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ÖZET  

İzmir'in Menemen ilçesinde askerliğini yedek subay olarak yap-

makta olan genç öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay 23 Aralık 1930 ta-

rihinde “şeriat” söylemiyle halkı galeyana getirmek isteyen bir grup 

tarafından katledilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Şeyh 

Sait ayaklanmasından sonra “irticai” anlamda karşılaşılan ikinci 

önemli badire olan bu hadisede bir kısım mürtecinin “şeriat” maskesi 

ve söylemi altında Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine inşa edildiği 

Cumhuriyet rejimi ile laiklik ilkesine ve inkılâplara şiddetli bir saldırısı 

ve başkaldırışı söz konusu olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 

kapanışının akabinde gerçekleşen bu olayların söz konusu fırka ile iliş-

kisine yönelik tartışmalar önem arz etmektedir. Hadisenin akabinde 

icra edilen tahkik, tetkik ve yargılamalar devletin otoritesini kuvvet-

lendirmiş ve bir anlamıyla Cumhuriyet Halk Fırkası’nın iktidarını da 

pekiştirmiştir. Bütün bu özellikleri değerlendirildiğinde hadise Cum-

huriyet tarihinin önemli inceleme ve araştırma konularından birini 

teşkil etmektedir. 

Çalışma konusunun özünü, Türk kamuoyunda ve vicdanında de-

rin bir teessür uyandıran söz konusu elim hadiseye ülke sathında gös-

terilen tepkiler teşkil etmiştir. Bu tepkiler Cumhurreisi Gazi Mustafa 

Kemal, Başvekil İsmet İnönü ile önde gelen diğer devlet erkânından 

başlayarak Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar yayılmıştır. Çalışma, 
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Menemen Hadisesi ile Kubilay’ın şehadetine ülke sathında gösterilen 

tepkileri birincil kaynaklar ışığında bütüncül bir yaklaşımla ilk defa ele 

alıyor olması nedeniyle önem ve özgünlük arz etmektedir. Ana-

dolu’nun dört bir yanından yükselen tepkiler, Gazi Mustafa Kemal’e, 

Cumhuriyete, devlete ve hükümete güven telgrafları, çeşitli mahal-

lerde düzenlenen büyük çaplı protesto mitingleri, matbuatta hadise-

nin şiddetli bir şekilde kınanması, zanlılara yönelik tahkikatın ve mah-

keme celselerinin kamuoyu tarafından yakından takibi şeklinde ol-

muştur.  

Anahtar Kelimeler: Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen Hadisesi, 

İrtica, Ayaklanma, Laiklik. 
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MENEMEN CASE AND THE KILLING OF TEACHER KUBİLAY 

REACTIONS FROM TURKISH PUBLIC OPINION 

ABSTRACT 

Mustafa Fehmi Kubilay, a young teacher who was doing his mili-

tary service as a reserve officer in Menemen district of İzmir, was mur-

dered on 23 December 1930 by a group who wanted to agitate the 

people with the discourse of “Sharia”. After the Sheikh Said rebellion 

in the Republic of Turkey's first year "reactionary" sense encountered 

the second most important trials and hardships of being a part reachti-

onist of this incident "Sharia" mask and beneath the rhetoric to the 

principle of secularism with the regime of the Republic was built on 

the Republic of Turkey and revolutions of a violent attack and rebel-

lion of has been concerned. After the closure of the Free Republican 

Party, it is important to discuss the relationship between these events 

and the group. The investigations and trials carried out following the 

incident strengthened the authority of the state and in a sense rein-

forced the power of the Republican People's Party. Considering all 

these features, the event constitutes one of the important research and 

research topics in the history of the Republic of Turkey. 

