” başlıklı yazıda derginin 

amacı ve politikası kısaca açıklanmaktadır: 

 “Erganun; memleketimizde bir inkılab-ı ilmi ve fenni husule getirerek, bugünün 

hayat-ı milelinde lüzumu kati olan teceddüdat-ı ictimaiyeye çalışacaktır. Erganun; plakları 

fen ve felsefe ile dolu olduğu halde daima irfan terennüm edecektir. Erganun; bütün 

terennümatından her Osmanlıyı seviye-i fikriyyesine göre müstefid ettirerek ciddiyet ve 

sebatını, teşnegan-ı irfanın derece-i iltifatı nisbetinde artıracaktır. Hulasa Erganun; vatanın 

en münevver ve benam evlatlarının muavenetiyle alem-i matbuatta uhdesine düşen vazifeyi 

ilelebet ifa eyleyecektir.”115 

 Erganun dergisine birçok isim şiir ve makaleleri ile katkıda bulunmuştur. 

Bunlar arasında İsmail Hakkı, Enis Avni (Aka Gündüz), Hamdullah Suphi 

(Tanrıöver), Şahabeddin Süleyman, Yakub Salih, Mehmed Asım, Midhat Cemal, 

Nüzhet Haşim, Mustafa Haluk ve Celal Sahir gibi isimler gösterilebilir. 

 Abdülkadir Kemali Bey derginin 1. sayısında “Tefrik-i Kuva” (Kuvvetler 

Ayrılığı) isimli bir yazı yazmıştır. Yazı 2. sayıda da devam etmiş ve sonlanmıştır.116 

Yazısına “Hukuk-ı efrada karşı kefalet-i umumiye temin ve kuvvetler tefrik edilmeyen 

cemiyetlerde meşrutiyet yoktur”117 ifadesiyle başlamaktadır. Abdülkadir Kemali Bey, 

bir devletin fertlerinin hukukunu korumayı üzerine alması ve kuvvetler ayrımını 

sağlaması gerektiğini, eğer bu şartlar bir toplumda yoksa orada özgürlükçü, 

demokratik bir meşrutiyet rejiminden bahsedilemez olduğunu savunmaktadır. 

“Vahdet-i Kuva” (kuvvetler birliği) olan toplumlarda yasama, yürütme ve yargı 

güçleri tek bir elde toplanırken, “Tefrik-i Kuva” (kuvvetler ayrılığı) olan toplumlarda 

bu güçler ayrı ellerde toplanır. Kuvvetler ayrılığı demokratik, özgürlükçü biryönetimi 

ifade ederken, kuvvetler birliği demokratik olmayan istibdad rejimini ifade 

etmektedir.  

                                                
114Erganun, Numero: 5, 19 Kanun-ı Evvel 1327 (1 Ocak 1912), s.65. 
115 “İlk Söz”, Musavver Erganun, Numero:1, 15 Teşrin-i Evvel 1327 (28 Ekim 1911), s.1. 
116 Abdülkadir Kemali, “Tefrik-i Kuva”, Musavver Erganun, Numero:1, 15 Teşrin-i evvel 1327 (28 

Ekim 1911), s.15-16; Numero:2, 1 Teşrin-i Sani 1327 (14 Kasım 1911), s.30-31.   
117  Bu ifade günümüz Türkçesine şöyle çevrilebilir: “Bireylerin hukukunu korumayı üzerine almayan 

ve kuvvetler ayrımını yapamamış toplumlarda meşrutiyet yoktur”. 
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 Fransa İnkılabı’ndan sonra, Konvansiyon meclisi* kralın idamına karar 

verdikten sonra, bütün kuvvet ve salahiyeti kendisinde toplamış ve kuvvetler ayrılığı 

ilkesini yok saymıştı. Abdülkadir Kemali Bey de bu tarihi olayın ışığında, “Tefrik-i 

Kuva” yazısında Fransız Devrimi’nin ardından yapılan tartışmalar ve 

Montesquieu’nun “Ruh’ül Kavanin (Yasaların Ruhu)” adlı eserini de kullanarak 

kuvvetler ayrılığının önemini açıklayan ve savunan bu yazıyı kaleme almıştır. 

Kuvvetler ayrılmadıkça, istibdat mahvedilmiş demek değildi. Yasama ve yürütmenin 

ayrı olmadığı bir ortamda hürriyet de yoktu. Abdülkadir Kemali Bey, daha sonra 

Meşrutiyet rejimlerinde ve özellikle Osmanlı Devleti’nde yasama ve yürütme 

kuvvetlerinin işleyişi ve geçmişi hakkında bilgi vermektedir. Ardından üçüncü bir 

kuvvet olarak akla gelen “kuvve-i adliye” (yargı kuvveti) kavramını tartışmaya ve 

açıklamaya, diğer kuvvetlerle olan ilişkisini değerlendirmeye girişmektedir.118 

Yazısının son bölümünde Kanun-ı Esasi’de yargılamaya ilişkin maddeleri açıklayan 

Abdülkadir Kemali Bey, mahkemelerin her türlü dış müdahaleden uzak olduğunu 

belirtmektedir. Abdülkadir Bey, mülki memurların işleyecekleri suçlardan dolayı 

nasıl yargılanacakları konusuna da değinmiş, Fransa kanunlarından da örnekler 

vermiştir.119 Yazısının sonunda makalesinde savunduğu fikri kısaca özetlemiştir: 

 “Hulasa: Tefrik-i Kuva kaidesinin vazından maksad: Hukuk-ı efradı temin için bir 

tedbir-i ihtiyati olmakla beraber, devletin menafi-i umumiyye-i esasiyesi; kuvve-i teşriyye ve 

icraiyyenin muvazenet dairesinde idare-i umur eylemesiyle kabil olabileceğinden kuvvetlerin 

yekdiğerine müdahalesi her iki menfaatin de ihlalini intac eder.”120 

          Abdülkadir Kemali Bey derginin 4. sayısında “Müzaheret-i Adliye Kanunu” 

başlıklı yazısının 1. bölümünü yazmış, yazıyı 5. sayıda da devam ettirerek 

sonlandırmıştır. 121 Tanzimat’tan sonra her alanda yüzünü yavaş yavaş Batı’ya dönen 

Osmanlı Devleti’nde hukuk ve adli teşkilat alanında da birtakım yeniliklere gidilmiş 

ve ilk olarak adli yardım konusu ele alınmıştır. II. Meşrutiyet döneminde ise bu adli 

                                                
* Konvansiyon Meclisi: Fransız Devrimi sonrası 1792-1795 tarihleri arasına denk gelen Birinci 

Cumhuriyet Döneminin meclisi.  
118 Abdülkadir Kemali, “Tefrik-i Kuva”, Musavver Erganun, Numero:1, 15 Teşrin-i evvel 1327 (28 

Ekim 1911), s.15-16. 
119 Abdülkadir Kemali, “Tefrik-i Kuva”, Musavver Erganun, Numero:2, 1 Teşrin-i Sani 1327 (14 

Kasım 1911), s.30-31. 
120 Abdülkadir Kemali, “Tefrik-i Kuva”, Musavver Erganun, Numero:2, 1 Teşrin-i Sani 1327 (14 

Kasım 1911), s.31. 
121 Abdülkadir Kemali, “Müzaheret-i Adliye Kanunu (1)”, Musavver Erganun,Numero:4, 2 Kanun-ı 

Evvel 1327 (15 Aralık 1911), s.56-57; Numero:5,19 Kanun-ı Evvel 1327 (1 Ocak 1912),s.79-80. 
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yardım konusu daha kapsamlı olarak ele alınmış, bu doğrultuda Adliye Nezareti 

tarafından bahsi geçen “Müzaheret-i Adliye Kanunu” hazırlanmıştır. Bireylere hukuk 

alanında yardım etmek maksadıyla hazırlanan bu kanuna göre, mahkeme ve avukat 

masraflarını karşılayacak gücü olmayan hak sahipleri geçici olarak bu masraflardan 

muaf tutulacaktı. Bu kanunun amacı zengin fakir ayrımı gözetmeden herkesin adalet 

önünde hakkını arayabilmesini sağlamak, bireylere hak ve hukuku eşit bir şekilde 

dağıtabilmekti.122 Kemali Bey, bu kanunun önemini vurgulayan şu sözlerle yazısına 

başlar: 

“Cemiyet-i siyasiye-i beşeriyyenin devam ve bekası, terakki ve umranı hak ve adlin tamami-i 

tatbikini teminle kaimdir. Efradın hukuk-ı şahsiyye ve adiyyesini halelden sıyanet için tanzim 

edilegelmekte olan birçok kavanin ve nizamat meyanında hikmet-i hukuk nokta-i nazarından 

“Müzaheret-i Adliye” kanununun büyük bir mevki-i ameliyesi vardır.”123 

 Abdülkadir Kemali Bey, yazısının devamında Müzaheret-i Adliye 

Kanunu’nun neden önemli olduğunu örnekler vererek açıklamaktadır. Özellikle 

zengin, fakir ayrımı olmadan bireylerin haklarını yargı yoluyla aramaları hususunda 

bu kanunun önemini vurgulayarak hakkın büyüğü küçüğü olmayacağı gibi zamana, 

mekâna ve kişilere göre de değiştirilemeyeceğini, hakkın herkes için, her yerde eşit 

olduğunu belirtmektedir. Daha sonra “Müzaheret-i Adliye Kanunu” tasarısının ilk 

maddesi hakkında açıklamalar ve değerlendirmelerde bulunarak yasanın amacını ve 

ne denli önemli olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Bu kanun gereğince her şahsın 

kanun huzurundaki eşitliği kabul edilmekteydi. Kanun avukatların ücreti, her türlü 

vergi gibi mahkeme masraflarından fertleri koruyacaktı. Abdülkadir Kemali Bey, 

hem yazısının özünü, hem de kanunu şöyle özetlemektedir:  

 “Hulasa: Bütün masarif-i mahkeme netice-i hükme kadar tecil olunmak 

şartıyla ihkak-ı hakk ettirmek yine bu kanun mucibince bir fakir için daire-i imkâna 

giriyor.”124 

 Abdülkadir Kemali Bey derginin 5. sayısında “Müzaheret-i Adliye Kanunu” 

başlıklı yazısının 2. bölümünü yayımlamıştır.125 Abdülkadir Bey, yazısına kanun 

                                                
122 Fatmagül Demirel, “Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Yargı Kurumu”, OTAM, Sayı:29, Bahar 

2011,s.83-84. 
123Abdülkadir Kemali,” Müzaheret-i Adliye Kanunu(1)”, Musavver Erganun, Numero:4, 2 Kanun-ı 

Evvel 1327 (15 Aralık 1911),s.56. 
124A.e., s.57. 
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tasarısının ikinci maddesini açıklayarak başlamaktadır. Yasanın bu maddesi “kimlere 

bikudret (güçsüz) denilebileceğine dair bilgi vermekteydi”.126 Abdülkadir Kemali 

Bey, bireylerin fakirliğini göstermek üzere mahalle muhtar ve imamlarından alınacak 

ilmühaberlerin suiistimale yolaçabileceğine dikkat çekip, yasanın bu maddesi 

hakkında eleştiri ve görüşlerini açıklamıştır. Daha sonra sekizinci madde hakkında 

bilgi vererek, yanlış bulduğu bu maddeyi sert şekilde eleştirmiştir. Abdülkadir 

Kemali Bey’e göre sekizinci maddenin içeriği halkı, “yalan yanlış, aynı zamanda 

birçok bilüzum (lüzumsuz) muamelatla uğraşmaya ve bittabi sahtekârlık icrasına 

mecbur” edecekti. Hâlbuki adaletin temini için adli işlemlerin mümkün mertebe 

pratik bir surette olması gerekmekteydi.127 

 Erganun dergisinin 7.sayısında Kemali Bey “Tarih-i İlm-i Hukuktan(1) –

Hintliler-” başlığıyla son yazısını yayımlamıştır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere 

Abdülkadir Kemali Bey, aslında derginin bu son sayısında bir yazı dizisine başlamak 

istemiştir. Hintliler’den başlayarak hukuk ilminin tarihçesinden bahseden bir yazı 

dizisini tasarladığı anlaşılmaktadır. Nitekim makalesine yazı dizisinin amacını 

özetleyen bir ifadeyle başlamıştır. Kültür seviyesi çok düşük milletler içinden bile 

25-30 asır önce birçok kanun koyucuların ortaya çıkıp, asırlarca uyulan ve hatta 

bazıları günümüze kadar ulaşan kural ve yasalar tesis ettiklerini belirtmiştir. 

Hindistan, Çin, İran, İbrani ve Arnavut medeniyetlerinden örnekler verdikten sonra, 

Hintlilerin geleneksel ve ilkel manu* kanunları hakkında bilgi vermeye başlamıştır. 

Hintlilerin rivayetine göre dünyaya on dört manu geleceğini, bu manuların şimdiye 

kadar altısının gelmiş olduğunu, yüzlerce hüküm ve kanun koymuş olduklarını 

yazmıştır. Kemali Bey, yazısında manular tarafından konulan kanunların içeriğinden 

ve özellikle suçlu olan kişinin Brahman meclisleri tarafından nasıl tespit edildiğinden 

kısaca bahsetmiştir: 

 “Maznunun elini, ayağını bağlayıp bir çembere çivileyerek otuz defa döndürmek. 

Veyahud, derece-i harareti tahammülün pek fevkinde olan sıcak bir havuz içerisine atarak 

yirmi dakika devam eden duayı okumak. İşte bu iki tarikden Brahmanlar dilediklerini 

                                                                                                                                     
125 Abdülkadir Kemali, “Müzaheret-i Adliye Kanunu (2)”, Musavver Erganun,Numero:5, 19 Kanun-

ı Evvel 1327 (1 Ocak 1912), s.79-80. 
126A.e., s.79. 
127A.e., s.80. 
*Manu: Hint mitolojisinde hem yasa koyucu olarak hem de insan türünü imal eden, insanların atası 

olarak kabul edilen bilge kişi. 



   

38 

 

mücrime tatbik ederler. Mesela birincisinde çembere çivili olan mücrim otuz defa şiddetle 

çevrilmesinden müteessiren ölmezse bigünahdır. Şayed sıcak suya atılan maznun dua 

bittikten sonra sağ olarak çıkarılır ve derileri soyulmadığı anlaşılırsa fail-i cürm olmadığına 

hükmedilerek bırakılır. Brahman meclislerinin ita eyledikleri hükümler, ne kabil-i istinaf ve 

ne de kabil-i temyiz değil bir karar-ı katidir.”128 

 Kemali Bey’in hukuk biliminin tarihine ilgi gösterdiğini, ilkel ve günümüzde 

kabul edilemez vahşilik de olsa bile kadim zamanlardaki medeniyetlerin kanunlarını 

ve uygulamalarını araştırdığını ve okuyucuya naklettiğini görmekteyiz. Abdülkadir 

Kemali Bey, okuyucular için tarihsel bilgi vermenin yanında, onların ilgisini 

uyandırmak amacıyla da bu tarz bir yazı dizisine başlamış olmalıdır. 

1.7.3. Şebtab Dergisi 

 İsmi Farsça’da “ateşböceği” anlamına  gelen Şebtab dergisi, kendisini daha 

önce 15 sayı çıkarılan Mehtab dergisinin devamı şeklinde kabul etmiş ve 

numaralanışı “1(16), 2(17)….” şeklinde yapılmıştır. Sayfa numarası da Mehtab’ın 

15. ve son sayfası olan 208 esas alınarak, 209’dan itibaren devam etmiştir. Şebtab 

yayın hayatına Erganun’un son sayısı (29 Ocak 1912) yayımlandıktan tam bir ay 

sonra, yani 16 Şubat 1327 (29 Şubat 1912) Perşembe günü başlamıştır. Mehtab’ın 

son sayısından (2 Kasım 1911) ise 3 ay 27 gün sonra yayımlanmıştır. Şebtab 

dergisinin uzun ömürlü olmadığı ve günümüze ulaşan nüshalarından sadece üç sayı 

yayınlandığı anlaşılmaktadır. 

 Şebtab dergisinin imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü olarak Sıdkızade 

Abdülkadir Kemali Bey’in ismi verilmiştir. Kemali Bey’in ismi baş harflerini 

gösteren ع (ayın) ve ك (kef) harfleri ile gösterilmiştir. Derginin genel müdürü Mehtab 

dergisinin sorumlu müdürü Mehmed Faik’di. Derginin idare yeri de Mehtab’ın 5. 

sayısından itibaren kullanılan adresle aynıydı: “Çemberlitaş civarında Arnavud Han, 

numero 25”. Şebtab’ın tanıtım yazısında da Mehtab’la aynı yazıyı görmekteyiz: 

“Edebi, fenni, ictimai teceddüt ve inkılab-ı fikrîye hadim ceride-i üsbuiyyedir.”129 

 Mehtab dergisinin her bakımdan devamı olan Şebtab’da görünüşte en önemli 

fark Abdülkadir Kemali Bey’in isminin sahib-i imtiyaz ve müdir-i mesul olarak 

                                                
128 Abdülkadir Kemali, “Tarih-i İlm-i Hukuktan”, Erganun, Numero:7, 16 Kanun-ı Sani 1327 (29 

Ocak 1912), s.110. 
129Şebtab, Numero: 1(16), 16 Şubat 1327 (29 Şubat 1912), s.209. ( Derginin fiyatı 40 paraydı.) 
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ortaya çıkmış olmasıdır.  Bu durum, Abdülkadir Kemali Bey’in Mehtab dergisi ile 

doğrudan bağlantısını kuvvetlendirmektedir.  Nitekim Şebtab dergisinin Mehtab’ın 

devamı olduğunu ve Abdülkadir Kemali Bey’in Mehtab’ın da kurucu kadrosu içinde 

yer aldığını, ilk sayfasında yayımlanan “İfade-i Şebtab” yazısındaki cümleler belli 

etmektedir:  

 “Biz Mehtab’ı tesis etmiştik. Çünkü biz muhitimizi gece bulmuştuk, bu geceyi 

Mehtab’a muhtaç görmüştük. Zalim bir gece, nurdan tiksinen, nurdan iğrenen bir gece. 

Rahim, fedakâr, cömert ellerimizle bu geceye biraz ışık getirmeye başlamıştık. Zalim 

zulmetin mazlum zulmetzedeleri, rehakâr elleri satırlarla doğradılar… Aynı fedakârlık için 

belki ve aynı fedakârlığa aynı mükâfatı görmek için ellerimiz tekrar canlanıyor, tekrar 

tahassul ediyor… Mehtab’ın da Şebtab’ın da yolu birdir ve aynıdır. Ve hiç şüphe etmiyoruz: 

Mecmuamız bir ihtiyac-ı milli ve tekamülinin semeresidir. Bu ihtiyaç mevcutoldukça onu 

tatmin edecek teşebbüslerin önüne geçmek bisuddur. Mehtab olmasın, Şebtab olmasın, bunu 

isteyenler zulmeti kaldırsınlar, geceyi devirsinler.”130 

 Yazının devamında “Komşularımız, nur içinde yüzüyor, biz zulmet içinde 

kalmak istemiyoruz. Komşu memleketler pür velvele-i hayattır. Biz mezar-ı sükûnet 

içinde ölü hayatı sürmeye kail değiliz” denilerek, daha ilk sayının ilk yazısında 

devletin siyasetine karşı eleştiri ve tepki dile getirilmektedir.131 

 Şebtab’ın ilk sayısının son sayfasında yer alan “Mehtab’ın Tatili, Şebtab’ın 

İntişarı” başlıklı yazıda Mehtab’ın Divan-ı Harb tarafından tatil edildiği belirtildikten 

sonra yeni derginin amaç ve tutumu hakkında dikkat çekici ifadeler yer almıştır.  

 “Bundan dolayı pek çok zevat-ı muhteremeden teessüf ve teessürü havi mektuplar 

aldık. Bu suretle cehlin sillesine uğrayan Mehtab’ın böyle bir iki ay tatil-i neşriyat etmesi ve 

elan da intişarına müsaade edilmemesi şüphesiz ki memleketin münevverlerini, 

mütefekkirlerini düşündürür. Fakat böyle şeyler bizim azmimizi, içtihadımızı hiçbir vakit 

nakısa veremeyeceği cihetle bugünden itibaren yine her hafta Perşembe günleri intişar 

etmek üzere Şebtab’ı neşrediyoruz. Eminiz ki karilerimizden göreceğimiz teveccüh 

evvelkinden daha fazla olacaktır. Say ü sebat bizden teveccüh karilerimizden!”132 

                                                
130 “İfade-i Şebtab”, Şebtab, Numero:1, 16 Şubat 1327 (29 Şubat 1912), s.209-210. 
131A.e., s.210. 
132 “Mehtab’ın Tatili, Şebtab’ın İntişarı”, Şebtab, Numero:1(16),16 Şubat 1327 (29 Şubat 1912), 

s.224. 
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 Burada ilginç olan husus haftalık bir dergi olan Mehtab’ın son sayısının 

üzerinden 3 ay 27 gün geçmesine rağmen, 1-2 aylık bir tatilden bahsedilmesidir. 

Yapılan bu hata bir ay önce son sayısı yayımlanan Erganun dergisinin Mehtab gibi 

algılanmasından kaynaklanmış olmalıdır. Her ne kadar yazıyı kaleme alan kişi belli 

olmasa da dergi adına Abdülkadir Kemali Bey ve Mehmed Faik Bey bu yazıyı ortak 

kaleme almış ve her ikisi de onaylamış olmalıdır. Bu durumda Mehtab’ın yayını tatil 

edildikten sonra Abdülkadir Kemali Bey ve arkadaşlarının Erganun dergisiyle yayın 

hayatına devam ettikleri, ancak Mehtab’ın yeniden yayımlanması mümkün 

olmayınca, Erganun’u sonlandırıp Şebtab’ı çıkardıkları akla gelmektedir. Erganun’un 

adresinin Arnavud Han, No:1 olması bu ihtimali güçlendirmektedir. Dolayısıyla 

yukarıdaki yazıdaki bu hata ve Abdülkadir Kemali Bey’in kendisinin Mehtab’a bu 

kadar önem vermesi dergiyi perde arkasından Mehmed Faik Bey’le beraber yönettiği 

sonucuna ulaştırabilir.  

 Bu yazılardan anlaşılacağı üzere Abdülkadir Kemali Bey ve onunla aynı 

düşünceleri paylaşan arkadaşları Mehtab dergisini kapatan ve kendilerini susturmaya 

çalışan muhalif kişilere ve hükümete açıkça başkaldırarak, mezar sessizliği içinde ölü 

hayatı sürmeye razı olmadıklarını, tüm engellemelere rağmen yeni bir dergi ile yola 

devam edeceklerini, doğru bildiklerini kaleme almaktan hiçbir zaman 

vazgeçmeyeceklerini göstermişlerdir. 

 Şebtab dergisine birçok isim makale ve şiirleriyle katkıda bulunmuştur. Bu 

isimlerin arasında İsmail Zühdü, Ahmed Kemal, Cenap Şahabettin, Rıza Tevfik, 

Abdullah Cevdet, Ali Rıza Seyfi gibi isimlerin yanında, Zeliha Osman, Belkıs 

Seniha, Beria Canan, Şayeste Narin gibi kadın yazarlar da bulunmaktadır. Şebtab 

dergisinin günümüze ulaşan üç sayısında Abdülkadir Kemali Bey imzalı herhangi bir 

yazıya rastlanmamaktadır.  

 Şebtab’ın 3. ve son sayısında ilk sayfadan ilginç bir duyuru yayımlanmıştır. 

Mehtab mecmuasının 1-15 arası tüm sayılarının “nefis bir surette ciltlettirildiği” 

vurgulanarak koleksiyon 10 kuruşa satışa çıkarılmıştır. Taşradan talep edenlere de 

pul ücreti alınmadan gönderilecekti.133 

                                                
133 “Mehtab Koleksiyonu”, Şebtab, Numero:3 (18), 1 Mart 1328 (14 Mart 1912), s.241. 
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 Şebtab’ın 3 (18) numaralı sayısında dikkat çeken bir diğer yazı “Kadınlar 

Tahkir Olunamaz!”(Kadınlar Aşağılanamaz) başlığıyla ve Hidayet imzasıyla 

yayımlanmıştır. Yazıda gelişmiş ve uygar insan hayatında en çok hürmete layık olan 

cinsin, parlak ve yüce simalara, fedakâr ve kahraman askerlere terbiye öğreten 

kadınlarımız olduğu, ancak kadınlarımızın toplumumuzda hiçbir kıymeti olmadığı 

söylenmektedir. Kadınlara karşı elim saldırı ve tecavüzün bu durumu yansıttığı ifade 

edilerek iki sebep gösterilmektedir: “Cehalet-i cemiyet, lakaydi-i hükümet”. Yazar, 

makalesinin geri kalanında şahit olduğu bir olayı aktararak, tramvaya çocuğuyla 

binmeye çalışan bir kadının tramvay hizmetlisinin hakaretine nasıl maruz kaldığını 

ve kendisinin nasıl müdahale ettiğini anlatmaktadır. Yazı şu cümlelerle son 

bulmaktadır: 

Hukuk-ı nisvanın en aciz bir hadimi, bir hadim-i fedakârı olan Şebtab kadınların duçar-ı 

tahkir olmamaları esbabına teşebbüsü hükümet-i hazıradan kemal-i hararetle talep 

eyler.”134 

 Meşrutiyet geleneksel Osmanlı toplumunda her ne kadar sosyal, siyasal, 

eğitim ve hukuk gibi alanlarda bir yenileşmeye gitse de, dönemin kadınlarla ilgili 

anlayışında geleneksel görüş hâkim olmaya devam etmekteydi. Kadınlara verilen en 

önemli rol annelik ve annenin toplumsallaştırma işleviydi. Kadınlar toplum 

hayatında erkeklerden daha önemsiz ve değersiz görülmüş ve toplum hayatını 

etkileyen kararlar alınırken arka planda tutulmuşlardır. Bu bağlamda, Abdülkadir 

Kemali Bey’in çıkardığı dergilerde kadınların önemini bu derece vurgulayan 

yazıların yayımlanması dikkat çekmektedir. Şebtab’daki yazıda kadınlara toplum 

içinde layık oldukları değerin verilmemesinin iki sebepten kaynaklandığı 

vurgulanmıştır: 

Toplumun cahilliği ve hükümetin kayıtsızlığı. Kadınların aşağılanmasında her ne 

kadar toplumdaki cehaletin etkisi önemli olsa da, bir o kadar hükümetin bu duruma 

karşı ilgisizliğinin ve kadınları korumamasının tesiri de aynı derecede büyüktü.  

 Her ne kadar Mehtab, Erganun ve Şebtab hedefledikleri yolda kısa ömürlü 

olmaları nedeniyle çok etkili olamamışlarsa da henüz yirmili yaşlarda olan 

Abdülkadir Kemali Bey ve arkadaşlarının korkmadan ve çekinmeden ülkede yanlış 

                                                
134 Hidayet, “Kadınlar Tahkir Olunamaz”, Şebtab, Numero:3(18),1 Mart 1328 (14 Mart 1912),s.241-

243. 
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gördüklerini ve hükümetten düzeltilmesini istediklerini çekinmeden dile getirmeleri 

önemlidir. 

        Abdülkadir Kemali Bey bu arada 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun 

ikinci padişahı Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa hakkında “(Şehzade) Gazi 

Süleyman Paşa’nın Vakayi-i Tarihiyesi” adı altında, kitap denilemeyecek kadar kısa, 

15 sayfalık bir yazı yazmıştır. Kemali Bey bu yazıda Süleyman Paşa’nın 

kahramanlıklarına, başarılarına ve ayrıca şairane yönüne değinerek, ‘milletimizde 

Firdevsi gibi bir şair zuhur edip de Osmanlıların şanına layık bir şehname tertip 

edecek olsa, bu işi layıkıyla yapacak Şehzade Gazi Süleyman Paşa’dan başka 

kahraman bulunamaz’ yorumunu getirmiştir. Abdülkadir Kemali Bey, Gazi 

Süleyman Paşa’nın yiğitliğine ve askeri başarılarına da değinerek onun Rumeli Fatihi 

olduğunu, Karesi eyaletini Osmanlı İmparatorluğu’na kattığını ve Osmanlıların 

Rumeli ve Avrupa topraklarına Gazi Süleyman Paşa sayesinde geçebildiklerini 

söylemiştir.135 

                                                    II.BÖLÜM 

                       Birinci TBMM’de Milletvekilliği Dönemi  

 Abdülkadir Kemali Bey Birinci Büyük Millet Meclisi’ne Kastamonu’dan 

milletvekili seçilerek I. dönemde TBMM’de görev aldı.136 Tevfik Çavdar, Kemali 

Bey’in Milli Mücadele’ye Kastamonu mebusu olarak katıldığını, Birinci Meclis’in 

önde gelen hatiplerinden biri olduğunu ve meclis çalışmalarında daima doğrunun, 

hakkın ve demokrasinin yanında durduğunu aktarmaktadır.137 

 Ankara’da 1920 yılında Birinci TBMM’nin açılması ile milletin egemenliğine 

ve bağımsızlığına dayanan yepyeni bir devlet doğdu. Osmanlı Devleti’nin 

çözülüşünden yeni bir devletin doğuşuna tanıklık eden Abdülkadir Kemali Bey’in 

Birinci TBMM’ye mebus seçilmesi ile hayatında yeni bir dönem başlamış oldu. 

                                                
135 Abdülkadir Kemali,(Şehzade) Gazi Süleyman Paşa’nın Vakayi-i Tarihiyesi, İstanbul,Matbaa-i 

Hayriye ve Şürekası, 1329R/1913,s.1-15. 
136 Hasan Türker, a.g.e.,s.47. 
137 Tevfik Çavdar, a.g.e., s.20. 
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2.1. TBMM’nin Açılış Süreci 

 Birinci Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateşkes Anlaşması ile mağlup ayrılan 

Osmanlı Devleti, Anadolu’nun ve Rumeli’nin dört bir yanında İtilaf kuvvetlerinin ve 

Ermenilerin haksız işgallerine maruz kaldı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul 

hükümetinin ve padişahın ülkeyi kurtaramayacağını anladığından, Anadolu’ya ayak 

basar basmaz burada işgalleri kınamak, milleti uyandırmak ve vatanı kurtarmak 

adına birtakım kongreler toplayarak bildirgeler yayımladı. 

 Mustafa Kemal Paşa Anadolu’daki mücadele hareketine meşrutiyet 

kazandırmak adına İstanbul hükümetinin etkisinden uzak Anadolu’da bir meclisin 

açılmasını istiyordu. İstanbul limanı 15 Mart gecesi İtilaf kuvvetleri tarafından 

ablukaya alındı ve 16 Mart sabahından itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul’u işgal etti. 

İngiliz askerleri de İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ı bastı. Bu şartlar altında 

meclisin faaliyetlerini sürdürmesinin imkânsızhale geldiği düşünülerek güvenilir bir 

ortam oluşana kadar Meclis genel kurul toplantılarının ertelenmesine oy birliğiyle 

karar verildi.138 

 İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ın bu sebeple toplantılarını ertelemesi 

Mustafa Kemal Paşa’ya beklediği fırsatı verdi. Mustafa Kemal Paşa Heyet-i 

Temsiliye namına 19 Mart 1920 tarihli seçim hakkındaki tebliğini yayımladı. 

Kolordu Kumandanlarına, vilayetlere ve müstakil livalara hitap eden bu tebliğ 

Ankara’da yeni bir meclisin toplanacağını ilan ediyor, yeni bir genel seçim 

yapılmasını istiyor ve İstanbul’daki Meclis-i Mebusan üyelerini bu mecliste yer 

almaya çağırıyordu.139 Bu tebliğe göre, İstanbul’dan Ankara’ya gelebilecek mebuslar 

Meclise katılacaklardı. Bunun yanında 1876 tarihli Mebusan Seçimi Kanunu 

gereğince yeni bir seçim yapılacaktı. Livalar seçim çevresi sayılacak ve her livadan 

beş mebus seçilecekti. İki dereceli, gizli ve mutlak ekseriyetle yapılacak seçimler on 

beş gün içinde Meclisin Ankara’da toplanmasını mümkün kılacak hızda 

gerçekleştirilecekti.  Seçimlerde adaylık serbest olacaktı.140 

                                                
138 Ahmet Demirel, Birinci Mecliste Muhalefet (İkinci Grup),İstanbul, İletişim Yayınları, 2011, 

s.80-81. 
139 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Kuruluşu ve Siyasi Karakteri, 

Birinci Meclis, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Yayınları,1988, s.4. 
140A.g.e. 
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 Büyük Millet Meclisi için her livada seçimler süratle yapılmış, Abdülkadir 

Kemali Bey de Kastamonu’dan adaylığını koymuştu. Seçim sonuçlarına göre 

Abdülkadir Kemali Bey 142 oy alarak I. TBMM’ye mebus seçildi.141 

 Seçimin ardından 23 Nisan 1920 tarihinde İstanbul Meclis-i Mebusanı’ndan 

gelen ve yeni seçilen mebuslarla birlikte Ankara’da olağanüstü güç ve yetki ile 

donatılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.142 

2.2. Birinci Meclis’te Abdülkadir Kemali Bey’in Faaliyetleri 

 142 oyla Birinci Meclis’e Kastamonu’dan milletvekili seçilen Abdülkadir 

Kemali Bey, TBMM’ne çeşitli takrir ve teklifler verdi, çeşitli konularda kendi fikrini 

sundu ve savundu, ateşli hitabetiyle ise sivrilerek meclisin önemli bir siması haline 

geldi. Abdülkadir Kemali Bey’in 1920- 1923 yılları arasında görevde bulunduğu 

Birinci Meclis’te söz aldığı konuların, meclise sunduğu takrir ve tekliflerin hepsinin 

burada incelenmesi mümkün olmasa da bunlardan önemli olanlarının kronolojik bir 

süreç izlenerek incelenmesi doğru olacaktır. 

 2.2.1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu Münasebetiyle Sözleri 

 Birinci Meclis dâhili ve harici düşmanlarına karşı mücadele vererek 23 Nisan 

1920 tarihinde kuruldu. İngilizler ve diğer karşıt unsurlarla işbirliği içinde olan Milli 

Mücadele karşıtı faaliyetler, çalışmalarına Birinci Meclis’in açılmasından sonraki 

günlerde de devam etti.  MilliMücadele karşıtı olan bu kişilerin faaliyetlerinden 

bazıları askerlikten kaçmak, düşman lehinde propaganda yapmak, isyan ve yağma 

hareketlerine katılarak halkı isyana teşvik etmek olarak sıralanabilir. Bu gibi 

sebeplerden dolayı Ankara’daki Milli Hükümet bu karşıt unsularla mücadele 

edebilmek adına 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu (Vatana 

İhanet Kanunu) çıkardı.143 

 Çıkarılan bu kanunun birinci maddesine göre meclisin amacı yüce hilafet ve 

saltanat makamını, Osmanlı ülkesini yabancı güçlerden kurtarmak olarak belirlendi 

                                                
141 “Havadis-i Vilayet”, Kastamonu,Yıl:47, Sayı:2346, 1 Nisan 1336 (1 Nisan 1920),s.1; Açıksöz, 

Yıl:1, Sayı:41, 4 Nisan 1336 (4 Nisan 1920),s.1. Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün I. TBMM mebus 

seçimindeki seçim mazbatası ve aldığı oy için bkz. Ek-7. 
142 Ahmet Demirel,a.g.e.,s.83. 
143 Kemal Çelik, “Milli Mücadele’de İç İsyanlar, Vatana İhanet Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri”, 

Atatürk Yolu Dergisi”, Sayı:40, Kasım 2007, s.597. 
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ve TBMM’ne karşı koyanların vatan haini sayılacağı ilan edildi. Aynı kanunun 

sekizinci maddesine göre ise bu kanun uyarınca mahkemelerin vereceği kararların 

kesin olduğu, bu kararların TBMM onayladıktan sonra infaz edileceği hükme 

bağlandı. 144 

 25 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na ilişkin teklifi 

Karahisar-ı Sahip mebusu Mehmet Şükrü (Koç) Bey Meclis’e sunup okuduktan 

sonra söz alan Abdülkadir Kemali Bey teklifi çok fazla destekledi ve şöyle söyledi: 

 “Biz bu kanun ile meclisin meşruiyetini içeriye ve dışarıya ihsas etmek istiyoruz. Bu 

meclis varsa, varlığını tanımayanlara ceza vermeye mecburdur. Bu yeni kanun ile 

toplantımızın meşruiyetini ve kabul edeceğimiz kararların bağlayıcı olduğunu, aksine 

hareket edenlerin ise cezalandırılacaklarını tespit ediyoruz.”  

 Kemali Bey’e göre ortada bir meclis varsa varlığını tanımayanları 

cezalandırması çok tabii idi, meclisin aldığı kararlar bağlayıcıydı ve bu kararların 

aksine hareket edenler bu kanun ile cezalandırılacaktı. Ayrıca bu kanun meclisin 

meşruiyetini ve gücünü dâhili ve harici güçlere göstermesi açısından da bir o kadar 

önem taşımaktaydı. 145 Nitekim Hıyanet-i Vataniye Kanunu 29 Nisan 1920 tarihinde 

kesin olarak çıkarıldı. 

2.2.2. Satın Alma Suretiyle Çiftçiden Alınan Yiyecek  Hakkındaki Takriri 

 Abdülkadir Kemali Bey bazı konularda Meclis’in aldığı kararları desteklese 

de çoğu meselede Meclis’in aldığı kararlara karşı çıkan muhalif bir tutum takındı. 

Bunun ilk örneklerini Kemali Bey’in arkadaşlarıyla birlikte 8 Mayıs 1920 tarihinde 

Meclis’e verdikleri bir takrirde görebiliriz. 8 Mayıs 1920 tarihinde Abdülkadir 

Kemali Öğütçü yirmi civarında arkadaşıyla beraber Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na çiftçiden satın alma yoluyla alınan hububat ve yiyecek hakkında bir 

takrir verdi. Kemali Bey ve arkadaşları verdikleri bu takrirde, seferberlik sırasında 

toprakla uğraşan çiftçi kesiminden “Tekâlif-i Harbiye” yani harp vergisi adı altında 

alınan yiyeceğin, hububatın ve hayvanların bedellerinin daha sonra çiftçilere geri 

                                                
144İlk Meclis Anketi Birinci Dönem TBMM Üyelerinin Gelecekten Bekledikleri, TBMM Kültür, 

Sanat ve Yayın Kurulu No.100, Nisan 2004, s.1. 
145 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Üçüncü İçtima, Birinci Devre, 25 Nisan 1336 ( 25 

Nisan 1920) Pazar, s.65. 
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verilmediğini söylediler. Buna karşın tüccarlardan satın alınan malların bedellerinin 

tüccarlara peşinen verildiğini dile getirerek memleketin bütün yükünü sırtlarında 

taşıyan çiftçinin umutsuz bırakıldığını belirttiler. Büyük Millet Meclisi’nin halkı ve 

yoksul çiftçiyi düşündüğünün bir göstergesi olarakinsanlarınalacaklarının hemen 

ödenmesi hususunda karar alması gerektiğini vurguladılar.146 Abdülkadir Kemali 

Bey’in arkadaşları ile birlikte verdiği takrir oy çoğunluğu ile Maliye Encümeni’ne 

havale edildi, ancak bir sonuç çıkmadı.147Abdülkadir Kemali Bey arkadaşlarıyla 

birlikte verdiği bu takrirde, memleketin ekonomik yükünü çeken çiftçi kesiminin 

tüccarlarla eşit muameleye tabi tutulmayarak mağdur olduklarına dikkat çekmiştir. 

Oysa Milli Mücadele esnasında öncelikli olarak fedakârlık yapması gereken kesim 

şüphesiz çiftçilerden daha çok tüccarlar olmalıydı. 

 23 Nisan 1920’de Birinci Meclis açıldıktan sonra yasama, yürütme ve yargı 

güçlerini üzerinde toplayan ve üyeleri meclis bünyesinden seçilen “İcra Vekilleri 

Heyeti” isminde bir yürütme organı teşkil edildi. İcra Vekilleri Heyeti’nin 

günümüzdeki karşılığı Bakanlar Kurulu’dur. 2 Mayıs 1920 tarihinde icra vekillerinin 

nasıl seçileceğine dair bir kanun kabul edildi. Meclis’in benimsediği bu kanunun 

ikinci maddesine göre vekiller Meclis üyeleri arasından salt çoğunlukla 

seçileceklerdi.148 

 Bu seçim sistemine dayanarak Tesanüt Grubu’nun149  yönetim kurulu üyesi 

olan Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali Bey 1 Kasım 1920 tarihinde Adliye 

Vekili seçildi. Kemali Bey bir ara  Sıhhiye Vekaleti’ne devekâlet etti.150 

 4 Kasım 1920 tarihinde, 2 Mayıs 1920 tarihinde kabul edilen icra vekillerinin 

seçimi kanununda bir değişikliğe gidildi.  Bu değişiklik ile vekillerin Meclis üyeleri 

arasından doğrudan seçilme usulü kaldırıldı ve vekillerin Meclis Başkanı’nın 

göstereceği adaylar arasından seçilmesi kararlaştırıldı. Abdülkadir Kemali Bey de 4 

                                                
146 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, On Üçüncü İçtima, Birinci Devre, 9 Mayıs 1336 ( 

9 Mayıs 1920), Pazar, s.240. 
147A.g.e. 
148İlk Meclis Anketi Birinci Dönem TBMM Üyelerinin Gelecekten Bekledikleri,s.1. 
149  Dayanışma Grubu anlamına gelen Tesanüd Grubu, Birinci Meclis içinde ortaya çıkan muhalif 

gruplardan birisidir.  
150İlk Meclis Anketi Birinci Dönem TBMM Üyelerinin Gelecekten Bekledikleri,s.1; Taha Toros, 

Mazi Cenneti I, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998, s.179. 
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Kasım 1920’de Adliye Vekaleti’nden istifa etti.151 4 Kasım 1920 tarihinde vekil 

seçiminde böyle bir değişikliğe gidilmesi Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın 

istediği vekillerle çalışabilmesi adına alınmış bir karardı. Abdülkadir Kemali Bey’in 

bakanlık koltuğunda yalnızca üç gün durabilmesi ve 4 Kasım 1920’de seçim 

kanununda değişikliğin yapılmasıyla beraber aynı gün içinde istifasını vermesi, 

Mustafa Kemal Paşa’nın Abdülkadir Kemali Bey’in vekil olmasını istememesi ve 

Abdülkadir Kemali Bey ile beraber çalışmak istememesi olarak yorumlanabilir. 

Meclis içinde ileriki dönemlerde de Abdülkadir Kemali Bey ile Mustafa Kemal Paşa 

arasında bazı görüş ayrılıkları ve çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmıştır. 4 Kasım 1920’de 

Kemali Bey’in istifasını vermek zorunda kalması bu anlaşmazlıkların başlangıç 

noktasıdır. 

 Abdülkadir Kemali Bey istifasından sonra, Meclis’te hükümet merkezinin 

Kayseri’ye naklinin düşünüldüğü ve görüşüldüğü sırada muhalefetini arttırdı. 

Abdülkadir Kemali Bey’den işittiklerini aktaran Taha Toros, hükümet merkezinin 

Kayseri’ye nakil haberinin milletvekillerini heyecanlandırdığını, Kemali Bey’den 

başka hiçbir milletvekilinin buna açıkça karşı koyamadığını, Kemali Bey’in Mustafa 

Kemal’in yolunu keserek ona, “Paşam ne yapıyorsunuz? Bu hareket millette 

maneviyat diye bir şey bırakmaz. Biz arkadaşlarla yemin ettik. Ölsek de Ankara’dan 

ayrılmayacağız. Hükümetin de Ankara’dan başka yere gitmesini engelleyeceğiz. 

İmanımızda yara açtırmayız!” diye konuştuğunu yazmaktadır.  Kemali Bey’in bu 

heyecanlı, ateşli ve yüksek sesli konuşmasının karşısında Mustafa Kemal Paşa, 

Kemali Bey’e sakinlik tavsiye etmiş ve böyle bir nakle şu anda gerek olmadığını 

söylemiştir.152 Kemali Bey’den başka bir milletvekilinin bu meselede kendi fikrini 

söyleyerek karşı koymaya cesaret edememesi, Kemali Bey’in Meclis’te nasıl 

sivrilerek önemli bir şahsiyet ve sima haline geldiğini gösteren bir örnektir.  

2.2.3. Firariler Hakkındaki İstiklal Mahkemeleri Kanunu Münasebetiyle Sözleri 

 Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun uygulanmaya başlanmasından sonra dört ay 

geçmesine rağmen, beklenen sonuç alınamadı. İstanbul’un ihaneti devam ediyor, 

bunun yanı sıra Anadolu’da otorite kurulması için ortam sağlanamıyordu. Zararlı 

                                                
151A.g.e. 
152 Toros, Mazi Cenneti I,s.179-180. 



   

48 

 

propagandacıların çalışmaları, casusluk, bozgunculuk, eşkıya ve asker kaçakları, 

saltanatçıların çalışması, ekonomik bozukluk, güvensizlik gibi bütün tehlikeler hâlâ 

yaşıyordu. Hiyanet-i Vataniye Kanunu, savaşın gereklerine çare olmadığı gibi, 

kanunu uygulayacak mahkemelerin yokluğu da büyük eksiklikti. Hiyanet-i Vataniye 

Kanunu’ndan beklenen sonucun alınabilmesi ve kanunun eksikliklerinin yok 

edilebilmesi, hızlı çalışan, çabuk karar verip uygulayan mahkemelerin kurulmasına 

bağlıydı. Bu sebeple  2 Eylül 1920’de Millî Savunma Bakanlığı tarafından “Firar 

Ceraimini İrtikâp Edenler Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlandı. Kanun 11 Eylül 

1920’de “Firariler Hakkında Kanun” adıyla T.B.M.M’nin 21 nolu kanunu olarak 

yürürlüğe girdi.  Nihayet 18 Eylül’de Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı İsmet 

Bey'in imzasını taşıyan ve İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması gerekli bölgeleri 

gösteren bildiriyi B.M.M. Başkanlığına verdi ve böylece İstiklal Mahkemeleri 

kurulmuş oldu.153  

           1922 yılına kadar değişik mıntıkalarda 12 İstiklal Mahkemesi kuruldu. 

Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali Bey ise kazandığı 60 rey ile 20 Kasım 1920 

tarihinde Pozantı İstiklal Mahkemesi’nin reisi olarak çalışmaya başladı.154 

           Abdülkadir Kemali Bey Firariler Kanunu kabul edilerek kurulan İstiklal 

Mahkemeleri’nin kurulmasını ve gerekliliğini Meclis’te söylediği şu sözleriyle 

destekledi:  

 “Cephelerdeki vaziyeti düzeltmek için bir kanun lazımdır. Devlet-i Osmaniye’nin 

tarihinde gayet mühim bir devir vardır. Elbette herkes tarih-i Osmaniyi tetkik etmiştir. O 

devirde icraat yapanlar, binlerce insanları hiçbir Meclisin müsaadesini istihsal etmeksizin 

öldürerek memleketi kurtarmışlardır. O devir de Köprülüler Devri’dir. Tahaşşiye lüzum 

yoktur. İcap ederse bu memleketi kurtarmak için beş yüz bin kişiyi idam etmeli ve bunda asla 

tereddüt etmemelidir. Çünkü üç beş kişinin hataen mağdur edilmesi, memleketin heyet-i 

umumiyesinin felaketinden daha mühim bir şey değildir. Binaenaleyh, kanunun aynen 

kabulünü teklif ederim.”155 

                                                
153 Ergun Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Ankara, Bilgi Yayınları, 1975,s.54-69. 
154 İhsan Ezherli, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 1920-1992) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı (1877-

1920), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:54, 1992, s.64-68. 
155 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Altmış Üçüncü İçtima, Birinci Devre, 11 Eylül 

1336 (11 Eylül 1920), Cumartesi, s. 94-95. 
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 Kemali Bey, 20 Kasım 1920 tarihinden itibaren Meclis içinde hem 

milletvekili hem de Pozantı İstiklal Mahkemesi’nin kapanma tarihi olan 1921 

Şubatı’na kadar İstiklal Mahkemesi’nin reisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 

 Pozantı İstiklal Mahkemesi üyeliğinde bulunduğundan dolayı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin 22/4/1341 (22 Nisan 1925) tarihli oturumunda, Abdülkadir 

Kemali Bey’e İstiklal Mahkemelerinde görev alan diğer 35 mebusla beraber bir kıta 

kırmızı yeşil kurdeleli (şeritli) İstiklal Madalyası verildi.156 Ayrıca TBMM ilk 

Meclis’te Kastamonu milletvekili olarak bulunan Abdülkadir Kemali Öğütçü’ye 

zafer hatırası olarak 1922 yılında bir mavzer hediye etti. 157 

 Abdülkadir Kemali Bey, Pozantı İstiklal Mahkemesi’ne reis olarak 

seçilmeden bir ay önce 20 Ekim 1920’de Koçgiri Olayı’nın158 soruşturulması için 

Genel Kurul kararı ile oluşturulan kurulda görev aldı.159 

2.2.4. Ankara’da Bir Hukuk ve Kastamonu’da Bir Tıbbiye Mektedi Açılmasına  

Dair Teklifi 

 Kemali Bey, 16 Mart 1921 tarihinde Ankara’da bir hukuk mektebinin 

açılması için Meclis’e bir kanun teklifi verdi. Kemali Bey teklifinde “Harb-i Umumi 

memleketin irfan ordusunu perişan etti. Milletlere saadet bahşedecek yegâne kuvvet; 

ilmü irfanla tezyini zat ve sıfat etmiş evlatlarıdır. Bunların adedini tezyid, 

hükümetlerin ve bilhassa millet meclislerinin en mühim vazifelerindendir. 

Çanakkale'de, Galiçya'da, Kafkasya, Irak ve Gazze darül harblerinde şehit olan 

binlerce tahsil-i âli görmüş gençlerin yerini süratle doldurmak için şimdiye kadar 

ufak bir teşebbüs dahi yapılmadı. Harb-i Umuminin bidayetinde fiilen kapanan 

mekâtib-i aliyyeden meselâ Hukuk Mektebinin bugün ikinci, üçüncü, dördüncü sı-

nıflarında iken asker olmuş ve senelerce cepheden cepheye dolaşmış birçok efendiler 

ikmal-i tahsil için mektep bulamıyorlar. Ve çok teessüf olunur ki, tahsil-i âliyye 

                                                
156Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yüzdokuzuncu İçtima, Devre:II, 22 Nisan 1341 

(22 Nisan 1925), Çarşamba, s.393-394; Orhan Kemal Müzesi, İstiklal Madalyası Vesikası. İstiklal 

Madalyası için bkz. Ek-13. 
157Orhan Kemal Müzesi,Mavzer üzerinde yer alan yazı: “TBMM Azası Kastamonu Mebusu 

Abdülkadir Kemali Beyefendi Hazretleri’ne Hatıra-i Zafer, 1338 (1922)”. Bkz. Ek-14. 
158 Kürt Koçgiri aşiretinin bilhassa Alişan ve Haydar Bey ismindeki liderleriyle Dersim yöresinde 

başlattıkları isyanıdır.  
159 Fahri Çoker,a.g.e.,s.615. 
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hazırlanmış olan bu gençler cehlile ilim arasında bir vaziyette hayat-ı ictimaiyemizin 

alâkadar birer insanları olmak üzere yetişiyorlar. Cehl-i mutlak ve ilm-i mutlak çok 

iyidir. Fakat ikisinin ortası felâkettir. Binaenaleyh ber-vech-i âti mevad-ı 

kanuniyenin müstacelen kabulünü teklif ederim” sözlerini dile getirdi. 160 

 Kemali Bey Ankara’da bir hukuk mektebi açılmasından başka Kastamonu’da 

da bir tıbbiye mektebi açılmasına dair bir kanun teklifi verdi. Layiha Encümeni’nin 

Kastamonu’da bir tıbbiye mektebinin küşadının muvafık olduğuna dair çıkan 

mazbatası uyarınca teklif Sıhhiye ve Maarife, aynı şekilde Layiha Encümeni’nin 

Kemali Bey’in Ankara’da bir hukuk mektebinin açılması hakkındaki teklifinin 

şayan-ı müzakere olduğuna dair mazbatası uyarınca da  bu teklif Maarif 

Encümeni’ne havale edildi.161 Ancak Abdülkadir Kemali Bey’in Ankara’da bir 

hukuk mektebi küşadına dair verdiği kanun teklifi Maarif Encümeni tarafından 

“Mekâtib-i ibtidaiyeye (ilkokullara) bile bina ve levazım-ı dersiyye ve muallim 

bulunamadığı sırada Ankara'da âli bir mektebin tesisi imkânsızlığı tezekkür edilerek 

işbu kanunun reddine müttefikan karar verildi” sözleriyle reddedildi.162 

 Abdülkadir Kemali Bey’in Meclis’e verdiği bu kanun teklifi onun eğitime ve 

eğitilmiş olan kişilere verdiği önemi göstermesi açısından dikkat çekmektedir. Bu 

kanun teklifinin bilhassa bir hukuk mektebinin küşadı ile alakalı olması bu önemi 

daha da arttırmaktadır. Çünkü Kemali Bey’in kendisi de hukuk mektebinden mezun 

olmuştu ve her durumda hak ve hukukun önemini dile getiriyordu. Bu bakımdan 

Kemali Bey’in herhangi bir mektep yerine özellikle hukuk mektebinin açılmasını 

talep etmesi onun hukuka ve hukuk insanlarına verdiği önemi göstermektedir. Ayrıca 

hukuk mektebinden başka Kastamonu’da bir tıbbiye mektebinin açılmasını talep 

etmesi olayı daha da anlamlı kılmaktadır. Kemali Bey, bu iki mektebin açılmasını 

istemiştir, çünkü tıp mektebi insanların hayatlarını kurtarıp, sağlıklarını düzeltecekti. 

Hakkı, hukuku, eşitliği öğreten bir hukuk mektebi de aynı şekilde bir toplumun 

adalet hayatını kurtaracak ve düzenleyecekti. İnsanların ve toplumların yaşayıp 

                                                
160 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yüz Kırk Yedinci İçtima, Birinci Devre, 19 Ocak 

1338 (19 Ocak 1922), Perşembe, s.86-87. 
161 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yirminci İçtima, Birinci Devre, 13 Nisan 1337 (13 

Nisan 1921), Çarşamba, s. 465;Yirmi Üçüncü İçtima, Birinci Devre, 21 Nisan 1337 (21 Nisan 1921), 

Perşembe, s.54. 
162 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yüz Kırk Yedinci İçtima, Birinci Devre, 19 

Kânunusani 1338 (19 Ocak 1922),Perşembe, s.87. 



   

51 

 

hayatta kalabilmesi için sağlık ve hukuka ihtiyaçları vardır. Ancak diğer taraftan 

bakıldığında Kemali Bey’in bu isteklerinin Maarif Encümeni tarafından reddedilmesi 

o günün şartlarına göre çok normaldi. Çünkü Milli Mücadele günleriydi. Ulus 

topyekûn harici ve dâhili düşmanlarına karşı savaşıyordu. Bu aşamada mali kaynağı 

da oldukça azdı. Buna karşın Milli Mücadele Hareketi’nin ve Birinci TBMM’nin 

eğitime verdiği önem tartışmasızdır. Örneğin Eskişehir-Kütahya savaşlarının 

yapılmakta olduğu o çok güç günlerde bile 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında 

Ankara’da gerçekleştirilen, okulların ve eğitimin gündeme alındığı Maarif 

Kongresi’ni hatırlamak bu durumu zaten gözler önüne koyacaktır. Ancak Kemali 

Bey’in 16 Mart 1921 tarihinde verdiği bu teklif o zaman reddedilmiş olsa da, dört 

sene sonra 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açıldığında, şüphesiz bu mektebin 

ilham kaynağı olacaktır. Bu açıdan teklif hukuk tarihimizde önemli bir yere sahiptir.  

2.2.5. Ceza Kanunu’nun 203. Maddesine Eklenecek Maddeler Hakkındaki 

Teklifi 

 Abdülkadir Kemali Bey 18 Nisan 1921 tarihinde Türk siyasi tarihinde çok 

önemli olan başka bir kanun teklifi verdi. Kemali Bey verdiği bu kanun teklifini 

Osmanlı Devleti’nin mutlakıyet idaresi şeklinde yönetilirken Fransa Ceza 

Kanunu’ndan naklederek aldığı Ceza Kanunu’nun 203. maddesine bazı maddelerin 

eklenmesi gerektiğini söyleyerek verdi. Kemali Bey bu durumun gerekliliğini şu 

sözleriyle açıkladı:  

 “Devrimiz ihtilâl ve inkılâbatında gaye, hukuk ve hürriyat-ı umumiyenin her türlü 

tecavüzattan masuniyetini teminden ibarettir…Meşrutiyetin ilânından evvel Devlet-i 

Osmaniye bir hükümet-i mutlaka şeklindeydi. Her hükümet-i mutlakada gaye; hükümdar ve 

onun hükümeti olmasına göre gerek ecnebi kanunlarından lisanımıza nakil ve tercüme edilen 

kanunlar ve gerekse doğrudan doğruya vücuda getirilen nizamlar «Hükümette gaye 

hükümdar ve hükümettir.» düsturuna tevfikan vücut buluyor ve tatbik ediliyordu. Hâlbuki 

Meşrutiyet usulündeki hükümetlerde gaye; halktır, ümmettir, âmmedir… Behimi devre ait ve 

mutlak hürriyet bittabi vahşettir. Fakat insanın tekâmül-i hukuku neticesinde âdeta hakk-ı 

tabii derecesinde telâkki edilen hukukunun temin-i masuniyeti de muktezidir ve bu vazifeyi 

ifaya her devletin kavanin-i cezaiyyesi memurdur. Kanun-i cezamız Fransız Ceza 

Kanunu’ndan nakledilirken idare-i devletin mutlakıyet-i idare şeklinde olması hasebiyle 

hukuk-i efraddan ziyade, hükümet düşünülerek hukuk ve hürriyat-ı umumiyeyi teyideden 



   

52 

 

birçok maddeler ihmal edilmiştir. Veyahut bililtizam nakl olunmamıştır. O maddeler kanun-ı 

cezamıza ithal edilmedikçe dâhili vatanda bir devr-i sükûnun hululünü görmek müyesser 

olmaz. Bu endişelerle ber-vech-i âti mevadd-ı kanuniyenin müstaceliyet kararıyla 

kanuniyetini teklif ederim efendim.”163 

 Abdülkadir Kemali Bey verdiği bu teklifte Osmanlı Devleti zamanında 

Fransa’dan alınan Ceza Kanunu’nun yetersiz olduğunu, yönetim şeklinin 

mutlakıyetten meşrutiyete geçtiği için doğal olarak Ceza Kanunu’nda da değişiklik 

yapılması gerektiğini vurguladı. Kemali Bey’in bu teklifte en çok üzerinde durduğu 

konu ise şahıs hürriyetinin ve şahıs dokunulmazlığının korunması oldu. Bu sebeple 

Kemali Bey’in verdiği bu teklif  “Hürriyet-i Şahsiye” (Kişisel Özgürlük) ya da 

“Masuniyet-i Şahsiye” (Kişisel Dokunulmazlık) olarak adlandırıldı.164 Kemali 

Bey’in bu teklifi Layiha Encümeni tarafından şayan-ı müzakere görülerek Adliye 

Encümeni’ne havale edildi.165 

 Kanun teklifinin verilmesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçtikten sonra 

Kemali Bey, Adliye Encümeni’nde zamanında bitirilmediğinden dolayı teklifin 

Adliye Encümeni’nden alınarak Heyeti Umumiye tarafından müzakere edilip derhal 

çıkarılmasını rica etti. Kütahya mebusu Besim Atalay’ın kendisine “iki de bir izin 

alıp gideceğine bekleyip çıkaraydın” sözleri üzerine Kemali Bey “izinli gitmediğim 

zamanlarda çıkmadı” cevabını verdi.166 Buradan da anlaşıldığı gibi hak, hukuk, 

hürriyet kavramlarına yolunu adamış olan Kemali Bey’in bu teklifin bir an önce 

yasalaşmasını beklemek için çok fazla sabrı yoktu. O bir an önce kişilere hak ettikleri 

hürriyeti ve dokunulmazlığı bahşetme peşindeydi. Ancak Kemali Bey’in bu hırsına 

ve azmine rağmen kanun teklifi iki yıla yakın Adliye Encümeni’nde kaldı. Bu durum 

doğal olarak bu teklifi hükümetin hoş karşılamadığı şeklinde yorumlanabilir, aksi 

takdirde bu teklifi yasalaştırmak için beklemenin herhangi bir gereği yoktu.  

                                                
163Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yüz Yetmiş Beşinci İçtima, Birinci Devre, 17 

Kânunusani 1339 (17 Ocak 1923), Çarşamba, s.387-388. 
164 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950,Ankara, İmge Kitabevi 

Yayınları,1995, s.228. 
165 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Otuz Altıncı İçtima, Birinci Devre, 19 Mayıs 1337 

(19 Mayıs 1921), Perşembe, s.319. 
166 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yüz Elli Dokuzuncu İçtima, Birinci Devre, 13 

Şubat 1338 ( 13 Şubat 1922), Pazartesi, s.278. 
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           Abdülkadir Kemali Bey’in Ceza Kanunu’na tezyil edilmesini istediği 

maddelerin hepsini burada incelemek mümkün olmasa da birinci ve üçüncü 

maddelere bakmak Kemali Bey’in bu teklifi verirken ne demek istediğini, neyi 

amaçladığını açık bir şekilde göstermeye yetecektir. Birinci madde rütbe ve mevkii 

ne olursa olsun herhangi bir devlet memuru kişisel özgürlüğe veya kişilerin 

hukukuna tecavüzle Kanun-ı Esasi ahkâmını ihlal ederse üç seneden aşağı olmamak 

üzere kalebend cezasıyla167 mahkûm edileceğini; üçüncü madde ise Kanun-ı Esasi 

ahkâmına mugayir hareket eden kişi devlet nazırı olsa dahi şahsen mesul olduğu ve 

cezalandırılacağını belirtmekteydi.168 Buna göre kişisel hak ve hürriyetler her şeyin 

üzerindeydi, kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, onlara tecavüz edenler her kim 

olursa olsun cezaya çarptırılacaklardı.  

 17 Ocak 1923’de Kemali Bey’in kanun teklifinde yer verdiği maddelerin 

müzakeresine geçileceğinde Saruhan mebusu Refik Şevket Bey o sırada teklifin 

bizzat sahibi Abdülkadir Kemali Bey’in Meclis’te hazır bulunmamasından dolayı 

kanun teklifinin maddelerinin daha sonra müzakere edilmesini önerdi. Ancak buna 

karşın Karahisar-ı Sahib mebusu Mehmet Şükrü Bey kanunun şahsa mahsus 

olmadığını, Meclis’in teklifi kendisine mal ettiğini, ayrıca Kemali Bey’in bunu teklif 

ettiği zaman gerekçeleriyle beraber teklif ettiğinden tehire lüzum olmadığını söyledi. 

Nitekim teklifin maddeleri herhangi bir erteleme olmadan müzakere edildi.169 

 Kemali Bey’in Ceza Kanunu’na eklenmesi için vermiş olduğu kanun 

teklifinin maddeleri 18 Ocak 1923 tarihli oturumda reye kondu. Oylamaya 173 

milletvekili iştirak etti ve 97 reyle maddelere geçilmesi kabul edildi.170 Sonuç olarak 

Kemali Bey’in Ceza Kanunu’nun 203. maddesine eklenecek maddeler hakkında 

verdiği kanun teklifi 58 ret, 108 kabul, 8 müstenkif (çekimser) oyla şiddetli 

gürültüler, “yaşasın Hâkimiyet-i Milliye” sadaları içinde kabul edildi.171 Kemali 

                                                
167  Osmanlı Döneminde uygulanan bu cezaya göre suçlu bulunan kişi bir kaleye gönderilir ve bu 

kaleden çıkamazdı. 
168 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yüz Yetmiş Beşinci İçtima, Birinci Devre, 17 

Kânunusani 1339 ( 17 Ocak 1923), Çarşamba, s.388. 
169 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi,Yüz Yetmiş Beşinci İçtima, Birinci Devre, 17 

Kânunusani 1339 ( 17 Ocak 1923), Çarşamba, s.387. 
170 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yüz Yetmiş Altıncı İçtima, Birinci Devre, 18 

Kânunusani 1339 ( 18 Ocak 1923), Perşembe, s.420. 
171 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi,Yüz Doksan Birinci İçtima, Birinci Devre, 12 

Şubat 1339 (12 Şubat 1923), Pazartesi,s. 283. 
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Bey’in 18 Nisan 1921’de  verdiği kanun teklifindeki maddeler günümüzden bakınca 

o devirde verilebilecek kişisel hak, hürriyet, dokunulmazlık mefhumları açısından 

çok önemli ve ileri maddelerdi. Bu durum Kemali Bey’in ileri görüşlülüğünün ve 

açık fikirliliğinin bir göstergesidir. Fakat 18 Nisan 1921’de verilen bu teklifin ancak 

12 Şubat 1923 gibi geç bir tarihte kabul edilip kanun haline gelmesi iktidarın bu 

teklife çok sıcak bakmaması olarak yorumlanabilir. Kemali Bey’in daha sonra 

iktidarı ve ülkeyi yönetenleri diktatör olarak suçlamasının altında yatan sebeplerden 

bir tanesi de bu teklifin bu kadar uzun bir süre sürüncemede kalmış olması olabilir. 

Netice olarak kişisel hürriyet ve dokunulmazlıkta bir çığır sayılabilecek bu teklifin 

kanunlaşması Kemali Bey’in hayatını adadığı yolda kazanmış olduğu bir zafer 

olmuştur.  

 20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye olarak adlandırılan ilk anayasanın kabul 

edilmesiyle beraber, yürürlüğe giren anayasa Meclis’teki milletvekilleri tarafından 

farklı yorumlanmaya başlandı. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk 

düşünce ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Bu farklı düşüncelerin etrafında 

Meclis’te İstiklal Grubu, Halk Zümresi, Tesanüd (Dayanışma) Grubu, Islahat Grubu 

ve Müdafaa-i Hukuk Grubu gibi küçük gruplaşmalar meydana geldi.  Meclis içindeki 

bu gruplardan İstiklal Grubu ilericilerin, Mustafa Kemal Paşa’nın grubu olarak 

görülüyordu. Mustafa Kemal Paşa daha sonra kendisine bağlı milletvekillerini bir 

araya getirerek kendi grubunu kurmak istedi. Bunun sonucunda Mustafa Kemal Paşa 

kendisine yakın milletvekilleriyle 10 Mayıs 1921’de ilk toplantısını gerçekleştirerek 

Birinci Grup ismiyle bilinen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu 

kurdu.172 Birinci Grup kurulmadan önce Meclis içinde ortaya çıkan küçük gruplar 

1921 ilkbaharına kadar ortadan kalktı. Birinci Grubun kurulmasına karşılık kasıtlı 

olarak Birinci Gruba alınmayan ya da Birinci Gruba katılmak istemeyen mebuslar 

uzun bir müddet Birinci Gruba karşı örgütsüz olarak mücadele etti. Birinci Gruba 

dâhil olmayan bu mebuslar daha sonra 1922 yılının Temmuz ayında İkinci Müdafaa-i 

Hukuk Grubu’nu kurarak örgütlendiler.173 

 Birinci ve İkinci Grup arasında ilke ve prensipler açısından bir ihtilaf 

bulunmamakta, aralarındaki muhalefet kişisel ve duygusal sebeplerden 

                                                
172 Emin Karaca, Birinci Meclis’te Muhalifler, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 2007, s.25-26. 
173 Ahmet Demirel,a.g.e.,s.14. 
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kaynaklanmaktaydı. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta İkinci Grup 

mebuslarının kendisine Meclis Reisi olarak istediği milletvekillerini seçebilme 

konusunda muhalefet ettiklerini, ayrıca kendisine Başkumandanlık Yasası174 ile geniş 

yetkilerin verilmesi hususunda karşı geldiklerini aktarıyordu. Mustafa Kemal Paşa bu 

gibi konularda İkinci Grubu eleştirmesine karşın bu muhalif grubu muhafazakâr, 

dinci ya da saltanat yanlısı olarak nitelendirmedi. Saltanat kaldırılırken İkinci Grubun 

herhangi bir muhalif tutum gösterdiğinden bahsetmedi.175 Görüldüğü gibi her iki 

grup da Osmanlı müesseselerini ortadan kaldırarak yerine modern ve laik yapılar 

kurmak isteyen demokrat kişilerden mürekkepti. Mustafa Kemal Paşa’ya çok fazla 

güç verilmesi ve tek adam gücünün ortaya çıkacağı endişesi grupların ayrılmasındaki 

temel etkendi.  

 Daha önce de değinildiği gibi Abdülkadir Kemali Bey Birinci ve İkinci Grup 

ortaya çıkmadan evvel Meclis içinde ortaya çıkan küçük gruplardan Tesanüd 

Grubu’nun yönetim kurulu üyesi idi. Ancak bu küçük gruplar 1921 yılının 

ilkbaharına kadar  tarih sahnesinden silindi. Abdülkadir Kemali Bey de yönetim 

kurulu üyesi olduğu Tesanüd Grubu ortadan kalkınca daha sonra Meclis’te birbirine 

karşı kurulan iki ana muhalefet grubundan İkinci Grup içinde yer aldı. Mustafa 

Kemal Paşa taraftarı Birinci Grup’un faaliyetlerine karşı yaptığı şiddetli muhalefetle 

dikkatleri üzerine çekti, hükümeti ve hükümetin uygulamalarını kıyasıya eleştirdi.176 

İlk Millet Meclisi’nde şiddetli konuşmalar yapan üç milletvekili vardı. Kastamonu 

mebusu Abdülkadir Kemali Bey, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey ve Erzurum 

mebusu Hüseyin Avni Bey ile birlikte Birinci Grup’a karşı ateşli muhaliflerden biri 

oldu. 177 

 İkinci Grubun üyeleri Birinci Gruba karşı şiddetli muhalefet etmelerine 

rağmen bu grup da yenilik ve demokrasi taraftarıydı. İkinci Grubun üyesi olan 

                                                
174 Başkumandanlık Yasası, Kütahya-Eskişehir savaşlarında uğranılan mağlubiyetten sonra kararların 

hızlı şekilde alınarak uygulanabilmesi için Meclis’e ait yetkilerin belirli bir süre için Mustafa Kemal 

Paşa’ya devredilmesini öngören kanundur.  
175Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt:II (1920-1927), İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1969, s.634, 

653, 683-687.  
176 Hasan Türker, a.g.e.,s.47; Meral Demirel, a.g.e.,s.31, Fahri Çoker, a.g.e.,s.616. 
177 Fahri Çoker, a.g.e.,s.616, Taha Toros, Yaman Bir Muhalif : Abdülkadir Kemali Öğütçü,s. 17. 
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Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali Bey, Eşref Edib’in178 “Tanzimatçılık bu 

memleket için mahz-ı felaket olmuştur” başlıklı makalesine karşılık 24 Temmuz 

1921 tarihinde Sebilürreşad Dergisi’nde “Tanzimatçılık” başlıklı bir yazı kaleme 

almıştır. Abdülkadir Kemali Bey’in “Kardeşim Eşref Edib!” sözleriyle başladığı bu 

yazısında ileri sürdüğü bazı görüşleri bu durumu destekleyici niteliktedir. Abdülkadir 

Kemali Bey bu yazısında Osmanlı Devleti’ni ve Tanzimatçıları bazı yönlerden 

eleştirmiş, devleti idare etme şekillerinin birçok yönden noksan ve yanlış olduğunu 

dile getirmiştir. Kemali Bey’e göre “hakiki Tanzimatçılar asla dinsiz değillerdi”. 

Osmanlı Devleti’nin, tefessüh (çürüme) ve inkıraz (çökme) tehlikesi karşısında 

Tanzimatçıların kurtuluş çaresi olarak Batı’yı taklit etme yolunu gördüklerini aktarır. 

Tanzimatçılar Batı’nın müesseselerini taklit etmiş, hatta mukallid (taklitçi) bir 

Kanun-ı Esasi ve müşebbeh (benzeyen) bir Milli Meclis meydana getirmişlerdi.Oysa 

bunlar derde deva olamazdı. Kemali Bey, idarecilerin devletin asıl derdini 

görememelerinden şikâyet etmiştir. Kemali Bey’e göre“kanun-ı esasilerden, millet 

meclislerinden ve neşredecekleri kanunlardan beklenen faide (fayda) birdir: Heyet-i 

ictimaiyeyi (toplumu), hukuk ve vezaif-i mütekabilesini (karşılıklı vazifelerini) bilir 

insanlardan mürekkeb (oluşan) bir hale koymak. Hükümdarandan (hükümdarlardan) 

en küçük bir memuruna ve en basit bir ferdine kadar herkese hak ve vazifeyi 

öğretmek. İşte Tanzimat’ın, Kanun-ı Esasi’nin, Millet Meclisi’nin vazifesi…”Bunun 

için de ilk şart kalplerdeki manevi etkilerin gevşeklik ve çöküşe uğramamış 

olmasıydı. Kemali Bey’in ifadesiyle Osmanlı Devleti’ni teşkil eden bireylerden 

hükümdar da dâhil olmak üzere hemen hiçbirisinde kalp ve maneviyat hâkim değildi. 

“Tanzimatçıların piri” Üçüncü Selim’in özel hayatı, Sultan Mahmud, Sultan 

Abdülmecid ve diğer padişah ve vezirlerinin özel ve genel yaşamları incelendiği 

takdirde bu hakikat derhal ortaya çıkacaktı. Tanzimatçılar hakiki hastalığı 

anlayamayarak yalnız samimiyetle hareket etmişler, iyi niyetle çalışmışlardı. “Fakat 

hakiki derdi asla göremediler. Çünkü kendileri de aynı hastalıkla malul idiler. Bu 

derd: Maneviyat çürüklüğü derdidir.”179 Abdülkadir Kemali Bey, Batı uluslarında 

maneviyatın daha kuvvetli olduğunu bir örnekle göstermiş, dünyanın büyük bir 

                                                
178 Eşref Edib 1908 yılından 1966 yılına kadar 1107 sayı olarak yayımladığı Sırat-ı Müsatakim (adı 

daha sonra Sebilürreşad olarak değiştirildi) Dergisi’nin sahibi Türk gazeteci. 
179 Abdülkadir Kemali, “Tanzimatçılık”, Sebilürreşad, No: 489, Cild:19, 24 Temmuz 1337 (1921), s. 

227. 
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kısmına hâkim olan İngiliz Millet Meclisi’nin her toplantısını bir dua ile açıp bir dua 

ile kapattığını bir kitapta okuduğunu belirtmiştir. Kemali Bey’e göre devleti, 

dolayısıyla İslam âlemini çürümeden kurtarmak isteyenler iki esası mutlaka göz 

önünde bulundurmalıydı: 

1-İslami esaslara uygun olarak kalplerde manevi mahkemeleri tesise son kuvvet ve 

azami süratle çalışmak. 

2-İslam bireylerini asri ilimler ve iktisat silahlarıyla silahlandırmak için azami gayret 

göstermek.180 

 Abdülkadir Kemali Bey’in kaleme aldığı bu yazı kendisinin Osmanlı ve 

saltanat yanlısı olmadığını bireysel bir şekilde gösterdiği gibi, üyesi bulunduğu İkinci 

Grubun da düşünce tarzını ve tutumunu genel olarak yansıtması açısından önemlidir. 

Kemali Bey de tıpkı Birinci Gruptaki mebuslar gibi İstiklal Mücadelesi’nin başarıya 

kavuşmasını, sonrasında ülkenin demokratik ve laik bir rejimle idare edilmesini 

istemiştir. O da tıpkı İkinci Gruptaki diğer mebuslar gibi Mustafa Kemal Paşa’ya çok 

geniş yetkilerin verilmesini demokratik bir rejimle bağdaştıramadığından, bu hususa 

tepki göstererek muhalefet etmiştir. Örneğin Necmettin Sahir Sılan’ın181 1921-1923 

yıllarında ilk TBMM üyeleriyle yaptığı bir ankette üyelere sorduğu “Kazanılacak 

olan bağımsızlık savaşımızın bereketli ve verimli olması neye bağlıdır?” sorusuna 

Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali Bey “Çinlilerin ‘Herkes kendi evinin önünü 

süpürse’ memleket temiz olur atasözünü edimsel olarak kabul etmemiz gerekir ki 

bolluklar, verimler olabilsin” diye cevap vermiştir.182  Kemali Bey’in anketteki 

soruya bu şekilde cevap vermesi, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi 

durumunda memlekette hak ve hukukun yerleşeceği, istiklal mücadelesinin başarıya 

ulaşacağı şeklinde yorumlanabilir.  

 

 

                                                
180A.g.e., s.228. 
181 Necmettin Sahir Sılan (1896-1992) İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdikten sonra önce Meclis-i 

Mebusan sonra Meclis-i Ayan’da kâtiplik yapmış, Cumhuriyet’in ilanından sonra Başbakanlık Özel 

Kalem Müdürlüğü görevinde bulunmuş Türk siyasetçidir.  
182İlk Meclis Anketi Birinci Dönem TBMM Üyelerinin Gelecekten Bekledikleri,s.27, 244. 
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2.2.6. İdare-i Kura ve Nevahi Kanunu Layihası Münasebetiyle Sözleri 

 Abdülkadir Kemali Bey İkinci Grup içinde şiddetli muhalefetine devam 

ederek Meclis’te tartışılan birçok kanun tasarısını da eleştirdi. Bunlardan birisi 24 

Eylül 1921’de  yapılan 81. Meclis toplantısında, köylüye ağır yük getiren, “Nahiyeler 

Kanun Tasarısı” olarak da bilinen “İdare-i Kura ve Nevahi Kanunu Layihası” üzerine 

yaptığı eleştirilerdi. Bu tasarıya göre her kasaba, şehir ve karyenin (köyün) kendi 

başına bir komün (toplum) olarak sayılması ve komünlerin birden fazla köyün bir 

araya getirilmesi ile oluşturulması düşünülmekteydi. Hükümet “komünlerin 

hizmetleri hükümet-i merkeziyenin ifa edebileceği hizmetten daha mühim ve vasidir” 

teşhisi ile asayiş, eğitim, sağlık gibi alanlarda komünlere daha geniş inisiyatifler 

verebilmek için böyle bir karara taraftar gözükmekteydi.183 Kemali Bey ise 

Anadolu’da Türk ve Kürt olarak iki ayrı halkın olduğunu göz önünde bulundurarak 

böyle bir birleşmenin uygulanabilirliğinin olmadığını dile getirdi.184 

 Ancak Kemali Bey’in bu kanun tasarısına şiddetle muhalefet etmesindeki ana 

etken bu kanun ile köylü kesiminin sırtına bindirilecek yükün çok ağır olması idi. 81. 

Meclis toplantısında, köylüye ağır yük getiren söz konusu tasarıyı sertçe eleştirdi. 

Kemali Bey bu kanun ile mahsulatın hasardan korunması, içilir su isalesi, köyün 

yangından muhafazası, selden korunması, sokakların tanzimi ve belediyeler 

tarafından icra edilmekte olan vazifelerin köylerce ve köylülerce icra edileceğini 

söyledikten sonra şu sözleri dile getirdi: 

 “Halk bütün servetini ayağındaki donu, sırtındaki gömleği verdiği halde bunlar 

yetmiyormuş gibi bedenen çalışmak mecburiyetini de, halka doğru gitmek isteyen bir 

hükümet, halka doğru gitmek isteyen encümen, halkın üzerine yükletiyor. Demek ki bedenen 

de geberinceye kadar çalışacaktır, öyle okudum, öyle anladım. Halka doğru gitmek 

efendiler;  halkın başına bela olan yanlış, zaid teşkilâtı kaldırarak, yerine daha iyi ve daha 

muvafık bir idare tesis etmektir.”185 

                                                
183 Rıdvan Akın, “1920’ler Anadolu’sunda Yerel ve Demokrasi Girişimi: İdare-i Kura ve Nevahi 

Kanunu Layihası”, Toplumsal Tarih, Sayı:32, Ağustos 1996, s.32. 
184 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yetmiş Üçüncü İçtima, Birinci Devre, 13 Temmuz 

1337 (1922), Perşembe, s.367. 
185Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Seksen Birinci İçtima, Birinci Devre, 24 Eylül 

1337 (1921), Cumartesi, s.7. 
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 Kemali Bey Encümen-i Ali’nin köylünün vazifesini yirmi dokuza çıkararak 

hükümet-i merkeziyeye hiç vazife bırakmadığına dikkat çekti. Bu vazifelerden 

bazılarının ismini ise şaşkınlık ve öfke ile saydı: Mektep tesisi, toplumun sağlığının 

korunması, hasta ve zayıf hayvanların satışının yasaklanması, sokaklarla caddelerin 

tamiri, su birikintilerinin ve küçük bataklıkların kurutulması, sedlerin inşa ve 

temizlenmesi, ağaç dikme, su yollarının tamiri, kabristanların muhafazası, yetim 

çocuklarının himayesi….186 Abdülkadir Kemali Bey toplumda köylü kesiminin 

önemini vurguladı, onlara karşı yapılan haksızlıkların ve onlara getirilen ağır 

yükümlülüklerin karşısında her zaman gözünü budaktan sakınmayan bir muhalif 

kimliğiyle durdu ve hükümeti eleştirmekten hiç geri durmadı. O memleketi 

kurtarabilmek için her zaman ve her şartta aşağıya nazar edilmesini, yani köylü 

kesimine ulaşılması gerektiğini savundu. Bu görüşünü ise “Sadrazam aramayınız, 

Başkumandan aramayınız, köy muhtarını arayınız. Bütün çıkan kanunlarınız, 

İstanbul’da Haydarpaşa dalgakıranına, Ankara’da istasyona kadar gidebiliyor.” 

sözleriyle destekledi.187 Kemali Bey’e göre bir devleti, bir ülkeyi kurtaracak olan bir 

sadrazam ya da başkumandan değil, köylü kesimiydi.  

 Bunun dışında Kemali Bey, hükümeti çıkarılan kanunların tatbik edilmesi 

hususunda noksan bularak eleştirmekten de geri durmadı. Bu hususta örneğin 

“Baltalık Kanunu”  meselesine de değindi. Baltalık Kanunu 11 Ekim 1920’de Birinci 

Meclis’te kabul edilmiş bir kanundur ve kanunun 1. maddesinde “odunculuk, 

kömürcülük ve  kerestecilik ile meluf olan veya azami yirmi kilometre mesafe ile büyük 

ormanlara mücaveret ve münasebeti bulunan köylere, beher  haneye azami on sekiz atik 

dönüm itibariyle ve orman memurlarının riyasetinde mahalli mühendis ve tapu 

memurlarından ve karye heyeti ihtiyariyesinden ikişer taneden mürekkep bir heyet 

marifetiyle baltalık tefrik ve mevcut baltalıklar bu nispete iblağ edilmek suretiyle tevsian 

yeniden tahdit ve köy namına meccanen kaydi resmisi icra olunur” denmektedir. Kanunun 

amacı odunculukla kerestecilikle meşgul olan köylüleri baltalık yani orman sahibi 

yapmak idi. 188 Kemali Bey bahsi geçen kanunun da tatbik edilememiş olduğunu 

söyleyerek, hükümeti kanunların tatbik edilmesi hususunda eleştirmeye devam etti. 

                                                
186A.g.e. 
187Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Seksen Birinci İçtima, Birinci Devre, 24 Eylül 

1337 (1921), Cumartesi, s.8. 
188Türkiye Büyük Millet Meclisi ZabıtCeridesi,Seksen Birinci İçtima, Birinci Devre, 11 

Teşrinievvel 1336 ( 11 Ekim 1920), Pazartesi,s.18. 



   

60 

 

Hükümetin kendisinin kanunları tatbik edememesine rağmen köylüye gelip “siz şu 

kanunu tatbik edin” demesini çok yanlış bulduğunu belirtti.  Kemali Bey bu 

konudaki eleştirilerine şu sözlerle devam etti:   

 “Yazdığınız kanun evvela Çincedir. Köylünün lisanından değildir. Bilmem netice-i 

amal imiş bilmem neşr-i amal imiş. Ondan köylü ne anlayacak?  Binaenaleyh, Nevahi 

Kanunundan ve saireden evvel bence yapılacak şey memlekete Allah rızası için köy muhtarı 

yetiştirmektir.”189 

 Görüldüğü gibi Kemali Bey burada da Nahiyeler Kanunu’nu eleştirerek 

evvela memlekette köylülerin kazanılması, memlekete önce köy muhtarı 

yetiştirilmesi gerektiği üzerinde ısrarla durdu. Köylünün memleketin temel taşı 

olduğunu her defasında beyan etti. Hükümetin mektep yapacağını söylediğini, ancak 

memleketin mektepçilik hakkında katiyen bir fikrinin olmadığını, bunu ise köylüden 

başkasının yapacağını ummadığını belirtti. Özetle Kemali Bey ayağındaki donu, 

başındaki fesi çıkararak fedakârlıkla düşmana karşı duran köylünün ancak ve ancak 

bu işleri başarabileceğini düşünmekteydi. Onun düşüncesine göre köylü her şeyi 

yapmaya amadeydi ancak evvela o köylünün lisanı ile onun anlayacağı şekilde köylü 

ile konuşulmalıydı ve hükümet bir an evvel ezilmiş köylünün yükünü azaltmalıydı.190 

 Uzunca bir süre Meclis’te tartışılan ve Encümende kalan Nahiye Kanunu 

yasalaşamadı. Meclis’in 19 Kasım 1924 tarihli oturumunda Köy Kanunu’nun Nahiye 

Kanunu yerine geçecek şekilde düzenlendiği, Nahiye Kanunu’na gerek kalmadığı 

açıklandı. Böylece bu yasa gündemden çıktı.191 

2.2.7. Meclis’in Ankara’dan Başka Yere Nakli Hakkındaki Takriri 

 Birinci Meclis Dönemi içinde Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali Bey 

arkadaşları ile birlikte Meclis’in Ankara’dan başka bir yere nakli hususu hakkında 18 

Ekim 1922 tarihinde 115 imzalı bir takriri Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 

sundu. Verdikleri bu takririn gerekçesini ise şu sözlerle beyan ettiler:  

                                                
189Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Seksen Birinci İçtima, Birinci Devre, 24 Eylül 

1337 (1921), Cumartesi, s.8. 
190A.g.e. 
191Türkiye Büyük Millet Meclisi ZabıtCeridesi,Devre: II, Dokuzuncu İçtima, 19 Teşrin-i Sani 1340 

(19 Kasım 1924), Çarşamba, s.300-304. 
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 “Anadolu topraklarında Yunan ordusu mevcud olduğu sırada Meclis-i Ali’nin 

Ankara’da ikameti bir zaruret idi. Fakat bugün lehülhamd mezkûr mâni kahir ve izale 

edildiğinden ve Ankara’nın gerek ev bulup aile iskân etmek ve gerek fevkalâde gala-i esar 

(fiyatların yüksekliği) sebebiyle geçinebilmek hususlarında mebus ile memurine ve rical-i 

askeriye ve zâbitana irae ettiği müşkülât ve ıstırabatın devamına artık mahal ve lüzum 

kalmadığından daha iyi ve müsait şerait-i maişet arz eden Bursa veyahut Konya veyahut 

İzmir şehirlerinden birine Meclis-i Ali’nin naklini müstaceliyetle teklif ederiz.”192  

 Abdülkadir Kemali Bey’in arkadaşlarıyla birlikte verdiği bu takrire Amasya 

mebusu Ömer Lütfi Bey “Bizi müşkülat içinde seçip gönderen millet göç oyununa 

göndermemiştir. Bizi buraya iş görmeye, istiklalini kurtarmaya göndermiştir. Soruyorum 

sizlere milletin istiklalini kurtardınız mı? Sulhunu yaptınız mı?”sözleriyle karşı çıktı.Ömer 

Lütfi Bey’in sözlerine karşılık Abdülkadir Kemali Bey “Beyefendinin nokta-i nazarına 

(görüşüne) göre Anadolu’nun istihlâsı (kurtuluşu) için yalnız Ankara şehrinin merkez olması 

lâzımmış... Beyefendi pekâlâ takdir buyurmalıdırlar ki, istiklâli temin edecek olan kuvvet, 

kalplerimizdeki imandır ve bunun sönmek ihtimali yoktur. Bu imanın sizde mevcudiyetidir ki; 

düşmanın İzmir önlerinde denize dökülmesine sebep olmuştur. Binaenaleyh bu iman sizde 

mevcud olmasaydı, Ankara’da değil, Sivas’ta da otursaydınız, Erzurum’da da otursaydınız; 

bir şey yapmak imkânı olmazdı. Efendiler Ankara’da ev buhranı, iaşe buhranı o kadar fena 

bir şekil almıştır ki, bunun için bir tek misal söyleyeceğim...İran Sefarethanesi olmak üzere 

ittihaz edilen dört odalı bir binanın aylığını yüz liraya vermişlerdir.” diyerek Ömer Lütfi 

Bey’in düşüncelerini eleştirdi.193 

 Kemali Bey, Meclis’in Bursa’ya nakledilmesi ile çeşitli memleketlerde ortaya 

çıkan siyasi durumun daha rahat takip edilebileceğini, İstanbul’a ve İzmir’e 

yaklaşılabileceğini ifade etti. Ancak Meclis’in doğrudan İstanbul’a nakledilmesine 

taraf olmadığını dile getirdi. Çünkü Kemali Bey’e göre İstanbul’a gitmek yeniden 

Anadolu’yu unutmaya sebebiyet verebilirdi. Ancak merkezin Bursa gibi bir yere 

taşınması Ankara’da maddi anlamda baskı altında olan memurların, sefarethanelerin 

bir nebze rahat nefes alabilmelerini, siyasi anlamda da Avrupa’ya yakınlaşılabilmeyi 

sağlayabilirdi.194 Verilen bu takrir hakkında Meclis’te birkaç mebusun düşüncelerini 

söyleyerek tartışmalarına karşın İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey Meclis’in 

                                                
192Türkiye Büyük Millet Meclisi ZabıtCeridesi,Birinci Devre, Yüz Yirmi İkinci İçtima, 19 

Teşrinievvel 1338 ( 19 Ekim 1922), Perşembe, s.25. 
193A.g.e., s.26.  
194A.g.e., s.27. 



   

62 

 

Bursa, Konya, İzmir şehirlerinden herhangi birisine naklinin hükümet açısından 

uygun olmadığını belirtti ve sonuçta Meclis Ankara’da ikamet etmeye devam etti.195 

Daha önce Meclis’in Ankara’dan Kayseri’ye naklinin düşünülüp konuşulduğu sırada 

bu durumun millette maneviyat adına bir şey bırakmayacağını, sonunda ölüm de olsa 

Ankara’dan ayrılmayacaklarını ve buna engel olacaklarını söyleyen Abdülkadir 

Kemali Bey bu kez kendisi bizzat Meclis’in Ankara’dan nakli için takrir vermişti. 

Çünkü artık Milli Mücadele kazanılmış, Anadolu düşmandan temizlenmişti. Kemali 

Bey Milli Mücadele devam ederken mücadelenin kalbi olan Ankara’dan 

uzaklaşılmasının insanlarda mücadele ruhunu, azmini söndürerek Anadolu’nun 

unutulmasına yol açabileceğini düşünmüştü.  

2.2.8. Kurtarılmış Memleketlere Üç İstiklal Mahkemesi Gönderilmesine Dair 

Takriri 

 Abdülkadir Kemali Bey 30 Kasım 1922 tarihinde, kurtuluş ve bağımsızlık 

mücadelesi verilerek kurtarılan bazı bölgelerde İstiklal Mahkemeleri kurulmasına 

dair bir takrir verdi. Kemali Bey, işgal ve savaş dolayısıyla fevkalade idari, mali ve 

yargı meseleleri içinde, kurtulduğu sanılan bölgelerdeki insanların inlediklerini ve 

perişan halde olduklarınıdile getirerek verdiği takririn gerekçesini açıkladı. Bu 

duruma istinaden hızlı bir şekilde Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Karesi’yi kapsayan 

bir; Kütahya, Karahisar, Aydın ve Denizli civarı için bir; İzmir ve Saruhan civarı için 

de yine bir tane olmak üzere toplam üç İstiklâl Mahkemesi’nin hızlı surette 

kurulmasını teklif etti.196 Kemali Bey’in önergesi oylandı. Oylamaya katılan 145 

kişinin 91 kabul oyu ile kabul edildi.197 

 

 

 

                                                
195Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Birinci Devre, Yüz Yirmi İkinci İçtima, 19 

Teşrinievvel 1338 (19 Ekim 1922), Perşembe, s.27. 
196Türkiye Büyük Millet Meclisi ZabıtCeridesi,Birinci Devre, Yüz Ellinci İçtima, 4 Kânunuevvel 

1338 (4 Aralık 1922), Pazartesi, s.202. 
197Türkiye Büyük Millet Meclisi ZabıtCeridesi,Birinci Devre, Yüz Elli Birinci İçtima,  6 

Kânunuevvel 1338 (6 Aralık 1922), Çarşamba, s.223. 
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                                                   III.BÖLÜM 

     Abdülkadir Kemali Bey’in Milletvekilliğinden Sonra Yayın 

Hayatına Dönüşü 

 TBMM’nin Birinci Dönemi’nde Meclis’te Kastamonu mebusu olarak yer 

alan Abdülkadir Kemali Bey, 1923 seçimlerinde tekrar Meclis’te milletvekili 

olabilmek için Adana’dan aday olmuşsa da diğer İkinci Grup üyeleri gibi İkinci 

Dönem’de TBMM dışında kaldı.198 Milletvekili olarak görüş ve düşüncelerini 

yansıtamayacağını anlayan Kemali Bey, fikir ve görüşlerini yansıtabilmenin yolu 

olarak tekrardan yayıncılık hayatına dönmeye karar verdi. Bu amaçla Adana’da 

Mücahede, Toksöz ve Haksöz isminde üç gazetenin imtiyazını alarak 1923 yılının 

sonlarına doğru tekrardan gazetecilik hayatına başladı.199 

3.1. Mücahede Gazetesi ve Abdülkadir Kemali Bey’in Tutuklanması 

 Abdülkadir Kemali Bey’in TBMM dışında kaldıktan sonra Adana’ya 

döndüğünde çıkardığı ilk gazetesi Mücahede oldu. Yapılan araştırma sonucu 

Mücahede gazetesinin kaç sayı yayımlandığına ve sayılarına ulaşmak mümkün 

olmasa da dönemin gazetelerinde çıkan bazı haberler bu gazete hakkında bazı 

bilgilere ulaşılmasını sağladı. Kemali Bey, gayri siyasi nitelikte olan Mücahede 

gazetesinin imtiyazını aldıktan sonra ilk üç hafta sırf hukuktan bahsetmek şartıyla 

gazetesini yayımladığı halde son günlerde gerekli olan depozitoyu vererek gazetesini 

siyasi olarak yayımlamaya başladı.200 

 Kemali Bey ilerleyen zamanlarda Mücahede gazetesinde yayımladığı bir 

makaleden dolayı tutuklandı.  Tevhid-i Efkâr gazetesi Kemali Bey’in 8 Aralık 

1923’te Mücahede’de “Son İnkılabın Manası” başlıklı bir makale neşretmesinden 

dolayı tevkif edildiğini yazdı. Ayrıca adı geçen makalede saltanat lehinde 

                                                
198 Türker, a.g.e.,s.47. 
199 Taha Toros, Mazi Cenneti I, s.182. 
200 Hikmet Şevki, “Abdülkadir Kemali Bey’in Tevkifi Tafsilatı”, Anadolu’da Yenigün, 21 Kanun-ı 

evvel 1339 (21 Aralık 1923), s.1. (Gazetenin muhabiri, haftalık yayınlanan Mücahede’nin 3-4 hafta 

yayınlandığını yazmıştır. Oysa Taha Toros, Mücahedegazetesinin ömrünün sadece 1 sayı olabildiğini 

aktarmaktadır. Bunun için bkz: Taha Toros, Mazi Cenneti I, s.182). 
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bulunmakla itham edilen Kemali Bey’in İstanbul İstiklal Mahkemesi’ne gönderilerek 

orada yargılanmasının beklendiği belirtildi.201 

 Abdülkadir Kemali Bey yargılanması esnasında Mücahede gazetesi hakkında 

bilgi vermiş ve söz konusu makaleyi yazma sebebini açıklamıştır: 

 “Mücahede namındaki gazetemin mesleği ilk nüshasının ilk bendinde tafsilen izah 

eylediği vechle ilm ve siyasiyat sahasında mücadeleden ve memleketin fakr-ı irfanla malul 

bulunduğunu takdir ettiğimden mübahesat-ı ilmiyeyi ve bilhassa tarz-ı idaremizin 

icabatından olan mübahesat-ı hukukiye ve siyasiyeyi halka ve halkı idare edenlere 

anlatmağa çalışmaktan ibarettir.  İlmi başlayan gazetemin bilahire icab eden muamelesi 

ikmal edilerek siyasi sahada da neşriyatına başlamasına zaruret hasıl olmuştu. İşte bu 

zarurete mebnidir ki günün en canlı siyasi hadisesi olan hilafet ve cumhuriyet mevzuu 

üzerine ben de her vatandaş gibi düşündüklerimi ‘Son İnkılabımızın Manası’ namıyla beni 

şimdi hıyanet-i vataniye ile ithama vesile olan makaleyi neşretmiştim.”202  

 Anadolu’da Yenigün, Kemali Bey’in makalesinde Cumhuriyet hakkında uzun 

mütalaatta bulunduğunuve İsmet Paşa’nın“Cumhuriyet aleyhinde yükselen başları 

kopartırız” sözlerini tenkit ettiği için Ankara’dan gelen talimatla Adana Valisi Hilmi 

Bey’in emri ile polis tarafından gözaltına alındığını, polis dairesinde bir gece kalarak 

sekiz saat sorgulandıktan sonra Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiğini yazdı. Kemali 

Bey koridorda tutuklanmasının sebebini soran muhabire şu karşılığı verdi:  

 “Görüyorsunuz ki ben mevkuf değilim. Yanımda ne polis ve ne de jandarma var. 

Zaten beni mevkuf diye ilan etmek en büyük hatadır. Ben Vali Bey’in emri üzerine geldim. 

Dün gece isticvab edildikten (sorgulandıktan) sonra vaktin geç olmasından dolayı kendi 

arzumla polis dairesinde kaldım. Beni ihanet-i vataniye ile itham edemezler. Çünkü ben 

makalemde Cumhuriyete aleyhtarlık etmedim. Yalnız İsmet Paşa’nın fikirlerine muarız 

(karşıt) bulundum. Onun şahsına hürmet beslemekle beraber fikirlerinin doğru olmadığını 

söyledim. Bu da bir tenkid mahiyetinde idi. Tenkid yapılmasını istememek istibdadın hâkim 

olduğunu göstermektedir.”203 

                                                
201 “Adana’da Bir Gazeteci Tevkif Edildi” Tevhid-i Efkâr, 16 Kânunuevvel 1339 (16 Aralık 1923), 

s.3. 
202 “Abdülkadir Kemali Bey’in Muhakemesi”, Anadolu’da Yenigün, 23 Kanun-i evvel 1339 (23 

Aralık 1923), s.2. 
203 Hikmet Şevki, “Abdülkadir Kemali Bey’in Tevkifi Tafsilatı”, Anadolu’da Yenigün, 21 Kanun-i 

evvel 1339 (21 Aralık 1923), s.1. 
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 Mahkemede Mücahede gazetesinde yayımlanmış makale okundu ve inceleme 

yapılmak üzere yargılama 18 Aralık 1923 tarihine bırakıldı. Anadolu’da Yenigün 

gazetesinde olayı aktaran Hikmet Şevki, Abdülkadir Kemali Bey’in tutuklu 

olmadığını iddia etmesine rağmen beraberinde jandarma ile hapishaneye 

nakledildiğini bildirmiştir.204 

 Kemali Bey 18 Aralık 1923’te  Adana’da Bidayet Ceza Mahkemesi’nde 

yargılanmaya başlandı. Mahkemede Kemali Bey’e sorulan bazı sorulara Kemali 

Bey’in ne şekilde cevap verdiği onun fikirlerini anlayabilmemiz açısından önemlidir. 

Örneğin, saltanat-ı cumhuriyye var öyle mi? sorusuna karşılık Kemali Bey şu cevabı 

verdi: 

 “Bundan maksad hakimiyet-i milliyenin 1 Teşrin-i sani kararına, Hıyanet-i Vataniye 

Kanununun birinci maddesine göre ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na nazaran; hakimiyet-i 

milliyenin yegane tecelligahı Büyük Millet Meclisi’dir. Büyük Millet Meclisi’nin kararına 

iktiran etmeyen hiçbir fikrin hiçbir kıymeti yoktur. Eğer İsmet Paşa’ya hâkimiyet-i milliyenin 

yegâne tecelligahı olan Büyük Millet Meclisi bir madde-i kanuniye yaparak ‘Tarihin 

herhangi bir devrinde bir halife zihninden bu memleketin mukadderatına karışmak arzusunu 

geçirirse o kafayı başvekiller parçalayacaktır’ demiş olsaydı, o vakit İsmet Paşa’da bir 

mücrim vaziyetinde bulunacak olan halifenin kafasını parçalamak hakkı tecelli edecekti. 

Mademki henüz kendisine böyle bir salahiyet verilmemiş ve başvekillerin vazife ve 

salahiyetleri henüz kanunla tespit edilmemiş, bugün bir vatandaş olan halifenin hatırından 

hükümet işlerine karışmak fikri geçmesi ihtimali dolayısıyla kafasını parçalayacağız demek 

saltanattan başka bir şey değildir.(!) 

 1 Teşrin-i sani kararı ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Hıyanet-i Vataniye 

Kanununun birinci maddesine nazaran Hıyanet-i Vataniye ile benim değil İsmet Paşa’nın 

tecziyesi lazım gelecektir. Çünkü hâkimiyet; bila kayd ü şart milletin ve milletin tecelligahı 

olan Büyük Millet Meclisi’nin olup İsmet Paşa’nın kafası ve sözü değildir.”205 

 Mahkeme Reisi Kemali Bey’e halifeliği papalıkla mukayese ederken 

papalığın nüfuzundan ve mücadelelerinden bahsettiğini, bununla neyi kastettiğini, 

halifeye bir kuvvet mi vermek istediğini sorunca Kemali Bey makalesinde neyi 

                                                
204A.g.e. 
205 “Abdülkadir Kemali Bey’in Muhakemesi”, Anadolu’da Yenigün, 23 Kanun-ı evvel 1339 (23 

Aralık 1923), s.2. 
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kastettiğini şöyle açıkladı: Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam’ın başına 

halifeler getirilmiş, Müslümanlar 1300 seneden beri halifelik makamına karşı maddi 

olmaktan ziyade manevi şekilde bağlı kalmışlardı.İstibdat devrinde dahi millet 

halifeyi “peygamber postunda oturan bir zat olarak” görmüştü. Peygamberliğin esası 

maddiyattan ziyade maneviyat idi. Türkiye devletinin genel teşkilatında Hilafet-i 

İslamiye ismi altında bir de hilafet müessesesi vardı. Kemali Bey savunmasında, 

insanların 1300 seneden beri hürmet duyduğu böyle muhterem bir makamın sahibini, 

ortada hiçbir sebep yokken “parçalarız!” sözleriyle küçük düşüren başvekilin (İsmet 

Paşa) düşüncelerine karşıt olduğunu söyledi. Milletin nazarındaki halifelik ile 

kıyaslanamayan papalık tarihinde bile bir mücadelenin olduğunu, bunun neticesinde 

manevi konumu kuvvetlenecek imtiyazlar aldığını, mukayeseyi bu amaçla yaptığını 

ve maksadının manevi kuvvet olduğunu açıkladı.206 

Müdde-i umuminin (savcının) “halifeye nasıl bir hak ve vazife verilmek gerekir?” 

şeklindeki sorusuna ise Kemali Bey, devletlerinde halifenin var olduğunu, Meclis’in 

de halifeyi resmen kabul ve tasdik ettiğini, ancak halifeye bir hak ve vazife tayin 

etmediğini söyledi. Kemali Bey’e göre resmen tanınan bir makamın hak ve vazifesi 

de olmalıydı. Meclis’in de halifeye bir vazife tanıması gerektiğinden, makalesinde de 

bundan bahsettiğinden söz etti. Meclis, halifeden İslam âlemiyle meşgul olmasını 

isteyebileceği gibi “oturup boyuna namaz kıl” da diyebilecekti. Ama muhakkak bir 

görev ve hak verilecekti.207 

 Kemali Bey 21 ve 22 Aralık 1923 tarihlerinde devam eden yargılaması 

esnasında bütün ifade ve savunmalarında cumhuriyetçi olduğunu, sadece İsmet 

Paşa’nın ifadelerine karşı olduğunu söyledi. Neticede mahkeme heyeti Kemali 

Bey’in makalelerinde Cumhuriyet’e aykırı ve hükümet şeklinin değiştirilmesine dair 

bir hususun görülmediğini belirterek kendisinin beraatına karar verdi ve Kemali Bey 

22 Aralık’taki duruşmanın ardından derhal tahliye edildi.208 

                                                
206 “Abdülkadir Kemali Bey’in Muhakemesi”, Tevhid-i Efkâr, 27 Kanun-ı evvel 1339 (27 Aralık 

1923), s.4. 
207 “Abdülkadir Kemali Bey’in Muhakemesi”, Anadolu’da Yenigün, 23 Kanun-ı evvel1339 (23 

Aralık 1923), s.2. 
208 “Abdülkadir Kemali Bey Beraat Etti”, Anadolu’da Yenigün, 23 Kanun-ı evvel 1339 (23 Aralık 

1923), s.1;  “Abdülkadir Kemali Bey”, Vatan, 25 Kanun-ı evvel 1339 (25 Aralık 1923),s.4. 
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           Ankara Matbuat Müdiriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti Başvekaleti’ne 1 Ocak 

1924’te gönderilen yazıda, hıyanet-i vataniye suçuyla yargılamaya alınan Abdülkadir 

Kemali Bey’in beraatının Adana’da gayr-i müsaid bir tesir bıraktığı, Kemali Bey’in 

her türlü meziyetsizliğine rağmen yargılanma sırasında hâkimlerden daha iktidarlı 

göründüğü, neşretmekte olduğu gazetenin muhakemeden sonra hükümet hakkında 

lisanını değiştirdiği, son nüshasında yalnız Dâhiliye Vekili Beyefendiyi gayet 

mülayim bir tarzda eleştirdiği ifade edildi.209 

 Kesin bilgiye ve Mücahede gazetesinin başka nüshasına ulaşamamakla 

birlikte Abdülkadir Kemali Bey’in Mücahede gazetesinde yayımladığı makale 

yüzünden yargılandığı davadan sonra Mücahede’yi tekrar yayımladığını bu belgeden 

anlamaktayız.  Buna dayanarak Kemali Bey’in yargılanmasından sonra Mücahede’yi 

tekrar çıkardığı ancak gazetesinde kullandığı eleştirilerinde ve üslubunda daha 

mülayim ve ılıman bir dil kullandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Kemali Bey, 

Mücahede’yi 1923 yılının yazının sonlarına doğru çıkarmaya başladı, 8 Aralık 

1923’te yazdığı makale yüzünden yargılandı. Kemali Bey’in makalesini ve 

yargılanma sürecini dönemin genel havası, şartları ve olayları bağlamında incelemek 

bize daha geniş bir perspektif sunacaktır. Bilindiği gibi 1 Kasım 1922’de ulusal 

egemenlik anlayışıyla bağdaşmadığı için kaldırılan saltanat makamı, halifelik 

makamından ayrılarak dini ve siyasi yetkilerin ayrılması, halifelik makamının devam 

etmesi, Osmanlı hanedanından bir kişinin ise TBMM tarafından bu göreve 

getirilmesi kararlaştırılmıştı. TBMM’nin yaptığı bu yenilikler aslında 29 Ekim 

1923’te kuracakları Cumhuriyet rejimine hazırlık aşamalarıydı. 1 Kasım 1922’de 

saltanatın kaldırılması ile padişahın varlığından doğan sorun çözümlenmiş, ancak bu 

sefer devlet başkanı olmamasından doğan sorunlar ortaya çıkmıştı. Bunu aşmak ve 

halkın yönetimine dayalı bir sistem kurmak için de Cumhuriyet rejimi ilan edilmişti. 

Halifelik makamına ise halkın tepkisini çekmemek için bir müddet dokunulmamıştı.  

 TBMM kurulan yeni düzene muhalif olanlara karşı sert önlemlerini almıştı. 

Bu bağlamda Kemali Bey’in makalesinde yazdıkları kurulan yeni Cumhuriyet 

rejimine karşı görülmüş, Kemali Bey Cumhuriyet aleyhtarlığı yapmakla suçlanmış 

                                                
209 Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 30-10-0-0/83-545-21 (Matbuat ve İstihbaratMüdir-i 

Umumisi tarafından Başvekâlete gönderilen 1 Kanun-i Sani 1340  [1 Ocak 1924] tarihli yazı). Bu 

belge için bkz.Ek-8. 
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ve bunun da önlemi alınmak istenmiştir. Özellikle Kemali Bey makalesinde halifeye 

ve halifelik makamına önem atfetmekle, halifeye yeni görevler verdirmek 

istemesiyle suçlanmış ve yargılanmıştır. Buradan da aslında hükümetin 3 Mart 

1924’te kaldırdığı hilafeti, 1923 yılının sonlarında kaldırmayı kafasına koyduğu, 

bunun için gerekli süreci başlattığı ve buna karşı çıkmak isteyenlere de mesajını 

ilettiğini anlayabiliriz. Mahkeme Kemali Bey’in makalesinde yayımladığı yazıyı 

incelediğinde onun Cumhuriyet’e karşı olduğu ya da saltanatı tekrardan geri 

getirtmek istediği fikrine ulaşamamıştır. Ancak makalesinde Kemali Bey’in 

hükümete ve yaptığı işlere karşı geldiği görülmektedir. Bilhassa Kemali Bey, ortada 

bir sebep yokken halifenin kafasını parçalama yetkisini kendinde gören İsmet 

Paşa’nın tavrını eleştirmiştir. Çünkü Kemali Bey’e göre hâkimiyeti kayıtsız şartsız 

millet ve Büyük Millet Meclisi’ne veren bir hükümetin başvekilinin keyfe keder 

konuşması ve kendinde böyle bir yetki görmesi demokrasi ve ulusal egemenlikle 

bağdaşmayacak bir husustu.  

3.2. Toksöz Gazetesi 

 Abdülkadir Kemali Bey Mücahede’deki yazısından dolayı yargılanıp beraat 

ettikten sonra bu kez 1924 Ağustos ayında Adana’da daha önceden imtiyazını aldığı 

Toksöz gazetesini yayımlamaya başladı.Sahibi ve başmuharriri sabık Kastamonu 

mebusu Abdülkadir Kemali Bey olan Toksöz günlük, siyasi, ilmi ve edebi niteliklere 

sahip bir gazeteydi. Günlük bir gazete olmasına rağmen her gün ve düzenli olarak 

çıkmamıştır. Adana’da yayımlanan Toksöz 5 kuruşa satılıyordu. Gazetenin matbaa ve 

idarehane adresi ise “Adana’da Hilal-i Ahmer civarında daire-i mahsusa” olarak 

verilmişti.210 Adana’da yayımlanan Toksöz gazetesi Türkiye çapında etkili bir 

muhalif gazete olmaktan ziyade, bölgesinde okunan muhalif bir gazete konumunda 

kaldı. Bu sebepten dolayı Kemali Bey gazetesini daha sonra, 15 Aralık 1924 

tarihinden itibaren İstanbul’da yayımlamaya başladı.211 Toksöz, 27 Kasım 1924 

tarihine kadar Adana’da 78, 15-30 Aralık 1924 tarihleri arasında ise İstanbul’da 14 

sayı olarak yayımlandı. Abdülkadir Kemali Bey’in Toksöz’ü Adana’da 78 sayı 

yayımladığı ve İstanbul’daki ilk sayısını da 15 Aralık tarihinde yayımlamaya 

başladığı gazetenin 79. sayısı incelendiğinde anlaşılabiliyor. İstanbul’da 

                                                
210Toksöz,Sayı:1, 30 Ağustos 1340 ( 30 Ağustos 1924), s.1. (Gazetenin nüshası her yerde 3 kuruştu.) 
211 Taha Toros, Mazi CennetiI, s.182. 



   

69 

 

yayımlanmaya başlanan Toksöz’ün ilk sayısı 1-79 şeklinde numaralandırılmıştır. Bu 

numaralandırmada “79” sayısı Adana’da yayımlanan 78 sayının bir devamı olduğunu 

gösterirken, “1” rakamı ise İstanbul’da yayımlanmaya başlanan yeni bir sayı 

olduğunu gösterir.212 

 İstanbul’da yayımlanan Toksöz’ün sahibi ve başmuharriri yine sabık 

Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali Bey idi. Gazetenin matbaa ve idarehane 

adresi “Babıali Ebussuud Caddesi’nde daire-i mahsusa” olarak verilmişti. Toksöz 

başlığının altında ise “Mevki-i iktidar, rütbelerde ve sandalyelerde değil, yürüyen 

mefkûrelerdedir” sözü yazmaktaydı. Bu yazının sağ ve soltaraflarına gelecek şekilde 

ise şu dizeler yer almaktaydı:  

“İnkıyad-ı zalime mazlumunun naçardır. 

Ağlayan yar sitemdide; gülen ağyardır… 

Ey vebal-i beşeriyet! Bu takaza sürecek…  

Hangi yangın, seni bilmem ne zaman söndürecek?....”213 

 Kemali Bey çıkardığı Toksöz gazetesini de tıpkı Mücahede gazetesi gibi halkı 

ve ülkeyi yöneten Cumhuriyet Halk Fırkası’nın noksanlarını, hatalarını 

eleştirebilmek ve sesini duyurabilmek adına bir basın aracı olarak kullandı. 

Toksöz’de yazdığı yazılarda Halk Fırkası’nı ve Halk Fırkası’nın savunuculuğunu 

üstelenen Türk Sözü214 gazetesini kıyasıya eleştirdi. Toksöz’ün çıkarılan her sayısına 

ulaşabilmemiz mümkün olmadı. Ancak Toksöz’ün elimizde bulunan sayılarını ve 

Abdülkadir Kemali Bey’in gazetesine yazdığı başyazıları incelemek Kemali Bey’in 

hayatına ve fikirlerine daha yakından vakıf olabilmek açısından önem taşımaktadır.  

 30 Ağustos 1924’te  yayımlanan Toksöz gazetesinin 1.sayısının  “Nereye 

Gidiyoruz” başlıklı başyazısında Kemali Bey, memleketin ve milletin gerçekten 

nereye gittiğini irdeledi. Kemali Bey bu sorunun cevaplarını arayanların hükümet 

tarafından hain ve muhalif olarak etiketlendiğini,  kendilerine ister hain, ister muhalif 

                                                
212Toksöz,  Numero: 1-79, Birinci Sene, 15 Kanun-ı evvel 1340 (15 Aralık 1924), s.1. 
213A.g.e. 
214 Türk Sözü, 1923 yılında yayın hayatına başlayan, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş devlet 

haline gelmesinde Atatürk devrimlerini, Atatürk düşüncelerini topluma yayabilmek adına faal olarak 

çalışan dönem gazetelerindendir. 
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densin, gidilen yolun hüsran ve indiras (mahvolma) uçurumuna doğru gitmekte 

olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Milletin bir senede 

teşkilatın yüz kırk milyon gibi müdhişe (dehşet verici) masrafını karşılayamayacağını 

dile getiren Kemali Bey başyazıda, Halk Fırkası’nın ülkeye getirdiği hayat 

pahalılığını eleştirdi. Millet ve memurlar okkasını iki kuruşa yemeye alıştıkları şekeri 

yetmiş kuruşa, yetmiş paraya giydikleri basmayı yirmi beş-otuz kuruşa, hammaddesi 

memlekette üretilen ekmeği ise yirmi beş kuruşa yemeye mecbur tutulmaktaydı. 

Kurulan teşkilat halkı düşünen, halk için çalışan bir teşkilat değil aksine “Yağma 

Hasan Ağa’nın böreği” tabirine uyacak şekilde bir zümre-i mümtaze (seçkinler 

topluluğu) teşkilatı idi. Kemali Bey başyazısında halkın fakirlik ve yaşam zorluğu 

içinde yaşamasına rağmen, reis-i cumhur hazretlerine ayda on beş bin lira gibi 

yüksek bir meblağın aylık olarak verilmesini şiddetle eleştirdi ve buna fakir halkın 

tahammülünün olmadığını dile getirdi.  Fazla teşkilatın ortadan kaldırılmasını 

milletin sırtındaki aşırı yükten kurtulmak olarak gören Kemali Bey, yüz kırk 

milyonluk bütçenin derhal yetmiş milyona indirilmesi gerektiğini söyleyerek ilgilileri 

insafa davet etti. 215 

 Toksöz’de yayımlanan diğer bir haberde ise hükümet halkın hayatıyla 

oynamakla suçlandı. Haberde Adana’nın çeşitli yerlerinde korunan cephanelerden 

birinde infilak olması neticesinde birkaç bombanın patladığı, halkın büyük bir 

faciadan kurtulduğu yazmaktadır. Hükümeti kasaba içinde ve mahalleler arasında 

cephaneler kurmakla suçlayan gazete, bu cephaneleri kuranların daha önceki 

patlamalara da sebebiyet vererek milyonlarca lira hasara sebep olduğunu, ancak 

bunların cezasız bırakıldığını yazdı.  Halk hükümeti unvanını taşıyan Cumhuriyet 

hükümetinden halkın hayatı namına sorumlu kişilerin cezasız bırakılmamalarını 

istedi.216 

 Toksöz’ün 31 Ağustos 1340 (1924) tarihli 2. sayısında Abdülkadir Kemali 

Bey belediye seçimlerinin çok mühim olduğunu dile getirerek, vatandaşlardan Halk 

Fırkası hükümeti ile alakadar insanlara oy vermemelerini istedi. Kemali Bey’e göre 

oy kullanmak her vatandaş için kutsal bir vazifedir. Bireyler oylarını memlekete 

                                                
215 Abdülkadir Kemali,“Nereye Gidiyoruz ?”, Toksöz,  Sayı:1,30 Ağustos 1340 (1924), s.1. 
216 “Hükümet Halkın Hayatıyla Oynuyor Mu?”, Toksöz,Sayı:1, 30 Ağustos 1340 (30 Ağustos 1924), 

s.1. 
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yararlı veya zararlı olacağını göz önüne getirerek kullanmalıdır. Bu sebeple 

vatandaşlar birkaç gün içinde başlayacak belediye seçimleri için tek başına veyahut 

topluca birlikte düşünmeliydi.Kemali Bey Halk Fırkası’nı başlangıçta bir programı 

olmayan, birkaç maddelik tüzüğe sahip, dayanağı kişisel olan ve sabit bir programı 

olmayan garip bir teşkilat olarak nitelendirdi. “Eğer Fırka’nın programı dokuz 

ilkeden ibaret kalacaksa yazıklar olsun bu memlekete…Ve merhamet! Halk Fırkası 

etrafında vatan endişesiyle toplanacaklara…” sözüyle Kemali Bey durumun 

vahametini açıkladı. Başyazının devamında HalkFırkası’nın karşısında hâlihazırda 

programı olan muhalif bir partinin olmadığı belirtti. Hâlihazırda bir muhalif parti yok 

ise vatandaşlara oylarının tecrübe edilmişlere verilmemesini tavsiye etti. 

Cumhuriyet’in yüz kırk milyon liraya ulaşan bir senelik masrafı, adaylara verilecek 

oylara göre ya iki yüz kırk milyona çıkacak ya da yetmiş milyona inecekti. Çünkü 

belediye seçimlerinde iktidardaki hükümetin arzu ettiği insanlar çoğunluğu sağlarsa 

tek başına olarak Millet Meclisi’nde de şimdiki hükümet kazanmış olacaktı. Kemali 

Bey yazısında bir vatandaş sıfatıyla mevcut hükümete, bir milyon oyu olsa bir tekini 

dahi vermeyeceğini söyleyerek, hükümet taraftarlarına insanların da oy vermemesi 

gerektiğini telkin etti. 217 

 Abdülkadir Kemali Bey 3 Eylül 1340 (1924) tarihli Toksöz’ün 5. sayısında 

kendisini halifeci, Hürriyet ve İtilafçı gösteren Türk Sözü gazetesine “Şımarık, 

Müfteriye (İftiracıya) Göre Biz İtilafçı İmişiz!” başlıklı başyazısında cevap verdi.  

Kemali Bey, kendisini olduğundan daha farklı biri gibi aksettiren Türk Sözü 

gazetesinin ve gazetenin başyazarlığını yapan Ferid Celal’in218 şımarık, iftiracı ve 

jurnalci olduğunu dile getirdi. Türk Sözü’ne göre Kemali Bey ve çevresindeki kişiler 

halkın huzurunu ihlal ettiği halde, onları kanunun pençesine teslim edecek bir el 

yoktu. Ve yine Kemali Bey ve çevresindeki kişiler Mustafa Kemal Paşa’yı, İsmet 

Paşa’yı ve çalışma arkadaşlarını hain ve korkularından çalışmış insanlar olarak kabul 

etmişlerdi. Gazete Kemali Bey hakkında şu suçlamada bulunmuştu:  

 “Kemali, halifeci olmadığını iddia edemez. Çünkü ismi adliye dosyalarına geçmiştir, 

Kemali Efendi iyi hatırlar ki, İstanbul’da İttihatçılıktan çıkıp da Hürriyet ve İtilaf’ın 

                                                
217 Işık Öğütçü, Toksöz 1924: Abdülkadir Kemali’nin Muhalif Yazıları,s.23-25. 
218Ferid Celal Güven (1894-1975) Türk Sözü gazetesini Adana’da yayınlamaktaydı. 
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defterine kaydoldukları, Bursa’da Gümülcineli İsmail Hakkı219 haininin gazetesine 

yazdıkları zaman bugün me’men ettiği (sığındığı) Gazi, Anadolu’nun ortasında tek başına 

cidal (mücadele) bayrağını açmıştı….”220 

 Görüldüğü gibi Türk Sözü, Kemali Bey’i açıkça halifeci, Hürriyet ve İtilafçı 

olmakla suçlamıştı. Kemali Bey’in Ferid Celal’in kendisi hakkındaki ithamlara 

verdiği cevaplarda Halk Fırkası’nı kıyasıya eleştirmesi hükümeti ne konularda ve ne 

kadar eksik bulduğunu göstermesi açısından önemlidir. Kemali Bey bir suçlamaya 

“‘Halkın huzurunu ihlal edenleri, kanunun pençesine teslim edecek bir el yok’ itirafı; 

intak-ı Hakk (Allah’ın söyletmesi) şeklinde tecelli etti. Biz de öyle diyoruz Ferid 

Celal. Memlekette hükümet yok! Eğer hükümet olsa senin gibi şımarık haydutlar yol 

kesmezler, her gece Adana’nın içinde birkaç katl (cinayet) vuku bulmaz. Mal, can ve 

ırzın bugünkü kadar tehlikeye maruz olduğu devri, bu viran memleket görmemiştir.” 

şeklinde cevap verdi. 

 Kemali Bey diğer bir suçlamaya “Eğer yazılarımda Mustafa Kemal Paşa, 

İsmet Paşa ve rüfekası için haindirler demiş olsa idim hatta kendilerine lüzum 

olmaksızın müdde-i umumi (savcı) müdahale eder ve takibat-ı kanuniyede bulunurdu. 

Ben, yazılarımla şahsı hedef ittihaz (kabul) etmiyorum. Memleketi ve onun yağmaya 

uğrayan halkını göz önüne getiriyor da diyorum ki bu millet 140 milyon lira 

vergi…”221 şeklinde cevap verdi. 

 Kemali Bey, Ferid Celal Bey tarafından kendisine yöneltilen Suriye’deki 

saltanatçılarla birlikte çalıştığı ve onların yazdıklarını tekrarladığı, halifeci olduğu 

suçlamasına şu karşılığı verdi: 

 “Suriye’de oturan saltanat artıklarının yazılarını görmek için sizin gibi istihbarat 

amiri, muallem ve şakşakçı bir gazeteci olmak lazım. Onun için biz Suriye’dekilerden 

haberdar bile değiliz ve onlarla birlikte çalıştığımız isnadını bayağılığına da senden başka 

kimse cesaret edemez.  

                                                
219Gümülcineli İsmail Hakkı Bey (1877-1942), 1911’de kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na 

katıldıktan sonra bu fırkanın başkanı olarak yönetimde kaldı.  
220 Abdülkadir Kemali, “Şımarık, Müfteriye Göre Biz İtilafçı İmişiz”, Toksöz,  Sayı:5, 3 Eylül 1340 

(1924), s.1. 
221A.g.e.Yazının bu bölümü gazetede okunamayacak kadar silik çıkmıştır. 
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 Halifeci olup olmamak meselesine gelince: Patlasanız, çatlasanız sabit 

kanaatlerimden zerresini feda etmem. Ben demokrasi esasatına (esaslarına) müstenid 

(dayanan) bir cumhuriyet isterim ve böyle bir cumhuriyetin aşıkıyım.”222 

 Kemali Bey, İttihatçılıktan Hürriyet ve İtilafçılığa hiçbir zaman geçmediğini, 

böyle bir ithamda ya bir kasıt yahut namus ve vicdanın kabul edemeyeceği bir 

iftiranın olduğunu dile getirdi. Kemali Bey, on yedi sene evvel kendisini İttihatçılığa 

sevk edenin bir korku olduğunu, fakat İttihatçılığın ruhunun bütün derinliklerine 

nüfuz ettiğini, bütün hücrelerini sardığını belirtti. Hürriyet ve İtilafçı değil, birçok 

ricadan sonra Halkçı olmak isteyerek halkçı olduğunu vurguladı ve yazısını şu 

sözlerle bitirdi: 

 “Hürriyete, hür bir idareye düşman olduğunu gördüğüm insanlar arasından da 

süratle kaçtım. Bak, sizin fırkanızı sevmiyorum. Çünkü İttihatçılığı lekedar eden köhne bir 

zihniyet şimdi sizi ve bizi idare etmek istiyor. Anladın mı düşünmesini bilmeyen, mefkuresiz 

mefkûreci çocuk..”223 

 Toksöz’ün 4 Eylül 1924 tarihli 6. sayısının “Şaşkınlık Baş Gösterdi” başlıklı 

başyazısı imzasız yayımlandı. Gazetenin sahibi ve başmuharriri Abdülkadir Kemali 

Bey İstanbul’da bulunduğu için başyazıyı Kemali Bey’in kaleme almadığı, 

kendisiyle aynı düşünceleri paylaşan arkadaşlarının kalem aldığı anlaşılmaktadır. 

Geçen sayıdaki gibi bu sayıda da yine Türk Sözü gazetesinin “hezeyanlarına” cevap 

verildi, ancak Kemali Bey İstanbul’da bulunduğu için şahısları ilgilendiren şeyler 

Kemali Bey’in dönüşüne bırakıldı. Türk Sözü’nün başmuharriri Ferid Celal’in 

ithamlarına tekrardan cevap verilerek, başyazıda gazetelerinin halifeci, sultancı, 

mürteci, cumhuriyet düşmanı ve bir kara kuvvet olarak görülmesini gülünç, saçma ve 

bayağı iftira olarak gördüklerini açıkladılar. Arzu ve maksatlarının hür, adil, 

demokratik kuvvetli bir cumhuriyet temeli atmak, bu maksatla cumhuriyete layık bir 

hükümetin iktidar mevkiinde bulunması, 140 milyon lira gibi ağır bir bütçe ile hiç 

derecesinde iş gören bir hükümetin ise iktidar mevkiinden inmesi olduğunu 

yazdılar.“İşte size bu kerre daha anlatalım ki; ne Abdülkadir Kemali Bey ve ne de gazeteleri 

                                                
222A.g.e. 
223A.g.e. 
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hiçbir zaman sizin tasavvur ettiğiniz gibi mürteci değildir.Hakkın müdafii (savunucusu), 

hakikatin aşığı,cumhuriyetin sadık ferdleri ve adaletin harisidirler (muhafızıdırlar)”.224 

 Toksöz’ün 9 Eylül 1340 (1924) tarihli 10. sayısında Kemali Bey “Evet, 

Mücadele” başlıklı yazısında Halk Fırkası’nın savunuculuğunu üstlenen Türk 

Sözü’nde kendilerine gerici ithamında bulunulduğunu, aslında bu vasfın Halk Fırkası 

için biçilmiş kaftan olduğunu yazdı. Çünkü Kemali Bey’in düşüncesine göre gerici 

olmak mazinin günahlarına bağlı olmak anlamına geliyordu ve Halk Fırkası da kendi 

menfaatlerini temin etmek adına halkı uyutuyor, memleketin yoksulluğunu eski 

halinde idame etmek gayesini güdüyordu. Kemali Bey bu sözlerine dayanak olarak 

da Halk Fırkası’nın bir buçuk sene evvel halka ilan ettiği yaldızlı prensipleri 

uygulamamasını gösterdi. Bu prensipleri uygulamak menfaatten çok fedakârlık 

gerektirirdi, ancak bu durum Halk Fırkası’nı tekelleri altında yaşatmak isteyenlerin 

işine gelmiyordu. Kemali Bey hükümetin, nüfusun belki bir milyondan fazla tutan 

yetim, dul ve emekli kesimini açlık ve yoksullukla ölüme mahkûm ettiğini, onlar 

ölürken boğazlanmışçasına çırpınmalarına, yalvarmalarına ise aldatıcı vaatlerle 

seyirci kaldığını yazdı:   

 “Mesela: Müteakidin (emekliler), eytam (yetimler) ve eramil (dullar) meselesi hala 

gözümüzün önünde ne feci bir sahne olarak devam ediyor. Vatana fedakârane hidmetleri 

uğrunda vücuddan düşen, malul kalan, ihtiyarlayan eski emekdarların bugünkü şerait-i 

hayatiyeleri (hayat şartları), onları çoluk ve çocuklarıyla  beraber süründürerek öldürmekten 

başka ne manayı ifham eder (anlatır)?”225 

 Kemali Bey, ayrıca Halk Fırkası’nın “halk” unvanını taşımasına ve en büyük 

görevinin emektarlara bakmak olmasına karşın, bu görevini ifa etmeyerek mebusluk 

maaşlarını artırmakla, lüzumsuz yerlere kucak kucak para akıtmakla vakit 

geçirmesini eleştirmiştir.226 

 Toksöz’ün 10 Eylül 1340 (1924) tarihli 11. sayısında Kemali Bey, “Acizler 

Afalladı” isimli başyazısında Ferid Celal Bey’e hitaben Halk Fırkası’nı memleketteki 

kuruluşları tekeli altına almakla, kendilerine karşı olanları hapishaneye tıkmakla, 

diktatör bir rejim kurmakla suçladı:  

                                                
224 “Şaşkınlık Baş Gösterdi”, Toksöz,Sayı:6, 4 Eylül 1340 (1924), s.1. 
225 Abdülkadir Kemali, “Evet! Mücadele”, Toksöz,Sayı:10, 9 Eylül 1340 (1924), s.1. 
226A.g.e. 
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 “Temizlikten maksadınız nedir? Yine adliyeyi inhisarınız (tekeliniz) altına alıp, size 

prensip itibariyle muhalif olanları asıp, kesmek için kanunu kendi arzunuza göre tefsir mi 

edecekseniz, yoksa Halk Fırkası’na girmeyecekleri idam için İstiklal Mahkemesi mi 

kuracaksınız?... Biz bunlara inanıyoruz. Çünkü emsalini bir buçuk sene evvel gördük. 

Hapishaneye bir sürü adamın birer cani gibi tıkıldığını biz ve Adanalılar unutmadık. 

Mamafih vatanın selameti uğrunda bizlere böyle bir akıbet nasib ise durmayınız, yaptırınız 

efendiler! Çünkü vaktiyle, yine sizinkilerin ipi altına gitmiş ve gelmiş adamlarız…Evet 

Efendiler! Temizlikten maksadınız hakkı susturmak ve hakikati boğmak için cebr ve zulüm 

ise bunu hiç durmadan tatbik ediniz! Bu suretle memleket kanunsuzluğu her halde daha 

süratle bertaraf edilmeye imkân hâsıl edecektir.”227 

 Görüldüğü gibi Kemali Bey, Halk Fırkası’nı muhaliflere sert davranmakla 

suçlamış, hatta Halk Fırkası dışında kalanları idam dahi edebileceklerini ima etmiştir. 

Bir zamanlar Milli Mücadele’nin başarıya kavuşması için vatana ihanetle suçlanan 

kişilerin cezalandırılmaları için kurulan İstiklal Mahkemeleri’ni savunan Kemali 

Bey, daha sonra bu mahkemeleri Halk Fırkası’nın muhalifleri haksız yere idam 

etmek için kullandığı kuruluşlar olarak görmüştür. Kemali Bey de kendisini Halk 

Fırkası’nın ipi altına gitmiş ve gelmiş birisi olarak nitelendirmiş, burada Mücahede 

gazetesinde yayımladığı yazıdan dolayı tutuklanarak uğradığı haksız olaya atıfta 

bulunmuştur.  

 Bu bağlamda Türk Sözü’nün Halk Fırkası hükümetini destekleyen 

açıklamalarını Kemali Bey, ağır bir dille eleştirmiştir: 

 “Dikkat ediniz ne diyorlar? «Hükümetimizden birçok şeyler istedik, hepsi oldu. 

Sermaye istiyoruz dedik, Ziraat Bankası’nın kasaları açıldı. Ziraat makinesi istiyoruz dedik, 

Ziraat Vekâleti imdadımıza yetişti. Pamuklarımıza hastalık düştü dedik, mütehassıslar 

rüzgâr gibi seri koştular, geldiler, hulasa ne istediysek oldu» diyenlere bizde şimdi 

soruyoruz: Kasalar kimlere açıldı arkadaş! Köylü borsalardan ne kadar müstefid olabildi 

(yararlandı)? Açılan kasaların paraları yalnız mütegallibenin (zorbaların), zenginlerin 

sermayelerini arttırmaktan başka neye yaradı? Bu alınan paralarla o mütegallibe 

murabahacılığı (tefeciliği) ileri götürdü. Köylüye faizle para veren ve mahsulünü daha 

                                                
227 Abdülkadir Kemali, “Acizler Afalladı”, Toksöz,Sayı:11, 10 Eylül 1340 (1924), s.1. 
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tarlasında iken satın alan muhtekirler (vurguncular), ihtikârlarını (vurgunculuklarını) ancak 

Ziraat Bankalarından aldıkları paralarla idame ettiler.”228 

 Toksöz’de yayımladığı yazılarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e, 

dönemin başbakanı İsmet Paşa’ya, Halk Fırkası’na, hükümete, hükümete destek olan 

gazetelere yoğun eleştirilerde bulunan Kemali Bey, geleneksel değerlere sahip çıktı. 

Ancak kendilerini gerici, gelenekçi ilan eden hükümetin ve Halk Fırkası’nın aslında 

kendilerinin de mazici olduğunu, yenilikçi olamadığını, vaatleriyle eylemleri 

arasında uçurum olduğunu dile getirdi. Toksöz’ün 15.sayısının “Hakikat Şu 

Vechledir ki!” başlıklı başyazısında Kemali Bey, geçmiş ve gelenekle ilginin 

kesilmemesi gereği ve bunun imkânsız olduğu gerçeği üzerinde durdu. Halk 

Fırkası’nın her ne kadar Batı’yı örnek alarak maziyle ilgisini kesmeye çalışsa da 

kendi içinde çelişki yaşadığını, hükümetin de en az kendileri kadar mazici olduğunu 

şu sözleriyle dile getirdi: 

 “Mazi ile alakamızı keselim demek; bugün elimizde medar-ı tatbik olan İslami 

kanunlarla ve İslami akidelerle bir münasebetimiz kalmasın demektir. Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu’na bakıyoruz: Devletin din-i resmisi İslamiyet olarak kabul edilmiş, ahkam-ı 

şer’iyye ve kanuniyenin tatbiki vazifesi Millet Meclisi’ne tevdi olunmuştur…Bir taraftan laik 

olduklarını iddia eden efendiler, bir taraftan mazi ile alakayı kesmek lazım geldiğini 

söyleyen beyler, diğer taraftan yeni yeni kanunlar ve kararlarla maziye başka şekilde 

merbutiyet-i fiiliye (fiili bağlılık) ile devam-ı hâkimiyetlerini temine çalışıyorlar… 

Hükümetin din-i resmisi İslamiyet dedikten ve ahkam-ı şer’iyye ve kanuniyenin tatbikini 

Millet Meclisi’ne ait olarak kabul ettikten ve umur-ı diyaniye riyasetinin (din işleri 

başkanlığının) başvekalete rabtını temin eyledikten sonra hala bize maziperestlik iddiasında 

bulunmak, saltanatçılık ve hilafetçilik isnad etmek münasebetsizlik olmaz 

mı?...Muhasımlarımız fiilen maziden ayrılmadıkları halde kavlen ayrılacağız diyorlar. Biz 

ise maziden alakayı kesmenin kabil olmadığını iddia ediyoruz. Kanun-ı tekamülün o emrini 

top ve tüfenk ve cakalar bozamaz diyoruz…. Bir İslam hukukiyyatı  vardır…. Bugün 

Fransa’da, İngiltere’de ve bütün medeni devletlerde mecelle vardır. Yalnız onlar bizim 

mecelle dediğimize kanun-ı medeni diyorlar. Bizim kanun-ı medenimiz noksan mıdır? İkmal 

edelim. Hayatımıza tevafuk etmiyor mu? Düzeltelim….Lüzumsuz olanları mı var? Çıkaralım. 

Mecellemiz fi’lvaki maziyi ifade eder. Fakat halde de hayat-ı beşer onun kavaidinden 

                                                
228 Abdülkadir Kemali, “ Acizler Afalladı”, Toksöz,Sayı:11, 10 Eylül 1340 (10 Eylül 1924), s.1. 
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müstağni değildir… İslam hukukiyyatı bugün Türkün malı olmuştur. Türk o hukukiyyatın çok 

hür ve şefakatkâr dairesinden ayrılıp da garp hukukiyyatını benimseyemez.”   