The essence of subject matter has been the reactions of this serious 

incident which aroused a deep regret in Turkish public opinion and 

conscience throughout the country. These reactions spread from Pre-

sident Gazi Mustafa Kemal, Prime Minister Ismet Inonu and other 

prominent statesmen to the most remote parts of Anatolia. The study 

is important and original because it is the first time to address the re-

actions of Menemen and Kubilay to the martyrdom on the face of the 

country with a holistic approach in the light of primary sources. Reac-

tions from all over Anatolia, telegrams of trust to Gazi Mustafa Kemal, 

the Republic, the state and the government, large-scale protest rallies 

held in various neighborhoods, the violent condemnation of the inci-

dent in the press, the investigation of the suspects and the court pro-

ceedings closely followed by the public. 
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GİRİŞ 

İzmir'in Menemen ilçesinde askerliğini zabit vekili (yedek su-

bay) olarak yapmakta olan genç muallim Mustafa Fehmi Kubilay ile 

yine bölgede görev yapmakta olan Hasan ve Şevki adlı iki bekçi 23 

Aralık 1930 tarihinde “şeriat” söylemiyle halkı galeyana getirmek iste-

yen bir grup tarafından katledilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

yıllarında Şeyh Sait ayaklanmasından sonra “irticai” anlamda karşıla-

şılan ikinci önemli badire ve ayaklanma hareketi olan bu hadisede bir 

kısım mürtecinin “şeriat” maskesi ve söylemi altında Türkiye Cumhu-

riyeti’nin üzerine inşa edildiği cumhuriyetçilik, laiklik ve inkılâpçılık 

gibi temel ilkelere şiddetli bir saldırısı söz konusu olmuştur.  

Çalışma münasebetiyle TBMM Zabıt Cerideleri, Resmî Gazete, Di-

van-ı Harp Zabıtları ve Hâkimiyet-i Milliye, Cumhuriyet, Milliyet, Ak-

şam, Vakit, Ulus, İnkılap, Politika, Halk Dostu, Hür Adam, Yılmaz, 

Yarın ve Son Posta gibi dönemin önem arz eden basın organları temel 

alınarak söz konusu hadiselerin cereyanı ve neticeleri değerlendiril-

miştir. Bununla birlikte çalışma konumuzun özünü, Türk kamuo-

yunda ve vicdanında derin bir teessür uyandıran söz konusu elim ha-

diseye ülke sathında gösterilen tepkiler teşkil etmiştir. Bu tepkiler 

Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal, Başvekil İsmet İnönü ile önde ge-

len diğer devlet erkânından başlayarak Anadolu’nun en ücra köşele-

rine kadar yayılmıştır. Anadolu’nun dört bir yanından yükselen tep-

kiler, Gazi Mustafa Kemal’e, Cumhuriyete, devlete ve hükümete gü-

ven telgrafları, çeşitli mahallerde düzenlenen büyük çaplı protesto mi-

tingleri, matbuatta hadisenin şiddetli şekillerde kınanması, zanlılara 

yönelik tahkikatın ve mahkeme celselerin kamuoyu tarafından yakın-

dan takibi şeklinde olmuştur.  

Bildiri Menemen Hadisesi ile Kubilay’ın şehadetine ülke sathında 

gösterilen tepkileri birincil kaynaklar ışığında bütüncül bir yaklaşımla 

ilk defa ele alıyor olması nedeniyle önem ve özgünlük arz etmektedir. 

Söz konusu tepkiler Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kamuoyu-

nun Gazi Mustafa Kemal ve ülkeyi “muasır medeniyet düzeyinin üstüne 
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çıkarma” hedefi doğrultusunda hayata geçirilen inkılâplar hususun-

daki hassasiyetini ortaya koyması açısından da dikkate değerdir. Bu 

bağlamda hadisenin elim olmakla birlikte genç Cumhuriyet’e ümit, 

güven ve moral aşılayan yönleri de çalışmada ayrıca vurgulanmıştır. 

Bildiri münasebetiyle, kuruluşunu takip eden ilk yıllarda Türkiye 

Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı, devletin ve milletin her daim teyak-

kuz hâlinde bulunmasını gerektiren tehlikelere ve bunlarla mücadele 

kapsamında alınacak derslere ilişkin çıkarımlarda bulunmak da müm-

kündür.  