 Kemali Bey Batı’yı ve modernleşmeyi örnek almayı savunurken kendi 

değerlerinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Hatta bazı konularda kendi 

kanun ve değerlerinin Batı’nınkinden daha üstün olduğunu savundu. Bunun için de 

Fransa Medeni Kanunu ile kendi medeni kanunlarını mukayese ederek bir örnek 

verdi. Kemali Bey, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in Dumlupınar’da kadınların 

hukuki haklara sahip olmadığını söylemesine karşılık bu mukayeseyi yaptı.  Fransa 

Medeni Kanunu’na göre evli olan bir kadının kocasının veya hâkimin izni olmadıkça 

kendi malında kullanım hakkına sahip olmadığını söylerken, Türk Medeni 

Kanunu’na göre ise kadının kimsenin iznine gerek duymaksızın kendi malında 

tasarruf hakkına sahip olduğunu hatta yerine birisini vekil tayin edebildiğini 

söyledi.229 

 Kemali Bey Toksöz’ün 35. sayısının “Bir Fırkam Olsa!” başlıklı başyazısında 

İsmet Paşa hükümetini başarısız olarak görmüş ve bunu da şu nedene dayandırmıştı:  

 “Mevki-i iktidarı eline geçiren zevat, askerlerdir. Askerler yapmak için değil, yıkmak 

için teşekkül etmiş bir müessesenin adamları olduklarından, millet idaresine lüzumlu olan 

ehliyetten mahrumdurlar…”230 

 Kemali Bey’in bu duruma çözüm önerisi ise şu şekildeydi:  

 “Şu halde yapılacak iş; meşru ve kanuni bir taazzuv (yapılanma), bir teşkilat ile 

bunların karşısına çıkmaktan ve mevki-i iktidarı ele almaktan ibaret kalıyor.”231 

 Abdülkadir Kemali Bey Halk Fırkası’nın karşısında duracak bir muhalif 

siyasi parti olmadığı için kendisi bir parti kurmak istedi ve o zamanlarda böyle bir 

fırka kurma planını ve fikirlerini Toksöz’de yayımladığı “Bir Fırkam Olsa!” başlıklı 

tefrika tarzı numaralandırılmış başyazılarıyla okuyucuya aktardı. Toksöz’ün 23 Ekim 

1924 tarihli 48.sayısında Kemali Bey devlet kurumlarındaki işleyiş bozukluğu, 

kırtasiyecilik, bürokrasi ve yönetim sistemi içine yerleşmiş gereksiz formalite 

                                                
229 Abdülkadir Kemali, “Hakikat Şu Vechledir ki!”, Toksöz, Sayı:15, 15 Eylül 1340 (1924), s.1. 
230 Abdülkadir Kemali, “Bir Fırkam Olsa!”, Toksöz, Sayı:35, 8 Teşrin-i Evvel 1340 (8 Ekim 1924), 

s.1. 
231A.g.e. 
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sorununu ele aldı. Buna örnek olarak adliye sistemini inceledi. Adliye sistemindeki 

bozukluktan dolayı alacağı olan bir kişi mahkemeye gittiğinde kadroda zabıt kâtibi 

bir kişi olduğundan davasını kâtibe yazdıramayacak, eskiden olduğu gibi arzuhalciye 

giderek beş liralık alacak için iki arzuhal yazdıracak, birine pul yapıştıracak, 

mahkemeye hasım davet edilecek, bir kâtip dava ilamlarını on beş yirmi gün içinde 

yapacak, tebliğ için beklenecek, sonunda ilam alınacak ve icraya konacaktı. Eğer 

kişinin davası keşfe, hâkime veya bilirkişi araştırmasına muhtaç ise iş daha da sarpa 

saracaktı. Kemali Bey eğer bir kişi taksim davası açmışsa vekile on beş, katibe on, 

mühendise sekiz, otomobil veya arabaya yirmi otuz lira vermeden işinin görülmesine 

imkan olmadığını dile getirdi. Buna karşılık eğer kendi fırkası olsa bu işleyiş 

bozukluğuna bir çözüm şekli olarak iki maddeyi siyasi programına derhal koyacağını 

yazdı. Kemali Bey’in çözüm önerilerinin birinci maddesi Adliye Teşkilatı için bir 

harita yapılarak nüfus ve mesafeye göre tek ve toplu hâkimler şeklini kabul ettirmek, 

mahkemelerin son derece bağımsız olması, hâkimlerin son derece refah içinde 

yaşaması, fakat gerektiğinde sorumluluk esaslarını kabul ettirmekti. İkinci maddesi 

ise devletin kanunlarında, özellikle adli işlemlerde kırtasiyeciliği gerektiren 

durumları, hükümet dairelerinde halka kötü davranışı giderecek çareleri sağlayan 

kanun tekliflerinin olmasıydı.232 

 Kemali Bey, Toksöz’ün 50. sayısında “Bir Fırkam Olsa!-10” başlıklı 

başyazısında idam cezasına yönelik fikirlerini beyan etti. Hükümetin kendisinde, 

kendisine karşı gelenleri astırmak hakkını görmesini eleştirdi. Kemali Bey, İslami 

esaslara, cemiyet-i beşeriyenin beka ve devamı endişesine göre gerekliliği zaruri olan 

idam cezasının tamamen ilgasının istenmesinin mantık dışı olacağını ifade etti. 

Kemali Bey insanların hayatlarını idamla halkın çıkarları doğrultusunda sona 

erdirmeyi bazı sınırlı ve sayılı meselelerde “tabii” bulurken, siyasi meselelerde 

“gayr-i tabii” buldu. Bu durumu ise şu gerekçeye dayandırdı:  

 “Ceraim-i adiyyede. (adi suçlarda) muhakematın safahatı caninin ammece idamını 

meşru gösterecek mahiyette tecelli edegelmekte olduğu halde ceraim-i siyasiyyede idam; 

ekseriyya, eşhas-ı madudenin (belli kişilerin) efkar-ı keyfiyesine (keyfi düşüncelerine) 

kurbanlık şeklinde tecelli ediyordu.Birisi meşrutiyete, diğeri bizim bu devreye ait, iki vakıa 

                                                
232 Abdülkadir Kemali, “Bir Fırkam Olsa!-8-”, Toksöz,  23 Teşrin-i Evvel 1340 (23 Ekim 1924), s.1. 
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vardır ki bunlardan birisi bütün Adanalılarca malum olan Yakub Cemil’in233 ifnası (yok 

edilmesi), diğeri, gazeteci Emin Süreyya’nın234 idamıdır. Eğer hükümet mümkünse bu her iki 

zatın esbab-ı ifnasına aid muhakematı neşr eylesin. Görülecektir ki zati fikirlere muhalefet 

sebeb-i idam olmuştur.”  235 

 Kemali Bey’in savunduğu düşünceye göre, Halk Fırkası hükümeti de otoriter 

bir rejim benimsemiş, kendisine karşı gelen fikirleri tıpkı eski hükümet gibi idama 

götürmüştür. Kemali Bey bireysel saltanatın kaldırılmasına avazları çıktığı kadar 

bağırırken, zamanın sivrileştirdiği şahıslara muhalifleri astırmak hakkını kabul 

etmenin şeni (çirkin) bir duygusuzluk olduğunu dile getirdi. Bu sözleriyle Kemali 

Bey, aslında saltanatı kaldırmasına rağmen Halk Fırkası hükümetinin keyfi idareye 

yöneldiğini, kendisine muhalif olan kişileri ve sesleri bastırdığını söyledi. Böyle 

keyfi bir idareye karşıt olan Kemali Bey siyasi alanda idama da karşı çıktı ve 

kendisinin bir fırkası olsa siyasette idam cezasını ilga edeceğini belirtti.236 

 Abdülkadir Kemali Bey, Toksöz’ün 52. sayısında, “Bir Fırkam Olsa!” başlıklı 

ve -14- numaralı başyazısında, Türkiye’de sınıfların olmadığını, yalnız bir sınıfın 

olduğunu ve genel olarak herkesin mağdur olduğunu dile getirdi. Senelerce harbin 

içinde olan, binbir bucak dolaşan, gençlik dönemlerini dağlarda geçirerek aç ve 

çıplak kalan yedek subayların problemlerine değindi ve bu durum için hükümeti 

suçladı: 

 “Evvelki gün İhtiyat Zabitleri (Yedek Subayları) Cemiyetinden bir mektup aldık… 

İçlerinden birisinin açlık ve sefalet yüzünden iple kendi kendini boğduğunu kaydeden 

satırlar, beni de, etrafımda her dakika beni dinlemek inayetinde bulunan zevatı da ağlattı. 

Bu çocuklar, nasıl müteessir olmasınlar ki 330 (1914) senesinden beri bila fasıla (aralıksız) 

yedi iklim (memleket), bin bir bucak dolaştıkları halde bugün açtırlar. Bu yavrular nasıl 

tazallüm etmesinler ki (şikâyet etmesinler ki), yedi cephede kan dökerek sekizincide can 

veren güzide evlad-ı vatanın bir avuç bakıyetü’l mazlumini (mazlumlardan geride kalan) 

oldukları halde ne devletçe ve ne de milletçe ellerinden tutulmamaktadır… Bunların hal-i 

elimiyle (acıklı haliyle), boyuna maaşlarını arttıran, bütçede fuzuli masraflar ihdas eden 

                                                
233Yakub Cemil (1883-1916), İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin fedailerinden. Darbeye teşebbüs ve 

Enver Paşa’ya suikast düzenlemek suçlarından dolayı Eylül 1916’da idam edildi. 
234Sabitzade Emin Süreyya, İtilafçı gazete olan Islahat’ın imtiyaz sahibi ve başyazarı avukat.  
235 Abdülkadir Kemali, “Bir Fırkam Olsa!”-10-, Toksöz, Sayı:50, 26 Teşrin-i Evvel 1340 (26 Ekim 

1924),s.1. 
236A.g.e. 
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evliya-i umurun (işbaşındakilerin) mirasyediliklerini kıyas ederken benim de beynimin 

ateşler içinde yanıp kavrulduğunu hissediyorum.” 237 

 Kemali Bey hükümetin yıllarca savaşın zor şartlarına katlanmış yedek 

subayları ihmal ettiğini, yedek subaylar açlık ve yokluk çekerken hükümet 

adamlarının sürekli maaşlarını arttırdığını söyleyerek hükümeti suçladı. Kemali Bey 

hükümetin yarattığı bu adaletsiz ve eşitsiz vaziyeti kendisinin asla yapmayacağına 

değindi. Kemali Bey kendisinin bir fırkası olsa, hiç olmazsa belediye 

memuriyetlerini ve zabıta vazifelerini yedek subaylara tahsis edecek, başlangıç 

sermayesi bütçeden verilmek şartıyla şirketler kuracak, yedek subayları da milli 

üretimde önemli unsurlar haline getirecekti. Yedek subayların askerlik hizmeti için 

ise azami bir süre belirleyecekti. Kemali Bey yazısında yedek subaylardan başka 

hükümetin emekli, yetim ve dul kesimi de ihmal ederek onları sefalete sürüklediğini 

dile getirdi. Kendisinin bir fırkası olsa emekli, yetim ve dullara ait devlet 

bütçesindeki yıllık alacağın her sene peşinen ödenmek şartıyla, elde edilecek 

sermaye ile milli üretimin artırılmasını, bu yolla çaresizler kitlesinin rahat 

ettirilmesini bir kanuna bağlayacağını yazdı.238 

 Toksöz’ün 53. sayısındaki “ Bir Fırkam Olsa” başlıklı başyazısında Kemali 

Bey, hükümeti memleketi ve memleketteki zenginliği tanıyamaması, izlediği yanlış 

politikalarla milli üretimi artırmak yerine milletin omuzlarına daha fazla yük 

bindirmesi gibi hususlarda sertçe eleştirdi. Kemali Bey hükümeti kendi memleketinin 

zenginliğini kullanmak yerine, yurtdışına yönelerek köylünün sırtına aşırı yük 

bindirmekle eleştirdi:  

 “Cebel-i Bereket’e sekiz traktör göndermişler. Bununla istihsalat-ı milliyeyi (milli 

üretimi) artıracaklar. Traktörleri alan zevatın her birinin üçer beşer yüz dönümden fazla 

tarlası olmadığını sabık belediye reisi bar bar bağırıyor. Bunların kendi arazisini sürdükten 

sonra başkalarına ücretle tarla sürmeleri ihtimali de yoktur. Evvel emirde halk traktörlerin 

daha iyi sürdüğüne tamamen kani değildir. Mesela altı o gözlü sapanla ekilen pamukların 

kurtlanmadığını söyleyenlere bile tesadüf ettim. Bereket o gözlerin sapanındadır diyenlerle 

karşı karşıya geldim. Cebel-i Bereket, arazisi Adana gibi vasi (geniş) bir vilayet değildir. 

                                                
237 Abdülkadir Kemali, “Bir Fırkam Olsa”-14-, Toksöz, Sayı: 52, 28 Teşrin-i Evvel 1340 (28 Ekim 

1924), s.1. 
238A.g.e. 
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Kabil-i zer’ (ekilebilir) arazisi de çoktur. Eğer buğday, arpa zer’iyyatından (ekiminden) 

halkın eline para geçse traktörü hükümetin göndermesine asla lüzum yok. O, kendiliğinden 

ısmarlar ve getirtir. Cebel-i Bereket kereste memleketidir. Orada istihsalatı artırmak demek 

kereste işlerini himaye ve ihya etmek manasına alınırsa bir iş yapılmış olur… İngiltere veya 

Fransa’dan kundura çivisi halinde gelen tahtaların madde-i asliyesi (hammaddesi) Cebel-i 

Bereket’te mebzulen (bolca) vardır…. Bir tahtayı, kundura çivisi imaline müsaid bir tahtayı 

Cebel’de otuz kuruşa alabilirsiniz ve bu tahta vasati (ortalama) olarak herhalde beş kilo 

gelir. Avrupa’dan çuval veya paket halinde gelen kundura çivilerinin kilosunu elli kuruşa 

sattıklarını Osmaniye’de bizzat gördüm. Fakat benim zavallı köylüm, sırtına yüz kırk milyon 

liranın bar-ı azimini (büyük yükünü) yüklenen zavallı hemşehrim o tahtanın beş okkasını 

otuz kuruşa satmakta bilseniz ne kadar müşkilat çekmektedir. Basit bir hesap ile anlaşılıyor 

ki aynı tahtayı Avrupalılar iki yüz elli kuruşa hem de tahtalar diyarı olan Osmaniye’de 

satarken, biz onu sekiz kere daha aşağısına satmaya muvaffak olamıyoruz. Traktörler yerine 

on iki bin lira ile hükümet bir çivi fabrika şirketi pekala vücuda getirebilirdi. Fakat nerede o 

hükümet ki, istihsalin ne demek olduğunu ihata edebilsin (kavrayabilsin).” 239 

 Bu yazıda hükümet hem üretimi arttırmanın ne demek olduğunu bilmediği, 

hem de hammaddesi memleket içinde bolca olan malları dışarıdan alarak köylünün 

sırtına ağır bir yük bindirdiği için Abdülkadir Kemali Bey’in ağır eleştirilerine maruz 

kalmıştır. 

 Toksöz’ün 54. sayısında Abdülkadir Kemali Bey hükümetin yine hiçbir iş 

yapmamasını, sadece sözde vaatlerde bulunmasını eleştirdi. Bu sayının başyazısında 

hükümetin halktan vergi almasına rağmen memleketteki yol sorunlarını 

çözmemesine değindi. Kemali Bey yazısında yirmi beş sene evvel Ceyhan 

kasabasından Adana’ya doğru bir şosenin başlatıldığını, yirmi beş senedir bu yolun 

düzletilmediğini, hükümetin ise hala boş vaatlerde bulunduğunu yazdı ve şu sözleri 

söyledi:  

 “Şimdiki hükümet adamları boyuna ‘yapacağız edeceğiz memleketi gül bahçesine 

çevireceğiz’ demekte devam ediyorlar. Bu sözlere başkasını bilmem fakat ben asla 

inanmıyorum. Çünkü meşhurdur: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. 

                            Hükümetin «düt dediği keçi olsa dağlar taşlar davarla dolardı». 

                                                
239 Abdülkadir Kemali, “ Bir Fırkam Olsa!”-15-, Toksöz,Sayı:53, 29 Teşrin-i Evvel 1340 (29 Ekim 

1924), s.1. 
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                            Hani aşarı kaldırdılardı? 

                           Hani rejiyi lağvettilerdi?”240 

 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti zamanında köylünün ürettiği tarımsal ürün 

üzerinden alınmaya başlanan ve Cumhuriyet’in başında da alınmaya devam edilen 

aşar vergisini, hükümet köylünün sırtında bir yük olarak gördüğü için 1925 Şubat 

ayında kaldırmıştır. Yine Osmanlı Devleti zamanında tütün işleme ve ticareti tekelini 

alan, tütün alım fiyatlarını kendisi saptayan ve yine kendisi işleyerek satan Reji 

İdaresi de Şubat1925’te kaldırılmış ve millileştirilmiştir. Aşarın ve Reji İdaresi’nin 

kaldırılması biraz zaman almış olsa da cumhuriyet hükümetinin de bu iki sisteme 

karşı olduğu ortadadır. Aşarın ve rejinin kaldırılmasının cumhuriyetin ilanından 

sonra yaklaşık bir buçuk senelik bir zaman alması içinde bulunulan dönemin şartları 

bakımından değerlendirildiğinde oldukça normaldir. Cumhuriyet için aşarı kaldırmak 

oldukça zordu. Çünkü uzun yıllar yaşanan savaşlar neticesinde ülke ve halk yoksul 

düşmüştü, ülkenin ve milletin yeniden toparlanması için paraya ihtiyaç vardı. Buna 

rağmen kısa denilebilecek bir süre içinde aşar vergisi kaldırılmıştır. Ancak 

Abdülkadir Kemali Bey, Cumhuriyet kurulduktan sonra hükümetten bu iki konu 

dâhil her şeyi hemen acilen yapmasını beklemiş ve hükümeti bunları yapmamakla 

suçlamıştır. Burada hükümeti eleştirirken Kemali Bey’in aceleci ve fevri davrandığı 

görülebiliyor.  

 Toksöz’ün 55. sayısında Kemali Bey, milletvekillerinin harekete geçerek Halk 

Fırkası’nın karşısına çıkacak bir muhalif parti kurmalarını ne kadar istediğini dile 

getirmiştir:  

 “Yeter ki münferid hareketlerle mesaileri ve nefesleri heder olup gitmesin… Bir 

fırka-i muhalife haline yükselsinler.Bunu yapacak zevata pek açık olarak söyleyebiliriz ki 

Gazi Paşa’yı şahsen cümlemiz sevmekle beraber memleketimizi daha çok sevdiğimiz için 

münci-i azam (büyük kurtarıcı) diyerek körü körüne ona tapınmakta artık devam 

etmeyeceğiz. Muhalif bir fırkaya her halde çok büyük bir ekseriyetin iltihak edeceğini tahmin 

ederiz. Yalnız şunu da isteriz ki Halk Fırkası gibi temelsiz direk manasına olan umdelerle 

değil, mükemmel bir programla, hakiki,demokratik,cumhuriyetçi bir programla ortaya 

                                                
240 Abdülkadir Kemali, “ Bir Fırkam Olsa!”-16-”, Toksöz,Sayı:54, 30 Teşrin-i Evvel 1340 (30 Ekim 

1924), s.1. 
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çıkmalıdır. Çünkü tahammülümüz kalmadı. Bunu o, güvendiğimiz mebuslar da yapmazlarsa 

ümidimiz kesilmeyecek; fakat istikbal için her halde çok müşkülatta çekerek biz 

yapacağız.”241 

 Kemali Bey’in gazetesinde kaleme aldığı bu yorum aslında onun Gazi 

Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına karşı bir husumet göstermediğini gösterir. Kemali 

Bey bütün devrimcilerin genel anlamda rütbe, makam, maaş ve servet kazanıp 

memnun olabilecek bir düzeye ulaştıklarında dünyayı gül renginde görerek, 

çevresindeki halkın sorunlarını görmezden geldiklerini düşünmekteydi. Kemali 

Bey’e göre Gazi Mustafa Kemal Paşa ve devrin diğer devlet adamları da öyleydi. 

Özellikle Halk Fırkası hükümetini başarısız bulan Kemali Bey, Mustafa Kemal 

Paşa’yı da müdahale etmediği için kötü gördüğü yönetimden sorumlu tutuyordu. 

Abdülkadir Kemali Bey Halk Fırkası’nın aksine ortaya gerçek demokratik ve 

cumhuriyetçi bir programla muhalif bir partinin çıkmasını şiddetle arzu ediyordu. 

Milletvekillerinin bunu yapamadığı takdirde zor olsa da bunu gelecekte kendilerinin 

yapacağını dile getirerek ileride parti kurma sinyallerini veriyordu.. 

 Abdülkadir Kemali Bey Toksöz’ün 62. sayısında ileride kurmak istediği 

partisinin programını maddelerhalinde açıklamıştır. Bu maddeler Abdülkadir Kemali 

Bey’in devletin sorunlarına bakış açısını ve görüşlerini göstermesi bakımından 

önemlidir:  

1) Her nevi intihablarda (seçimlerde) rey-i amm (halk oylaması)  usulünün kabulü ve 

mebusluk müddetiyle cumhur riyaseti vazifesi zamanının dört seneden ibaret olması 

ve bir devrede reis-i cumhur olan zatın ikinci devrede tekrar intihab edilememesi 

şeklinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun tadili talep edilecektir. 

2)  Her unsurun ananat-ı milliye ve diniyyesinin (milli ve dini geleneklerinin) 

asrileşmesini temine teşvik hükümet vezaifinden hariç değildir. 

3)  Mezheb ve milliyet farkları,kavanin (kanunlar) huzurunda hiçbir unsura hakk-ı 

tefevvuk (üstünlük hakkı) bahşetmez. 

                                                
241 Abdülkadir Kemali, Millet Meclisi Bir Şey Yapabilecek Mi?”, Toksöz,Sayı:55, 1 Teşrin-i Sani 

1340 (1 Kasım 1924),s.1. Yazının sonunda Abdülkadir Kemali Bey’in isminin başına “Adanalı:” 

ibaresi konmuştur. 
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4) Teehhül (Evlenme) ve tekessürü (çoğalmayı) teşvik edici kanunlar teklif olunacak 

ve alelumum (genellikle) etfal vefeyatına (çocuk ölümlerine) ve memleketteki 

hastalıklara karşı tıbbi ve ilmi ve ahlaki seferberlik ilan edilecektir. 

5) Aşiretlerle birlikte seyyar doktorluklar ve ibtidai muallimlikleri (ilkokul 

öğretmenlikleri) ihdas olunacaktır (oluşturulacaktır). 

6) Tevhid-i tedrisat (öğretim birliği), müessesat-ı lazime-i ilmiyeye (gerekli ilmi 

kurumlara) tevfik olunacaktır (uygun hale getirilecektir). 

7) Köy imam ve muhtaranı (muhtarları) yetiştirmek için köy kurtaran mektebleri 

açılacaktır. 

8) Kız çocuklarının tenvirine (aydınlatılmasına) erkek çocuklardan daha ziyade 

ehemmiyet verilecek ve kadın hukuku, bütün dünya mevzuat-ı kanuniyesi içinde en 

iyi esasatı muhtevi olanları alınarak bir kanuna rabt olunacaktır (bağlanacaktır).  

9) Cihan irfanının lisanımıza nakli için bütçeye mühim meblağ vaz’ıyla 

(konulmasıyla) milli kütüphanemizi fakrdan (yokluktan) kurtaracak muazzam bir 

tercüme heyeti vücuda getirilecektir.   

10) Alelıtlak (genellikle) evkaf (vakıflar) varidatından (gelirlerinden) bir banka tesisi 

ile sermayesinin istihsalat-ı milliyeyi (milli üretimi) tezyide hasrı temin edilecektir. 

11) Evkaf müstahdeminin bir suret-ı mütesaviyede müstefid olmaları temin 

kılınacaktır. 

12) Gasıblar elinde mahvolan eytamın (yetimlerin) servetinden münasib bir 

miktarıyla ticaret-i bahriye için gemiler iştirası (satın alınması) ve bir kısmının da 

milli istihsalatı temin zımnında bir banka ihdası düşünülecek ve bu vasıta ile eytam 

terfih olunacaktır.  

13) Erbab-ı ihtira (mucitler) suret-i mahsusada himaye edilecektir. 

14) Hapishanelerin sanat müesseseleri haline konması temin olunacaktır. 

15) Vilayat meclis-i umumiyyesinin salahiyetlerinin tevsi’i (genişletilmesi) 

düşünülecektir. 
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16) Ormanların muhafazası ve yeniden ormanlar vücuda getirilmesi düşünülecektir. 

17) Temini matlub olan asayiş bir olduğu halde ayrı nizamnamelere tabi ayrı 

kuvvetler halindeki inzibat müesseselerini asayişi ihlal edici vaziyetten çıkararak 

vahdet-i zabıta esası kabul olunacak ve yalnız zabıta-i adliye bittefrik, müdde-i 

umumiler emrine verilecektir. 

18) İstihsalat-ı miliyyeyi tezyid ve hayat-ı umumiyye-i devlet ve milleti tanzim 

hususunda ehemmiyetini cemiyetimizin müdrik olduğu ihsaiyyat (istatistik) işleri 

için yeni bir teşkilat talep edilecektir. 

19) Amele birliklerinin mevcudiyet ve hukukları bir kanun-ı mahsusla (özel bir 

kanunla) tesbitve kabul ettirilecektir. 

20) Misak-ı Milli,  Türkiye vatanının müebbed haritasıdır.242 

 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

da devam eden mühim sınır sorunlarından bir tanesi olan Musul Sorunu’nun Türkiye 

ile İngiltere arasında yarattığı gerginlik üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 12 

Ekim 1924 tarihinde TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Olağanüstü 

toplantının sebebi Musul sorunu iken fırsattan istifade eden Menteşe milletvekili Esat 

Bey 20 Ekim’de Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin durumuyla alakalı 

olarak Mübadele İmar ve İskân vekili Refet (Canıtez) Bey aleyhinde bir soru 

önergesi vermişti. Bu önerge daha sonraları Halk Fırkası’nda bölünme yaşanmasına 

ve muhalif bir partinin kurulmasına zemin hazırlayacaktı. Refet Bey’in önergeye 

verdiği cevap yeterli görülmeyince, önerge 27 Ekim’de gensoruya çevrilmişti. 

Yaşanan gelişmeler üzerine dönemin başbakanı İsmet Paşa bunu bir güven 

oylamasına dönüştürme kararı almış ve 8 Kasım’da yapılan oylamada İsmet Paşa 

hükümeti 19 oya karşı 148 oyla güvenoyu almıştı.243 Dönemin başbakanı İsmet 

Paşa’ya her fırsatta muhalif olan ve ona karşı çıkan Abdülkadir Kemali Bey 

güvenoyu alınmasından 2 gün sonra, 10 Kasım 1924 tarihinde Toksöz’ün 63.sayısına 

yazdığı başyazısında sonucun gerçekleri yansıtmadığını, gerçeklerin çarpıtıldığını ve 

İsmet Paşa kabinesinin hatalarını şu sözleriyle ifade etmiştir:   

                                                
242 Abdülkadir Kemali, “ Bir Fırkam Olsa!”, -21-, Toksöz, Sayı: 62, 9 Teşrin-i Sani 1340 (9 Kasım 

1924),s.1. 
243Türker,a.g.e.,s.50. 
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 “…hükümetin itimad-ı reyi (güvenoyunu) alması, siyaset nokta-i nazarından bir 

zafer telakki edilse bile, hakikat gözüyle vaziyeti seyredenler nazarında müdhiş bir sukuttan 

başka bir mana ifade etmez. Ve bu hükümetin sukutu için lazım gelen anasırın teemmül 

ederek bu, bütün milletçe adem-i hoşnudi (hoşnutsuzluk) ile karşılanan insanları 

mukadderatımızdan uzaklaştıracak mesud günleri beklemeği bize tebşir eyler. İsmet Paşa 

kabinesinin hatalarını sayıp bitirmeye gazete sahifeleri kâfi değildir. Şu muhakkaktır ki 

İsmet Paşa kabinesi de eslaf-ı hükümetler (önceki hükümetler) gibi bu milletin sinesini 

tecrübe tahtası yapmakta ısrar ediyor…Efrad-ı ahaliden birisi diğerinin malına ika-ı zarar 

ederse mahkemeler tazmin ettirirler ve mütecavizi tecziye ederler. Fakat milletin milyonlarla 

lirasını tecrübe uğruna heder eyleyen mümtazlar ika eyledikleri zararların cezasını velev ki 

şekl-i siyaside olsun çekmezler öyle mi? Ne garib tecelliyat-ı siyasiyedir ki baştan başa vatan 

idaresizliklerin kurbanı oluyor ve bu yolsuzluklardan bizzat reis-i cumhur, bizzat başvekil 

bahsediyor da hala bazı salahiyyetdar (yetkili) ağızlar menafi-i aliye-i vataniyyeden (vatanın 

yüksek çıkarlarından) bahsederek bu hükümeti milletin başında tutuyorlar. Hükümete itimad 

reyi vermemekle menafi-i aliyye-i vataniyyenin haleldar olacağını söylüyorlar. Hangi 

menafi-ialiyye-i vataniye? Türkiye’de yalnız bir İsmet Paşa mı vardır? Türkiye’de yalnız bir 

Vasıf Bey, bir Necati Bey, bir Receb Bey mi vardır? Musul meselesini veya sair mesail-i 

devleti yalnız bunlar mı halle muktedirler? Bu kadar dar zihniyetle hareket, yüksek inkılab 

yapmış bir milletin rehberlerine nasıl yakışır?... Bugün aleyhinde bu kadar efkâr toplanan 

bir kabine, malum olan ekseriyet kudretiyle mevkiinde bırakılırsa, önümüzdeki senenin 

bütçesini yine onlar yapacak ve gelecek sene nihayetinde yine bu fakir milletin milyonlarla 

liraya mal olması muhtemel zararları hebaen mensura (boşu boşuna) olup gidecek mi? 

Yazıktır efendiler; bu millete yazıktır. Ehliyet ve iktidarı kâfi olmayanlar mukadderatımızdan 

ellerini çekmelidirler, aksi takdirde baki kalan bu kubbede bir hoş sada demek felaketiyle 

karşılaşırız. Allah cümlemizi cevab-ı gafletden ikaz eyleye âmin.”244 

 İsmet Paşa kabinesinin güvenoyu almasından sonra Kemali Bey, Millet 

Meclisi’ndeki görüşmeler sırasında muhalif milletvekillerinin konuşmalarının halka 

yansıtılmadığını, muhalefet durumu takınan gazetelere ise hükümetin olayları olduğu 

gibi bildirmeye cesaret edemediğini dile getirdi. İnsanların artık olayların ve 

hükümetin içyüzünü görmeye başladığını dile getiren Kemali Bey hükümete karşı 

başlatılan bu savaşı şu sözleriyle destekledi:  

                                                
244Abdülkadir Kemali, “İsmet Paşa Kabinesinin Zahiri Zaferi”, Toksöz, Sayı: 63, 10 Teşrin-i Sani 

1340 (10 Kasım 1924),s.1. 
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 “Efendiler, Türkiye halkı aldatılmaktan artık bıkmış usanmıştır.Türkiye halkı vekayi-

i ahire (son olaylar) ile Hanya’yı Konya’yı anlamıştır…Sizlerden evvel bu millet; belaların 

asmanisini de (gökten olanını), Huda-yi zuhur olanlarını da görmüş geçirmiştir. Tehditkâr 

yaygaralarınız inhisarcı (tekelci) zihniyetinizin telaşına delalet eder ve neticeten de 

yükümüzün hafiflemekte olduğunu tefe’ül ederiz (hayra yorarız). Yaşasın inhisarcılara karşı 

cidale başlayan mukaddes muhalefet!”245 

 İsmet Paşa kabinesi güvenoyu aldıktan sonra Halk Fırkası’ndan istifa eden 

mebusların muhalif bir parti kurmaya hazırlandıkları sırada Abdülkadir Kemali 

Bey’in de Adana’da bir siyasi parti kurmaya hazırlandığı haberleri dönemin 

gazetelerinde çıkmaya başladı. Örneğin Tevhid-i Efkar’da Abdülkadir Kemali Bey’in 

“Teceddüd” isminde bir fırkanın teşkiline başladığı, fırkanın merkezinin Adana 

olacağı yazıldı.246 Bu haber çıktıktan sonra eski hariciye vekili Bekir Sami Bey’in 

Adana’ya seyahati ve Adana’da Kemali Bey ile görüşmesi bir hayli dedikoduya 

neden olunca Kemali Bey gazetecilerle görüşerek muhabirlere bazı açıklamalar 

yaptı. Kemali Bey izahatında kendi fırkaları ile Ankara’daki Cumhuriyet Halk 

Fırkası arasındaki münasebetin “muhalefet” kelimesindeki ortaklıktan ibaret 

olduğunu, Bekir Sami Bey ile görüşmelerinin ise tesadüfi olduğunu dile getirdi. 

Fırkanın başlıca gayelerinin ne olduğunu soran gazetecilere Kemali Bey “Kelimelerle 

gayeyi tesbite muktedir değilim. Yalnız saltanatın yıkılmasını müteakib, hasıl olan boşluğu 

doldurmak niyetinde olanlara karşı, hürriyetin ve hukuk-ı umumiyyenin müdafaasını 

deruhde edecek bir fırkaya ihtiyaç hasıl olmaktadır. Biz belki bu vazifeyi ifaya çalışacağız. 

Vasıta-yı mücadelemiz ilim ve irfan ve kanundur. Kuvvete karşı serfüru ( itaat) etmeyeceğiz” 

şeklinde cevap verdi.247 

 Halk Fırkası’nın Mustafa Kemal ve İsmet Bey’ in önderliğindeki köktenci 

kanadı, 1924 kışı ve ilkbaharı boyunca, Cumhuriyet’ in ilan edilme şekline karşı 

çıkmış olan Hüseyin Rauf’un önderliğindeki oldukça küçük ılımlılar grubuna yönelik 

baskıyı arttırdı. Halk Fırkası içerisinde süren muhalefet gitgide daha güçlenmiş ve 

yaz sonlarında, azınlığın ayrı bir muhalefet partisi kurmaktan başka bir seçeneği 

kalmadığı belli olmuştu. Hükümetin, Yunanistan’dan gelen Müslümanları, Rumların 

                                                
245 Abdülkadir Kemali, “İnhisarcı Zihniyeti Telaşta!”, Toksöz,Sayı:64, 11 Teşrin-i Sani 1340 (11 

Kasım 1924), s.1. 
246  “Yeni Bir Fırka”, Tevhid-i Efkar, 14 Teşrin-i Sani 1340 ( 14 Kasım 1924), Cuma,s.1. 
247 “Adana’daki Fırka Niçin Tesis Ediliyor?”, Tevhid-i Efkar, 25 Teşrin-i Sani 1340 (25 Kasım 

1924), Salı, s.1. 
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terk etmek zorunda kaldığı taşınmazlarına yerleştirme şekline dair bir tartışma, 

bölünmenin kesinleşmesine neden oldu. Meclisteki hararetli bir tartışmanın ardından 

İsmet Paşa güvenoyu isteyip kolayca kazanınca Hüseyin Rauf Bey’ in çevresindeki 

32 milletvekili partiden ayrıldı. 248 

           1921 Anayasası Milli Mücadele dönemi ve Kurtuluş Savaşı günlerinin 

zorluklarını karşılamak ve acilen çözmek üzere vücuda getirilmiş bir anayasa idi. 24 

Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı resmen sona erdiğinde daha 

kapsamlı bir anayasanın oluşturulması gereği düşünülerek, 20 Nisan 1924’te yeni 

anayasa kabul edildi. Bu anayasanın kabul edilmesi ile birlikte Meclis’teki nispi 

birlik bozuldu. Meclis yenilikçiler ve muhafazakârlar olmak üzere ikiye ayrıldı. 

Ayrıca yeni anayasa çok partili bir siyasi yaşama imkân veriyordu. Meclis’in 

gidişatından hoşnut olmayanlar bu fırsattan yararlanmak için zaman kaybetmediler. 

Bu kişilerin başında Kazım Karabekir, Refet Bele, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy 

geliyordu. Refet Bele ve Rauf Orbay tutucuydular. Kazım Karabekir ve Ali Fuat 

Cebesoy aşırı tutucu olmamalarına karşın Atatürk’ün ileri gittiğini ve tek başına bir 

güç olacağını düşünüyorlardı. Buradan anlaşılabileceği gibi yeni bir muhalif partinin 

oluşumunun altında Mustafa Kemal Paşa’nın CHF içinde ve hükümette artan siyasal 

otoritesinin ve gücünün sonucunda “tek adam” yaratacağı endişesi ve böyle bir 

sonucu dizginlemek isteği yatmaktaydı. Nitekim 17 Kasım’a kadar her şey 

tamamlandı ve partiden istifa eden kişilerin girişimi sonucu 17 Kasım 1924’te 

Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 249 

        Mustafa Kemal Paşa’nın bölünmenin ortaya çıkmasından sonra, oldukça 

uzlaşmacı bir yol izlemiş, bir muhalefet partisinin kurulmasını zor kullanarak 

engellememişti. Tersine, TCF delegeleri tescil için hükümete başvurduklarında son 

derece uygar bir muamele görmüşlerdi.250 

 Cumhuriyet Halk Fırkası’na muhalif bir partinin kurulması ile Abdülkadir 

Kemali Bey’in uzun zamandır istediği ve desteklediği bir husus gerçekleşmiş oldu. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasının üzerinden bir ay geçmeden 

                                                
248 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’ nin Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010,s.250. 
249 Mehmet Özalper, “Bir Muhalefet Partisinin İlgası: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası”, Anemon, 

Sayı:1, Haziran:2014, s. 119-122. 
250 Erik Jan Zürcher,  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, İstanbul, Bağlam Yayıncılık,1992,s. 83. 
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Kemali Bey Toksöz’ün Adana’daki yayımına son vererek, İstanbul’a yerleşti ve 

gazetesini burada çıkartmaya başladı. Abdülkadir Kemali Bey’in İstanbul’a gelmesi 

ile birlikte dönemin gazetesi Tevhid-i Efkâr, Kemali Bey’in fırkasını teşkil, 

gazetesini neşretmek için İstanbul’a geldiğini yazdı. Kemali Bey ise muhabirlere 

verdiği izahatında Toksöz’ü Adana’da yayımlamanın zarara sebep olduğunu, 

gazetesinin neşriyat sahasını genişletebilmek ve mücadelesini daha esaslı yapabilmek 

adına İstanbul’a geldiğini ve hayatını siyasi mücadeleye adayacağını ifade 

etti.251Tanin gazetesi de Kemali Bey’in gazetesini İstanbul’da neşretmeye karar 

verdiğini, gazetenin yayınının devamını temin edebilmek için Bab-ı Ali’de Ebussuud 

Caddesi’nde eski İleri gazetesi matbaasını her şeyi ile satın aldığını yazdı.252 

Adana’daki yayın hayatının İstanbul’a göre daha zor, kısıtlı ve maliyetli olması, 

Kemali Bey’in sesini İstanbul’dan daha rahat duyurabileceğini düşünmesi, İstanbul 

ve Ankara arası ulaşımın ve haberleşmenin daha rahat olması Kemali Bey’in 

İstanbul’a taşınmasına sebep olan unsurlar olmuştur. Özellikle Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından sonra Kemali Bey’in İstanbul’a taşınması, 

Kemali Bey’in muhalif partinin siyasal yaşama getireceği hareketliliği, dinamizmi 

daha yakından takip etmek istemesi olarak da yorumlanabilir.  

 Kemali Bey her ne kadar CHF’nin memlekette tek parti olarak bütün güce 

sahip olmasını engelleyecek ve CHF’nin yaptığı yanlış faaliyetleri sorgulayıp, 

denetleyecek muhalif bir partinin kurulmasını istemiş olsa da, kendisi kurulan yeni 

muhalif partiye bağlı olmamıştır. Aksine muhabirlere verdiği izahatında 

Terakkiperverlilerle de uyuşmalarına imkân olmadığınışu sözleriyle dile getirmiştir: 

 “Neşrettikleri beyannameyi, programı gördüm. Bilmem ki bu hangi fikrin, hangi 

hissiyatın mevlûdudur? Yeni fırkanın esas hatası bilhassa «idare mahkemeleri» istemesinden 

başlıyor. Bu «tefrik-i mehakim»i (mahkemelerin ayrılmasını) icab ettiren bir şeydir. Hâlbuki 

biz pek hayırlı bir karar olarak tevhid-i kazaya (yargının birleştirilmesine) karar 

vermiştik.Bizim cemiyetimiz mehakim (mahkemeler) hususunda son derece cezridir 

(radikaldir). Biz reis-i cumhurun bile adalet huzurunda herhangi bir ferdden farklı olmasını 

kabul edemeyiz. O halde bu şerait altında hiçbir taazzuvla (şekilde) iştirakimize imkân 

                                                
251 Müdafaa-i Umumiyye Fırkası da Teşekkül Hazırlığına Başladı”, Tevhid-i Efkar, 5 Kanun-i Evvel 

1340 (5 Aralık 1924), Cuma, s.1. 
252 “Toksöz Gazetesi”, Tanin,  15 Kanun-i Evvel 1340 (15 Aralık 1924), Pazartesi, s.3. 
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yoktur. Biz «Müdafaa-i Umumiyye» namı altında bir cemiyet teşkil edeceğiz ve seksen 

maddeden ibaret olan programını hazırladık. ”253 

 Görüldüğü gibi Kemali Bey CHF’ye ve faaliyetlerine karşı olduğu gibi 

TCF’ye de karşı idi. Bilhassa Kemali Bey, TCF’nin idare mahkemelerini istemesini 

ve kuvvetler ayrılığına sebep olacak girişimlerini eleştirmiştir. Çünkü Kemali Bey 

kuvvetler ayrılığına karşı kuvvetler birliğini savunmuş, çoğu kez yazılarında da 

güçler birliğini desteklemiştir.  Gazetesi Toksöz’ün 80. sayısında yayımladığı “Ne 

İstiyoruz” başlıklı yazısında bir kez daha bu konuyu ele alarak güçler ayrılığına karşı 

güçler birliğini müdafaa etmiş, cumhurbaşkanına veto ve fesih hakkının verilmesine 

karşı çıkmıştır:  

 “… fakat çok yazık ki daha ileriye gitmek ve hakimiyet bila kayd ü şart milletindir 

düsturunu, meclisten çıkacak kanunları halkın tasdikine arz etmek şeklinde tecelli ettirmek 

lazım gelirken, hakimiyet-i milliye tecezzi ettirildi (bölündü) ve saltanat makamını takliden 

bir riyaset-i cumhur kürsüsü ihdas olundu. Hiç kimse için kabul etmemize imkân olmayan bu 

vaziyeti reis-i hazırımız için bir dakika kabul etsek bile, yarının herhangi bir reis-i 

cumhurunun öyle şehinşahlar gibi Türk milletine, milletim demesini, istifa eden kabine 

yerine bir kabine reisine seni tayin ettim diye azamet göstermesini havsalamız asla kabul 

etmeyecektir. Bu itibarla iddia ediyoruz ve mütemadiyen bağıracağız ki hâkimiyet 

millettedir. O, asla tecezzi (bölünme) kabul etmez. Fertlerin milletleri temsil etmesi devri 

tarihe karışmıştır. Vahdet-i kuva (kuvvetler birliği) vardır. Tefrik-i kuva (kuvvetleri ayırma) 

sadakası şer’an (şeriatça), hukuken, adete nmerfu’ (hükümsüz) ve merduddur 

(reddolunmuştur).”254 

3.2.1. Toksöz Gazetesinin Kapatılması ve Kemali Bey’in Toksöz Davasında 

Yargılanması 

 Abdülkadir Kemali Bey’in 29 Aralık 1924 tarihinde gazetesi Toksöz’de 

yayımladığı “Büyük Tehlike Karşısında İttihad Zarureti” başlıklı yazısı gazetenin 

kapatılmasına sebep oldu. Kemali Bey, yazısında Dâhiliye Vekâletince hazırlanan 

İhtiyat Zabitanı (Yedek Subaylar) ve Mütekaidin (Emekliler) cemiyetlerinin 

kaldırılmasını isteyen kanun teklifinden yola çıkarak muhalefetini sert bir şekilde 

                                                
253 Müdafaa-i  Umumiyye  Fırkası da Teşekkül Hazırlığına Başladı”, Tevhid-i Efkar, 5 Kanun-ı evvel 

1340 (5 Aralık 1924), Cuma, s.1. 
254 Abdülkadir Kemali, “ Ne İstiyoruz? Vahdet-i Kuva mı? Yoksa Tefrik-i Kuva mı?,Toksöz, Sayı:80, 

16 Kanun-ı evvel 1340 (16 Aralık 1924), s.1. 
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yaptı. Daha önceki yazılarında da Kemali Bey, ihtiyat zabitanının yıllarca savaşlarda 

memleketin yükünü sırtında taşıdığını, senelerce evlerinden, köylerinden ayrı olarak 

bucak bucak dolaştıklarını ancak bunun karşılığında hükümet tarafından kendilerine 

sırt dönüldüğünü, kendilerinin aç ve sefil bir yaşama terk edildiklerini sık sık yazmış, 

eytam ve mütekaidin kesiminin de aynı kaderi paylaştığını sık sık dile getirmişti. 

Şimdi memlekette bu iki cemiyeti dağıtmayı öngören Dâhiliye Vekaleti’nin kanun 

teklifi Kemali Bey’in eleştirilerini perçinlemiş, yazısında şu sözleri söylemesine 

neden olmuştur:   

 “Halk Fırkası mevki-i iktidara gelmek için ihtiyat zabitleriyle mütekaidini umdesine 

temel yapmıştı; onları da düşüneceğini vaadetmişti. Hâlbuki bu hareketle Gazi’nin vaadleri 

arasında fark-ı müdhiş var… Memlekette iki müteşekkil cemiyeti dağıtmak ne demek 

olduğunu bu memleketin evladları bilmiyor farz ediliyorsa ne müdhiş gaflet girdabına 

düşülüyor demektir!!...Telaşımız beyhude değildir.İhtiyat zabitlerinin cemiyetini dağıtmak, 

mütekaitlere hakk-ı hayattan bahs etmeyiniz demek, çok korkuyoruz ki bize yeni bir devre-i 

tarih açmak hevesinden doğmaktadır… Şu halde yapılacak iş nedir? Hükümet-i hazıranın 

cumhuriyet mefhum-ı mukaddesini suiistimal ederek gittiği yolu uçuruma müntehi görenlerin 

süratle birleşmesi. Bunların karşısında kuvvetli ve icabat-ı cumhuriyete muvafık ve tek cebhe 

halinde dikilmesi…. Birleşiniz ey millet! Birbirinize zahir olunuz ki büyük tehlikeyi kolaylıkla 

atlatmak mümkün olsun. Yeni cebhe için azami fedakârlık bir zaruret oldu, birleşiniz!”255 

 Görüldüğü gibi Kemali Bey yazısında CHF’nin memlekette büyük bir 

tehlikeye sebep olduğunu dile getirmiş, bu tehlikeyi aşmak için de insanları CHF’ye 

karşı birleşmeye davet etmiştir. Hükümet doğal olarak bunu iç güvenliği bozucu bir 

tehdit unsuru olarak görmüştür. Matbuat Kanunu’nun256 23. maddesine257 göre, 

                                                
255 Abdülkadir Kemali, “Büyük Tehlike Karşısında İttihat Zarureti”, Toksöz, Sayı: 91-13, 29 Kanun-i 

evvel 1340 (29 Aralık 1924),s.1. 
256 Türk Basın tarihinde hükümet,  matbuat dünyasını denetlemek ve tehlikeli bulduğu neşriyatı 

yasaklamak için 1864’te Fransızcadan tercümeyle ilk Matbuat Nizamnamesini yürürlüğe koydu. Daha 

sonra bu nizamname yürürlükten kaldırıldıktan sonra İkinci Meşrutiyet Devri’nde başlayan basın 
hürriyeti, demokratik deneyim geçirmemiş bir ülkede bir süre sonra iç çekişmelere ve anarşiye yol 

açtı. Bunun üzerine 31 Mart isyanından sonra İttihat ve Terakki iktidarı yeniden basını denetlemek 

adına bir basın kanunu tasarısı hazırlayarak tasarıyı meclise sundu.  19 Temmuz 1909’da kanunlaşan 

1881 tarihli Fransız Basın Kanunu’ndan aktarma olan kanun 1931’e kadar yürürlükte kaldı. 

Abdülkadir Kemali Bey’in Toksöz gazetesi 1909’da çıkarılan Matbuat Kanunu’na göre kapatıldı. 

(Ayşegül Şentürk, 1931 Matbuat Kanunu’ndaki Değişiklikler Üzerine Kronolojik Bir Değerlendirme: 

Basın Hürriyeti Bağlamında Meclis Tartışmaları ve Basındaki Yankılar, Tarih İncelemeleri Dergisi, 

Cilt:30, Sayı:1,s.201-202.) 
257 Matbuat Kanunu 23. madde: “Devletin emniyet-i dahiliye ve hariciyesini ihlal edebilecek surette 

neşriyatta bulunan gazete veya risaleler, muhafaza-i sükun ve emniyet için muvakkaten meclis-i 

vükela kararıyla tadil olunabilir.” Bkz. Hasan Türker, a.g.e.,s.54. 
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İstanbul’da yayımlanan “TokSöz” ve “Orient News” gazetelerinin geçici olarak 

tatiline İcra Vekilleri Heyeti’nin 30 Aralık 1924 tarihli ictimaında karar vermiştir.258 

 Hükümetten gelen talimat üzerine, İstanbul valisi Süleyman Sami Bey, 

dördüncü şube müdürü Osman Bey’e, Eminönü merkez memuru Mazlum Bey’e ve 

dört sivil polise Toksöz gazetesi idarehanesine gitmesini emretti.Toksöz gazetesi 

idarehanesine giden bu kişiler tarafından 30 Aralık akşamı saat on bire doğru Kemali 

Bey’e gazetesinin tatil edildiği haberi verildi. Kemali Bey kararı soğukkanlılıkla ve 

tebessümle karşılamasına rağmen, bir hukukçu olarak gazetenin kapanmasına dair 

belgeleri imzalaması istendiğinde, imzasının üzerine ‘gayrikanuni olmakla beraber’ 

sözünü yazmayı unutmadı. Kemali Bey tamamen hukuksuz ve kanunsuz bulduğu bu 

kapatma kararının karşısında “Madem ki hükümet Toksöz’ü istemiyor biz de o halde 

çıkarmayıveririz… Toksöz kapatılır, fakat hürriyetin sesi boğulmaz” sözlerini dile 

getirdi. Yasadışı bulduğu kapatma kararının ardından Abdülkadir Kemali Bey, 

Başbakan Ali Fethi Bey ve İstanbul Valisi Süleyman Sami Bey’e noter aracılığıyla 

gönderdiği bir yazıyla kararı protesto ederek uğrayacağı zararı Fethi ve Süleyman 

Sami beylerden mahkeme vasıtasıyla talep edeceğini belirtti.259 Kemali Bey’in 

Toksöz’de yayımladığı diğer birçok yazıda da hükümeti eleştirmesine rağmen, 

hükümet 91. sayı yayımlanana kadar gazeteyi kapatma kararı almamıştı. Kendisine 

karşı yapılan eleştirilere müdahale etmeyen hükümet, Kemali Bey’in 91. sayıda 

insanları aleni bir şekilde hükümete karşı örgütlenmeye davet etmesiyle tedirgin 

olarak harekete geçmiş ve Toksöz’ün sesini kesmiştir. Bu olaylarla birlikte Kemali 

Bey’in kurmayı düşündüğü fırka hayali de gerçekleşememiştir. 

Hükümet, Toksöz’ü kapatmakla kalmadı, 5 Ocak 1925 tarihinde İstanbul Dördüncü 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kemali Bey aleyhine iki ayrı dava açtı. Birinci davanın 

sebebi Kemali Bey’in 17 Aralık’ta Toksöz’de yayımladığı “Yağma Hasan’ın Böreği” 

                                                
258Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 30-18-1-1 /12-4-2 (30 Kanun-ı Evvel 1340 [30Aralık 

1924] tarihli kararname). Kararnamede Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal’in, Hariciye 

Vekili Şükrü Kaya’nın, Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt’un, Bahriye Vekili İhsan Eryavuz’un , 

Başvekil ve Müdafaa-i Milliye Vekili Ali Fethi Okyar’ın, Ziraat Vekili Hasan Fehmi Ataç’ın, Nafıa 

Vekili Feyzi Pirinçcioğlu’nun, Maarif Vekili Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun, Maliye Vekili Mustafa 

Abdülhalik Renda’nın, Dahiliye Vekili Mehmet Recep Peker’in, Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiyye 

Vekili Mazhar Germen’in ve Ticaret Vekili Ali Cenani’nin imzaları görülmektedir. Bkz.Ek-9 ; Hasan 

Türker,a.g.e.,s.53. 
259 “Hükümet Dün Gece Toksöz Gazetesini Kapattı”, Tevhid-i Efkâr, 31 Kanun-ı Evvel 1340 (31 

Aralık 1924), Çarşamba, s.1; “Toksöz ve Orient News gazeteleri hükümetçe verilen emir üzerine 

zabıtaca seddedilmiştir”, Tanin,  1 Kanun-ı Sani 1341 (1 Ocak 1925), Perşembe, s.1. 
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yazısı, ikinci davanın sebebi ise yukarıda değinilen 29 Aralık’ta Toksöz’de 

yayımladığı “Büyük Tehlike Karşısında İttihad Zarureti” yazısıydı.260 İstanbul 

Dördüncü Ceza Mahkemesi hükümetin açtığı iki ayrı davayı birleştirme kararı 

alarakilk duruşmanın 8 Ocak’tayapılmasına karar kıldı. Tanin, basın ve izleyicilerin 

duruşmaya büyük ilgi göstererek salona hücum ettiğini,salondaki iskemle ve sıraların 

çatırdayarak kırıldığını ve üzerlerinde oturanların yerlere yuvarlandığını yazdı.261 

Kamuoyunda “Toksöz Davası” olarak bilinen davanın son duruşması 10 Ocak’ta 

yapıldı. Bir saati aşan son savunmasını Kemali Bey ateşli ve heyecanlı mizacının 

tersine gür sesle, ağır ağır, sakin bir surette gerçekleştirdi.262 Abdülkadir Kemali Bey 

savunmasında makalesinde bahsettiği büyük tehlikenin ne olduğu hakkında izahat 

verdi. İzahatında genel masraflardan memurlara verilen maaşların fazla olduğuna 

dair kayıtlar mevcut olduğundan, milletin açken memurların aldığı maaşın, reis-i 

cumhurun aldığı 15 bin lira aylığın fazlalığından bahsetti. Başka yapılacak iş yokmuş 

gibi her sene içtimada maaşları arttırmanın yaratacağı hırstan ve bu hırsın millet için 

büyük bir tehlike arz edeceğinden söz etti. Kemali Bey korktuğu büyük tehlikenin bir 

kuruntudan ve hayalden ibaret olmadığını ifade ederek bu durum için Millet Meclisi 

tarafından teşkil edilen İstiklal Mahkemeleri’ni örnek gösterdi. Bu mahkemeler 

birçok vatandaşı hain diyerek asmış, kurşuna dizmişti ve bu da büyük bir tehlikenin 

işaretiydi. Kemali Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın bir nutkunda ‘Anasır-ı İslamiye’ye 

ait imtiyazat-ı ırkıyyenin mütekabilen kabul ve tasdik’ ettiği hususundaki kısmını 

tekrar etmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu nutuktaki sözleriyle anasır meselesi 

hakkında Ferid Bey’in Dâhiliye Vekâleti zamanında alınan vaziyetin tam bir zıtlık 

teşkil ettiğini söylemiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: 

 “Anasır meselesini bendeniz çıkarmıyorum. Halk Fırkası liderleri ihdas etmiş 

(üretmiş) bulunuyorlar ve bu hareketleri, kurtarmaya azmettiklerini söyledikleri Türk 

milletinin istikbali için büyük bir tehlike teşkil ediyor.  Ben bir Türküm, aslım ve neslim 

meçhul değildir. Hatta Türk Ocağı’nın ilk teessüsü hengâmında Yusuf Akçura Bey’in 

evindeki içtima zabıtnamelerinde benim de imzam vardır. Halk Fırkası ‘Türkü 

                                                
260 “Mahkemelerde: «Toksöz» Aleyhinde İki Dava”, Tanin, 6 Kanun-ı Sani 1341 (6 Ocak 1925), Salı, 

s.3. 
261 “Abdülkadir Kemali Bey’in Muhakemesi”, Tanin, 11 Kanun-ı Sani 1341 (11 Ocak 1925), Pazar, 

s.3. 
262A.g.e.; “Abdülkadir Kemali Bey Dün Müdafaatını Dermeyan Etti”, Tevhid-i Efkar, 11 Kanun-ı 

Sani 1341 (11 Ocak 1925), Pazar, s.1. 
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kurtaracağız’diyorlar, fakat Türk milletini batırıcı hareketler ihdasından bir türlü fariğ 

olmuyorlar. Türkün yükselmesi demek ilmen ve irfanen ve iktisaden tealisi demektir. Fakat 

şunun bunun keyfi için atılan toplar, seyahat ücretleri Türk’ün itila-yı iktisadisine imkân 

bırakmamaktadır. İktisadi hayatta İslam unsurları rencide ve tahkir ediliyor. Bu 

hareketyalnız Halk Fırkası adamları tarafından değil, maalesef ve maalesef büyükleri 

tarafından da ika ediliyor.”263 

 Kemali Bey’in savunmasını yaptıktan sonra oybirliği ile alınan kararın 

okunması on beş dakika sürdü. Kemali Bey’e mahkeme ceza olarak temyiz hakkı 

saklı olmak üzere altı ay hapis cezası ile elli lira para cezası kesti.264 

 Bu dava ile Kemali Bey’in İstanbul’daki Toksöz macerası sona erdi. Kemali 

Bey haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı sesini duyurduğu gazetesinden mahrum 

kalmış ve hüküm giymişti. Karardan bir ay kadar sonra 13 Şubat 1925 tarihinde Şeyh 

Said Ayaklanması çıktı ve hızla yayıldı. Bu süreçte Kemali Bey’in cezasının 

temyizde de onandığı ve Adana’da kendisinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği 

Dâhiliye Vekili Mehmed Cemil Bey’in Başvekalet’e gönderdiği 24/25 Mart 1925 

tarihli bir belgeden anlaşılmaktadır: 

 

Baş Vekâlet-i Celileye 

 İstanbul Mahkeme-i Asliyesi Müdde-i Umumiliği’nden Adana Müdde-i Umumiliği’ne 

gelen telgrafnamede İstanbul Mahkemesi’nce altı ay habse ve elli lira ceza-yı nakdiye 

mahkûm edilmiş olan Toksöz Gazetesi sahibi Abdülkadir Kemali Bey hakkındaki hükmün 

temyizen tasdik edildiği beyanıyla infazı lüzumu bildirildiğinden mumaileyhin tevkif 

olunarak habishaneye teslim edilmiş olduğu Adana Vilayeti’nin işarından anlaşılmağla arz-ı 

keyfiyyet olunur efendim. Fi 24/25 Mart 1341 (1925) 

Dâhiliye Vekili 

İmza (Mehmed Cemil [Uybadın])265 

        Abdülkadir Kemali Bey hapis yatarken patlak veren, Cumhuriyet tarihinde 

büyük bir tehlike haline gelen Şeyh Sait İsyanı, Abdülkadir Kemali Bey’in hayatını 

                                                
263 “Abdülkadir Kemali Bey Dün Müdafaatını Dermeyan Etti”, Tevhid-i Efkar, 11 Kanun-ı Sani 

1341 (11 Ocak 1925), Pazar, s.3; “ Abdülkadir Kemali Bey’in Muhakemesi”, Tanin, 11 Kanun-ı Sani 

1341 (11 Ocak 1925), Pazar, s.3.   
264A.e. 
265Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi,30-10-0-0/31-175-41(Dâhiliye VekiliMehmed Cemil 

Bey’in Başvekâlete gönderdiği 24/25 Mart 1341 [1925] tarihli yazı). Bkz. Ek-10. 
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da olumsuz bir şekilde etkiledi. Çünkü isyanın elebaşı olan Şeyh Said, kendisini 

ayaklanmaya teşvik eden nedenlerden birisinin şeriat kitaplarının olduğunu 

söylerken, diğerinin de hükümete karşı insanları kışkırtan muhalif basın olduğunu, 

bunların etkisinde kalarak devlete karşı ayaklandığını dile getirdi.266 Böylece Toksöz 

gazetesindeki yazılarıyla hükümete karşı muhalefet eden ve insanları birlik olmaya 

çağıran Abdülkadir Kemali Bey de payına düşeni almış oldu.  

 

                                                   IV.BÖLÜM 

 Abdülkadir Kemali Bey’in Tutuklanması ve Şark İstiklal 

Mahkemesi’nde Gazeteciler Davası 

 İstiklal mahkemeleri ilk defa 1920 yılında kuruldu. Çeşitli zamanlarda tekrar 

kurulan bu mahkemeler Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde (1920-1922) asker kaçaklarını 

önleme, vatana ihanet eden kişileri yargılama, orduyu takviye etme, asayişi ve düzeni 

koruma alanlarında çalıştı. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1923-1927 yılları arasında 

kurulan istiklal mahkemeleri ise yapılan Kemalist devrimlerin başarılı olması için 

muhalefeti sert bir şekilde susturma ve bastırmada faydalanıldıkları için “ihtilal 

mahkemeleri” olarak da adlandırıldı. Cumhuriyet döneminde kurulan istiklal 

mahkemeleri İstanbul, Ankara ve Şark İstiklal Mahkemeleri’dir.267 Daha önce de 

değinildiği gibi Abdülkadir Kemali Bey Toksöz Davası’ndaki yargılamasından 

dolayı hapis yatarken Şubat 1925’ten Nisan 1925’e kadar Diyarbakır’da süren Şeyh 

Said İsyanı patlak vermiş ve Cumhuriyet için büyük bir tehlike teşkil etmişti. Şeyh 

Said isyanı sonrası bölgede çıkan anarşi ve iç karışıklıktan dolayı Şark İstiklal 

Mahkemesi Şeyh Said İsyanını bastırmak ve asayişi sağlamak amacıyla 4 Mart 

1925’te  Meclis kararıyla kuruldu.268 

 Şeyh Said’in isyan etmesinde hükümet aleyhinde bulunan gazetecilerin ve 

yayınlarının etkisinin olduğunu, bu tarz yazıların hükümete karşı kin ve 

                                                
266 Hasan Pulur, “Abdülkadir Kemali, Metin Toker, Orhan Kemal”, Milliyet, 26 Temmuz 2002, 

Cuma, s.3. 
267 Seyfettin Aslan- Tahir Dündar, Cumhuriyet Döneminde İstiklal Mahkemeleri, Mukaddime, Cilt:5, 

Sayı:1, 2014, s. 28-29. 
268 Yurdal Demirel, “ Şark İstiklal Mahkemesinde Görülen Bir Dava: Gazeteciler Davası”, İstiklal 

Mahkemeleri Sempozyumu (10-11 Aralık 2015/ Adıyaman), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

Ankara, 2016, s.299. 
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düşmanlıklarını arttırdığını söylemesi üzerine, Haziran ayında hapis cezası biten 

Kemali Bey hapisten çıkar çıkmaz yeni bir yargılanma süreciyle karşı karşıya kaldı.  

 Şark İstiklal Mahkemesi,Sebilürreşad’ın sahibi Eşref Edib, Tevhid-i Efkâr’ın 

sahibi Velid Ebüzziya, Son Telgraf’ın sahibi ve muharrirlerinden Sadri Edhem ve 

Fevzi Lütfi beylerle Toksöz’ün sahibi Abdülkadir Kemali Bey hakkında 7 Haziran 

1341 (1925)  tarihinde oy birliğiyle aldığı kararla mezkûr kişilerin tutuklanmalarına 

ve isyana tahrik suçuyla yargılanmalarına karar verdi.269 Ayrıca Sebilürreşad, 

Tevhid-i Efkâr, Son Telgraf, Vatan, İstiklâl, Tanin, İleri gazeteleri ile Toksöz 

gazetelerinin nüshalarının incelenmek üzere mahkemeye getirtilmesine karar verdi. 

Bunun üzerine yukarıda adı geçen gazetelerin koleksiyonları Şark İstiklal 

Mahkemesi’ne üç çuval içinde mühürlü olarak gönderildi.270 

 Şark İstiklal Mahkemesi’nce maznunan (sanık olarak) yargılanmasına karar 

verilen Abdülkadir Kemali Bey ile gazetesi Toksöz’ün seksen bir adet nüshası 22 

Haziran 1341 (1925) tarihinde Diyarbakır’daki Şark İstiklal Mahkemesi’ne 

gönderildi.271 

 Şark İstiklal Mahkemesi Şeyh Said ve birlikte yargılananlar hakkında verilen 

kararın infaz edilmesinden sonra 11 Temmuz 1925 Cumartesi günü Diyarbakır’dan 

Elazığ’a geçti. Yargılanmak üzere tutuklu olarak Diyarbakır’da bulunan sanık 

                                                
269TBMM Arşivi, İstiklal Mahkemeleri Belgeleri, IM-T12-K021-D135-1-G002 (Makam-ı İddianın Fi 
11 Ağustos 1341 tarihli celse-i muhakemede mesbuk iddiası). 
270TBMM Arşivi, İstiklal Mahkemeleri Belgeleri, IM-T12-K021-D135-1-G010/6. (Siverek 

Valisi’nden Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne gönderilen 29 Haziran 1341 [1925] 

tarihli yazı). Bkz. Ek-11.Yazının tamamı şöyledir: 

Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği Canib-i Alisine 

Dâhiliye Vekalet-i Celilesi’nin 20 Haziran 1341 tarih ve 1098 numerolu şifreleri mucebince Şark 

İstiklal Mahkemesi’ne izam kılınmak üzereSebilürreşad, Tevhid-i Efkâr, Vatan ve Son Telgraf, İstiklal, 

Tanin, Toksöz ve İleri gazetelerinin koleksiyonlarıyla birlikte Urfa Vilayeti’ndensevk edilen Fevzi 

Lutfi, Velid ve Sadri Edhem Beyler mahfuzen izam ve suret-i izamlarını müşir muhtıra ile mezkur 

koleksiyonlar üç çuval derununda memhur olduğu halde maan irsal kılınmıştır. Vusüllerinden 

malumat ita buyrulması rica olunur efendim. 

Siverek Valisi (İmza)                                                                     29 Haziran (1)341 (1925) 
271TBMM Arşivi, İstiklal Mahkemeleri Belgeleri, IM-T12-K021-D135-1-G010 (Siverek Valisi’nden 

Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne gönderilen 22 Haziran 1341 [1925] tarihli yazı). Bkz. 

Ek-12. Yazının tamamı şöyledir:  

Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği Canib-i Alisine 

Şark İstiklal Mahkemesince maznunan muhakemesine karar verilip Dâhiliye Vekâlet-i Celilesi’nin 18 

Haziran (1)341 tarihli ve 1087 numerolu şifresiyle vaki olan emr ü işara binaen Adana Vilayeti’nden 

Urfa tarikiyle gönderilen Toksöz gazetesi sermuharriri Abdülkadir Kemali Bey’in bir tahrirat ve 

seksen bir aded Toksöz gazete nüshasını muhtevi bir paketten ibaret evrakıyla birlikte izam kılındığı 

arz olunur efendim.  

Siverek Valisi 22 Haziran (1)341 (1925) 

(İmza) 
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gazeteciler de mahkeme ile birlikte  Elazığ’a gönderildiler.272 Mahkemenin Elazığ’da 

ele aldığı davalardan birisi de yukarıda değinilen tutuklu gazetecilerin 

Diyarbakır’dan beri devam eden “Gazeteciler Davası” oldu. Bu davada yargılanan 

gazetecilerin tutuklanma ve mahkemede yargılanma süreçleri “Gazeteciler Davası” 

olarak bilinmektedir. Çalışmamızda yargılanan gazeteciler arasında bulunan 

Abdülkadir Kemali Bey’in beraatına kadar olan yargılanma süreci üzerinde 

durulacaktır.  

 Abdülkadir Kemali Bey;Velid Ebüzziya, Sadri Edhem, Fevzi Lütfi, Eşref 

Edib ve Diyarbakırlı Kadızadeler ile birlikte Elazığ’a gelen ilk kafiledeki gazeteciler 

arasında yer aldı. İlk kafilede gelen gazeteciler sabahleyin saat sekizde üç otomobille 

hareket ederek öğleden altı saat sonra Elazığ’a ulaştılar. Gazeteciler burada iki odalı 

bir eve yerleştirilerek istirahat ettirildi. Basında yer alan bilgilere göre gazetecilere 

yolculuk esnasında ve Elazığ’a vardıklarında çok iyi muamele edilmiş, gazeteciler 

de kendilerine gösterilen kolaylığa teşekkür etmişlerdi.273 

 Gazeteciler Davası’nın yargılama sürecine ilk tevkif kararının alındığı 7 

Haziran 1925 tarihinden iki ay bir hafta sonra, 11 Ağustos 1925’te saat ikide 

başlandı.274 

 11 Ağustos’ta başlayan ilk sorgulamada ilk kafilede gelen gazeteci Fevzi 

Lütfi, Sadri Edhem, Abdülkadir Kemali ve Velid Ebüzziya beylerin ifadeleri alındı. 

Kemali Bey; Fevzi Lütfi ve Sadri Edhem beylerden sonra sorguya alındı. Kemali 

Bey başkanlık makamının soruları üzerine o zamana değin çıkardığı gazetelerin 

isimleri ve amaçları hakkında izahat verdikten sonra, Birinci Millet Meclisi’nden 

sonra memleketi olan Adana’ya dönerek açtığı hususi bir mekteple çiftliği idare 

ettiğini ifade etti. Seksen nüsha Adana’da çıkardığı Toksöz’ü İstanbul’a naklettiğini, 

yalnız bir makaleden dolayı yargılandığını dile getirdi.  

 Mahkeme üyesi Kırşehir mebusu Lütfi Müfid Bey’in Bekir Sami Bey’in ne 

amaçla Adana’ya geldiği ve Kemali Bey’in kendisiyle görüşüp görüşmediği suali 

karşısında Kemali Bey, Bekir Sami Bey ile görüşmesinin tesadüfi olduğu cevabını 

verdi.  Bekir Sami Bey’in bir fırka teşkil etmek istediğini ancak fazla malumat 

                                                
272Ahmet Süreyya Örgeevren, Şeyh Sait İsyanı ve Şark İstiklâl Mahkemesi-Vesikalar, Olaylar, 

Hatıralar,  Temel Yayınları,  İstanbul, 2002, s. 281. 
273“Mevkûf Gazeteciler Elaziz’e Giderken”, Vakit, 18 Temmuz 1925, s.1. 
274 “Gazetecilerin Muhakemesine Dün Başlandı”, Cumhuriyet, 12 Ağustos 1925, Çarşamba, s.1.  
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vermediğini dile getirdi. Kemali Bey, “benim makalem dolayısıyla ajans muhabiri 

Hikmet Şevki Bey teşkil etmek istediğim fırkanın ismini sorunca düşünmeden, bir 

cevap olsun diye ‘Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır’ dedim”diyerek izahatta 

bulundu. 

 Lütfi Müfid Bey, Kemali Bey’in sözlerine “çok garip bir tesadüf” diyerek 

inanmadığını belli etti. Bekir Sami Bey’in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı 

teşkil etmek için Adana’ya gelmesinin, teşkil edeceği fırkanın ismini 

söylememesinin, ancak Kemali Bey’in teşkil etmeyi düşündüğü fırkanın ismini 

düşünmeden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak vermesinin kötü bir tesadüf 

olup olmadığını sorması üzerine Kemali Bey yalnızca “evet efendim” demekle 

yetindi.  

 Bu aşamada mahkeme üyesi Urfa mebusu Ali Saib Bey, Kemali Bey’e 

fırkasının teşkil ettiğini, birkaç toplantı yaptığını, Ali Ruhi, Şükrü Oğuz, Sabık Genç 

Mebusu Celal, Adanalı Vehbi’nin bu toplantılara katıldığını hatırlattı. Bunun üzerine 

Kemali Bey muhayyel bir fırkası olduğunu, Bekir Sami Bey gelmeden evvel, Doktor 

Abdullah, ismini hatırlayamadığı bir binbaşı doktor, sabık Genç Mebusu Celal 

Beyler’in, diğer başka kişilerin de bu toplantılara katıldığını, Bekir Sami Bey gelince 

tasarlanan fırkalarının öylece kaldığını ifade etti. Ali Saib Bey’in teşkil edilmek 

üzere bulunan bu muhayyel fırkanın neden tescil ettirilmediği suali üzerine Kemali 

Bey “teşkil etmedi ki tescil ettirelim beyefendi” cevabını verdi. Böylece Abdülkadir 

Kemali Bey’in sorgulanması tamamlandı.275 

 Gazeteciler Davası’nın 11 Ağustos 1925’te  yapılan ilk yargılamasının 

sonucunda Vatan gazetesinin kapatılmasıyla muharrirlerinden Ahmed Emin, Ahmed 

Şükri;  İleri ve Son Telgraf muharriri Subhi Nuri,İsmail Müştak beylerle  Adana’da 

münteşir Sayha gazetesi  sahibi Gündüz Nadir beylerin maznunan ve mevkufen 

davaya dahil edilmelerine, Abdülkadir Kemali Bey’e aid olup da Adana Mahkeme-i 

Asliyesinde  bulunan halkı isyana tahrik cürmüne aid evrakın celbiyle tevhiden 

muhakemesinin icrasına oybirliğiyle karar verildi.276 

                                                
275 “Elaziz Mahkemesinde Gazetecilerin İlk Muhakemesi Tafsilatı”, Cumhuriyet, 13 Ağustos 1925, 

Perşembe, s.2. 
276TBMM Arşivi, İstiklal Mahkemeleri Belgeleri, IM-T12-K021-D135-1-G003 (Yevm-i Muhakeme- 

11/Ağustos/1341Salı-Gazeteciler, Sahife:1). 
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 Gazeteciler Elazığ’da tutuklu bulunurken rahatlarının yerinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Örneğin Vakit gazetesi gazetecilerin Elazığ’da çok iyi ağırlandığını, 

gazetecilerin ise kendilerine gösterilen kolaylığa teşekkür ettiklerini yazarken,  Eşref 

Edib hatıratında “Sadri Edhem’le, Abdülkadir Kemali’nin enseleri şiştikçe şişiyor, 

boyuna yiyoruz. Akşamüzeri kırlarda geziyoruz. Adet üzere kapıda süngülü askerler 

bekliyor. Fakat serbestiz istediğimiz vakit dışarı çıkıyoruz. Rahatımız yerinde” 

sözlerini dile getirerek bu durumu doğrulamaktaydı.277 

Gazeteciler Elazığ’da rahat bir yaşam sürmelerine karşın haklarında başlatılan 

davanın haftalarca, aylarca sürmesi üzerine umutlarını kaybetmeye başladılar.  

Gazeteciler tek umutlarının Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa olduğunu 

anlamaları üzerine 13 Eylül 1925 tarihinde duruşmalar tamamlanmak üzereyken 

üçüncü defa Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çekerek suçsuz 

olduklarını, Cumhuriyet’e bağlı olduklarını ve affedilirlerse bir daha yazı dahi 

yazmayacaklarını dile getirdiler. Tutuklu gazeteciler daha önce Adana ve 

Diyarbakır’dan iki defa Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf 

çekmişlerdi.278 Gazeteciler telgrafların altına imzalarını atarken içlerinden sadece 

birisi bu telgrafları imzalamayacağını bildirir: Abdülkadir Kemali Bey.279 Niçin? 

Çünkü Kemali Bey’e göre yazılarında herhangi bir suç unsuru yoktu. Telgrafa imza 

atarak af dilemek suçu kabul etmek, kendini suçlu görmekti. Böylece Kemali Bey 

affedilme ihtimali pahasına savunduğu fikirlerinin peşinden giderek düşünce 

özgürlüğünü kendi özgürlüğüne tercih etti.  

 Gazetecilerin Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çektikleri 13 Eylül 1925 

gününün sabahında Abdülkadir Kemali Bey’in Adana’da, Ocak 1925’te Toksöz’de 

yazdığı yazılardan dolayı açılan ve Şark İstiklal Mahkemesi’ne aktarılan davasıyla 

ilgili sorgulaması başlatıldı.280 1925 yılının Ocak ayında Abdülkadir Kemali Bey 

hakkında Toksöz’de yayımladığı yazılarından dolayı dava açılmış, bu dava akabinde 

Kemali Bey altı ay hapse mahkûm edilmişti. Kemali Bey hapisteyken patlak veren 

Şeyh Said isyanında Toksöz gazetesindeki yazıların etkili olduğu iddia edilerek Şark 

                                                
277 Eşref Edib, İstiklal Mahkemelerinde- Sebilürreşad’ın Romanı, Beyan Yayınları, 

İstanbul,2005,s.93; “Mevkuf Gazeteciler Elaziz’e Giderken”, Vakit, 18 Temmuz 1925,s.1. 
278 Hasan Pulur,a.g.e.,s.3; Yurdal Demirel,a.g.e.,s.326-327. 
279 Hasan Pulur,a.g.e.,s.3. 
280 Meral Demirel,a.g.e.,s.252. 
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İstiklal Mahkemesi’nde tekrar sorgulanmasına başlanmış ve Kemali Bey’in 

Adana’da açılan davası Şark İstiklal Mahkemesi’ne aktarılmıştı. 

Kemali Bey’in 13 Eylül 1925 sabahı yapılan sorgulamasında mahkeme reisi Mazhar 

Müfit Bey, Toksöz’de yayımlanan “Darülfunun Gençleri ve Tramvay Şirketiyle”  

ilgili haberi okuduktan sonra Kemali Bey’e bu yazıdan haberi olup olmadığını sordu.  

Bunun üzerine Kemali Bey gazetenin sorumlusu ve sahibi olduğunu, yazıyı kimin 

yazdığını bilmediğini, Matbuat Kanunu gereğince imza sahibi bulunmadığı takdirde 

sorumluluğunun sorumlu müdüre ait olduğunu ifade etti.  

 Mahkeme reisi Kemali Bey’e gizli bir cemiyet kurduğunun mevzu bahis 

olduğunu, bunu izah etmesini istediğinde Kemali Bey şu cevabı verdi: 

 “Geçen celsede meseleyi arz ettim ve gazetede ‘Bir Fırkam Olsa’ serlevhasıyla 

birçok makaleler yazdım. Bu makaleleri yazmak vesilesiyle de herkes yanıma gelip 

gidiyordu. Tarihini hatırlayamadığım bir zamanda Bekir Sami Bey Adana’ya gelmiş idi. 

Mecliste muhalefetin tebarüz ettiği bir zamanda idi. Bekir Sami Bey’i evime davet ettim. 

Hasbihal esnasında meclisteki vaziyeti, iyi çalışılamadığını ve bir fırka teşkil maksadında 

olduklarını söyledi. Bendeniz cevap vermedim. Orada mevcut olan Genç mebus-ı sabıkı 

Celal Bey verdi.  

Bekir Sami Bey’le suret-i hususiyede (özel olarak) görüştüğümüzde maddelerini neşrettiğim 

nizamname mucebince teşrik-i mesaimizi (işbirliğimizi) tensib ettikleri (uygun gördükleri) 

takdirde beraberce hizmette bulunacağımı söylemiştim. Birkaç gün sonra mecliste muhalif 

bir fırkanın teşkil ettiğini okudum. Nizamnamelerini mesleğime muhalif gördüğümden 

bunlarla teşrik-i mesai (işbirliği) etmedim. Aleyhimde şehadette bulunan Ahmet Ağa’nın 

ifadesi hakkında maruzatım var. 

 Evvela aleyhimde verilen ifadeyi teşrih edeyim (açıklayayım): Ahmet Ağa diyor ki 

‘Kemali Bey bana hilafet propagandası yaptı. Ben milliyetçi ve cumhuriyetçiyim diye kızdım. 

Mücahede gazetesinde halifezadelerden birisinin makalesini okudum. Onda, Rumeliler ve 

Selanik dönmeleri memleketi mahvettiler,hanedanı kovdular, saltanatı ellerine aldılar, dedi. 

Ben Rumelili olduğum için, halt etmişler o herifler, dedim. Biraz  sonra Kemali Bey bana 

hilafet lehine yakında bir isyan olacak, sen telgrafın tellerini kesmeye memursun, 

dedi.Takrir-i Sükun Kanununun neşrinden bir iki gün sonra Kemali Bey’e tesadüf ettim. 

İsyandan sordum: Hükümet isyanı bastırdı diyor, fakat bu herifler buralara kadar gelecekler 

galiba,dedi. Ben de bu herifler buraya gelirlerse seni de keserler, beni de keserler,dedim.’ 

Ahmet Ağa’nın şu ifadelerine göre, ben hilafetçiyim, o cumhuriyetçi. Ben Anadoluluyum, o 

Rumelici. Sonra hilafet hesabına yakında çıkacak bir ihtilalde telgraf tellerini kesmeye ben 
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hilafetçi ve Anadolucu, o cumhuriyetçi ve Rumeliciyi memur etmiş bulunuyorum da benim 

hesabıma bir ihtilal oluyor ve ihtilalciler muhitimize gelirlerse Ahmet Ağa’nın kanaatine 

göre beni de kendisini de kesmeleri ihtimali bulunuyor.Buna ‘İntak-ı hak (Allah söyletti)’ 

derler.  

 Ahmet Ağa benim hilafetçi olduğuma kani bulunsa idi, din namına, hilafet namına 

vuku bulan bir isyanın failleri tarafından benim dahi kesilmekliğim ihtimalini hatırına getirir 

miydi? Çok sarih (açık) olan bu iftirayı polis hafiyesi Ahmet Efendi’nin raporu teyit etmiyor. 

Belki Ahmet Ağa’nın müfteri (iftiracı) olduğunu ispat edecek mahiyette bulunuyor. Aynı 

celsede Ahmet Ağa mesleğimizin hilafetçilik olduğunu söylediğini beyan ettiği halde Polis 

Ahmet Efendi, sivil ve çiftçilerden mürekkep bir hükümet tesis etmek için çalıştığımı 

söylediğini beyan ediyor. Aradaki tezad-ı sarih (açık çelişki) bile masumiyetime kifayet 

edecek kadar ayandır.”281 

 Abdülkadir Kemali Bey’in sorgulanması yapıldıktan sonra aynı günün (13 

Eylül 1925) öğleden sonrasında tutuklu bulunan diğer gazeteciler hakkında son 

iddianame okundu.282 Aylar süren dava sonucunda son iddianameyi okuyan savcı 

tutuklu gazetecilerin suçlarının Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda belirtilen kasıt 

hükmüne uymadığını, gazetecilerin yazılarını gelişigüzel ve kasıtsız yazdıkları, 

doğuda patlak veren isyanı bilerek etkilemedikleri kanaatinde olduğunu ifade ederek 

davanın devamına son verilmesini istedi. İddianameyi okuyan savcı tutuklu 

gazetecilerin beraatını isterken, Toksöz gazetesi sahibi Abdülkadir Kemal Bey’e isnat 

edilen suçun “kavlen hıyanet-i vataniye faili mahiyetinde” olduğu için Kemali 

Bey’in Ceza Kanunu’nun 299. ve Matbuat Kanunu’nun 17. maddeleri gereğince 

cezalandırılmasını istedi.283 

 İddianamenin okunmasının ardından mahkeme reisi gazetecilere ayrı ayrı bir 

diyecekleri olup olmadığını sorduğunda, gazetecilerin hepsi mahkemenin adaletinden 

emin bulundukları cevabını verdiler.Yalnızca Abdülkadir Kemali Bey okunan 

iddianame karşısında müdafaasını talep etti ve şunları söyledi:  

 “Adana müddei-i umumiliği (savcılığı) Ceza Kanunu’nun 66. Maddesinin ikinci 

fıkrası mucebince tecziyemi (cezalandırılmamı) istediği halde, makam-ı iddia Matbuat 

Kanunu’nun on yedinci maddesi mucebince tecziyemi talep etmiştir. O satırlar ne altmış 

                                                
281 “Abdülkadir Kemali Bey’in İsticvabı”, Cumhuriyet, 14 Eylül 1925, Pazartesi, s.2 
282 Meral Demirel, a.g.e.,s.255. 
283 Yurdal Demirel,a.g.e.,s.332-333. 
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altıncı maddenin ikinci fıkrasına ve ne de Matbuat Kanunu’nun on yedinci maddesine 

tetabuk etmez (uygun düşmez).284 

 Kemali Bey müdafaasında Toksöz’deki yazıları dolayısıyla hem Adana 

savcılığı tarafından, hem de İstiklal Mahkemesi savcılığı tarafından cezalandırılmak 

istendiğine, ancak her iki savcılığın hakkında istedikleri cezalandırma ile ilgili 

maddelerin birbiriyle çelişkili olduğuna dikkat çekti. Kemali Bey iki savcılık 

tarafından da açılan bu suçlama için zaten daha önceden İstanbul Ceza 

Mahkemesi’nde altı aya mahkûm edildiğini ve cezasını çektiğini ifade ederek 

beraatını talep etti.285 

 Abdülkadir Kemali Bey müdafaasını tamamladıktan sonra mahkeme, tutuklu 

gazetecilerin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çektikleri gün olan 13 

Eylül 1925’te hep birlikte beraatına, yalnız Abdülkadir Kemali Bey’in Ankara 

İstiklal Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.286 Tutuklu gazetecilerin şark 

isyanıyla bir ilgileri görülmediği için beraatlerine karar verilmişti. Abdülkadir 

Kemali Bey’in de aynı şekilde şark isyanıyla bir alakası bulunmamıştı, fakat halkı 

isyana teşvik suçunun meydana geldiği yer Adana olması ve Şark İstiklal 

Mahkemesi’nin çalışma alanı dışında olmasından dolayı aidiyeti bakımından Kemali 

Bey’in Ankara İstiklal Mahkemesi’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.287 

 Şark İstiklal Mahkemesi’nden Ankara İstiklal Mahkemesi’ne sevk edilen 

Kemali Bey 2 Şubat 1926’da  beraat etti. 2 Şubat’ta yapılan celsenin açılışında savcı 

Denizli mebusu Necib Ali Bey söz almış ve Kemali Bey’in memlekette bilerek ve 

bilmeyerek birçok fenalık yapan bir şahsiyet olduğunu ifade etmiştir. Gazetesi 

Toksöz ile birlikte memlekette anarşi ortamı yaratmak için ne lazım geliyorsa 

yaptığını belirtmiştir. Savcı bununla birlikte Kemali Bey’in hükümet ve 

cumhuriyetin aleyhinde gizli bir cemiyet teşekkülünden dolayı yargılandığını,böyle 

gizli bir cemiyetin teşekkül etmemesinden dolayı Kemali Bey’in beraatını talep 

etmiştir. Kemali Bey de sorgulanmasında iddia makamının bahsettiği anarşi ile 

yazılarının bir alakasının olmadığını ifade etmiştir. Neticede makam-ı riyaset Kemali 

                                                
284 “Şark İstiklal Mahkemesi’ndeki Gazeteciler, Hakimiyet-i Milliye, 14 Eylül 1925, Pazartesi,s.1. 
285A.g.e. 
286 “Gazeteciler Kamilen Beraat Etti”, Cumhuriyet, 14 Eylül 1925, Pazartesi, s.1. 
287 Meral Demirel, a.g.e.,s.258. 
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Bey’in ıslah-ı nefs etmiş olduğunu ümit ederek Kemali Bey’in kanun nizamında 

beraatına karar vermiştir.288 

 Böylece Gazeteciler Davası ile tutuklanan tüm gazeteciler Abdülkadir Kemali 

Bey de dâhil olmak üzere beraat etmiş oldular. Gazetecilerin Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çekerek af dilemeleri, bunun üzerine 

cumhurbaşkanının tutuklu gazetecilerin aflarını istemesi de karar üzerinde etkili olan 

bir unsur olmuştu. Kemali Bey’in öteki gazetecilerden farkı bütün gazetecilerin 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dan af dilemek için imzaladıkları telgrafa 

imzasını atmamasında yatmaktaydı. Kemali Bey düşüncelerini esir etmektense 

bedenini esir etmeyi göze almış gerçek bir fikir adamıydı. 

 

                                                       V.BÖLÜM 

 Abdülkadir Kemali Bey’in Ahali Fırkası ve Ahali Gazetesi 

5.1. Ahali Fırkası’nın Kuruluşu ve Programı 

 Abdülkadir Kemali Bey beraat ettikten sonra Adana’ya geldi. Orhan Kemal 

Taha Toros’a yazdığı mektupta babası Kemali Bey’in bu beraat işinin bir şarta bağlı 

olduğunu, bir daha siyasetle meşgul olmayacağına dair elinden sened alındığını 

söylediğini yazdı.289 İstiklal Mahkemeleri’nde bir hayli hırpalanan Kemali Bey 

Adana’ya döndükten sonra uzaktan yakından gazetecilikle ve siyasetle 

ilgilenmedi.290 1926-1929 yılları arasında Adana’da, sonra da Ceyhan’da avukatlık 

yaptı. 24 Nisan 1930’da  ise tekrardan Adana’ya döndü.291 

 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 1925’te kapatılması 

sonucu yeniden tek parti rejimine dönülmesi ve uygulanan otoriter idare tarzı halkta 

büyük boyutta hoşnutsuzluğa yol açmıştı. 1929 yılı itibariyle toplum içerisinde 

huzursuzluk ortamı mevcuttu. Siyasi ve sosyal sıkıntıların yanında ekonomik 

sıkıntılar da bu hoşnutsuzluğun diğer bir sebebini oluşturuyordu. Bilindiği üzere 

1929 dünya ekonomik krizi Türkiye’yi de sarsmış, ülkenin ekonomik sıkıntılarını 

                                                
288 “Abdülkadir Kemali Bey Beraat Etti”, Vakit, 3 Şubat 1926, Çarşamba, s.1; “Abdülkadir Kemali 

Bey Nazar-ı Kanunda Beraat Etti”, Hâkimiyet-i Milliye,3 Şubat 1926, Çarşamba, s.1. 
289Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e. 
290 Taha Toros, Mazi Cenneti I,s.185. 
291 Çoker, a.g.e.,s.617. 
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arttırmıştı. Kurulacak yeni bir muhalif partinin bu ortamı yumuşatacağını düşünen 

Mustafa Kemal, Ali Fethi Okyar’a Serbest Fırka’yı kurmayı teklif etti. Bu teklifi 

kabul eden Fethi Bey’in başkanlığında 12 Ağustos 1930’da  Serbest Cumhuriyet 

Fırkası (SCF) kuruldu ve tekrardan çok partili bir siyasi yaşama adım atılmış oldu.  

 Bu arada 1926 yılından 1930 yılına kadar siyaset hayatı durgun geçen 

Abdülkadir Kemali Bey’e tekrardan eski gazetesi Toksöz’ü yayımlamaya başlayıp 

başlamayacağı soruluyordu. Kemali Bey bir mektup göndererek bu soruyu 

cevaplamış, mektubu Adana’da yayımlanan Türk Sözü gazetesinin 17 Eylül 1930 

tarihli sayısında yayımlanmıştır. Kemali Bey’in siyaset hayatından uzak geçirdiği bu 

dört yıl içinde ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayabilmemiz açısından bu cevap 

önem taşımaktadır.Kemali Bey’in cevabının dikkat çekici kısımları şu şekildedir:  

 “Sualinizi ben de kendi kendime soruyordum. Toksözlere başlamalı mı? Fakat bir 

türlü kararımı veremiyordum. Dört senedir siyasette atıl geçiyor gibi görünen zahiri 

hayatımın bir de iç yüzü vardı. Yirmi seneyi geçen ve bütün inkılaplara girip çıkan siyasi 

benliğimin dokuzuncu mevkufiyetten  (tutukluluktan) sonra, kırılmış,hurdehaş olmuş izzeti 

nefisler gibi mahcup ve makhur, adem gayyalarına yuvarlandığını zannedenler de vardı. 