1. Menemen Hadisesi ve Öğretmen Kubilay’ın Katledilmesi  

Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra çok partili rejim arayış-

ları başlamıştı. 1924’te Kâzım Karabekir Paşa’nın riyasetinde Terakki-

perver Cumhuriyet Fırkası (TCF) kurulmuştu. Ancak fırka erkânının 

sert muhalefeti ve fırka kurulduktan kısa bir süre sonra bazı rejim kar-

şıtlarının parti etrafında toplanması ile dini duyguların propaganda 

aracı olarak kullanılmaya başlanması Cumhuriyet rejiminin henüz te-

sis edildiği ülkede bir kısım sorunlara yol açmıştı. Nihayetinde gergin-

leşen ve cepheleşen siyasi ortamı kendine uygun gören Şeyh Said dini 

propaganda ile harekete geçerek bir ayaklanma çıkarmıştı. Ayaklanma 

nedeniyle TCF iktidardaki CHF’nin eleştirilerine maruz kalmış, Tak-

rir-i Sükûn Kanunu yürürlüğe girmiş ve İstiklâl Mahkemeleri kurul-

muştu. Gelişmeler TCF'nin 3 Haziran 1925 tarihinde İcra Vekilleri 

Heyeti kararıyla kapatılması ile sonuçlanmıştı.
1
  

Bu süreçte ülkedeki siyasi gelişmeler kadar ekonomik sorunlar da 

önem arz etmeye başlamıştı. Millî Mücadele döneminden sonra topar-

lanmaya başlayan ülke ekonomisi özellikle 1929’da başlayarak 1930’lu 

yıllarda etkisini artıran “Dünya Ekonomik Bunalımı” nedeniyle tekrar sı-

kıntılı bir sürece girmişti. Ülke sathında baş gösteren söz konusu eko-

nomik sıkıntıların yeniden çok partili siyasal hayata geçmekle gideri-

 

1
 Durmuş Yalçın ve Diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C II, Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayınları, Ankara 2002, s.45-55. 
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lebileceği düşünülmüştü. Ülkede TCF’nin kapatılması ile sekteye uğ-

rayan çok partili hayat Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal’in teşvikiyle 

1929’da Fethi (Okyar) Bey’in öncülüğünde 12 Ağustos 1930 tarihinde 

kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) ile yeniden denenmişti.
2
 

Fırkanın teşkilatlanma çalışmaları sırasında İzmir, Manisa, Aydın ve 

Balıkesir gibi Batı Anadolu şehirlerinde büyük bir ilgiyle karşılandığı 

görülmüştü. Bununla birlikte söz konusu fırkanın faaliyetleri fazla bir 

zaman geçmeden Cumhuriyet rejimini, laiklik ilkesini ve inkılâpçı an-

layışı özümsemeyen bir kısım çevreler tarafından yönlendirilmeye baş-

lamıştı. Netice olarak bu fırka da daha elim hadiselere yol açmamak 

üzere bizzat Ali Fethi Bey tarafından 18 Kasım 1930 tarihinde ülke 

sathındaki teşkilatıyla kapatılmıştı.
3
  

Ülkenin siyasi ve sosyal yapısına tehdit oluşturan menfi girişimleri 

önlemek üzere SCF’nin feshedilmesine rağmen kısa bir süre sonra 

Menemen ilçesinde irticai nitelikte bir ayaklanma çıktığı görülmekte-

dir. İstanbul’daki Nakşibendi tarikatından Şeyh Esat’a bağlı Giritli 

Derviş Mehmet, Mehdilik iddiası ile ortaya çıkmıştı. Yandaşlarından 

Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet, Mehmet Emin, Nalıncı Hasan, Kü-

çük Hasan ve Ramazan adlı şahıslar başta olmak üzere birtakım mür-

teciler Manisa’nın köylerinde irticai hazırlıklara girişmişlerdi.
4
 Derviş 

Mehmet ve onu takip eden yandaşları 23 Aralık 1930 sabahı Mene-

men’e gelmişler, doğruca çarşı içindeki camiye giderek sabah nama-

zına gelen az sayıdaki ahaliye dinî söylemlerle halkı devlete karşı kış-

kırtan birtakım propaganda faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Nihaye-

tinde bir kısım ahaliyi de tehditle kendi yanlarına çeken asiler belediye 

meydanında toplanmış, yeşil bir bayrak açarak şeriat ilan ettiklerini 

ifade etmişlerdi. Durumu haber alan bölgedeki jandarma komutanı 

askerî birlikleri harekete geçirmişti. Bu suretle Menemen’de bulunan 

 

2
 E. Semih Yalçın ve Diğerleri, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Kita-

bevi, Ankara 2003, s.280-282. 
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1880-7 Mayıs 1943), TTK Yayınları, Ankara 2005, s.275-295, 335-336. 
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leri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s.331-332; Hâkimiyet-i Mil-

liye,” Menemen Hadisesi”, 25 Kânûn-ı evvel 1930, S.3395, s. 1. 
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43. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Zabit Vekili Kubilay hadisenin 

daha fazla büyümesine fırsat vermemek ve asilere müdahale etmek 

üzere birliğinden önce hareket etmek suretiyle hızla olay mahalline 

intikal etmişti. Olay mahallinde asilerin ateşiyle yaralanan Kubilay, 

Derviş Mehmet tarafından ele geçirilmiş ve bir bağ bıçağı ile boğazı 

kesilmek suretiyle katledilmişti. Olaya müdahale etmek isteyen Hasan 

ve Şevki adlı bekçiler de asilerin kurşunlarıyla hayatlarını kaybetmiş-

lerdi. Olay yerine varan askerî birliklerin uyarılarına rağmen tehdit ve 

tahriklerine devam eden asilerin üzerine ateş açılmış, Derviş Mehmet 

ve yandaşlarından ikisi olay yerinde ölü olarak ele geçirilmişti. Diğer 

asiler kaçmaya yeltense de kısa bir süre içinde yakalanmışlardı.
5
  

Olay mahallinde şehit düşen Kubilay 1906’da Adana’nın Kozan 

ilçesinde dünyaya gelmiş, ilkokulu Aydın’da, muallim okulunu ise 

Bursa’da tamamlayarak 1926’da Aydın’da muallimliğe başlamıştı. As-

kerlik görevi münasebetiyle 1929’da Yedek Subay Okulu’na alınmış, 

mezuniyetini müteakip Menemen’deki 43. Piyade Alay Komutan-

lığı’na atanmıştı. Şehit edildiğinde henüz 24 yaşında olan Kubilay evli 

ve bir buçuk yaşında Vedat Aktuğ (Kubilay) adlı bir çocuk babası idi.
6
  

Hükümetin ayaklanma hareketinin bastırılmasına yönelik aldığı 

askerî tedbirlerin ardından, adli kovuşturma açılmış ve İcra Vekilleri 

Heyeti’nin 31 Aralık 1930 tarihli toplantısında: “…bu cürmün Cumhu-

riyet aleyhinde şümullü bir tertip olduğu hakkında kat'î emareler görülmüş bu-

lunmasına binaen Menemen kazası ile Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında 

1 kânunusani 1931 tarihinden itibaren bir ay müddetle idarei örfiye ilân olun-

masına karar verilmiştir.” denilmişti.
7
 İdare-i Örfiye Komutanlığına 2. 

 

5
 Hadisenin seyrinin izahı için Bkz. “Esas Hakkında İddianame”, TBMM ZC, D.3, İ.4, 

C 25, 25. İn’ikat, 2.2.1931, s.75-83; “Menemen Hadisesi”, Hâkimiyet-i Milliye, S.395, 

25 Kânûn-ı evvel 1930, s. 1; Ayrıca Bkz. Orhan Selim Kocahanoğlu, Menemen ve 

Kubilay Olayı, Temel Yayınları, İstanbul 2018, s.177-200. 