Bazıları bunu yüzüme söylüyordu. Fakat benim benliğim coşkun bir denizdi. Dağlar kadar 

dalgalarım vardı. Ve bu dalgalar hiç dinlenmeden köpürmüş, köpürdükçe köpürmüştü. 

Hürriyet âşıklarının dalgalarım arasında aynı cünbüşle yuvarlanmakta zevk duyacakları bir 

hürriyet denizi olmuştu. Hürriyeti sevmeyenler arasında bugün ‘Bila kaydü şart millete 

hürriyet vereceğiz’ diyenlerden birisi dalgalarıma karşı yumruklarını sıkarak ilk savleti 

yaptı ve savlet yolunu açtı. Müteakiben çığrında giderek bu dalgaları durdurmaya çalıştı ve 

son çare olarak kalbimden, izzeti nefsimden, hakiki benliğimden kanallar açarak beni 

vadilere akıttı. Artık dalgalarım durmuştu. Kırmızı, beyaz hürriyet renkli denizim çorak bir 

çukur; hayır hayır bir zanna göre kumsal bir feyfa (çöl) haline konmuştu. Fakat acaba 

hakikat böyle mi idi? Böyle oldu zannedenlerde görüş yanlışlığı başlamıştı. Çünkü ben 

vadilere aktım, aktım ve her tarafı hürriyet denizi yaptım. Halk benim tatlı suyumdan kana 

kana içti. Bana ilk saldıran da senelerle düşündükten sonra, fakat korka korka vadiye indi. 

Bana yaklaştı. Tuzlu ve kokmuş sandığı suyumdan içenler pür neşe ve mesttir. Onlar da 

bunlar da hür ve sakin çalışmak için, bilhassa velud (verimli) olabilmek humarını 

(sersemliğini) geçirecekler.  

 Toksöz çıkacakmış. Acaba muvafık mı? Muhalif mi? Ve kuvvet menbaı ne ola ki? 

diyorsunuz. Evet Toksöz bir gün muhakkak çıkacaktır. Fakat hangi gün onu bu anda ben de 
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bilmiyorum. Yalnız şurası kat’i ve muhakkaktır ki Toksöz’ün kuvvet menbaı yalnız ve yalnız 

kendi benliğinde meknuz (saklı) olan hürriyet aşkıdır… 

 Evet ben muhalifim. Fakat kime? İsmet Paşa’ya veya Halk Fırkası’na mı? Harbı 

sağır muhaberatı yapacağız mutlaka düşmanı denize dökeceğiz deyen ve dökenlere çok 

şerefli bir sulh akdedenlere, askerler kazanır siyasetçiler kaybeder deye eski siyaset 

ananesini altüst edip Türk askeri siyaseti de kazanır şeklinde ananeyi değiştirenlere, 

Cumhuriyet’i ilan edenlere, velhasıl eyi sayılabilecek şeylere mi muhalifim? Hayır, Tonguç 

bey ben kötülüğüne inanıp da kötü saydığım her fikre ve her fiile muhalifim. Ve bu 

kötülüğüne inandığım şeyleri eyi olarak göstermek isteyenlere karşı bieman (amansız) 

muhalifim.  

 Eyi şeyleri kötü göstermek isteyenlere de muhalifim. Ve hürriyeti kendilerine hasru 

kasr edüp de halkta insanlık hakkı tanımayanlara ve şehinşahların tacü tahtını yıktıktan 

onları kendilerinin hürriyeti vatan hududundan çıkardıkları gibi, çıkarmış olan bu milletin 

seviyesi hürriyetlere müsait mi acaba?  deye düşünenlere ve bu sakim (yanlış) düşüncelerini 

düşünmeden söyleyenlere şiddetli muhalifim...”292 

 1930’da  kurulan tek muhalefet partisi SCF olmadı. Abdülkadir Kemali Bey 

de 26 Eylül 1930’da  Adana’da Ahali Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu.293Abdülkadir 

Kemali Bey, Büyük Doğu dergisinde Serbest Fırka’nın teşekkülü üzerine cumhuriyet 

gereklerine göre kendilerinde de partiler kurulabileceğini sanarak merkezi Adana’da 

olmak üzere Ahali Fırkası’nı kurduğunu, Fethi Bey’in muhalefetin çok şiddetli olan 

gayesini kendi görüşüne çeviremeyeceğini anladığında Serbest Fırka’yı dağıttığını, 

ancak kendi fırkasının devam etmekte olduğunu ifade etti.294 Liberal bir programı 

olan SCF’ye karşılık Ahali Cumhuriyet Fırkası ilk ve son umdesinin ahaliyi refaha 

kavuşturmak olduğunu bildirdi.295 

 Mustafa Kemal’in kendi isteğiyle kurdurduğu SCF iktidarın hata ve 

yanlışlarını ortaya koyduktan sonra etrafında geniş bir kitle toplayarak güçlü bir 

siyasi harekete dönüştü. SCF’nin bu kadar güçlenmesi ve taraftar bulması, iktidarın 

gücünü ve hâkimiyetini sarsması partinin sonunu getirdi. Bu siyasi yapı içerisinde 

                                                
292 “Toksöz Başlıyacak Mı?..”, Türk Sözü, 17 Eylül 1930, Çarşamba,s.1. 
293 “Abdülkadir Kemali Bey ‘Ahali Cumhuriyet Fırkası’ Teşkil Etmiş!”, Cumhuriyet, 26 Eylül 1930, 

Cuma, s.3. 
294 Abdülkadir Kemali Öğütçü, “ Hatıralarımdan Parçalar”, Büyük Doğu, 2 Nisan 1948,  Sayı: 

87,s.11. 
295 Bezirci, a.g.e.,s.10. Tarık Zafer Tunaya partinin kuruluş tarihini 29 Eylül olarak göstermiştir. 

Bunun için bkz. Tarık Zafer Tunaya,  Türkiye’de Siyasi Partiler, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 

1952, s.634. 
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Kemali Bey tarafından Adana’da kurulan Ahali Cumhuriyet Fırkası, CHP iktidarı ve 

SCF’nin güçlü muhalefeti arasında kalarak çok ses getiremedi ve güçlü bir siyasi 

profil çizemedi.296 Her ne kadar Kemali Bey’in fırkası ses getirememiş olsa da bu 

fırkayı kurmak Kemali Bey ve onun idealleri, hedefleri için büyük bir başarı 

olmuştur. Kemali Bey I. TBMM’deyken tek parti anlayışına ve iktidara karşı 

başlatmış olduğu muhalefet hareketini Toksöz’ü yayımlarken de sürdürmüş, yeni bir 

fırka kurmak istediğini sürekli dile getirmişti. Gazetesinin daha sonra kapatılmasına 

ve kendisinin siyasetle bir daha meşgul olmaması şartıyla beraatına karar verilmesine 

rağmen Kemali Bey’in yeni bir muhalefet partisi kurması onun yine azmini, 

fikirlerine sahip çıkışını ve kararlılığını göstermesi açısından büyük önem arz 

etmektedir. 

  Abdülkadir Kemali Bey hem iktidardaki CHP’yi hem de SCF’yi eleştirdi. 

CHP’ye esastan muhalif olan Kemali Bey SCF’yi ise güdümlü muhalefet partisi 

olmakla suçladı.297 Kemali Bey vilayete verdiği ve halka dağıttığı beyannamelerde 

her iki fırkadan ayrı olarak teşekkül ettiği fırkasında kendi etrafında toplanacak 

arkadaşlarıyla çalışacağını, iki fırkanın da yalnız samimi sözler söylediklerini, fakat 

iş yapmadıklarını, kendi fırkasının ise fiiliyata girişeceğini ve şimdilik mensuplarının 

200 kişi kadar olduğunu açıkladı.298 Kemali Bey bu söylemleriyle iki partiyi de en 

başta iyi niyetli fakat iş yapmayan beceriksiz partiler olarak nitelendirirken, daha 

sonraları SCF’nin güdümlü muhalefet partisi olduğunu söylemesiyle iktidar ve 

muhalefeti iş birliği içinde olan iki siyasi parti olarak değerlendirdi, kendi fırkasının 

gerçek muhalefet partisi olduğunu ima etti. 

 Ahali Cumhuriyet Fırkası’nın idari teşkilatında Avukat Abdülkadir Kemali 

Bey, Avukat Ali Vehbi Bey, Avukat Hasbi Bey, Avukat Bekir Sıtkı Bey, Avukat 

Mustafa Ziya Beyler ile Çiftçi Hasan Bey ve İhtiyat Zabiti Ali Bey yer aldı.299 Vakit 

gazetesi fırkanın idari teşkilatında avukatların bulunmasına Kemali Bey’in bir 

                                                
296 Mehmet Pınar, Cumhuriyet Döneminde Unutulmuş Bir Siyasi Hareket:  Ahali Cumhuriyet 

Fırkası,Tarih Okulu Dergisi, Sayı:26, Haziran 2016, s.338-339. 
297 Oğuzhan Bilgin, Bereketli Topraklar Üzerinde İşçi Sınıfının Oluşum Sorunları ve Orhan Kemal, 

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,Sayı:52, 2017, s.233. 
298 “Adana’da Üçüncü Bir Fırka”, Akşam, 27 Eylül 1930, s.2; “Abdülkadir Kemali B. de Bir Fırka 

Yapmış, Fırkasile Fiiliyata Girişecekmiş”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Eylül 1930, s.2; “Kemali Bey 

‘Ahali Cumhuriyet Fırkası’ Teşkil Etmiş!”, Cumhuriyet, 26 Eylül 1930, Cuma, s.3. 
299 “Garip Bir Fırka Programı”, Vakit, 7 Teşrinievvel 1930 ( 7 Ekim 1930), s.5. 
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avukatlık bürosu gibi hareket ettiği yorumunu getirip, Kemali Bey’in 

müvekkillerinden biri olan çiftçiyi ise göstermelik olarak fırkanın idari teşkilatına 

getirdiğini ifade etti.300 Kemali Bey fırkasının daha sonra Kozan, Osmaniye ve 

Maraş’ta şubelerini açtı.301 

 Kemali Bey’in 26 Eylül 1930’da yayımladığı fırkasına ait program ve 

tüzükte, fırkanın merkezinin şimdilik Adana olduğu, fırkanın ilk ve son umdesinin 

ahaliyi refaha kavuşturmak olduğu ifade edildi.302 Merkezin şimdilik Adana 

olduğunun söylenmesi fırkanın teşkilatının değişmesiyle merkezinin de 

değişebileceği izlenimini uyandırmaktadır. 

 Fırka programında ahalinin refaha kavuşabilmesi için özel idare teşkilatına 

önem verilmesi gereği ve halkın parasının hükümet merkezince israf edilmemesi 

gereği üzerinde duruldu. Her türlü seçimin bir dereceli ve her türlü baskıdan uzak bir 

şekilde yapılması doğru bulundu. İsrafın önlenmesi doğrultusunda hayat pahalılığının 

oranı tespit edilerek maaşların indirilmesi, memur ve milletvekili sayısının 

azaltılması öngörüldü.  Tütün tekeli idaresinin kayıtsız şartsız lağvedilmesi, ordu ve 

hayvanların yiyecek, içecek ihtiyaçlarının kendi vasıtaları ile kendilerine temin 

ettirip bu kısma ait yükün halk üzerinden kaldırılması gereği vurgulandı.303 Kemali 

Bey’in fırkası tek dereceli seçim sistemini benimseyerek burada SCF ile benzer bir 

tercihi seçmiş, ekonomide tekel idaresinin kaldırılmasını istemesiyle katı devletçilik 

anlayışını kabul etmediğini göstermiştir. Ekonomide serbest, liberal bir anlayışı 

savunmasıyla Ahali Fırkası bu noktada da liberal ekonomi sistemini benimseyen 

SCF ile paralel bir düşünceyi benimsemiştir. 

 Kemali Bey’in fırkası dış piyasaya açılmayı önemseyerek yabancı ülkelerin 

en çok satın aldığı ürün üzerinde odaklanarak bu ürünün üretiminin arttırılmasını 

doğru buldu. Dış ticaretin daha yakından takip edilebilmesi için ecnebi 

memleketlerde ticaret odalarının ve ticaret muhabirliklerinin oluşturulması gereğini 

savundu. 

                                                
300A.g.e. 
301 Bezirci, a.g.e.,s.11. 
302 Mehmet Pınar, a.g.e.,s.358. (Ahali Fırkası’nın Programı Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden 

aktarılmaktadır). 
303A.g.e.,s.359. 
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        Fırkanın hukuka bakışı irdelendiğinde, fırka devlet alacakları için hapis 

usulünün kaldırılmasını, mahkemelerin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na uygun hareket 

etmelerini,  davacıların iptidaen masraf yapmaları usulünün kaldırılmasını, avukatlık 

kanununa konacak bir madde ile ücretin ve dava masrafının haksız çıkandan tahsil 

ettirilmesini, icra ve tebligat gibi işlerde noter tarzında özel kuruluşların 

oluşturulmasını uygun gördü.  

 Fırkanın eğitim sistemine bakışına gelince,fırka ilk ve orta mekteplerin lise 

halinde 7 seneye indirilmesini, bütün mekteplerde ekonomiyi öğretebilmek adına 

ithalat ve ihracat istatistiklerinin mukayesesi dersinin verilmesini, muallimlerin vatan 

evlatlarını yükseltmek düşüncesiyle meşgul olabilmeleri için ölünceye kadar 

refahlarının temin edilmesini savundu. 

 Fırkanın programında kişi hak ve özgürlüklerine önem verilerek, hiçkimsenin 

düşüncelerinden dolayı hükümet takibatına maruz bırakılamayacağı, söz, vicdan ve 

yazma hürriyetinin her türlü kısıtlamalardan kurtarılacağı belirtildi.304 Kemali Bey’in 

fırkası geniş çapta bir program hazırlayarak çalışmalarını sürdürmüş olsa da 1930 

Belediye Seçimlerine aday göstermeyerek katılmadı.305 Kemali Bey’in fırkasına ve 

gazetesine muhalif gazetelerden biri olan Hâkimiyet-i Milliye, Kemali Bey’in oy 

alamayacağını tahmin ederek belediye seçimlerine iştirak etmediğini yazdı. Gazete 

Kemali Bey’in fırkasını genişletmek için birçok yere mektup gönderip, hiçbir yerden 

olumlu cevap alamadıktan sonra fırkasını genişletme hülyasından vazgeçtiğini 

belirtti. Buna karşın Abdülkadir Kemali Bey’in 25 kuruş mukabilinde köylüleri aza 

kaydetmekte olduğunu, 25 kuruş vermeyenleri aza olarak atamayacağını haber 

aldıklarını ilave etti.306 Yine Hâkimiyet-i Milliye, Kemali Bey için “maruf İstiklal 

Mahkemesi mahkûmu” kendi yaptıklarının bir idam cezasına kadar gidebileceğini 

bilerek affedildiği zaman, “Beni affedenler cidden büyük adamlar… Ben onların 

yerinde olsaydım, benim gibi hareket edenleri asardım…”diye konuştuğunu yazdı. 

Gazete böyle konuşan bir insanın daha sonra Toksöz’ü Ahali Fırkası adı altında 

hortlattığını, Kemali Bey’inkinin fırka değil hezeyan ve tecavüzlerini ortaya atarken 

kurduğu bir perde olduğunu, bu perdenin arkasında tek başına olduğunu, fırka, hırka 

                                                
304A.g.e.,s.360-362. 
305A.g.e.,s.358.  
306 “Ahali Cumhuriyet Fırkası Ne Olmuş?”, Hâkimiyet-i Milliye, 22 Ekim 1930, Çarşamba, s.2. 
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hepsinin Abdülkadir Kemali Bey’in cumhuriyet ve inkılap düşmanı ruhunun kendisi 

olduğunu iddia etti.307 

 Abdülkadir Kemali Bey fırka çalışmalarını genişlettiği sıralarda çeşitli 

suçlamalara maruz kaldı. Komünizm Kemali Bey’e isnat edilen bu suçlardan 

birisiydi.308 Kemali Bey’in komünizm ile suçlanmasına karşın Damar Arıkoğlu, 

Abdülkadir Kemali Bey için “Kalpağının çuhası her ne kadar kırmızı ise de bir 

komünist olduğunu tahmin etmiyorum” demiştir.309 

 Kemali Bey fırka çalışmalarına ara vermeden faaliyetlerini sürdürmeye 

devam etti. Orhan Kemal evlerinin altında yer alan parti binasında babası Kemali 

Bey’in parti üyeleriyle toplandığını belirterek, fırka toplantılarının nasıl geçtiğini şu 

sözlerle tasvir etti:   

 “Bu alt katta fırka toplantıları yapılırdı. Sigara dumanlarıyla kesifleşen havasında 

öfkeli yumrukların sert kavisler çizdiği sinirli toplantılardı. Hangi cins, hangi sınıfa mensup 

insanlardı?... Ayrı sınıflara mensup olması lazım gelen insanların karmakarışık kalabalığına 

nutuklar söyleniyor, nutuklara karşılık eller çırpılıyor, ‘Yaşa!’ diye bağırılıyordu. Böyle bir 

kalabalığı zaman zaman coşturan bir adamın oğlu olduğumun farkındaydım.”310 

 Dönemin gazetelerinden birisi olan Türk Sözü’ndeki habere göre Abdülkadir 

Kemali Bey’in Ahali Fırkası’nı kurup siyaset hayatına tekrardan atılmış olmasına 

rağmen bir yandan da avukatlığa devam ettiğini ve müvekkilleri namına davalara 

girdiğini anlıyoruz. Gazete bu sebepten dolayı Kemali Bey’i eleştirmiş ve Kemali 

Bey’in kanunlara aykırı davrandığını dile getirmiştir. Kanuna göre bir kişinin 

aynıanda hem avukatlık yapıp hem de siyaset hayatıyla ilgilenmesi yasaktı. Gazete 

Kemali Bey’in Toksöz’ü çıkarmak için Toksöz matbaasını tesis ettiği zaman da bu 

meselenin ortaya çıktığını, o zaman Adana barosunun Kemali Bey’in avukatlık 

yapmasını yasakladığını belirterek, Adana barosunun tekrardan bu meseleyle 

ilgilenmesini istemiştir.311 

                                                
307 “İydam Mahkûmu”, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Kasım 1930, Perşembe, s.2. 
308 Pınar, a.g.e.,s.347. 
309 Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, İstanbul, Tan Gazetesi ve Matbaası, 1961, s.180.   
310 Orhan Kemal, Baba Evi,s.28. 
311 “Abdülkadir Kemali Bey Matbaacılık ve Gazetecilik Yaparken Avukatlığa Devam Edebilir mi?”, 

Türk Sözü, 24 Teşrinisani (Kasım) 1930,Pazartesi, s.1. 
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5.2.Ahali Gazetesinin Kuruluşu 

 Kemali Bey’in fırkasının kuruluşuna İstanbul basını çok az yer verince 

Kemali Bey sesini daha çok duyurabilmek adına bir basımevi satın aldı ve Ahali 

gazetesini çıkarmaya başladı. Fırkasının daha geniş çevrelerce tanınabilmesi adına 

çıkarmaya başladığı Ahali gazetesinde fırkasını tanıtmaya, ardından hükümeti 

eleştirmeye girişti.312 

 Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, her nevi muhaliflerin Abdülkadir Kemali Bey’in 

kurduğu Ahali Fırkası’ndan bir ümide kapılmadıkları için Serbest Fırka’nın peşine 

düştükleri gibi bu fırkanın peşine düşmediklerini, bunun üzerine Kemali Bey’in 

Adana pazarına iki tavuk veya on beş yumurta getiren köylüyü fırkasına kaydederek 

eline bir makbuz verip köyüne bununla göndermeye başladığını yazdı. Ayrıca bu 

duruma kızanlar ‘böyle fırka mı olur?’ deyince, Kemali Bey’in siyasi fırkaya bir 

yayın organının elzem olduğunu düşünerek Ahali gazetesini kurduğunu belirtti. 

Hâkimiyet-i Milliye, Kemali Bey’in elinde hali hazırda anlı şanlı bir gazete imtiyazı 

olmasına rağmen (Toksöz), Toksöz’ün sabıkasından utanmış olacağındandır ki fırkası 

için yeni bir Ahali gazetesi temin ettiğinin de altını çizdi.313 

 Abdülkadir Kemali Bey’in Ahali Fırkası’nı kurması ve Ahali gazetesini 

çıkarması dönemin basınında geniş yankı uyandırdı. Örneğin Yeni Adana gazetesi 

Kemali Bey’in bir fırka kurarak gazete çıkarmasını sert bir üslupla eleştirerek, 

Kemali Bey’in dar mizaçlı ve zekâsını idare edemeyecek kadar ayrı bir yaradılışa 

sahip olduğu için gazete çıkarmasını tehlikeli gördü. Gazete Kemali Bey’in 

kontrolsüz hareket eden, kullanılmaya müsait, tehlikeli bir kişi olduğunu ifade ederek 

şöyle yazdı: 

  “Nefsinde istinat kuvveti hissedemeyen inkılaplara mahsus olan bu hareket şüphesiz 

ki temiz bir mefkûreye hizmet eden bir insanın yapabileceği işlerden hariç kalır. Kemali Bey 

bunu yapmış olmakla görmek onun daha mukaddeme de gazetesi hakkındaeyi bir kanaat 

vermemek fecaatına düşmüş olduğunu meydana koymuştur. Ahali fırkasının ateşli lideri 

yalnız bunu yapmış olmakla kalmıyor. Hayallerinin tahakkukuna vasıta yapmak istediği 

ahali kuvvetini istismar için keskin bir kılınçla yanlış bir hamle yapacak kadar büyük bir 

                                                
312Bezirci,a.g.e., s.10-11. 
313“ Abdülkadir Kemali Bey’in Fırkası da Organa Muhtaç!”, Hâkimiyet-i Milliye, 27 Teşrinievvel 

(Ekim) 1930, s.2. 
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gaflet eseri gösteriyor. Ortalığı karıştırıp eline her rast gelen şeyi kırıp dökmekten zevk alan 

çocuklar gibi sağa sola hamle yapan koca lider yaptığı işin ve vasıl olmak istediği hedefin 

adamı olmaktan çok uzak bulunduğunu ispat etti. O şimdi kırdığı pul ve devirdiği çamların 

altında istismar etmek istediği kuvveti kaybetmiş ve telafisine imkân bulunmayacak vaziyete 

düşmüştür. Onun gözünde her şeyi fena ve kötü gösteren ihtiras gözlüğü nihayet hayattaki 

hadiselerden hiçbir suretle istifade etmediğine işaret ediyor. Türk camiası arasına kundak 

sokacak kadar ileri gitmiş olan ahali fırkasının emsalsiz lideri kundakçılığın bu şekilden 

sorulacak hesabın çok ağır olduğunu olsun bilmesi lazım gelirdi .” 314 

 Hâkimiyet-i Milliye, Abdülkadir Kemali Bey’in çıkarmaya başladığı Ahali 

gazetesinin ilk sayısında ‘Memur Mesuliyeti’ diye bir fikri ortaya attığını yazmış, 

buna göre gazete Kemali Bey’in memurların yargılanma usullerinin ahalinin 

yargılanma usulleri ile aynı olması gerektiğini, mahkemeler bir memur aleyhinde 

soruşturma ve yargılama yaptıklarında kararlarını derhal vermeleri gerektiğini 

savunduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine gazete Kemali Bey’in bu düşüncesini 

eleştirerek dünyanın her tarafında, memurların yargılanması için daha önceden 

soruşturma yapma usulünün kabul edildiğini, bundaki en önemli amacın da hükümet 

işlerini görenleri bir ihbar veya iftira üzerine derhal işinden çekerek umumi 

hizmetlerin görülmemesine mani olmak olduğunu yazmıştır.Gazete örneğin bir kaza 

merkezinde kaymakam, mal müdürü aleyhinde birer isnat yapılarak mahkemeye 

verildiğinde, ondan sonra hükümetsiz bir kasabanın ortaya çıkacağını ve kasabanın 

önüne gelenin elinde oyuncak olacağını ifade ettikten sonra şu sözlerle Kemali 

Bey’in fikirlerini ve kendisini eleştirmiştir:  

 “Hukukçu olan Kemali Bey bilir ki böyle bir nazariye bu memleketin bünyesinde yer 

tutmaz. Böyle vahi fikirlerin peşine kimse düşmez. Fakat o da ne yapsın, şimdi ticaret, 

hükümet kalesine hücum ederek halkı ondan soğutmağa çalışmakta.”315 

 Kemali Bey’in çıkardığı Ahali gazetesinin yalnızca 9 Kânunuevvel (Aralık) 

1930 Salı günü çıkan 30. sayısının ilk sayfasına ulaşmış bulunuyoruz. Gazetenin 

imtiyaz sahibi Abdülkadir Kemali Bey, adresi Adana Ahali gazetesi olarak 

belirtilmiştir. Gazetenin her gün çıkarıldığı belirtilerek, Ahali başlığının sol ve sağ 

altında sırasıyla “Zencire girer misali mecnun, Hürriyete kim olursa meftun” yazısı 

                                                
314 Tevfik, “Yanlış Fikirler”, Yeni Adana, 7 Teşrinisani 1930 (7 Kasım 1930), s.1. 
315 “Memur Mesuliyeti”, Hâkimiyet-i Milliye, 1 Teşrinisani (Kasım) 1930,s.4. 
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yer almıştır. Gazetenin 30. sayısının ilk sayfasında “Abdülkadir Kemali B. 

Tarafından Maraşta İrad Edilen Çok Mühim Bir Nutuk” başlıklı yazıda Kemali 

Bey’in Maraş halkına seslenmesine yer verilmiştir. Kemali Bey nutkunda Maraş 

halkına şöyle seslenmiştir:  

 “Efendiler! Ahali Cumhuriyet Fırkası’nın Adana teşkilatını yaptıktan sonra Maraş 

teşkilatını yapmaya muvaffak olmakla duyduğum sevinci anlatacak kelime bulamıyorum. 

Adana’ya münhasır zannedilen ve öyle zannedilecek bir zamanda yapıla nfırkamızın Maraş 

teşekkülü herkese anlatmıştır ki bu fırka zamanla ve kanunla Halk Fırkası’nın yerine 

geçmeye azm etmiş insanların fırkasıdır.”316 

 Gazetenin aynı sayfasında  “Adana Vilayetine Açık Mektup” isminde bir 

mektup yayımlanmıştır. Abdülkadir Kemali Bey, Adana Valiliği’ne şu sözleri dile 

getirerek seslenmiştir:  

 “Eğer gazetemin çıkmasına mümanaat ederek (engel olarak) kanunsuz bir faaliyete 

geçerseniz kanunun en şiddetli kuvvetleri ile müdahale edeceğimi ve hem de ceza 

muhakemesine ve hem de zarar ve ziyan olarak yevmiye otuz lira talep etmek sureti ile hukuk 

mahkemesine aleyhinize dava ikame edeceğimi beyan eylerim efendim.”317 

 Kemali Bey, düşüncelerinin serbestçe ve adilane bir şekilde açıklanmasının 

engellenmesini kanunsuz ve hukuksuz bulduğunu belirterek herhangi bir 

engellemeye hukuki yollarla karşı koyacağını belirtmiştir.  

5.3. Ahali Fırkası’nın ve Ahali Gazetesinin Kapatılması 

 Abdülkadir Kemali Bey Ahali gazetesinde de Toksöz gazetesinde yaptığı gibi 

hükümet ve Mustafa Kemal Paşa aleyhinde şiddetli muhalefette bulundu. Kemali 

Bey’in bu sert tutumu üzerine Adana savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.  

 Ahali Cumhuriyet Fırkası hükümet emriyle 21 Aralık 1930’da kapatıldı ve 

fırkanın yayın organı olan Ahali gazetesinin çıkarılması da yasaklandı. Kemali Bey 

bu tarihten önce 17 Aralık 1930’da Türkiye’den ayrılarak yurtdışına gitti. Bunda 

Kemali Bey’den Toksöz davasında yargılandığı Ankara İstiklal Mahkemesi’nde 

                                                
316 “Abdülkadir Kemali B. Tarafından Maraşta İrad Edilen Çok Mühim Bir Nutuk”, Ahali, 9 

Kânunuevvel 1930 ( 9 Aralık 1930), Salı, s.1. ( Gazetenin nüshası 5 kuruştu.) 
317 “Adana Vilayetine Açık Mektup”, Ahali, 9 Kânunuevvel 1930 (9 Aralık 1930), Salı, s.1. 
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kendisinden bir daha siyasetle ilgilenip muhalefet etmeyeceğine dair senedin 

alınması, ancak Kemali Bey’in buna uymaması sonucu tutuklanacağı haberini alması 

etkili oldu.318 Abdülkadir Kemali Bey ayrıca Büyük Doğu dergisine yazdığı bir 

yazısında Türkiye’den ayrılarak yurtdışına gitme gerekçesini şu sözleriyle ifade etti: 

 “Kan dökülmesine mani olmak; ve birçok Türk çocuklarının babasız ve Türk 

kadınlarının kocasız duruma düşmek tehlikesi karşısında bulunduğunu sezdim ve yalnız 

benim çocuklarım yetimve yalnız benim karım dul kalsın diyerek beş arkadaşımla Adana’yı 

terk ettim.”319 

 Vakit gazetesi, Ahali gazetesini çıkaran Abdülkadir Kemali Bey ve diğer 

arkadaşları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturmanın bitmek 

üzere olduğunu, Kemali Bey’in arkadaşlarından dört kişinin adliyeye verildiğini 

yazdı. Gazete Adana’dan gelen haberlere göre Kemali Bey ve arkadaşlarının geçici 

bir süreliğine Adana’da ortadan kaybolduklarını belirterek, sonunda bu kişilerin 

yakayı ele vereceği kanaatinde olduğunu dile getirdi.320 Ahali Fırkası’nın kurucu ve 

genel kâtiplerinin topluca fırkayı bırakıpAdana’dan kaçması üzerine Ahali fırkasının 

yayın organı olan Ahali gazetesi de kapatılmış oldu.Bu olayla birlikte Kemali Bey 

eleştirdiği iktidar karşısında Toksöz gazetesi zamanındaki aynı akıbeti yaşamış oldu, 

sertçe muhalefet ettiği iktidar karşısında kendisini tekrardan susturulmuş buldu. 

 Kemali Bey’in yurtdışına kaçmasından sonra iktidar yanlısı basın olaya sert 

tepki göstererek Kemali Bey’i çeşitli yönlerden suçlama girişiminde bulundu. 

Örneğin Hakimiyet-i Milliye’de yazan Falif Rıfkı321 bir yazısında “Adana 

muhalifleri, ki kimi eski casus, kimi yüzelliliklerden birinin hısımı, hepsi bir başka 

türlü maskara idi, hemen hududu aşıverip vatan düşmanlarına katılmışlar… Bu 

muhaliflik dün şeriatı, bugün demokrasiyi, başka bir gün iktisadı tutturur, asıl 

hüviyeti ise nizam, cumhuriyet düşmanlığı, haset ve hırs, şahsi menfaattir. Bu 

muhaliflik hürriyet ve itilaf olur, ikinci grup olur, terakkiperver olur, serbest fırka 

olur…. fakat ruh, o ruhtur ” diye yazarak bu muhaliflerin sıkıştıkları zaman İzmir’e, 

                                                
318Işık Öğütçü, …..Anıları, s.13. 
319 Abdülkadir Kemali Öğütçü, “ Hatıralarımdan Parçalar”, Büyük Doğu, 2 Nisan 1948, Sayı:87, s.11. 
320 “Nerede Acaba? Abdülkadir Kemali Bey ve Arkadaşları Meydanda Yok”, Vakit, 27 Kânunuevvel 

1930 (27 Aralık 1930), s.2. 
321 Falih Rıfkı Atay ( 1894-1971). 
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Midilli’ye, Halep’e kaçtığını söyledi.322 Falih Rıfkı bu söylemleriyle Abdülkadir 

Kemali Bey ve onunla birlikte yurtdışına giden arkadaşlarını Kurtuluş Savaşı sonrası 

Türkiye Cumhuriyeti’nden sürgün edilen vatan haini yüzelliliklerin devamı 

olancasuslar olarak değerlendirerek, bu zihniyetin köklerini İkinci Grup, Hürriyet ve 

İtilaf ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na dayandırmıştır. 

 Diğer taraftan bazı basın organlarının Kemali Bey’i Menemen Olayı’nda323 

parmağı olmakla suçladığı da görülmektedir. Bu bağlamda Menemen Olayı’nın 

politik kaynağı arandı ve Menemen Olayı’ndan kısa bir süre önce feshedilen Serbest 

Cumhuriyet Fırkası’yla Abdülkadir Kemali Bey tarafından kurulan Ahali 

Cumhuriyet Fırkası olaydan sorumlu gösterilmeye çalışıldı.324 Daha önce de 

değinildiği gibi Abdülkadir Kemali Bey Aralık ayının ortalarında ülkeyi terk ederek 

Adana’dan yurtdışına gitmişti. Vakit gazetesi Adana’da Ahali Fırkası’nı kuran 

Abdülkadir Kemali Bey’in Menemen hadisesinden üç gün evvel ortadan 

kaybolmasının bu hadise ile alakası olduğunu gösterdiğini iddia etti.325Cumhuriyet 

gazetesi de Abdülkadir Kemali Bey’in ülkeden kaçmasıyla hıyanetinin sabitleştiğini 

iddia etti.326 Kemali Bey’in Menemen olayıyla olan ilgisi hakkında basında kanıt 

verilmemiştir. Sadece Kemali Bey’in muhalif gazetesi, neşriyatı ve parti 

faaliyetleriyle önceden Şeyh Said ayaklanmasında olduğu gibi, bu kez de Menemen 

Olayı’nın çıkmasında rol oynadığı ileri sürülmüştür. Bu iddialara göre Kemali Bey 

yakalanmaktan ve ceza almaktan korktuğu veya olayla olan alakasının ortaya 

çıkmaması için ülkeyi terk etmişti. Ancak anlaşılan o ki, bu iddia Abdülkadir Kemali 

Bey’i kötülemek için ortaya atılan bir iddiadır. Ve bu iddia pek gerçekçi bulunmamış 

olacak ki, Son Posta gazetesinin manşetinde yer alan benzer içerikli kısa bir haber 

dışında basında pek yankı bulmamıştır. 327 Gerçekten Kemali Bey’in bu olay ile bir 

                                                
322 Falih Rıfkı, “ Kaçmışlar”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Kânunuevvel 1930 ( 26 Aralık 1930), Cuma, 

s.1. 
323 Menemen Olayı, Serbest Cumhuriyet Fırkası kapandıktan sonra İzmir’in Menemen ilçesinde 23 

Aralık 1930 günü cereyan eden, şeriat isteyen bir grup tarafından öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay ve 

yardımına koşan bekçilerin şehit edilmesiyle başlayan olaylar zinciri. 
324 Serap Tabak, “ Menemen Olayı’nın İzmir Basınında Yankıları”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 

Cilt:10, Sayı:1,1995,s.319. 
325 “Hadisede Adana’dan Firar Eden Abdülkadir Kemali’nin de Parmağı Var”, Vakit,30 Kânunuevvel 

(Aralık) 1930,Salı, s.1. 
326“Abdülkadir Kemali’nin Hıyaneti Sabit Oldu”, Cumhuriyet, 28 Kânunuevvel (Aralık) 1930, Pazar, 

s.3. 
327 Menemen Hadisesi’nde Abdülkadir Kemali’nin Parmağı Var mıdır?, Son Posta, 31 Aralık 

1930,s.1. 
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ilgisi olsaydı şüphesiz ki Kemali Bey’i kötülemek için elinden gelen her şeyi yapan 

basın bu olaya çok daha fazla yer verirdi. 

 Hakimiyet-i Milliye Abdülkadir Kemali Bey’in mescit, türbe dolaşarak, şeriat 

konuşarak ve demokrasi yazarak fitnecilik ve fesatçılık yaydığını yazdı: 

 “Bugüne kadar hep o hınç, hep o kara hırs, fakat sağa zikir, sola tekbir bir kısım 

halkı gene ele aldı. Bütün hudut kasabalarını köylerini ayaklandıracaktı. Derken Serbest 

Fırka kendini fesh etti; içine bir ürküntü çöktü. Ve Fransız bayrağına sarıldı. Casus, hafiye, 

müfsit, vatan ve halk düşmanı, işte inkılap fırkasının karşısındaki elebaşlarından birinin 

sergüzeşti ve sıfatları! Daha geçen ay ‘Biz demokrasi isteriz’ diye bağırıyordu. Şimdi 

şüphesiz ‘Biz Fransa’yı isteriz’, diye, Ermeni çavuşlarına diz çöküyor. Alçak!”328 

 O sıralarda Fransa mandaterliğinde bulunan Suriye’ye gitmesi nedeniyle ağır 

bir dille vatan hainliği ile suçlanan Kemali Bey Menemen Olayı ile ilgisi olmadığını, 

bunun bir komplo olduğunu hatıratında şu sözleriyle beyan etmiştir:  

 “Ben Menemen olayından bir hafta evvel Türkiye’den çıkmıştım. Bir hafta sonra 

ortaya çıkan olaydan bir vatandaşı sorumlu tutmaya kalkışmak devlet düşüncesi, kanunun 

bakış noktası olamaz. Ancak olsa olsa bana muhalefet edenlerin bakışı olabilir.”329 

 Kemali Bey’in 17 Aralık 1930’da ülkeden kaybolması sonucu nereye gitmiş 

olabileceğine dair aramalar başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu Ahali Fırkası’nın 

umumi kâtibi Mahmut Nedim ve Abdülkadir Kemali beylerin ayrı ayrı yerlerden 

trene bindiği ve son olarak Toprakkale’de330 görüldükleri,buradan sonra nereye 

gittiklerinin belirlenemediği tespit edildi.331 Devam eden araştırmalar sonucu Kemali 

Bey’in Erzin’e332 geçtiği, Erzin nahiyesinde bir nutuk söyledikten sonra Dörtyol333 

köylerinden hayvan kiralayarak Suriye hududu ile bitişik olan Hacılar Köyü’ne ve 

buradan da Suriye veyahut İskenderun’a gittiği iddia edildi.334 

                                                
328 “Abdülkadir Kemali”, Hâkimiyet-i Milliye, 5 Kânunusani 1931 ( 5 Ocak 1931), Pazartesi, s.1. 
329 Işık Öğütçü, Orhan Kemal’in Babası Abdülkadir Kemali Bey’in Anıları, Everest Yayınları, 

s.42. 
330 Osmaniye ilinin bir ilçesi. 
331 “Ahali Fırkası İnfisah Vaziyetine Geldiği İçin Polisçe Kapatıldı”, Yeni Adana, 22 Kânunuevvel 

1930 (22 Aralık 1930), Pazartesi, s.1. 
332 Hatay ilinin bir ilçesi. 
333 Hatay ilinin bir ilçesi. 
334 “Kemali Bey Erzin’de Bir Nutuk Mu Söylemiş?”, Yeni Adana, 28 Kânunuevvel (Aralık) 1930 

Pazar, s.2. Hâkimiyet-i Milliye, Kemali Bey’in Mahmut Nedim ve henüz isimleri anlaşılamayan iki 
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 Abdülkadir Kemali Bey ve arkadaşları Suriye’ye giderken hududu geçtikten 

sonra meşhur “Dana Beruh” çetesi tarafından yakalanarak üzerlerinde bulunan 4000 

lira miktarındaki para ellerinden alındı. Bu olay üzerine Abdülkadir Kemali Bey 

müteessiren Kırıkhan335 milis kumandanlığına başvurarak yardım istedi. 

Kumandanlık harekete geçerek Hacılar Köyü’ne geldi, çeteye ve yataklık edenlere 

baskı kurarak Kemali Bey ve arkadaşlarının kaybolan 4000 lirasını kendilerine teslim 

etti.336 

 Kemali Bey’in Suriye’ye geçişi bilhassa Kemali Bey’e muhalif olan ve 

Kemali Bey’in Toksöz’de yazdığı yazılarında çok sert eleştirdiği Adana’daki Türk 

Sözü gazetesinde de büyük tepki uyandırdı.Türk Sözü, Kemali Bey’i “kuvvetini 

daima hudut haricinden alma niyetinde olmakla” suçladı. Buna göre Kemali Bey 

hudut haricindeki bütün haberleşmesini fırkanın umumi kâtibi olarak seçtiği Avukat 

Mahmut Nedim vasıtasıyla yapıyordu. Gazete bu suçlamaların dayanağı olarak da 

Kemali Bey’in yakın bir zamanda akrabalarından bir muallimeyi Mahmut Nedim’in 

kardeşi Bayraktarzade Ahmet ile nişanlandırmasını gösteriyordu. Bayraktarzade 

Ahmet Suriye’de hudut boyuna yakın bir yerde nahiye müdürlüğünde 

bulunmaktaydı. Yine Türk Sözü Kemali Bey’in bu firarı bazı adamlarla daha önceden 

planladıklarını, bunun için de hazırlık olarak Maraş’tan Suriye’ye birçok havalelerle 

para gönderdiklerini iddia etti. Kaçarken ise akraba ve yakınlarından bazılarına “Ben 

Suriye’ye geçiyorum, oradan İran’a gideceğim. Türkiye’nin güneşi şarktan doğuyor, 

ben de şarktan Türkiye’ye gireceğim” dediğini iddia etti.337 

 Başka ülkelerle iş birliği yapmak, Fransızlara sığınmak ve vatan hainliği 

yapmakla suçlanan Kemali Bey’in Suriye’de yerleşip Suriye tabiiyetini kabul 

edeceğini iddia eden Vakit gazetesi ise firar edenler hakkında “Alâ.. Fırka kurup 

vatanı ikiye bölemeyince bölünmüş bir vatan parçasına kaçtılar. Ahaliciler çift fırka 

                                                                                                                                     
arkadaşı ile Toprakkale’den Ceyhan’ın Mustafabeyli köyüne giderek bir gece kaldıktan sonra tedarik 

ettikleri bir kılavuzla Güllü ve Kapılı yolu ile İskenderun’a çıktıklarını buradan Halep’e geçeceklerini 

haber verdi. Bkz. “Abdülkadir Kemali İskenderun’a Kaçtı”, Hâkimiyet-i Milliye, 29 Kânunuevvel 

(Aralık) 1930, s.2. 
335 Hatay ilinin bir ilçesi. 
336 “Abdülkadir Kemali Huduttan Geçince Soyguna mı Uğramış?, Vakit, 7 Şubat 1931, Cumartesi,s.2. 
337 “Abdülkadir Kemali Suriye’ye Kaçtı”, Türk Sözü, 28  Kanunuevvel ( Aralık) 1930, Pazar, s.1; “A. 

Kemali Bey Antakyada mı?”, Türk Sözü, 29 Kanunuevvel (Aralık) 1930, Pazartesi, s.1. 
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yapamadılar amma, çifte vatan sahibi oldular.. Yaşasın inat!”  yorumunda 

bulundu.338 

                                        VI.BÖLÜM 

       Abdülkadir Kemali Bey’in Sürgün Hayatı ve Faaliyetleri 

 Abdülkadir Kemali Bey’in 17 Aralık 1930’da Türkiye’yi terk etmesi ve 

1939’da Türkiye’ye dönmesiyle hayatının 8.5 yılı sürgünde geçmiş oldu.  Abdülkadir 

Kemali Bey’in hatıratında hayatının yurtdışında geçen kısmına dair bir bilgi yoktur. 

Kendi ifadesiyle bu dönemde tuttuğu notlar çeşitli nedenlerle kaybolmuştur.339 

 Kemali Bey’in hatıratında yurtdışında geçen sürgün hayatı hakkında bilgi 

olmamasına karşın, dönemin gazetelerinde çıkan bazı haberler bize Kemali Bey’in 

durumu hakkında bilgi vermektedir. Ancak bu gazetelerin bazıları Kemali Bey’e 

muhalif olan ve Kemali Bey’i vatan hainliği ile suçlayan, iktidar yanlısı gazeteler 

olduğu için haberlerin objektifliğine temkinli yaklaşılması gerekmektedir. 

 Örneğin Akşam gazetesi bir haberinde Kemali Bey’in Antakya’da bir tekkeye 

misafir olmak istemesine karşın kendisinin tekkenin şeyhi tarafından kabul 

edilmediğini yazdı. Yine gazete başındaki şapkayı çıkarıp fes giymeye kalkan 

Kemali Bey’in Antakya gençleri tarafından taşlandığını, bunun üzerine kendisinin 

Antakya’yı terk ederek buradan Halep’e geçtiğini haber verdi.  

 Kaleme alınan aynı haberde Halep’te 150’liklerden Refik Halit ile görüşmek 

isteyen Kemali Bey’in Refik Halit’in kendisine “Sen ihtirastan kabına sığamadığın 

için buraya geldin!” diyerek görüşme talebinin reddedildiği iddia edildi.340  Gazete 

Abdülkadir Kemali Bey’in başındaki şapkayı çıkartarak fes giymesiyle inkılapları 

çiğnediğini, ancak Antakya gençleri tarafından taşlanarak inkılaplara sahip 

çıkıldığını belirtmiştir. Kemali Bey bu haberle inkılap karşıtı ve gerici bir kişi olarak 

suçlanmıştır.  