6
 Kemal Üstün, Menemen Olayı ve Kubilay, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1981, s.5-6. 

7
 “Menemen Kazasile Manisa ve Balıkesir Merkez Kazalarında İdarei Örfiye İlânı 

Hakkında Başvekâlet Tezkeresi”, TBMM ZC, C 24, 17. İn’ikat, 1.1.1931, Devre:3, İç-

tima:4, s.2.  
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Ordu Kumandanı Fahrettin (Paşa) Altay atanmış, 1 Ocak 1931 tari-

hinde asilerin yargılanması için 1. Ordu Kumandan Vekili Muğlalı 

Mustafa Paşa riyasetinde Divân-ı Harb-i Örfî teşkil edilmişti. Olayın 

nedenleri, gelişimi ve sonuçları hakkında somut bilgilere ulaşmak 

üzere geniş çaplı bir tahkikata girişilmişti. 2 Ocak 1931 tarihi itibarıyla 

Kubilay İlkokulu adını alacak olan şehit muallimin görev yaptığı Zafer 

İlkokulu boşaltılarak askerî mahkemenin emrine verilmiş ve 15 

Ocak’tan itibaren yargılamalar başlamıştı. Nihayetinde olayın Cumhu-

riyet’e ve inkılâplara karşı planlı bir başkaldırı hareketi olduğu kana-

atine varılmıştı. 3 Şubat’ta açıklanan mahkeme kararına göre serbest 

bırakılanlar olduğu gibi hapis ve idam cezası alanlar da olmuştu.
8
  

2. Hadiseye Gazi Mustafa Kemal’in ve Devlet Erkânının Tepkisi  

Menemen hadisesi ile Muallim Kubilay ile iki bekçinin katledil-

mesi başta Cumhurreisi Mustafa Kemal olmak üzere devlet erkânında 

büyük bir üzüntüye neden olmuştu. Menemen hadisesinin sebeple-

rini, aşamalarını ve sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Aralık 1930 

tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda Gazi Mustafa Kemal’in riyasetinde 

bir toplantı yapılmıştı. Toplantıya BMM Reisi Kâzım (Özalp) Paşa, 

Başvekil İsmet (İnönü) Bey, Erkân-ı Harbiye Reisi Müşir Fevzi (Çak-

mak) Paşa, Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya, Ordu Müfettişlerinden Fah-

rettin (Altay) Paşa katılmıştı. Öğleden önce başlayan toplantı ara veril-

meksizin 18.30’a kadar sürmüştü. Olağanüstü bir önemle icra edilen 

toplantıda Menemen hadisesi ele alınmış, hükümete gelen tahkikat ra-

porları incelenmişti. Gazi Mustafa Kemal Menemen hadisesinde şehit 

 

8
 Oktay Özengin, Kubilay Olayı Tarihi 40 Gün, Mat Basım Hizmetleri, İzmir 2013, 

s.209-220. 
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düşen Zabit Vekili Kubilay’ın şehadetinden dolayı Fevzi Paşa vasıta-

sıyla orduya taziyelerini bildirmişti.
9
 Gazi'nin orduya merasimle oku-

nan mektubu şu şekilde idi:
 10

  

“Menemen’de ahiren vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit 

Vekili Kubilay Bey’in vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten cumhuri-

yet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Bey’in şehadetinde mürtecilerin gös-

terdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tas-

vipkâr bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak 

bir hadisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen; dâhilî her politika ve ih-

tilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabiti-

nin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandaşlar tarafından yalnız 

hürmetle karşılandığına şüphe yoktur. 

Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim et-

miştir. İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman zabit veki-

linin uğradığı tecavüzü milletin bizzat cumhuriyete karşı bir suikast telâkki 

ettiği ve mütecasirlerle, müşevvikleri ona göre takip edeceği muhakkaktır. 

Hepimizin dikkati bu mes’eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve 

hakkile yerine getirmeğe matuftur. 

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve cumhuriyetin mefkûreci mu-

allim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet haya-

tiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.” 

Gazi Mustafa Kemal’in Menemen’de katliamın sorumlularının ce-

zaları infaz edilirken Batı Anadolu’ya bir seyahate çıktığı görülmekte-

dir. Bu seyahatin zamanlaması tabii olarak manidardır. Onun halkın 

içine karışarak gerek hadiseye ilişkin tepkileri gözlemlemesi gerekse 

hadisenin önem arz eden sebep ve sonuçları hakkında halk ile duygu 

 

9
 Dolmabahçe’deki Dünkü Tarihî İçtima”, Cumhuriyet, 28 Kanûn-ı evvel 1930, s.1: 

“İzmir Havalisinde”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3399, 29 Kanûn-ı evvel 1930, s.1-2; “Sa-

raydaki İçtima”, Akşam, S.4389, 29 Kânûn-ı evvel 1930, s.1. 

10
 “Gazi Hz. Kublay Bey’in Şehâdeti Dolayısile Cumhuriyet Ordusunu Taziyet Etti”, 

Hâkimiyet-i Milliye, S.3399, 29 Kanûn-ı evvel 1930, s.1; “Gazi Hz. Cumhuriyet Or-

dusunu Taziyet Etti”, Akşam, 29 Kanûn-ı evvel 1930, S.4389, s.2.  



 MENEMEN HADİSESİ VE ÖĞRETMEN KUBİLAY’IN 

KATLİNE TÜRK KAMUOYUNDAN YÜKSELEN 

TEPKİLER 

607 

 

 

ve düşüncelerini paylaşması hadisenin yakın bir takipçisi olduğunu 

gösteren bariz birer gösterge niteliğindedir.  

Fevzi Paşa da Cumhurreisinin orduya taziyetnamelerinin bütün 

kıtalara ve müesseselere zabit ve neferler ile düzenlenecek “merasim-

i mahsusa” ile okunmasını tamim etmişti. Takiben şunları belirtmişti:
 

11
 

“Bu kahraman arkadaşımızın şehadetinden dolayı teessürlerimi ifade 

ederken, bu aziz şehidin ruhunu tebcilen zatî taziyetlerimin de bütün ordu 

arkadaşlarıma iblağını ayrıca rica ederim.” 

Hadise TBMM’nin de gündeminde yer almış, bu sırada 

TBMM’de Denizli Milletvekili Mazhar Müfit (Kansu) Bey ve 43 arka-

daşının Menemen’deki irticai gelişmeler dolayısıyla Hükümetin ne 

gibi tedbirler aldığına ve alacağına dair bir suali söz konusu olmuştur. 

Başvekil İsmet (İnönü) Bey bu suale cevap verirken şunları ifade et-

mişti:
 12

  

“Hepimiz ailelerimizde yetişdirdiğimiz çocuklardan bir kurban vermiş 

olduk. Hepimiz bu kurbanda vatan için büyük ümitlerle yetiştirilen genç 

ve kahraman zabitlerden vatandaş elile feda edilmiş bir şehit (vaziyeti) 

gördük. Bir taraftan teessür ve teellüm zaptolunmaz bir halde iken, diğer 

taraftan da devlet memuru ve Büyük Millet Meclisi karşısında mes'ul 

adamlar sıfatile, hadisenin mahiyet ve hakikatini tetkik etmek mecburiye-

tinde bulunduk… Adlî tahkikatla tesbit olunan bu tertibin hareket safha-

sında öne sürülen müddiası din davası idi. Yani yüzlerce seneden beri dini 

siyasete alet ittihaz eden bütün hareketlerin bir tekerrürü görülüyordu. El-

bette bunu tertip edenlerin din perdesi arkasında takip ettikleri birtakım 

maksatları vardı. Bu maksatlardan bir kısmını belki bizzat hareket edenler, 

 

11
 “Gazi Hz. Kublay Bey’in Şehâdeti Dolayısile Cumhuriyet Ordusunu Taziyet Etti”, 

Hâkimiyet-i Milliye, S.3399, 29 Kanûn-ı evvel 1930, s.1.  