                                                
338 “Çift Fırka Yapamadılar Ama, Çift Vatan Sahibi Oluyorlar”, Vakit, 30 Kanunuevvel (Aralık) 

1930, Salı, s.5. 
339 Işık Öğütçü, …..Anıları,s.11. 
340 “Abdülkadir Kemali- Suriye’de Kimse Kendisine Yüz Vermiyor”, Akşam, 20 Ocak 1931, Salı, 

s.2.  
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 Vakit gazetesi Halep’ten gelen haberlere göre; Kemali Bey’in Halep’e 

geçtikten sonra Refik Halit’ten yüz bulamayınca Celâl Kadri, Cemil Paşazade ve 

Adanalı Kürt Faninin oğullarından yüzellilik Ali İlhami ile temas ve çalışmak 

suretiyle mel’un ihtirasını doyurmak emelini takip ettiğini yazdı. Halep’ten gelen bir 

zatın ifadesine göre, Kemali Bey’in Kürtlerin Hoybon cemiyetine girmeğe çalıştığını, 

firar arkadaşı olan Mahmut Nedim ile Adana’dan ayrılırken en kuvvetli dayanak 

olarak Kürtlük mefkûresini hesaba kattıklarını iddia etti. Hatta Kemali Bey’in 

Mahmut Nedim’e cesaret vermek için “Sen Kürtsün, ben Kürdüm. Bizim en kolay ve 

en doğru olarak yapacağımız iş Hoybon cemiyetine girmek ve Kürt ihtilal teşkilatı ile 

çalışarak şarktan Türkiye’ye girmektir. Bu suretle bu toprakların idaresi için 

resikara geçmek fırsatını elde ederiz” dediğini ileri sürdü.341 Görüldüğü gibi bu kez 

de Kemali Bey Kürtçülük propagandası ve faaliyeti yapmakla suçlanmıştır. 

 Yarın gazetesinin 23 Şubat 1931’de yazdığı bir habere göre Kemali Bey’in 

Halep’ten tekrar Antakya’ya döndüğü anlaşılmaktadır. Gazete Abdülkadir Kemali 

Bey ve rüfekasının Antakya’da fena halde şurada burada süründüklerini, bilhassa son 

günlerdeki vaziyetlerinin pek feci olduğunu haber verdi. Abdülkadir Kemali Bey’in 

parasızlıktan bir han köşesinde kendi mali hülyalarına daldığını, Kemali Bey’in 

arkadaşlarından birisinin camilerde kuran okuyarak geçindiğini, bir iki tanesinin de 

seyyar şekercilik yaptığını ifade etti. Gazete halkın kin ve nefretine duçar olan bu 

vatansızların yakında Arabistan’a geçeceklerini iddia etti.342 

 Abdülkadir Kemali Bey 1931 yılının yaz aylarında eşi ve beş çocuğunu 

yanına aldırdı.343 Orhan Kemal hatıratında babası Abdülkadir Kemali Bey’in 

olmadığı zamanlarda mutlu olduğunu, Kemali Bey’in yurtdışına çıkmasıyla evde 

krallığını ilan ettiğini ve bu durumdan çok memnun olduğunu aktarmaktadır.Ancak 

bir gün Abdülkadir Kemali Bey’den uzun bir mektup geldi ve Kemali Bey bu 

mektupta ailesinden acele bir şekilde pasaport için müracaat etmelerini ve ne var ne 

yoksa satıp yanına gelmelerini istemekteydi.344 Böylece Abdülkadir Kemali Bey 

ailesini yanına almış oldu. 

                                                
341 “Abdülkadir Kemali Hoybon Cemiyetine Girmek İstiyor”, Vakit, 26 Ocak 1931, Pazartesi, s.3. 
342 “Firari Abdülkadir Kemali Arabistan’a mı Geçiyor?”, Yarın, 23 Şubat 1931, Pazartesi, s.1. 
343 Meral Demirel,a.g.e.,s.319. 
344 Orhan Kemal, Baba Evi,s.30. 
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 Yine Orhan Kemal’in hatıratından edindiğimiz bilgilere göre Abdülkadir 

Kemali Bey eşini ve çocuklarını yanına aldırdıktan sonra ailesiyle birlikte Beyrut’ta 

Fıstıklı tarafında oturmuşlardır. Lübnan tebaası olmadıkları için Kemali Bey orada 

avukatlık yapamamıştır. Bunun akabinde Kemali Bey eşi Azime Hanım’ın 

bileziklerini bozdurmuş, on altın lira sermayeyle Burç Meydanı’na çıkan aralıklardan 

birisinde,yüksek bir apartmanın altında küçük bir lokanta açmıştır.345 

 Kemali Bey yurtdışında geçirdiği sürgün hayatı içerisinde bir ara yine 

gazetecilikle meşgul oldu. Türk Sözü gazetesi Abdülkadir Kemali Bey’in yarı Türkçe 

yarı Arapça çıkan El Vakit gazetesinin başına geçtiğini ve gazete muhabirlerinden 

birisinin Kemali Bey’i Halep’te Burç caddesinde gördüğünü yazdı. Gazete, 

Abdülkadir Kemali Bey’in Türk Sözü gazetesinin muhabirine Türkiye’nin aleyhinde 

birçok hezeyanlar yumurtladıktan sonra “yarın El Vakit gazetesinde Türkiye’ye ait 

birçok meseleleri teşrih edeceğim. Eğer cevap vermek elinizden gelirse veriniz…” 

dediğini ifade etti. Gazete, muhabirin Kemali Bey’e Suriye’de Türklere karşı olan 

muhabbetin derinliğini anlatması ve yazılarının hiç kimseyi aldatamayacağını 

söylemesi üzerine ise Kemali Bey’in kızıp homurdanarak savuşup gittiğini iddia 

etti.346 

         Bu arada 1930 yılının son ayının son günlerinde yurdu terk ederek Suriye’ye 

gitmiş olan Abdülkadir Kemali Bey orada yaşamını daha iyi idame ettirebilmek için 

Arapçasını ilerletti. Taha Toros, Kemali Bey’in Arapçasını çok ilerletmiş olduğunu, 

hatta Kuran-ı Kerim’i tefsir etmeye kalktığını ve ayetlerin anlaşılmayan manalarını 

yorumlayacak kadar din konularına daldığını yazdı.347Abdülkadir Kemali Bey 

1931’de  Halep’te İslam dünyasında yankılar uyandıran “Allah Yok mudur?” kitabını 

yayımladı.348 Abdülkadir Kemali Bey kitabında doğa olayları karşısında ilk 

insanların hayretleri ve telakkileri; ikilik fikrinin menşei; ulum ve fünunun (bilim ve 

tekniğin) oluşum, gelişim ve tasnifi; garb ve şark filozoflarının ve bilgelerinin 

                                                
345A.g.e.,s.31. 
346 “Abdülkadir Kemali’nin Hezeyanları”, Türk Sözü, 27 Teşrinisani (Kasım) 1931,Cuma, s.2. Taha 

Toros, Abdülkadir Kemali Bey’in 12 Aralık 1931’den itibaren Halep’te yayınlanan El Vakit 

gazetesinin başyazarlığını yaptığını yazmaktadır. Bunun için bkz: Taha Toros, Mazi Cenneti I, s.186. 
347 Taha Toros, a.g.e.,s.187. (Abdülkadir Kemali Bey’in Kuran-ı Kerim üzerindeki çalışması için bkz. 

Ek-15. 
348 Abdülkadir Kemali, Allah Yok mudur?, Halep, El-Vakt Matbaası,1931 (Bilgiler kitabın dış 

kapağında yazmaktadır.); Taha Toros, Mazi Cenneti I, s.187. 



   

120 

 

kurduğu meslekler ve mektepler; İmam Gazali ve İbn-i Rüşd’in münakaşası; 

Spencer, Paskal, Tolstoy ve Gustave Le Bon gibi uzmanların “hakiki sır” hakkındaki 

fikirleri; maddiyunun (materyalistlerin) iddiaları; x ışının keşfinden doğan vaziyet; 

radyografi usulü ile insan vücudu dâhilindeki kırık ve kurşunların fotoğrafını 

alabilme; Becquerel ışını ve hususi mahiyeti dolayısıyla madde hakkındaki yeni 

telakki ve radyoaktif cisimlerin gözle görülmeyen yayılımları ve elektron; İncil ve 

Kuran-ı Kerim itibariyle şuur ve irade sahibi bir Allah’ın mevcudiyeti; Esir349 mi 

radyoaktif mi? Esir için fennin dedikleri ve “esirin gördüğü vazifeden dolayı 

varlığını kabul ettiren mantık, Allah’ın varlığını inkâra katiyen engeldir” gibi farklı 

alanlarda farklı konulara yer verdi.350 

 Kemali Bey kitabının başlangıç kısmında kitabı kaleme almasındaki amacını 

şöyle açıkladı:  

 “İlk insanlardan bugüne gelinceye kadar aranan ser-i hakikiyi (baş gerçeği) bulmak 

emeliyle yazılmış eserler bir araya getirilse, bunları sadece okumaya bir ömr-i beşer (insan 

hayatı) kâfi gelmez. Her şube-i ilimde de (ilim alanında) esasen iş böyledir. Onun için eslafın 

(seleflerin) muhtelif şuebat-ı ulumde (ilim alanlarında) meydana getirdiği asardan 

(eserlerden) iktibas-ı feyz edenler; öğrendiklerini ve şahsi kanaatlerini hülasa ederek olsun 

böyle esercikler vücuda getirmelidir ki aradığını bulmak isteyen ensal (nesiller) müşkülat 

içinde kalmasın. Bu, benim kanaatimce okuyanların vazifesidir.Milli vazifesidir. Vatani 

vazifesidir.  Dini vazifesidir.İşte ben, şu esercikle bu vazifeyi yapmak istedim.”351 

 Taha Toros, Abdülkadir Kemali Bey’in bir yandan Arapça ve dini bilgiler ile 

meşgul olurken, bir yandan da bitkiler üzerine denemeler yaptığından söz etmektedir. 

Taha Toros ayrıca Kemali Bey’in her bitkinin bir hastalığa yararlı olduğunu bu 

denemelerle ispat etmeye çalıştığından, hatta bir bitki kamusu hazırladığından, 

genellikle dostlarından hastalık şikâyetleri işitirse bazı bitkileri kaynatarak bunları 

ilaç olarak vermeye başladığından da bahsetmektedir.352 Örneğin Abdülkadir Kemali 

Bey’in şifalı bitkiler üzerine yazdığı çalışma notlarında, Kemali Bey sığırkuyruğu 

çiçeğinin bir şişeye konup ağzının sağlam bir şekilde kapatılıp güneşe bırakılması 

                                                
349 Evreni dolduran, gözle görülmez, akışkan cisim. 
350 Abdülkadir Kemali, “Mündericat”, Allah Yok Mudur? Halep, El Vakt Matbaası, 1931. Bilgiler 

kitabın sayfa numarası verilmeyen Mündericat (İçindekiler) kısmındadır. 
351 Abdülkadir Kemali, Allah Yok Mudur?,s.1. 
352 Taha Toros, Mazi Cenneti I, s.187. 
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sonucu bunun eriyerek yağ olduğunu, eriyen bu yağın bütün saça sürülmesi 

sonucunda saçı sarıya boyadığını ve saçı uzattığını yazmıştır. Ayrıca Kemali Bey 

çalışma notlarında yaptığı çalışmalar sonucu idrar yolları taşı tedavisi için turp 

bitkisinin faydalarından bahsetmiştir.353Ayrıca Orhan Kemal hatıratında Beyrut’ta 

otururken babası Kemali Bey’in midesinde müthiş sancıların başladığını, 

konsoloshanenin doktorunun Kemali Bey’e birkaç ilaç tavsiye ettiğini yazmaktadır. 

Ancak eczanelerin bu ilaçlar için avuç dolusu para istediğini belirten Orhan Kemal, 

Abdülkadir Kemali Bey’in eski tıp ve nebatat kitaplarından bir ilaç bulduğunu, yerli 

bazı ot ve aktar tozlarını karıştırarak bir çeşit manyezi elde ettiğini, hatta Kemali 

Bey’in hayatını bu ilaca borçlu olduğunu söylediğini aktarmaktadır.354 

 Orhan Kemal’in hatıratından edinilen bilgiye göre Abdülkadir Kemali Bey’in 

Beyrut’ta açtığı lokanta bir süre sonra iflas etti. Bunun üzerine Orhan Kemal balığa 

gitmeye başladığını, kardeşi Niyazi’nin ise işportacılık yaptığını yazmaktadır.Yine 

Orhan Kemal hatıratında babası Abdülkadir Kemali Bey ile alakalı bir anekdot 

paylaşmıştır. Buna göre bir gün Orhan Kemal balıktan dönerken, annesi çok hasta 

olan Virjin isimli genç bir kıza rastlar ve o gün tutmuş olduğu tek bir balığı da bu 

genç kıza verir. Akşam eve balık götüremeyince ve tek bir balığı da Virjin isimli 

genç kıza verdiğini söylemek zorunda kalınca babası Abdülkadir Kemali Bey “Evde 

gaz yok, ekmek yok, şeker yok, üstte kalmadı, başta kalmadı, ben ne halt edeceğimi 

düşünüp dururken, sen tut elin fahişelerine cömertlik yap! Allah mısın da rızk 

veriyorsun ulan!” diyerek Orhan Kemal’e feci şekilde parlar ve üzerine temiz bir 

dayak atar.355 

 Orhan Kemal babası Abdülkadir Kemali Bey’in gece yarılarına, bazen daha 

sonralara kadar kitap okuduğunu, okumayı çok sevdiğini, pek az uyuduğunu 

söylemektedir. Adana’dan babasının yanına gelirlerken Kemali Bey’in bütün 

kitaplarını getirdiklerini ifade etmektedir. Buna göre Kemali Bey’in Sebil-ür- Reşad, 

Sıratı Müstakim gibi dört yanı kara kaplı mecmua koleksiyonları, boy boy tarih 

                                                
353Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün Şifalı Bitkiler Üzerine Çalışma Notları, s.285.Çalışma notları 

Orhan Kemal Müzesi’nde sergilenmektedir. Bkz. Ek-16. 
354 Orhan Kemal, Baba Evi,s.43. 
355A.g.e.,s,42. 
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kitapları, kenarları haşiyelenmiş Tevrat, Kuranıkerim, İncil ve Zebur’ları, İmam 

Gazali, Muhiddini Arabi gibi kişilere ait kitapları bulunmaktaydı.356 

 Orhan Kemal’in hatıratında yazdığına göre Kemali Bey’in cuma günleri 

ailesini toplayıp kıra götürmek adetleri arasındaydı. Orhan Kemal babasının 

buhuyunu memleketten beri sevmediğini dile getirmektedir. Orhan Kemal’in 

aktardığına göre Kemali Bey bu kır gezilerinde erkeklerle beraber kadınlardan ayrı 

otururken konuyu bir şekilde dine getirir, kara kaplı cep defterini çıkarır, not ettiği 

ayet ve hadislerden parçalar okur, onları yeni baştan ayrıntılı bir şekilde açıklarken 

de heyecanlanırmış.357 

 Orhan Kemal bir akşam eve geç kalır, babası tarafından azarlanacağını 

düşünerek eve girdiğinde ise evde her zamankinden farklı bir sessizlikle karşılaşır. 

Kız kardeşi kendisine “koş ağabey, babam ölüyor!” diye seslenir. Orhan Kemal 

odaya girdiğinde babası Kemali Bey’i yatakta bulur. Kemali Bey kollarını Orhan 

Kemal’e uzatarak “Evladım, babanız ölüyor artık. Öksüz kalıyorsunuz. Sana çok 

eziyet ettim, çok dövdüm seni. Hakkını helal et. Size dünya malı bırakamadım. Kader 

kısmet böyleymiş. Aklını başına al, annene itaat et, kardeşlerine eziyet etme, onları 

kanadının altına topla. Sakın birbirinizden ayrılmayın. Memlekete, hısımlarımıza 

yazın, babamız öldü deyin, kimsesiz kaldık deyin, para isteyin, dönün memleketinize! 

Beni de, mümkün olursa benim ölümü de götürün, beni gurbet illerde 

bırakmayın!”der.358  Kemali Bey bir müddet sonra iyileşerek eski sağlığına kavuştu. 

Burada önemli olan husus Kemali Bey’in öleceğini düşündüğü bir sırada, oğluna 

karşı yaptığı eziyetleri, haksızlıkları kabul etmesi ve ondan helallik istemesiydi. 

Ömrü boyunca insanlara yapılan haksızlıklara muhalif olan Kemali Bey, bu sefer 

kendi ağzıyla bizzat kendi oğluna eziyet ettiğini itiraf etmekteydi. 

 Geçim sıkıntısı, işsizlik ve parasızlık yüzünden Abdülkadir Kemali Bey oğlu 

Orhan Kemal’i çalıştırmak zorunda kaldı ve onu İbrahim Efendi adlı bir tanıdığın 

yardımıyla Matbaat-ül Haceriye’ye yerleştirdi. Orhan Kemal basımevine işçi olarak 

girdi, oradaki görevi ise kâğıt kesme makinesinde kol çevirmekti. Ancak işte ve aile 

içinde yaşadığı sıkıntılar yüzünden Orhan Kemal ailesini Beyrut’ta bırakarak 

                                                
356A.g.e.,s.43. 
357A.g.e.,s.44. 
358A.g.e.,s.45. 



   

123 

 

Adana’ya dönmeye karar verdi ve 1932 Haziran’ında tek başına memleketine geri 

döndü.359 Orhan Kemal ve babası istasyonda treni beklerlerken Abdülkadir Kemali 

Bey oğluna “Gidince onlara söyle, de ki, onlar orada sefalet içindedirler. Taş 

kalpleri yumuşasın biraz” dedi.360 Abdülkadir Kemali Bey kendisini Adana’dan 

kaçmak ve yurtdışında sürgün hayatı yaşamak zorunda bırakan kişilere böylece 

sitemini iletmek istedi, ancak tren tam hareket ederken oğluna “Yahut onlara bir şey 

söyleme. Sen yalnız kendini düşün, kendini ve okulunu. Bizi Allah düşünür!”361 

diyerek her şeyden önce oğlunu düşündüğünü göstermiş oldu. 

 Orhan Kemal memlekete vardıktan bir ay sonra babası Kemali Bey’den bir 

mektup aldı. Kemali Bey mektupta eşini ve çocuklarını da memlekete göndereceğini 

yazmıştı.362 Abdülkadir Kemali Bey’in eşi ve kız kardeşleri altı ay sonra Orhan 

Kemal’i izleyerek memleketleri Adana’ya döndüler.363 

 Bu arada Abdülkadir Kemali Bey Kudüs’e geçerek orada bir Arap avukat ile 

birlikte çalışmaya başladı. 1935 yılında Abdülkadir Kemali Bey’in eşi Azime Hanım 

ve üç kızı Hayfa üzerinden Kudüs’e giderek Kemali Bey’in yanına yerleştiler. Aile 

birlikte iki yıl Kudüs’te kaldı. 5 Mayıs 1937’de Orhan Kemal’in Adana’da 

evlenmesinden on beş yirmi gün sonra annesi ve kız kardeşleri Kudüs’ten Adana’ya 

döndü ve böylece Abdülkadir Kemali Bey Kudüs’te yalnız kalmış oldu.364 

 Abdülkadir Kemali Bey affını talep etmek üzere Mustafa Kemal Paşa’ya 

matbu olarak “Ankara’da Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa hazretlerine” başlıklı, 19 

sayfalık ve 19 Kanun-i evvel (Aralık) 1936 tarihli bir mektup yazdı.365  Abdülkadir 

Kemali Bey her ne kadar affını talep etmek üzere bu mektubu kaleme almış olsa da 

mektubun içeriğine bakıldığında özür ve af dileme havası içinde yazılmadığı göze 

çarpmaktadır. Tam aksine Kemali Bey, Mustafa Kemal Paşa’ya yazdığı mektubunda 

çok sert ve eleştirici bir üslup takınmıştır. Kemali Bey mektubuna III. Selim 

devrinden bahsederek giriş yapmış, Osmanlı’da kanunsuz hükümdarlığı sona erdiren 

gelişmenin Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu 

                                                
359 Asım Bezirci, a.g.e.,s.12-13. 
360 Orhan Kemal, Baba Evi,s.82. 
361A.g.e. 
362A.g.e.,s.85. 
363 Asım Bezirci, a.g.e.,s.13. 
364A.g.e.,s.14-18. 
365 Ali Birinci, “Abdülkadir Kemali Bey’in Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine Bir 

Mektubu”, Müteferrika,Sayı:46, Kış 2014/2, s.11. 
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(Tanzimat Fermanı) olduğunu dile getirmiştir.Kemali Bey padişahın dahi bu fermana 

uyacağına söz verdiğini, padişahın bu fermana ters hareket edenleri Allah’a havale 

ettiğini yazmıştır. Bu sözlerinden sonra Kemali Bey mektubunda Umumi Harp 

sonrası Anadolu’nun işgalci güçlere maruz kalması neticesinde Anadolu halkının 

kadınlı erkekli ayağa kalktığından bahsederek, bu kıyamın sebeplerini ve hedeflerini 

Paşa hazretlerinin düşünmeye lüzum görmediği iddiasında bulunmuştur. 

 Ardından Kemali Bey mektubunda Mustafa Kemal Paşa ile yaşadığı bir 

anekdotta Paşa hazretlerinin vatan kurtulduktan sonra asri ve medeni bir devlet 

kuracağına dair kendisini namusuyla temin ettiğinden söz etmiş ve Sultan 

Abdülmecid’in Tanzimat Fermanı’na makus hareket edenleri Allah’a havale 

etmesine karşın, Paşa hazretlerinin namusunu vaadindeki sadakate kefil yaptığını dile 

getirmiştir. 

 Paşa hazretlerinin yaptığı bazı yeniliklerin, İsviçre’den medeni kanunu, 

Fransa’dan hukuk ve usul muhakemeleri kanununu almanın asri ve medeni devlet 

kurmak demek olmadığını dile getiren Kemali Bey, burada da sert bir üslup 

kullanmıştır. Kemali Bey asri ve medeni bir devletin kurulmadığını dile 

getirmiştir,çünkü kanunun suç demediği suç için Cumhuriyet Hükümeti bir 

vatandaşına hiçbir mahkeme kararı olmaksızın kanunda yazılı olmayan bir cezayı 

tatbik etmekte idi. O kişi Abdülkadir Kemali Bey’in ta kendisiydi. Kemali Bey’in 

mektubunda yazdığı şu sözleri dikkat çekicidir:  

 “İşte benim vaziyetim Paşa hazretleri!.. Ben işte kanunen mesuliyeti müstelzem 

hiçbir suçu olmadığı halde kanunda asla yazılı bulunmayan bir ceza ile tecziye 

olunmaktayım,hangi fiilden dolayı mücrimimve hangi mahkemenin kararıyla mahkumum? 

İdareten mi? Öyle ise Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyet-i müstebide olmuş olur hukuken 

Paşa hazretleri… Çünkü asri ve medeni devlet mefhumu “ idareten” tabirinin bi-aman 

düşmanıdır. Bu tabir istibdad idarelerin ayrılmaz bir hakkıdır. Bir Cumhuriyet idaresi bu 

melun tabiri ortadan kaldırmadıkça, en küçük bir memurun millet meclisinin fevkine 

çıkabilmesi manasına olan bu zihniyeti yerin dibinegeçirmedikçe o devlet ne asri ve ne de 

medeni olabilir.” 

 Kemali Bey mektubunda Çerkes Edhem ve kardeşi Reşid Beyler ile 

görüşmesi dolayısıyla suçlanması hususuna da cevap vermiştir. Kemali Bey 
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mektupta kendisini Çerkes Edhem ve kardeşleri ile tanıştıranın bizzat Paşa hazretleri 

olduğunu, Büyük Milli Mücadele sıralarında Türk milletine pek çok şey kazandıran 

Çerkes Edhem’in yüz ellilikler listesine girerek vatansız vaziyetine düşmesinin ve 

Türk milletine düşman olarak tanıtılmasının ne kadar yanlış olduğunu dile 

getirmiştir. Kemali Bey mektubunu şu sözleriyle noktalamıştır:  

 “Vatana dönmek için vuku bulan müracaatıma niçin cevap verilmiyor? Asri ve 

medeni ve milyonlarla süngülük asker ve binlerle tayyarelere ve her türlü vesaite malik olan 

bir cumhuriyet devleti benim gibi bir vatandaşın vatana girmesinden niçin bu kadar ürkeklik 

gösteriyor? Yoksa Gazi hazretleri! İnkılap devrinin samimi arkadaşları birer birer ve 

söyledikleri vecihle muhitinizden uzaklaştırışı ve İsmet Paşa ve bazı arkadaşların, Sultan 

Vahideddin merhum gibi, düşman esareti altında mısınız?.... Gelelim ve sizi de kurtaralım 

çünkü bizim dinimizde mazluma yardım boyun borcu olduğu gibi zalime de yardım 

borçtur.Biz zalime onu zulm edici vaziyetten adil vaziyete çevirmek suretiyle yardım 

eyleriz.Eğer tahminimde aldanıyorsam, eğer vatana dönmek hususundaki talebime mani 

olan siz iseniz bunun yeni ve eski sebeplerini tedkik ile son bir mektup daha göndermek ve 

vaziyeti hassaten zat-ı alinize duyurmak için bütün kuvvetimi sarfa mecbur kalacağım bu 

vesile ile tazimatımı lütfen kabul buyurunuz Atatürk hazretleri.”366 

 Abdülkadir Kemali Bey’in mektubunda bazı kronolojik tarihi hadiselere yer 

verdiği, kimi yerlerde Osmanlı dönemiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında 

karşılaştırma yaptığı görülmektedir. Kemali Bey yaptığı bu karşılaştırmalar ile 

Türkiye Cumhuriyeti’nde görülen eksikliklerin, yapılan demokrasi hatalarının, inşa 

edildiği sanılan asri ve medeni devletin aslında hiç olmadığının altını çizmektedir. 

Mektubun başından sonuna kadar ise Kemali Bey’in bütün bu olayları anlatırken sert 

mizacını, eleştirel ve iğneleyici tarzını hiç bırakmadığı dikkat çekmektedir.Bilhassa 

bu mektubun bir af mektubu olduğu dikkate alındığında, mektubun yazılış amacı ile 

içeriği arasındaki tezat ironik bir şekilde çok büyüktür. Abdülkadir Kemali Bey’in 

Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına gönderdiği mektupta bazı yerlerde tehditkâr bir dil 

kullandığı gerçeği göz önüne alınınca mektubun Kemali Bey’in affedilerek vatanına 

dönmesine izin verilmesi bir yana, Kemali Bey’e karşı olan öfkenin büyümesinde rol 

                                                
366 Ali Birinci, “Abdülkadir Kemali Bey’in Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine Bir 

Mektubu” (Açık Mektup), Müteferrika,Sayı:46, Kış 2014/2,s.15-23. (Mektubun matbu yazılmış şekli 

için bkz: A.g.e.,s.26-44.) 
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oynadığı çok açıktır.  Nitekim mektup Kemali Bey’in affedilmesinde hiçbir rol 

oynayamamış, Kemali Bey ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra 

Türkiye’ye geri dönebilmiştir. 

 7.12.1934-24.7.1938 yılları arasında Kudüs başkonsolosluğu görevinde 

bulunan Ahmed Umar, Abdülkadir Kemali Bey’in kendisini Ankara’ya şikâyet 

ettiğini düşünerek Kemali Bey’in oğlu Bekir Sıtkı Kaya’ya birtakım suçlayıcı sözler 

söylemiştir. Abdülkadir Kemali Bey, bir mektupla bu sözlere ve iddialara cevap 

verip reddetmiştir.Abdülkadir Kemali Bey memleketine yedi yıldır girmesine haksız 

yere izin verilmediğini, kendi ülkesinde şikâyet edebilecek ve geri dönebilecek bir 

yerinin olmadığını ifade ederek bunları bile bile Kudüs başkonsolosu Ahmed Umar’ı 

Ankara’ya şikâyet ettiği iddiasını gülünç bulmuştur. Abdülkadir Kemali Bey’in 

Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir probleminin olmadığını, aksine Mustafa Kemal 

Atatürk’ün karanlıkların tümünü aydınlığa kavuşturan, yarattığı yeniliklerle vatanın 

ve geleceğin en namlı şahsiyeti olduğunu ispat eden büyük bir lider olduğunu ifade 

ettiği görülmektedir. Kemali Bey’in muhalefeti yönetim şekline ve bu yönetimde yer 

alan devlet adamlarınaydı. Abdülkadir Kemali Bey, başkonsolos Ahmed Umar’ın 

Gazi kendisini affetse bile kendisi müsaade etmedikçe vatanına dönemeyeceği 

iddiasına karşı ateş püskürmekteydi. Kemali Bey Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil 

eden bir konsolosun Gazi gibi bir liderin isteklerini ve emellerini boşa çıkaracak 

kudrete sahip olmadığını düşünmekteydi.367 

 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yenilince İngiltere mandasına bırakılan 

Filistin Araplar ve Yahudiler arasında çatışmalara sebep olmuş, Yahudilerin bir İsrail 

devleti kurma emeli Arap dünyasının tepkilerine, ardından da Ortadoğu’da krizin 

yaşanmasına sebep olmuştu. İngiltere bölgenin Araplar ve Yahudiler arasında 

taksimini öngören bazı planları hayata geçirmek istese de bu durum işe yaramamış, 

sonunda da 1948 yılında Yahudiler tarafından bağımsız bir İsrail devleti 

kurulmuştu.368 Hayatının 8,5 yılı Ortadoğu’da sürgünde geçen Abdülkadir Kemali 

Bey de oğlu Bekir Sıtkı ile birlikte direkt olarak bu çatışmanın ve sıkıntılı ortamın 

                                                
367 Işık Öğütçü, ….Anıları,,s.291-295. 
368 Sedat Kızıloğlu, “İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in 

Gelişimi”, DergiPark, Sayı:1, Ocak 2012, s.52-60. 
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içerisinde kalmıştır. Kemali Bey’in hatıratından bu dönemde yaşadığı bazı olaylar 

hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.369 

                                                 VII.BÖLÜM 

             Abdülkadir Kemali Bey’in Türkiye’ye Dönüşü 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı üzerine cumhurbaşkanlığına seçilen İsmet 

İnönü toplumda yeniden birliği sağlamak nedeniyle tanınmış muhalifleri hizmete 

çağırdı. Çağırılan muhalifler arasında Kazım Karabekir Paşa, Rauf Orbay gibi siyaset 

adamları, Hüseyin Cahit Yalçın gibi gazeteciler bulunmaktaydı. İsmet İnönü bu 

hareketiyle mağdur olan kişilerin gönüllerini alarak muhalefetin büyümemesini 

amaçlıyordu. Memlekette olumlu karşılanan bu durumu yurtdışından izleyen 

Abdülkadir Kemali Bey, İsmet İnönü ile mektuplaştı ve kendisine hiçbir soru 

sorulmaması koşulu ile 1939 Haziran ayında memleketi Adana’ya döndü370 ve 

avukatlığa başladı.371 

 Kemali Bey ülkeye dönmeden önce oğlu Orhan Kemal komünizm 

suçlamasıyla tutuklanmış ve 27 Ocak 1939’da beş yıl hüküm giymişti.372 Haziran 

1939’da Türkiye’ye dönen Abdülkadir Kemali Bey oğlu Orhan Kemal’in başına 

gelenleri öğrenince çok üzüldü, Orhan Kemal’in yalnız kalmaması için Kayseri’den 

Adana cezaevine getirilmesi için uğraştı ve bunu başardı.373  

 Abdülkadir Kemali Bey 27 Kasım 1939’da Bergama Hâkimliği’ne atanarak 

Bergama Ağır Ceza Reisi oldu.374 Orhan Kemal’i kendisi Adana’da bulunduğu için 

Adana Cezaevi’ne getirten Abdülkadir Kemali Bey, kendisi Bergama Hâkimliği’ne 

atanınca oğlunun Adana’da yalnız kalacağını düşünerek onun Bursa Cezaevi’ne 

naklini sağladı.375 

 Abdülkadir Kemali Bey kışı ailesi ile birlikte Bergama’da geçirdi, ancak 23 

Haziran 1940’ta istifasını vererek Bergama Hâkimliği’nden ayrıldı. Asım Bezirci 

Kemali Bey’in istifasının nedenleri arasında aldığı aylığın geçimine yetmemesini ve 

                                                
369A.g.e.,s.295-304. 
370 Taha Toros, Mazi Cenneti I,s.187-188. 
371 Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e; Çoker, a.g.e.,s.617. 
372Bezirci,a.g.e.,s.18. 
373A.g.e, s.19. 
374 Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e; Çoker, a.g.e.,s.617. 
375 Bezirci, a.g.e.,s.19. 
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Bergama’da sık sık depremlerin olmasını göstermektedir.376 Memleketi Adana’ya 

dönen Kemali Bey tekrardan burada avukatlığa başladı.377 Orhan Kemal 26 Eylül 

1943’te Bursa Cezaevi’nden tahliye olup çok özlediği Adana’ya döndü.378 

7.1. 1946 Seçimlerinde Abdülkadir Kemali Bey ve Demokrat Parti ile İlişkisi 

 7 Haziran 1945’te CHP’ye verdikleri Dörtlü Takrir ile özgürlükleri kısıtlayan 

rejimi daha fazla sürdürmenin doğru olmayacağı, anayasada gösterilen hak ve 

özgürlüklerin artık tanınması, çok partili bir siyasî hayata geçilmesi ve hükümetin 

TBMM tarafından denetlenebilmesi gibi hususların ülkede artık gerçekleşmesi 

talebinde bulunan Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Celal Bayar’ın 

liderliği altında 7 Ocak 1946’da CHP’den ayrı olarak resmen Demokrat Parti’yi 

kurdular. 379 

Orhan Kemal, Taha Toros’a gönderdiği mektubunda babası Abdülkadir Kemali 

Bey’in 1946’da bir aralık Demokrat Parti’ye girdi ise de sonradan ayrıldığını 

yazmaktadır.380Ata Çelebi’nin sahibi olduğu Akın gazetesinde yayımlanan bir müla-

kat Abdülkadir Kemali Bey’in Demokrat Parti’ye girmeden önce 1946 seçimlerinde 

bağımsız olarak Adana’dan milletvekili adayı olduğunu ortaya koymaktadır.Mersin’e 

giden Adana’nın ünlü avukatı Abdülkadir Kemali Bey Akın gazetesinin muhabirinin 

mülakat isteğini kabul etti ve bu mülakat gazetede yayımlandı. Abdülkadir Kemali 

Bey’in Adana’dan milletvekili adayı olma süreci hakkında bilgi veren, Kemali 

Bey’in dönemin CHP’si, cumhurbaşkanı ve başbakanı hakkında fikirlerini yansıtan 

bu mülakat bizim çalışmamız açısından da büyük önem taşımaktadır. Yapılan 

mülakatta Abdülkadir Kemali Bey Seyhan’dan “müstakillen” adaylığını koyduğunu 

doğruladı, “kazanacağınıza emin misiniz?” sorusuna ise “Gazetesi, teşkilatı ve 

münevverlerden taraftarı olmayan ve yalnız ahaliye dayanan bir kimse ne kadar meşhur 

olursa olsun, sandık açılmadan intihapta kesin olarak muvaffak olacağını iddia edemez. 

Zannediyorum ki, hemşehrilerim benim milletvekili olmamı istemekte (bir kaç istisnadan 

                                                
376 Çoker, a.g.e.,s.617; Bezirci,a.g.e.s,20. 
377 Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e; Bezirci, a.g.e.,s.20. 
378 Bezirci, a.g.e.,s.25. 
379 Enis Şahin-Bilal Tunç, “Demokrat Parti’nin Kuruluş Süreci ve DP-CHP Siyasi Mücadelesi (1945-

1947)”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi,Sayı:2, 2015,s.33-34. 
380Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), a.g.e. 
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başka) hepsi sözbirliği halindedir. ‘Seni Ankara’ya mutlaka göndereceğiz’ diyorlar.” 

şeklinde cevap verdi. 

 Mülakatta Abdülkadir Kemali Bey partilerin değil vasıtasız olarak milletin 

vekili olmak istediği için herhangi bir partiyle anlaşmadığını, parti kurmak için ise 

zamanının olmadığını dile getirdi. Kendisine “Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun 

nutkunu nasıl bulduğu?” sorulduğunda başbakanın nutkunda şimendüferler yaparak 

ormanları ihya ettiklerini söylediğini ancak bu yapılan işlerin vatana ve millete nelere 

mal olduğunun hesabını vermeleri gerektiğini şu sözleriyle ifade etti:  

 “Nutuk’ta şimendüferler yapıldığı söyleniyor. Yapılmadı diyen yok tabii! Sorulan şey 

şudur: Yedi bin kilometre şimendüfer için sarfedilen milyarlar sayesinde ne gibi 

maddelerimiz Avrupa’ya nakledilerek karşılığında vatanımıza para geldiğini ve sarfedilen 

milyarlara mukabil bu milyarların faizini olsun, şimendüferler varidatının temin edip 

etmediğini ve açıkları kapamak için bütçeden her sene kaç milyon lira verildiğini başbakan 

bize izah etsin ki, hakikati anlayalım diyoruz. Birinci mevki bileti alıp da yüz numarada ve 

tek ayak üzerinde seyahat mecburiyetinde kalan ben ve benim gibi birçok vatandaşlara 

bunun niçinini anlatmadan oy istemek ve şimendüferler yaptık, bize oylarınızı veriniz demek 

milletle istihzadan başka bir şey değildir.Ormanları ihya ettik diyor. Ne yapmışlar da ihya 

etmişler, bunu bilmiyoruz. Ancak bize kış günlerinde kilosu yirmi beş kuruşa satılan 

kömürlerin yüzde otuzunun taş ve topraktan ibaret olduğunu gözlerimizle her sene 

görmekteyiz. Ve çok defa milletin çoğunluğu bunu da bulamamaktadır.Bu hallerin niçini 

millete izah edilmeden biz ormanları ihya ettik, oylarınızı bize verin demek hem güldürücü, 

hem de ağlatıcı bir mevki-i iktidar hırsını gözler önünde canlandırmaktadır.” 

 Abdülkadir Kemali Bey’e “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün nutkunu nasıl 

bulduğu?” sorulduğunda ise Kemali Bey saltanat idarelerinde padişahların mutlak 

kuvvet, mukaddes, gayrimesul olduklarından, sultanlığı göklerden aldıklarından ve 

bu nedenle yaptıklarından dolayı kendilerine hiçbir şey sorulamayacağından bahsetti. 

Ancak cumhurbaşkanları laik ve demokrat olduklarından dolayı onlarda böyle bir 

kuvvetin olmadığını ifade eden Kemali Bey, İsmet İnönü’nün nutkunda “Anayasa, 

reis-icumhur için hiçbir hak ve hiçbir kuvvet tanımamaktadır. Bunun yerine ben Halk 

Partisi’nin başkanı olmak suretiyle kuvvet sahibi bir otoriter durumunda bulunmaktayım” 

sözlerini kullanmasını kendisinin padişahların sahip olduğu kuvvete sahip olmak 

istemesi olarak yorumlamaktaydı. Kemali Bey’in kanaatine göre bu nutku dinleyen 
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garp âlemi uzun senelerden beri Türk milletini idare eden İnönü’ye çok fena numara 

vereceklerdi.381 

 Görüldüğü gibi en başta hiçbir partiye katılmayan Abdülkadir Kemali Bey, 

herhangi bir partiye katılmanın ister istemez parti ideolojisinin öne çıkmasında etkili 

olacağından ve direkt olarak milleti temsil etmenin önünde bir engel 

oluşturacağından endişe etmekteydi. Her ne kadar siyasetle meşgul olması ve CHP 

yönetimine karşı muhalefet etmesi Kemali Bey’i birçok kere tutuklanmaya, hatta 

hayatının sekiz buçuk yılını sürgünde geçirmesine sebep olmuşsa da onun tekrardan 

siyaset hayatından uzak duramaması bağımsız olarak adaylığını koymasında etkili 

olmuştu. CHP’ye en başta gösterdiği negatif tutum, İsmet İnönü’nün 

cumhurbaşkanlığı döneminde de devam etmekteydi. Abdülkadir Kemali Bey’in 

savaşı ve muhalefeti partinin başına gelen yöneticilere değil, millete ödetilen 

hesabaydı. 

 Ulus gazetesi 12 Temmuz 1948’de  yayımlanan bir haberinde illerden gelen 

Demokrat Parti temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantısında seçimlere girmemek 

kararının alındığını, bunun da birçok demokratlar arasında memnuniyetsizlikler 

yarattığını yazdı. Yine aynı haber seçim kanunu emniyet şartlarını tam olarak 

sağlayacak şekilde değiştirilmesine rağmen, böyle bir değişikliği müteakiben 

Abdülkadir Kemali Bey’in dün partiden istifa ettiğini yazdı. Buna göre Kemali Bey 

11 Temmuz 1948’de  Demokrat Parti’den istifa etmiş oldu. Kemali Bey istifa 

sebeplerini ise şu şekilde bildirmiştir:  

 “Seçim Kanunu vatandaşın seçim emniyetini hakkiyle sağlayabilecek bir şekilde 

Meclis’ten çıkmış olduğu halde Demokrat Parti’nin hala buna muhalif kalması yüzünden 

şahsi kanaatimin emrine uyarak Demokrat Parti’den istifa ettim.”382 

 Abdülkadir Kemali Bey 1947 yılında “Ayırt- Çocuklarımın Din Kitabı” isimli 

bir kitap yayımladı. Akşam gazetesi Adana’da Abdülkadir Kemali Bey tarafından 

yazılan Ayırt’ın din davasının cahiller değil, münevverler davası olduğunu açıklayan 

bir kitap olduğunu, nüshaları sınırlı olduğundan bilhassa münevverlerin birer tane 

edinmelerinin lazım olduğunu yazdı.383Abdülkadir Kemali Bey kitabının giriş 

                                                
381 “Abdülkadir Kemali Öğütçü ile Mülakat, Akın, 20 Temmuz 1946, Cumartesi, s.1. 
382 “D.P’nin Verdiği Son Karar İyi Karşılanmadı”, Ulus, 12 Temmuz 1948, s.2. 
383 “Ayırt”, Akşam, 30 Temmuz 1947, s.4. 
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kısmında kendi çocuklarına hitaben yazarak aslında tüm çocuklara din konusunda 

yol gösterip seslenmiştir:  

 “Çocuklarım! Beni dinleyiniz! Yaşamakta olduğumuz günlerin ötesi, çok karanlık 

görünüyor. Açık yol, sağlam yol, dümdüz yol diye gösterilen yolların hepsinin sonu: 

Bataklık, uçurum ve ucu bucu bulunmaz ağzı geniş kuyulardan başka bir şey değil. En doğru 

yolu bulup felaket uçurumuna düşmememiz gerekiyor. Şu halde tarafsız, lakin herkese aynı 

kertede sevgisi olan ve acıyan bir varlık ve herkesten üstün bilgili bir varlık bulmalı. Ve ona 

sormalı ki; yolumuzu nasıl düzelteceğiz? Bize söylesin. Ve bizi nura kavuştursun. Bu varlık, 

ALLAH’DAN başka kim olabilir? En doğru yol ve en nurlu yol onunyoludur.Ve bu yolun 

adına DİN yolu denir. İşte bu kitap, yalnız Allah’ın olan din yolunu size gösterecektir. İyi 

kulak veriniz ve babanızı candan dinleyiniz çocuklarım. Size yalnız ve yalnız ALLAH yolunu 

öğreteceğim.”384 

 Abdülkadir Kemali Bey yurtdışında sürgün hayatını geçirirken Arapçasını 

ilerletmiş, Kuran-ı Kerim’in ve ayetlerin manasını çözebilmek için çok fazla kafa 

yorarak din konularına dalmıştı. Kemali Bey bütün bu çalışmalarının neticesinde 

İslam dininin ve Allah yolunun çocuklar için yegâne doğru yol olduğunu göstermek 

amacıyla kendi çocuklarına hitaben kaleme aldığı bu kitabını yayınlamıştır. Kemali 

Bey, aslında bu kitabında tüm çocuklara İslam dininin gereklerini öğretmeyi 

amaçlamıştır. 

7.2. Abdülkadir Kemali Bey’in Büyük Doğu Dergisi’ndeki Yazıları 

 Abdülkadir Kemali Öğütçü 1948 yılında Necip Fazıl Kısakürek’in sahibi 

olduğu Büyük Doğu Dergisi’ne yazılar yazdı. Derginin 5 Mart 1948 yılında 

yayımlanan 83.sayısında Abdülkadir Kemali Bey,‘Cumhurbaşkanı Sayın İnönü’ne 

Açık Mektup’ isimli bir mektup yayımladı.Kemali Bey, on yedi sene evvel Adana’da 

Ahali adındaki gazetesinde şiddetle muhalefet etmesine rağmen İsmet İnönü’yü çok 

temiz bir insan olarak vasıflandırdığından, bu kanaatinde esaslı hiçbir değişiklik 

olmadığından dolayı bu açık mektubu yazmayı gerekli gördüğünü vurguladıktan 

sonra tekliflerini bildirmek için cesaret bulduğunu yazdı. Abdülkadir Kemali Bey 

İsmet İnönü’den yapmasını istediği tekliflerini mektubunda sırasıyla belirtmiştir. 

Kemali Bey’in teklifleri şu şekildedir: 

                                                
384 Abdülkadir Kemali Öğütçü, Ayırt- Çocuklarımın Din Kitabı, Adana, Adana Demokrat 

Matbaası,1947, s.1. 
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1) Aleyhinize neticelenmesi pek muhtemel olan baskısız bir seçim yapılarak asri ve medeni 

devlet mefhumuna bizi intibak ettirici bir seçim kanuniyle millete baş vurarak, milli 

hakimiyet tabirinin milli egemenlik değil,ulus üstünlüğü olduğunu kabul ve bu cesaretle 

ilan ediniz! 

2) Yirmi seneden beri Türk milletini soyup, kuru ekmeğe muhtaç bırakan ve ayakları yalın 

ve çıplak gezdiren Cumhuriyet devri çapulcularından haksız olarak topladıkları sonsuz 

serveti millete geri vermeleri gerektiğini Yunanlılara karşı vaktiyle gösterdiğiniz şecaata 

benzer bir cesaretle aslanlar gibi bağırınız! 