12
“Denizli Meb'usu Mezhar Müfit Bey ve 43 Arkadaşının Menemen’deki İrtica Vak'ası 

Dolayısile Hükümetin Hâdise Hakkında Ne Gibi Tedbir Aldığına ve Alacağına Dair 

Sualine Başvekil İsmet Paşa’nın Şifahî Cevabı”, TBMM ZC, C 24, 17. İn’ikat, 1.1.1931, 

Devre:3, İçtima:4, s.2-6. 
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cinayet yapanlar ve bu uğurda canlarını verenler biliyordu, bir kısım mak-

sadı belki onlar da bilmiyorlardı… Meselenin dini siyasete alet ittihaz eden 

safhasına nazarı dikkatimizi tevcih etmeliyiz. Bu safha biraz evvel dediğim 

gibi yüzlerce seneden beri tekerrür eden safhaların aynidir… Bu hareketler 

Devlet ve Cumhuriyet aleyhine filen tecavüz ve kast mahiyetindedir. Dinle 

dünya işlerinin ayrılması meselesinin ruhu buradadır. Lâyik idarede her-

kes itikat ve vicdaniyetinde her türlü maniadan ve memnuiyetten azadedir. 

Ancak vatandaşlar bunu siyaset vasıtası ittihaz ederek aharı icbar için veya 

Devletin idaresinde müessir olmak için kullanamazlar. İtikat ve vicdani-

yatta bu izahatı verirken ilâve etmeliyim ki kanunen memnu olan hareket-

lerin ihtiyarı ve memnu teşekküllerin faaliyeti kanuna karşı tecavüz ve cü-

rümdür…” 

Vali Muavini Fazlı ve Müdde-i Umûmi Kenan Beyler 28 Aralık 

1930 tarihinde Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya’yı ziyaret ederek yapıl-

makta olan tahkikat hakkında bilgi vermişlerdi. Şükrü Kaya, Mene-

men hadisesinin “derece-i şümulünü mahallinde tetkik için” beraberinde 

2. Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa ile Menemen’e gitmiş ve tahkikat ile 

bizzat ilgilenmişti.
13

 İstasyonda İzmir valisi ile kolordu ve fırka kuman-

danları, İzmir Müdde-i Umumisi, Kaymakam, belediye heyeti ve Me-

nemen CHF erkânı tarafından karşılanmıştı. Şükrü Kaya, Fahrettin 

Paşa ile doğruca kabristana gitmiş, hadisede şehit edilen zabit vekili 

Kubilay ile iki bekçinin kabirlerini ziyaret etmişti. Şehitlerin başı 

ucunda Şükrü Kaya şu hitabeyi irat etmişti:
 14

 

“Burada şerefle yatan bu şehitler, cehalet ve taassubun feci kurbanla-

rıdırlar. Size bunların huzurlarında taziyetlerimi teessürlerimi beyan ede-

rim. En çok teessüre şayan olan cihet; bu vaziyete kahramanlarına karşı 

yapılan feci cinayet muvacehesinde bazı kimselerin lakayt ve teşvikkâr bu-

lunmalarıdır. Cehalet ve taassubun önüne geçilmiyecek olursa ber gün va-

 

13
 “Dâhiliye Vekili Menemen’e Gitti”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3399, 29 Kanûn-ı evvel 

1930, s.2. 

14
 “Hükûmet Esaslı Tedbirler Aldı, Derhal Tatbik Edilecek”, Hâkimiyet-i Milliye, 

S.3400, 30 Kanûn-ı evvel 1930, s.1. 
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tanın ve cumhuriyetin de bu cehalet ve taassuba kurban gitmesinden kor-

kun. Bu şehitlere, inkılâp ve vatana karşı bu cinayeti irtibâp edenler cihette 

cezasız kalmıyacaklardır. Bu münasebetle millete sürülmek istenilen leke 

ve bize karşı yapılan taarruz ancak o zaman temizlenebilir!” 