3) Yirmi seneden beri hesap vermemiş olan insanları hesap vermeye çağırınız! Ve temizle 

kirlinin ayrılması zaruri olduğunu kat’i bir ifade ile söyleyerek tatbikatına geçiniz! Bu 

takdirde Türk milleti derhal ve kendi isteği ile coşarak etrafınızda toplanacak ve çektiği 

bütün ızdırapları unutacak ve ruhunun derinliklerinden fırlayıp gelecek olan şükran 

duygularıyla sizi Türk varlığından çok kıymetli ve şerefli evladı diye alkışlayacaktır!385 

 Abdülkadir Kemali Bey, İsmet İnönü’nün şahsı, parti, millet ve vatan için 

faydalı olacağına şüphe olmayan bu öğütlerini, vatan ve millet aşkıyla ve İsmet 

İnönü’nün kirli duruma düşmesini asla istemeyen bir dost sıfatıyla takdim ettiğini 

ifade ederek mektubunu sonlandırdı.386 

 Derginin 19 Mart 1948 tarihinde yayımlanan 85. sayısında Abdülkadir 

Kemali Bey verilen sözlere, ilan edilen Islahat fermanlarına, Kanuni Esasilere, 

Teşkilatı Esasiye Kanunlarına, anayasalara, Meşrutiyete, Cumhuriyete ve 

“demokrasya” icaplarına intibak edemediklerinden; yapılan işlerin ilan edilen 

anayasaların, fermanların, kanunların ruhuna uymadığından, hatta bunların tam tersi 

olduğundan söz etti. Kemali Bey’e göre verilen sözlere uygunluk 

gösterememelerinin sebebi içlerinin başka, sözlerinin başka ve yaptıkları işlerin 

bambaşka olmasından kaynaklanmaktaydı. Meşrutiyet ilan edildiğinde bütün işlerin 

sorumlusu olarak suçlanan padişaha en ağır tecavüzler yapılmış, ancak padişahın 

elinden zorla alınarak Kanuni Esasi ile vatandaşa verilen hak ve hürriyetler çok 

geçmeden paşalara kaptırılmıştı. Yine yapılması amaçlanan işle yapılan iş arasında 

büyük bir tezat ortaya çıkmıştı. Abdülkadir Kemali Bey yazısında ordunun siyasete 

karışmasının yanlış olduğu hususuna da değindi. Ordunun siyasete karışması 

                                                
385 Abdülkadir Kemali Öğütçü, “Cumhurbaşkanı Sayın İnönü’ne Açık Mektup”, Büyük Doğu, 5 Mart 

1948, Sayı:83, s.9,12. 
386A.g.e.,s.12. 
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Osmanlı’da yeniçerilerin hortlamasına sebep olmuş, birçok devlet münevverleri 

yeniçeriler tarafından kurşunla vurulmuş ve failleri meçhul kalmıştı. Cumhuriyet 

idaresi ordunun siyasete karışmasının aleyhinde bir tutum benimsemiş olsa da bu 

zihniyeti yıkamamıştı. Kemali Bey ordunun siyasete karışmasının yol açtığı olumsuz 

hadiselerden bir tanesini örneklendirmek adına Asker Başvekil Recep Peker’in 

demokrat milletvekili Adnan Menderes’e psikopat demesini gösterdi. Millet namına 

söz söyleyen bir mebusa “psikopat” diye bağırılması Kemali Bey’e göre demokrasi 

içinde yönetilen halkı Rumi 1255 (1839) yılında neşredilen Islahat Fermanı387 

devrinden daha geriye ve karanlığa götürmekten başka bir şeyle izah edilemezdi. 

Kemali Bey askerlerin devlet adamı ve siyasetçi olamayacaklarına dair edindiği 

kanaatinin arkasındaki sebepleri şu sözleriyle açıkladı: 

 “Askerlerin siyasiyatla uğraşmaları istibdadın yeniden ve daha canlı ve daha 

mütecaviz bir hortlamasından başka hiçbir netice vermez. Şu iddiayı Meşrutiyet devrinde 

çok hafif olarak serdeden ne mütefekkir yazıcılarımızın, ne sözüm ona inkılap kurşunu ile 

canlarına kıyıldı! İnsan böyle bir ölümden korkmaz. Fakat böyle bir ölümde korkulacak 

başka bir nokta var: Tamamen mürteci ruhlu, sözüm ona inkılapçılar, ilan edilen Kanuni 

Esasiye sadakat isteyen hürriyet kahramanını yalnız öldürmekle kalmazlar! Hürriyet 

kahramanına irtica ve hıyanet bile isnad edecek kadar alçalabilirler. Bu takdirde mürteci, 

kendini inkılap kahramanı yerine kor; hürriyet isteyeni mürteci yapar. Bunda da korkulacak 

bir şey yoktur! Asıl korkunç olan cihet şudur: Hürriyet kahramanı mürteci diye öldükten 

sonra mürtecilik, bozgunculuk veya hainlik damgasını bir nişan gibi evlat ve iyalinin temiz 

nasiyesine kirli bir leke halinde takmalarına sebep olmak. Bu ne hazin ve manevi bir 

işkencedir! Bir memlekette ki, durum bu hali alır, orada vatandaşlık, firavun köleleri haline 

düşmekten, evet yalnız vergi verir, hem de istendiği kadar vergi vermeye mahkûm kölelikten 

başka hiçbir mana ifade etmez.Böyle olduğu ve istirkablar, yani birbirini çekememezlikler 

son kerteyi bulduğu için Rumeli ile Arabistan’ı kaybettik. Sonra da vatan tamamiyle düşman 

istilasına maruz kaldı. O, millete tahakküm eden ve kendisini dev aynasında görerek milleti 

bir sürü baldırı çıplak sayan mülki ve askeri bütün yapmacık kahramanlar kaçtılar ve Türk’ü 

yalnız bıraktılar. İbret alalım!”388 

                                                
387 Yazıda Islahat Fermanı olarak yazılmış olmasına karşın, burada kastedilen 1839’da  ilan edilen 

Tanzimat Fermanı olmalıdır. 
388 Abdülkadir Kemali Öğütçü, “Niçin intibak edemiyoruz?”, Büyük Doğu, 19 Mart 1948, 

Sayı:85,s.9. 
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 Abdülkadir Kemali Bey derginin 2 Nisan 1948 tarihinde yayımlanan 87. 

sayısında kendisi hakkındaki bazı soruları kısa bir şekilde cevaplamıştır. Kemali Bey 

kendisinin yüzelliliklerden olup olmadığı, kaç yaşında ve nereli olduğu, hangi 

milletten olup ne gibi vazifelerde bulunduğu, Ahali Fırkası’nı hangi tarihte teşkil 

ettiği ve fırkanın hedefinin ne olduğu hususundaki soruları cevaplandırmıştır.İşgal 

kuvvetlerinin memleketten çıkarılmasına ve Anadolu’da bir hükümet kurulmasına 

engel olan yüzelliliklerin listesini Birinci Meclis tespit etmişti. Kemali Bey ise o 

sıralarda Birinci Millet Meclisi’nde Kastamonu mebusu ve Adliye müsteşarı olarak 

Ankara’da bulunmakta idi.Ayrıca ilk teşekkül eden İstiklal Mahkemeleri’nden birisi 

olan Pozantı mıntıkasındaki teşkilatta hâkim olarak vazife görüyordu. Abdülkadir 

Kemali Bey verdiği bu bilgilerle Birinci Millet Meclisi’nde böylesine önemli 

vazifelerde bulunurken yine Birinci Millet tarafından oluşturulan yüzellilikler 

listesinin içinde bulunmasının olanaksızlığını vurgulamak istemiştir.Kemali Bey 

Siirt, Basra ve Kastamonu müdde-i umumilikleri, ağır ceza görevi ile Bergama 

hâkimliği, umur-ı hukukiye müdürlüğü, Kirmasti kaymakamlığı, Adliye müsteşarlığı 

ve birkaç gün devam eden Adliye Vekilliği gibi hizmetlerde bulunduğunu 

söyledikten sonra mensup olduğu milletin Türk milleti olduğunu dile getirmiştir. 

Kemali Bey Ermeni’ye de Türk diyen kanun vesilesiyle değil, hakikaten Türk olduğu 

için Türk milletine mensup olduğunu belirterek,bunun içindir ki Türkiye’de ilk Türk 

Ocağı teşkilatını meydana getiren ve Yusuf Akçura’nın evinde nizamnamesini yapan 

kişilerden birisinin de kendisi olduğunu ifade etmiştir.389 

 Kemali Bey yazısının sonlarına doğru kendisi aleyhinde dedikodular yapan, 

kendisine şiddetli işkence ve zulüm yapan, kendisi gibi vatanı ve milleti için her şeyi 

feda eden bir vatanperveri Türk gençliğine hain göstermek için ellerinden gelen her 

şeyi yapanlara, Suriye ve Filistin’de bulunduğu sıralarda Arapları, Ermenileri, 

Kürtleri ve Çerkezleri kendisi aleyhine kışkırtarak, kendisi ve çocuklarını aç, sefil 

bırakmak için ellerinden geleni yapanlara öfkesini kusmuştur. Abdülkadir Kemali 

Bey kendisinin ve çocuklarının o kadar sefil ve perişan bir durumda olduklarından, 

bir gün konsoloshane kâtibinin Kemali Bey’in haline acıyarak ona bu kadar sefalet 

içinde kalmasına rağmen nasıl deli olmadığını sorduğunu, bunun karşılığında ise 

kendisinin kâtibe şu cevabı verdiğini kaleme almıştır: 

                                                
389 Abdülkadir Kemali Öğütçü, “ Hatıralarımdan Parçalar”, Büyük Doğu, 2 Nisan 1948,Sayı:87,s.11. 
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 “Evet, yokluktan, sefaletten ve bela kâbusları gibi üzerime sevk edilen 

kışkırtmalardan bunalmış durumdayım. Fakat söyle onlara,beni deli görmek isteyenleri 

tımarhanede ziyaret kararında olduğum için deli olmayacağım! Boş yere beklemesinler. 

Hesap günlerinin birden tozu toprakları göklere çıkarıp çirkef yağmuru halinde zalimlerin 

başına yağdıracağı günleri bekleyeceğim! Göklerden inen mahvedici yıldırımların Sodom ve 

Gomor diyarına yağdırdığı kükürt yağmurlarına nazire yapacağı günlere intizar edeceğim. 

Yavrularının etini yiyecek kadar yokluk içine düştükleri günleri bana gayret verici sinema 

şeritleri gibi adeta görünüp durmaktadır. Onu görmedikçe ne öleceğim, ne de deli olacağım; 

anlat onlara!.”390 

7.3. Abdülkadir Kemali Bey’in Vefatı 

 Abdülkadir Kemali Bey bir duruşma için Ankara’ya geldiği sıralarda 

hastalanarak Ankara’da Gülhane Hastanesi’nde tedavi altına alındı, ancak 21 

Temmuz 1949’da tedavi görmekte olduğu bu hastanede vefat etti.391Abdülkadir 

Kemali Bey ile baba dostluğu, kayınbaba dostluğu ve şahsi dostluğu olduğunu, bu 

dostluğun Kemali Bey’in ölümüne kadar sürdüğünü söyleyen Taha Toros, 

Abdülkadir Kemali Bey’in genç denilebilecek bir yaşta Ankara’da kaldırıldığı 

hastanedeki ölümünün de hazin olduğunu ifade etmektedir. Taha Toros, Kemali 

Bey’in bütün ilaçların ana maddesinin bitki olduğunu söylediğini, otlar, kökler ve 

ağaç yaprakları toplayıp bunları kaynatarak kendince tedavi yöntemi uyguladığını 

yazmaktadır. Hatta Taha Toros, Abdülkadir Kemali Bey’in hazin ölümünün de 

kendisinin fazla miktarda kullandığı bitki sularından olduğunu, ölümü üzerine 

konuştuğu hastane doktorlarının böbreklerini bu türden ve aşırı derecede aldığı 

ilaçlarla tahrip etmiş olduğunu söylediklerini ileri sürmektedir.392 

 Abdülkadir Kemali Bey’in mezarı Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’ndadır. 

Abdülkadir Kemali Bey’in kızı Uğur Gürsu Öğütçü daha sonra Kemali Bey’in 

mezarı üzerine defnedilmiştir.393 Böylece 60 yıl süren bir hayat Cebeci Asri 

Mezarlığı’nda son bulmuştur. 

  

                                                
390 Abdülkadir Kemali Öğütçü, “ Hatıralarımdan Parçalar”, Büyük Doğu, 2 Nisan 1948,Sayı:87,s.13. 
391 Meral Demirel, a.g.e.,s.323. 
392Taha Toros Arşivi, Dosya No:6-Orhan Kemal-Abdülkadir Kemali Öğütçü, 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29557 (Son Erişim:01.01.2019). 
393 Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün torunu Sayın Işık Öğütçü bu bilgiyi vermiştir. Bkz. Ek-25. 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29557
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                                                    SONUÇ 

  Abdülkadir Kemali Bey’in bütün hayatı boyunca ailesinin, Jön Türklerin, 

cumhuriyetçiliğin, milliyetçiliğin, İslamcılığın, inkılapçılığın, demokrasi ve hukuk 

kavramlarının etkileri görülmüştür. Abdülkadir Kemali Bey bütün bu ideolojileri ve 

mefhumları özümseyip sentezleyerek izlediği hayat felsefesi içine yaymıştır. Kemali 

Bey 1948 yılında Tarık Zafer Tunaya’ya gönderdiği bir mektubunda siyasi hayatında 

ve bütün faaliyetlerinde kendisini etkileyen bu unsurları dile getirmiştir:  

  “Siyasi hayatımda ve bütün faaliyetlerimde her şeyden önce bana hâkim olan aile ve 

bilhassa manevi çevre bulunmaktaydı ve hala da tesiri altındayım. Sonra Avrupa’ya 

kaçanların, genç yaşımda elime geçen gazete ve kitapları etkili oldu. Sonra istibdat, 

meşrutiyet ve cumhuriyet idarelerinde gerek adli ve gerek memleket vazifeleri sırasında, 

hatta henüz mektepteyken gördüğüm ve bizzat maruz kaldığım birçok haksızlıklarda 

yukarıdakiler kadar beni tesiri altına aldı. İslam tarihi, Osmanlı tarihi ve dünya tarihini 

okurken, hep hazırlıklara ait olan kısımları çabuk öğrenir, diğer birçok kısımlarını 

ikiyüzlülük ve sahtekârlık sayardım. İslam tarihinin üzerimde yaptığı tesir birçok 

yazılarımda daima tecelli edegelmiştir. Fransız devrimlerinin, Amerika devrimleriyle 

istiklali tarihinin üzerimdeki etkileri de çok büyüktür.”394 

           Abdülkadir Kemali Bey hayatı boyunca istibdadın ve tek adam sisteminin 

karşısında olmuş, istibdadı sona erdirmek ve meşrutiyet sistemini geri getirmek için 

mücadele veren İttihatçılara katılmıştır. Cumhuriyet ilan edildiğinde ve inkılaplar 

yapıldığında da bu durumu desteklemiştir. Diğer taraftan Abdülkadir Kemali Bey’in 

fikir kaynağının temelinde İslamiyet yer almaktaydı. Ancak Kemali Bey hiçbir 

zaman tutucu bir mutaassıp olmamış, saltanat ve halifelik kaldırılırken herhangi bir 

mukavemet göstermemiştir. O cumhuriyetin, inkılapların ve yenilikçiliğin İslam 

unsurları ile sentezlenmiş bir yönetim biçimine taraftar bir şahsiyetti. 

           Abdülkadir Kemali Bey, cumhuriyet rejiminin kaynağını demokrasiden alması 

gerektiğini, demokrasiden mahrum olan bir rejimin aslında cumhuriyet kılığına 

girmiş bir istibdat rejimi olduğunu düşünmekteydi. Yine Kemali Bey’in fikir 

kaynağını besleyen diğer bir öğenin milliyetçilik olduğu çok açıktır. Onun 

desteklediği bir yönetim şekli aynı zamanda milliyetçiliğe de dayanmalıydı. Nitekim 

                                                
394 Işık Öğütçü, (Hazırlayan), …..Anıları, s.11. 
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Kemali Bey Büyük Doğu dergisinin 2 Nisan 1948 tarihinde yayımlanan 87. sayısında 

kendisinin hakikaten Türk olduğu için Türk milletine mensup olduğunu, cumhuriyet 

döneminde Türkiye’de milli devletin ve milli bilincin oluşumuna katkıda bulunmuş 

milliyetçi örgütlerden olan Türk Ocakları’nın 1912’de kurulan ilk Türk Ocağı 

teşkilatını meydana getiren ve Yusuf Akçura’nın evinde nizamnamesini yapan 

kişilerden birisi olduğunu yazmıştır. 395 

           Abdülkadir Kemali Bey, Toksöz gazetesinin 15.sayısında da Batı’yı değil, 

aslında kendi değerlerini takip etmeleri gerektiğini, kendi mazilerinden alarak 

getirdikleri değerlerin Batı’nınkinden daha üstün olduğunu savunmuştur.396Ancak 

Abdülkadir Kemali Bey’in milliyetçilik anlayışı ırkçılık denecek kadar uç boyutlara 

hiçbir zaman ulaşmamış, nitekim Kemali Bey Müdafaa-i Umumiye Fırkası’nın 

programında yer verdiği bir maddede “Fırkamız mezheb ve milliyet farkları, kavanin 

(kanunlar) huzurunda hiçbir unsura hakk-ı tefevvuk (üstünlük hakkı) bahşetmez” 

diyerek ırkçılığa karşı olduğunu aleni bir şekilde ortaya koymuştur.397 

          Abdülkadir Kemali Bey’in hukukçu kimliğinin de etkisiyle, tüm bu 

desteklediği mefhum ve ideolojilerin üzerinde hayat felsefesinde temel edindiği bir 

kavram vardır ki o da kişi hürriyeti ve özgürlüğüdür. En başta toplumu oluşturan her 

bir bireyin kendi hürriyeti ve özgürlüğü yoksa o zaman o toplumdaki cumhuriyetin, 

demokrasinin, yapılan inkılapların da hiçbir ehemmiyeti yoktur. Abdülkadir Kemali 

Bey’in şahıs hürriyetine ve şahıs dokunulmazlığının korunmasına verdiği önem 

Birinci Meclis’te mebus iken, 18 Nisan 1921’de Türk siyasi tarihinde çok önemli 

olan bir kanun teklifi vermesine neden olmuştur. Kemali Bey’in verdiği bu teklifte en 

çok üzerinde durduğu konu şahıs hürriyetinin ve dokunulmazlığının korunması 

olmuştur. Bu sebeple Kemali Bey’in verdiği bu teklif  “Hürriyet-i Şahsiye” (Kişisel 

Özgürlük) ya da “Masuniyet-i Şahsiye” (Kişisel Dokunulmazlık) olarak 

adlandırılmıştır.398 

                                                
395 Abdülkadir Kemali Öğütçü, “ Hatıralarımdan Parçalar”, Büyük Doğu, 2 Nisan 1948,Sayı:87,s.11. 
396 Abdülkadir Kemali, “Hakikat Şu Vechledir ki!”, Toksöz, Sayı:15, 15 Eylül 1340 (1924), s.1. 
397 Abdülkadir Kemali, “ Bir Fırkam Olsa!”, -21-, Toksöz, Sayı: 62, 9 Teşrin-i Sani 1340 (9 Kasım 

1924),s.1. 
398 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950,Ankara, İmge Kitabevi 

Yayınları,1995,s.228. 
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           Abdülkadir Kemali Bey tüm bu ideolojileri bir potada eşit oranda eritip,    

harmanlayıp yaptığı işlere eşit oranda dağıtan bir düşünce adamıydı. Kemali Bey’in 

neyi ne amaçla yaptığını anlayabilmek için tüm bu ideolojilerin penceresinden onun 

yaptığı işlere bakılması gerekir. Kemali Bey hayatı boyunca iktidar, hükümet, 

muhalefet, sosyal çevre tarafından sürekli yanlış anlaşılmış, onun gerçekten ne 

istediği, neyi amaçladığı anlaşılamamış ya da yanlış anlaşılmış, bunun neticesinde 

haksızlıklara ve haksız muamelelere maruz kalmıştır. Bu nedenle günümüzde de 

onun yaptığı işlere tek bir pencereden bakmak kendisinin doğru anlaşılamamasına 

sebep olabilecektir. 

           Abdülkadir Kemali Bey’in karakterinin önemli bir özelliği de muhalefetini ve 

mücadelesini çoğunlukla ana muhalefete, başka gruplara ya da fırkalara katılmadan 

doğrudan tek başına sürdürmeyi tercih etmiş olmasıdır. Daha Birinci Meclis 

Dönemi’nde Birinci Grup-İkinci Grup mücadelesi yaşanırken, Kemali Bey her ne 

kadar ismen İkinci Grubun içinde yer almış olsa da bu iki grubun uzağında durmaya 

çalışmış, üçüncü bir grup gibi hareket etmiştir. Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) 

kurulduğunda Abdülkadir Kemali Bey CHF’nin karşısında yer almış, ancak CHF’ye 

muhalif olarak Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na da 

katılmamış, kendisi Müdafaa-i Umumiye Fırkası isminde başka bir fırka kurmaya 

çalışmıştır. Aynı şekilde Ağustos 1930’da CHF’ye karşı Serbest Cumhuriyet Fırkası 

kurulduğunda, Kemali Bey bu fırkaya da katılmayarak Eylül 1930’da kendi fırkası 

olan Ahali Fırkası’nı kurmuştur. Hayatının son döneminde Kemali Bey sürgünden 

döndükten sonra, Cumhuriyet Halk Partisi’ne muhalif olsa da CHP’ye karşı kurulan 

Demokrat Parti’ye de katılmak istememiş ve 1946 seçimlerinde bağımsız olarak 

Adana’dan milletvekili adayı olmuştur.  

 Abdülkadir Kemali Bey siyaset hayatında iktidar-ana muhalefet 

kutuplaşmasının dışında kalmaya çalışmış, iktidardaki hükümete muhalif olduğu gibi 

zaman zaman hükümete karşı kurulan ana muhalefete de karşı duruş sergilemiştir.  

          Abdülkadir Kemali Bey’in bir diğer önemli görüşü yönetimin askerlerin elinde 

olmaması, askerlerin siyasete karışmaması gereğiydi. Abdülkadir Kemali Bey’e göre 

yönetim sivillerin elinde olmalıydı, asker yönetime karıştığında orada sorunların 

başlayacağı muhakkaktı. Kemali Bey’in bu görüşünün ortaya çıkıp olgunlaşmasında 
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kurucularının çoğunun asker olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde geçirdiği 

gençlik yılları etkili olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kemali Bey, 

memleketi yetersiz kuvvetlerle, aciz durumda böylesine büyük bir dünya savaşına 

sürüklediği için hem asker hem de siyasetçi olan Harbiye Nazırı Enver Paşa’yı 

suçlayarak, paşaya içinden lanetler okumuştur.399 Zaman içinde fikirleri 

olgunlaştığında bu cemiyetten kendisi de soğumuş ve ideolojisinden uzaklaşmıştır. 

          Sonuç olarak Abdülkadir Kemali Bey,  sivillerin elinde bulunan bir yönetimin, 

hiçbir parti ve kişinin ideolojisi altında bulunmadan tek başına yürütülecek bir 

mücadelenin, İslami değerler ışığında demokrasi ile yönetilen cumhuriyetin, 

milliyetçiliğin, yeniliğin, ancak her şeyin üstünde hukukun ve adaletin 

savunucusuydu. Onun anlaşılabilmesi bu kavram ve ideolojileri dikkate alarak 

mümkün olabilir, çünkü o bu kavramlar için 60 yıllık bir hayatı çile içinde geçirmeyi 

göze alabilmiş gerçek bir muhaliftir,  bir kanun ve hukuk adamıdır.  

 

 

 

  

                                                
399 Işık Öğütçü, (Hazırlayan),…. Anıları, s.184-191. 
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                                                             EKLER 

Ek-1:Raşit Öğütçü’nün (Orhan Kemal) babası Abdülkadir Kemali Bey’in hayatı 

hakkında kaleme aldığı ve Taha Toros’a gönderdiği 18 Temmuz 1952 tarihli 

Osmanlı Türkçesi mektup ve çevirisi.400 

 

 

 

                                                
400Raşit Öğütçü (Orhan Kemal), “Abdülkadir Kemali Öğütçü Hakkında”, 18.7.1952, Taha Toros 

Arşivi, Dosya No:6_ Orhan Kemal- Abdülkadir Kemali 

Öğütçü,http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29565 (Son Erişim: 31.01.2019). 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29565
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Abdülkadir Kemali Öğütçü Hakkında    

 Cebel-i Bereket’in Yarpuz kasabasında 1888 yılında doğdu. Babası bu livanın 

evvelce icra memurluğunu yapmış olan, Ceyhan Tahrirat Başkatibi Bekir Sıdkı’dır. 

 Abdülkadir Kemali’nin çocukluğu Ceyhan’da geçti. Bilahire Adana İdadisi’ne 

devam ederken, babasının memuriyeti Yeni Pazar’a tahvil edilince, bu mektepten ayrıldı. 

Yeni Pazar’da iken Manastır Harbiyyesi’ne girmek isteği annesinin ısrarlı mümanaatı 

üzerine mümkün olamadı. 

 1903’de tahsil için tek başına İstanbul’a geldi. Hukuk Fakültesi’nin duhul 

imtihanlarına girdi ise de, bu fakülteye devamı kabil olamayınca, Hamidiye Ticaret Mekteb-i 

Alisi’ne devama başladı. Mektebe devam ederken Divan Yolu’nda bir odada oturuyor, ufak 

tefek işler bulup çalışmakla gelirini artırıyor, geçimini bu suretle temin ediyordu. 

 Bu arada İstanbul’un hürriyetçi gençlik muhitleri içinde hürriyet ve hürriyetin işaaı 

için mücadele fikirlerine imale oluyordu. 
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 1908 Meşrutiyetinin ilk tezahürlerine Abdülkadir Kemali de ateşli bir talebe olarak 

iştirak etmiştir. Fakat 31 Mart Vakası, istibdadın döndüğü vehmiyle, bir müddet 
İstanbul’dan ayrılmasına sebep olmuştur. Sonra tekrar dönmüş, bu sefer Hukuk Fakültesi’ne 

devama başlamıştır. 

 Meşrutiyetin ilanını o da öteki hürriyetçiler gibi çılgınca kutlamış, fakat bilahire, 

memleketin feci durumu, iktidarın baskısı ve alelumum politikacı zümrenin hasletlerini 

gittikçe daha iyi anlaması, Meşrutiyetten şüphe etmeğe başlamasını mucib olmuştur. 

 Bu aralık Erganun adlı bir de mecmua çıkarmıştır. Hukuku bitirdikten sonra Siirt 
Müdde-i Umumi Muavinliğine tayin edildi. Müteakıben Basra’ya nakli üzerine o da 

İstanbul’a gelerek, memuriyetini Bilecik’e tahvil ettirdi. 

 Abdülkadir Kemali ateşli bir ittihatçı olmasına rağmen, keyfi idarelere, 

kanunsuzluklara, zorbalıklara, bir kelimeyle diktatörlüğe düşmandı. 

 Birinci Dünya Harbinde ihtiyat zabiti olarak Çanakkale’ye gitti. Harbin sonlarına 

doğru İaşe Nezareti Müfettişliği’ne tayin edildi. Bu vazifesi esnasında gördüğü yolsuzluklar, 
köylüye yapılan zulüm, vatan ve millet meselelerini daha derinden düşünüp, bu uğurda daha 

kesif bir mücadeleye girişmek lüzumuna onu inandırdı. Bu inanış ve mücadele neticesi, o da 

bir ara Bekir Ağa Bölüğü’ne sokuldu. 

 Daha sonra Kirmasti kaymakamı oldu. Anadolu’nun muhtelif köşelerinde devlet 
memuru olarak dolaşmasına rağmen, o daha ziyade bir halk adamıydı. Halkın çektiklerini 

yakından görüyor, görüp geçemiyor, bu ıstırapların illetlerini bulup çıkarıyor, zaman zaman 

avukatlarla tezada düşüyor, hatta çekişiyordu. 

 Büyük Millet Meclisi’nin ilk devresinde Kastamonu mebusu seçildi. Bir ara Adliye 

Müsteşarı ve Adliye Vekaleti Vekilliği ile Sıhhat ve Muavenet-i İctimaiyye Vekaletinde 
bulundu. Pozantı İstiklal Mahkemesi’ni teşkil eden heyete reislik etti. İkinci Devrede, kendi 

isteği ile mebus seçilmedi. (Çünkü o devrelerde mebusluk, bir parçada arzuya bağlıydı.  

 Hiç olmazsa bazı kimseler için Mustafa Kemal Paşa’nın mebus olması için çektiği 

telgraflara tenkidi cevaplar vermiş, mebusluğu reddetmiştir. Bunun sebebini keyfi idarelere 
karşınefretinde aramalıdır. Mustafa Kemal Paşa’nın bir çeşit diktatörlüğe gitmekte 

olduğunu görmesi, bu redde başlıca amildir. Mamafih şahsi kanaatime göre, babam, 

inkılaplar ve inkılapların tutunması için gerekli diktatöryayı yanlış anlamış, inkılaplara karşı 

tezada düşmüştür. Bu ayrı bir şey…) 

        Ceyhan’da hususi bir ilk mektep kurdu ve çiftliği ile iştigale başladı. Bir müddet sonra, 
Adana’da Mücahede, sonra Tok Söz gazetelerini çıkardı. Tok Söz’de şöyle diyordu: 

“Bugünkü teşkilat halk ve halk teşkilatı değil, yağma Hasan’ın böreği tabirine masadak 

olacak şekilde bir zümre-i mümtaze teşkilatıdır.” (Tok Söz Sayı Bir) 

        Cumhuriyet Terakkiperver Fırkası’nın faaliyete geçtiği sıra o da bir başka fırka 
kurmaya teşebbüs etti ise de, muvaffak olamadı. Tok Söz gazetesini Adana’da seksen nüsha 

çıkardıktan sonra gazeteyi İstanbul’a naklederek neşriyata devam etti ise de yazıları 

dolayısıyla tevkif edildi. Şeyh Said İsyanıyla alakalı ad edilerekElaziz İstiklal Mahkemesi’ne 

on bir İstanbul gazetecisiyle birlikte gönderildi. On bir gazeteci beraat etti. Abdülkadir 
Kemali, daha sert olan Ankara İstiklal Mahkemesi’ne sevk olundu. Sonra o da beraat ederek 

Adana’ya geldi. (Bu beraat işinin bir şarta muallak olduğunu söylerdi merhum. Güya bir 

daha siyasetle meşgul olmayacağına dair elinden sened alınmış!) 
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  Avukatlığa başladı, çiftçilik ile meşgul oldu.26 Eylül 1930’da Ali Vehbi, Bekir Sıdkı, 

Mustafa Ziya, Hasan ve Ali ile beraber Adana’da Ahali Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Ahali 
isimli bir gazete neşrine başladı. Fakat fırkanın ömrü ancak 3 ay sürmüş ve men edilmiştir. 

1930 senesinin son aylarında Suriye’ye geçti. Daha doğrusu, Suriye’ye geçtikten bir müddet 

sonra fırka biraz da kendiliğinden fesh olundu. Antakya, Halep, Beyrut, Şam ve nihayet 

Kudüs’de ihtiyari bir sürgün hayatı yaşadı. Oradaki Yüz Elliliklerle ve sair kimselerle siyasi 
temaslara geçti. Kendisini doğrudan doğruya din işlerine verdi. Arapça öğrendi. Kuran’ı 

yeni baştan tedkike ve bir takım yeni ahkam bulduğunu, Kuran’ın yanlış anlaşılageldiğini 

iddiaya başladı. Bu hususta din adamlarıyla ciddi münakaşalar yaptı. Bütün bu tedkikatının 

neticesi olarak Antakya’da ilk olarak “Allah yok mudur?” isimli kitabını çıkardı. 

 Halep’te Arapça El Vakit gazetesinin orta sahifesinde olmak şartıyla, Türkçe 

“Vakit” gazetesini yayınladı. 

 Sekiz buçuk yıllık ihtiyari menfadan sonra memlekete avdet etmek için hükümete 

müracaat ederek nihayet 1939 senesinde pasaportla dönebildi. Bir müddet sonra Bergama 

Ağır Ceza Reisi oldu. Sonra istifa etti. Adana’da gene avukatlığa başladı. 

 1946’da bir aralık Demokrat Parti’ye girdi ise de, sonra ayrıldı. Çünkü hakikaten 
hasta idi. Nitekim 1949 senesinin Temmuz ayında Ankara’da tedavi edilmekte olduğu 

Numune Hastahanesi’nde öldü. 

 Merhum, Suriye, Lübnan ve Filistin’deki ihtiyari sürgün hayatında en çok din 

işleriyle ve pratik tıbla meşgul olmuştur. Ondan sonra nebatat işlerine kendini vermiştir. Bu 
üç meşgalenin üç meyvesi olabilecek üç kitabı mevcutsa da, hiçbirisi en son noktaları 

konulmak suretiyle tamamlanmamıştır. 

  1) 1946’da iki cüzünü neşrettiği: Çocuklarımın Din Kitabı ana başlığı altında. Ayırt 

 2) Nebatat Kamusu 

  3) Pratik Tıb 

 Bir de hatıraları vardır. Ama, bu da öteki kitapları gibi natamamdır. Doğumundan 

meşrutiyete takaddüm eden devreye kadarki zamanı ihtiva eder. 

 Hazırlamakta olduğunuz kitap dolayısıyla babama karşı gösterdiğiniz alakaya 

teşekkür ederim. İstediğiniz malumatı dört buçuk sahifede telhis ettim. Başka emirleriniz 

olursa bildirmenizi rica ederim efendim. 

 Saygılarımla; 

 18.7.1952 

 Raşit Öğütçü 
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Ek-2:Abdülkadir Kemali Öğütçü’nünTercüme-i Hal Dosyası401 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
401TBMM Arşivi Tercüme-i Hal Dosyası, Sicil No: 259. 
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Ek-3: Abdülkadir Kemali Bey’in hapishaneden Dâhiliye Nezareti’ne yazdığı 2 Şubat 

1328 [15 Şubat 1913] tarihli dilekçe.402 

 

 

 

                                                
402Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, DH. SYS. 55/82 (Abdülkadir Kemali Bey’in Dâhiliye 

Nezareti’ne yazdığı 2 Şubat 1328 [15 Şubat 1913] tarihli dilekçe). Belgenin tam çevirisi tezin 

içerisinde yapılmıştır. 
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Ek-4:Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in Abdülkadir Kemali Bey’in affı için Sadarete 

gönderdiği 6 Şubat 1328 (19 Şubat 1913) tarihli yazı.403 

 

 

 

 

 

 

                                                
403Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi,DH. SYS. 55/82(Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in Sadarete 

gönderdiği 6 Şubat 1328 [19 Şubat 1913] tarihli yazı). 
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Ek-5:Abdülkadir Kemali Bey’in Siirt Müdde-i Umumi Muavinliği’neatandığını 

gösteren İrade-i Seniyye.404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
404Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, İ. AZN. 111/16 (28 Mart 1329 [10 Nisan 1913] tarihli irade-i 

seniyye). 
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Ek-6:Abdülkadir Kemali Bey’in Kirmasti Kaymakamı olarak atandığını belirten 

28 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1918 tarihli irade-i seniyye.405 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
405Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, İ. DUİT. 47/27 (28 Teşrin-i Evvel 1334 [28 Ekim 1918] 

tarihli irade-i seniyye). 
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Ek-7:Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün I. TBMM mebus seçiminde bilgilerini ve 

aldığı oyu gösteren imzalı seçim mazbatası.406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
406TBMM Arşivi, Seçim Mazbatası. 



   

163 

 

Ek-8:Ankara Matbuat Müdiriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti Başvekaleti’ne 1 Ocak 

1924 tarihinde gönderilen yazı.407 

 

 

                                                
407Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 30-10-0-0/83-545-21 (Matbuat ve İstihbarat Müdir-i 

Umumisi tarafından Başvekâlete gönderilen 1 Kanun-i Sani 1340  [1 Ocak 1924] tarihli yazı). 
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Ek-9:İstanbul’da münteşir “TokSöz” ve “Orient News” gazetelerinin muvakkaten 

tatiline karar veren İcra Vekilleri Heyeti’nin 30 Kanun-ı Evvel 1340 (30 Aralık 

1924) tarihli kararnamesi.408 

 

                                                
408Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 30-18-1-1 /12-4-2 (30 Kanun-ı Evvel 1340[ 30 Aralık 

1924] tarihli kararname). 
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EK-10:Dâhiliye Vekili Mehmed Cemil Bey’in Başvekalet’e gönderdiği 24/25 Mart 

1925 tarihli yazı.409 

 

                                                
409Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi,30-10-0-0/31-175-41(Dâhiliye VekiliMehmed Cemil 

Bey’in Başvekâlete gönderdiği 24/25 Mart 1341 [1925] tarihli yazı). 
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Ek-11: Siverek Valisi’nden Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne 

gönderilen 29 Haziran 1341 [1925] tarihli yazı.410 

 

 

 

                                                
410TBMM Arşivi, İstiklal Mahkemeleri Belgeleri, IM-T12-K021-D135-1-G010/6. (Siverek 

Valisi’nden Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne gönderilen 29 Haziran 1341 [1925] 

tarihli yazı). 
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Ek-12: Siverek Valisi’nden Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne 

gönderilen 22 Haziran 1341 [1925] tarihli yazı.411 

 

 

 

 

                                                
411TBMM Arşivi, İstiklal Mahkemeleri Belgeleri, IM-T12-K021-D135-1-G010 (Siverek Valisi’nden 

Şark İstiklal Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne gönderilen 22 Haziran 1341 [1925] tarihli yazı). 
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Ek-13: Pozantı İstiklal Mahkemesi üyeliğinde bulunduğundan dolayı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin 22/4/1341 (22 Nisan 1925) tarihli oturumunda, Abdülkadir 

Kemali Bey’e verilen bir kıta kırmızı yeşil kurdeleli (şeritli) İstiklal Madalyası.412 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
412 İstiklal Madalyası Orhan Kemal Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Ek-14: TBMM ilk Meclis’te Kastamonu milletvekili olarak bulunan Abdülkadir 

Kemali Öğütçü’ye zafer hatırası olarak 1922 yılında hediye edilen mavzer.413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
413 Mavzer Orhan Kemal Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Ek-15:Abdülkadir Kemali Bey’in Kuran-ı Kerim üzerindeki çalışmaları.414 

 

 

 

 

 

                                                
414 Abdülkadir Kemali Bey’in Kuran-ı Kerim üzerinde çalışmaları Orhan Kemal Müzesi’nde 

sergilenmektedir. 
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Ek-16:Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün Şifalı Bitkiler Üzerine Çalışma Notları415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
415 Çalışma Notları Orhan Kemal Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Ek-17: Abdülkadir Kemali Öğütçü oğlu Raşit Öğütçü (Orhan Kemal) ilebirlikte.416 

 

 

 

 

 

                                                
416 Resim Orhan Kemal Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Ek-18:“Yeni Bir Fırka. Abdülkadir Kemali Bey de Bir Fırka Teşkil Ediyor.”417 

 

 

 

 

                                                
417 “Yeni Bir Fırka”, Tevhid-i Efkar, 14 Teşrin-i Sani 1340 (14 Kasım 1924), Cuma, s.1. 
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Ek-19:Abdülkadir Kemali Bey “Toksöz Davası” olarak bilinen davanın son 

duruşmasında (10 Ocak 1925) müdafaatını dermeyan ederken.418 

 

 

 

                                                
418“ Abdülkadir Kemali Bey Dün Müdafaatını Dermeyan Etti”, Tevhid-i Efkar, 11 Kanun-ı Sani 

1341 (11 Ocak 1925), Pazar, s.1. 
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Ek-20:“Gazeteciler Davası” nedeniyle Elazığ’da yargılanan Abdülkadir Kemali 

Öğütçü (5) diğer yargılanan gazeteciler ile birlikte.419 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
419 Yurdal Demirel, “ Şark İstiklal Mahkemesinde Görülen Bir Dava: Gazeteciler Davası”, İstiklal 

Mahkemeleri Sempozyumu (10-11 Aralık 2015/ Adıyaman), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

Ankara,2016,s.341. 
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Ek-21: Abdülkadir Kemali Öğütçü oğulları Orhan Kemal (solda) ve Sıtkı Öğütçü 

(sağda) ile birlikte.420 

 

 

 

 

 

 

                                                
420 Resim Orhan Kemal Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Ek-22: Abdülkadir Kemali Öğütçü eşi Azime Öğütçü; oğulları Orhan Kemal ve Sıtkı 

Öğütçü; kızları Uğur Gürsu, Talat Temizsoy ve Türkan Atağan;  gelini Nuriye 

Öğütçü (Orhan Kemal’in eşi) ve torunu Yıldız Öğütçü (Orhan Kemal’in kızı) ile 

birlikte.421 

 

Oturanlar (Soldan Sağa): Azime Öğütçü, Abdülkadir Kemali Öğütçü, Yıldız Öğütçü 

Ayaktakiler (Soldan Sağa): Uğur Gürsu, Nuriye Öğütçü, Orhan Kemal, Talat 

Temizsoy, Sıtkı Öğütçü, Türkan Atağan 

 

 

                                                
421 Resim Orhan Kemal Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Ek-23:Abdülkadir Kemali Bey’in Taha Toros’a gönderdiği 19.2.1946 tarihli özel bir 

mektup (zarfıyla beraber) ve çevirisi.422 

 

 

                                                
422 http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29555 (Abdülkadir Kemali Öğütçü tarafından 

Taha Toros'a gönderilen mektuplar, Taha Toros Arşivi, Dosya No: 6-Orhan Kemal-Abdülkadir 

Kemali Öğütçü). 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29555
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Çeviri: 

Hazret; 

Mektubunuzu aldıktan sonra ibtida Ahmed Kemal’i size tanıtacak bazı yazılarını 

bulmak için aramalar yaptım. Birisi İstanbul’un işgalini protesto eden meşhur büyük 

mitingde yüz bin kişiye hitaben okunmuş olan “Hilal-i Ahmer” şiiri, diğeri de 

Toksöz’de intişar eden, “Niye sustun diye sormakta oğul hakkın var” diye başlayan 

diğer bir şiirini bulmak için uğraştım; kitaplarımı alt üst ettim. Daima yanımda 

taşıdığım bu iki şiiri bence pek mühimdi. Fakat bulamadım. Günün birinde 

kendiliğinden meydana çıkacağına şüphem yok. Yok ama siz istical ediyorsunuz.  

Diğer isteğiniz “Hitabede bulunurken çekilmiş” resmimi de bulamadım. Bunun en 

güzeli, Elaziz İstiklal Mehkemesi’ni sıkıştırdığım gün, magnezyum yakmak suretiyle 

alınan ve hitabet halinde olan resmimdi. Onu da bulamadım. Avukatlık 

ruhsatnamesinin üzerinde yani çerçevenin bir tarafında öteden beri iliştirilmiş ve tam 

Millet Meclisi’nde bulunduğum zamana ait kalpaklı bir resmim vardı. Oradan 

çıkardım. Etrafını makasla kırptım ve sana göndermek için masamın önüne 

koymuştum. Ne acayip bir haldir? İki gündür onu da arıyorum ve bulamıyorum. 

Hapishanede alınmış sakallı, çizmeli ve jandarmalı resimler de var. Fakat bunların 

bir kısmını ancak Ankara’ya geldiğimde getirebileceğim. Posta ile 

gönderemeyeceğim. Çünkü zıyaı halinde yenisini tedarik imkânı yok.  

Şu halde Martın yirmisinde bir temyiz duruşması için buradan hareket niyetinde 

olduğum için birlikte getirmeyi düşündüğümü söylemekten ibaret bir cevapla iktifa 

zaruretinde olduğumu beyanla senin ve yavrularının gözlerinden öper ve sayın 

Meliha Hanıma saygılarımı sunar ve işbu selam keyfiyetinden eşimin ve 

çocuklarımın da müşterek bulunduklarını bildiririm kardeşim.  

Abdülkadir Kemali   19/2/946 Adana 

Üstte Sonradan Yan Şekilde Yazılmış Yazı: 

Şimdi Melek adlı Ahmed Kemal’in bir mecmua-i eş’arını buldum. Onu da getireyim 

ve sana vereyim Taha. 
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Ek-24: Abdülkadir Kemali Bey’in Taha Toros’a gönderdiği 25.10.1948 tarihli özel 

bir mektup (zarfıyla beraber) ve çevirisi.423 

 

 

 

                                                
423 http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29555 (Abdülkadir Kemali Öğütçü tarafından 

Taha Toros'a gönderilen mektuplar, Taha Toros Arşivi, Dosya No: 6-Orhan Kemal-Abdülkadir 

Kemali Öğütçü). Abdülkadir Kemali Bey’in vefatından dokuz ay kadar önce yazılmış bu mektup 

dikkat çekicidir. 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/29555
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Çeviri:  

Kardeşim Taha Toros, 

Hemşehrilik gayreti güderek beni hatibler serisi arasına soktuğunuz haberinden ne 

sevindim, ne müteessir oldum. Çünkü her hukukçu gibi bende de söz söylemek 

kabiliyeti olduğu söylenilir. Fakat bu kabiliyet Nevahi Kanunu münasebetiyle 

mecliste söylenen sözlerle tebarüz edebilecek mi bilmem düşüncesi sevinmeme mani 

oldu. Müteessir de olmadım. Zira hitabet, eski tabiriyle dad-ı Hak’dan bilhassa his ve 

heyecan yüklü bir adamın duygu merkezlerine fırlatacağı elektronlarla insanları 

vecde getirerek arkasından sürüklemesi demek olduğundan ve seçilen parça her 

halde his ve heyecandan ziyade fikir ve tecrübe mevludu sayılarak hatib dense bile 

fikir adamı denmesini sağlayacaktır. Bu takdirde müteessir olmakta da ma’na yok. 

Her halde samimiyet ifade eden ısrarlı fotoğraf talebinize ikinci defa da olsa lebbeyk 

demem icab ettiğini arz ederken senin bir evlad ve bir kardeş sevgisi ile gözlerinden 

öptüğümü ve Meliha Hanım kızıma da selamlarımla saadetler dilediğimi bildirir ve 

yavrularınızın da gözlerinden öperim. Çocuklarım da ellerinizden öperler, eşim de 

selamlar sunar kardeşim. 25-10-948 

Abdülkadir Kemali Öğütçü  

Eski fotoğrafların daha iyi olanını bulamadım Taha ! 
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Ek-25: Abdülkadir Kemali Bey ve kızı Nurhan Uğur Gürsu Öğütçü’nün Ankara 

Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabirleri.424 

 

 

 

                                                
424 Bu resmi benimle paylaşan Abdülkadir Kemali Öğütçü’nün torunu Sayın Işık Öğütçü’ye çok 

teşekkür ederim. 