Kabristandan sonra doğruca hadisenin cereyan ettiği meydanlığa 

gidilmişti. TBMM Reisi Kazım Bey irtica hadisesi hakkında gazeteci-

lere beyanatında: “Hükümet esaslı tedbirler almıştır, tedbirler derhal tatbik 

edilecektir. Mürteciler layık oldukları cezayı göreceklerdir.” demişti. 

Bu süreçte Maarif Vekili Esat (Sagat) Bey tarafından da Menemen 

irtica hadisesinde şehit olan Kubilay’ın ailesine ve mensup olduğu 

mektep adına İzmir Maarif Müdürlüğü’ne taziye telgrafları çekilmişti. 

Maarif Eminliklerine gönderilen bir talimat ile de Kubilay’ın vazife 

uğrunda gösterdiği fedakârlığın Türk gençliği ve muallimliği için ör-

nek teşkil ettiği vurgulanarak her derecede mekteplerde hadiseyi ta-

kip eden hafta içinde yurt bilgisi, tarih ve içtimaiyat derslerinde Kubi-

lay’ın yüksek fazileti ve vazife uğrundaki fedakârlığının talebeye anla-

tılması ve muallim mekteplerinde bu genç şehit için ihtifal yapılması 

talep edilmişti.
15

  

Görüldüğü üzere hadise üst düzey devlet yetkilileri tarafından şid-

detle kınanmış ve hassasiyetle ele alınmıştı. Gereken tahkikatın yapı-

larak suçluların cezalandırılması hususunda da derhal çalışmalara baş-

lanmıştı.  

3. Türk Kamuoyunun Tepkisi 

Kubilay’ın katli hadisesi Türk kamuoyunda ve vicdanında derin 

bir teessür uyandırmıştır. Bu nedenle hadiseye ülke sathında büyük 

çaplı tepkiler gösterilmiştir. Bu tepkiler Anadolu’nun en ücra köşele-

rine kadar yayılmıştır. Anadolu’nun dört bir yanından yükselen tep-

kiler çeşitli mahallerde düzenlenen büyük çaplı mitingler, ihtifaller, 

 

15
 “Maarif Vekilinin Teşkilata Bir Tamimi”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3400, 30 Kanûn-ı 

evvel 1930, s.3; “Maarif Vekilinin Tamimi”, Akşam, S.4390, 30 Kânûn-ı evvel 1930, 

s.2. 
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toplantılar, protesto gösterileri, hadiseyi kınayarak Gazi Mustafa Ke-

mal’e, Cumhuriyete, devlete ve hükümete güven ve itimat telkin et-

mek üzere gönderilen telgraflar, matbuatta hadisenin şiddetli bir şe-

kilde kınanması, zanlılara yönelik tahkikatın ve mahkeme celselerinin 

kamuoyu tarafından yakından takibi şeklinde olmuştur. 

3.1. Mitingler, İhtifaller, Toplantılar ve Protesto Gösterileri 

Menemen hadisesi ile Kubilay’ın katlini kınamak üzere Ana-

dolu’nun dört bir yanında çok sayıda vatandaşın katılımı ile mitingler, 

ihtifaller, protesto gösterileri düzenlenmiş, muhtelif toplantılar yapıl-

mıştır. Bu ekinlikler vesilesiyle halk cumhuriyete ve Türkiye’yi çağdaş 

ülkeler arasına taşıma gayesinde olan inkılâplara olan bağlılığını gös-

termiştir. 

3.1.1. Menemen’de ve Batı Anadolu’nun Diğer Bölgelerinden 

Yükselen Tepkiler 

Menemen’de meydana gelen menfur hadise nedeniyle Menemen 

Belediyesi 25 Aralık tarihini “Kubilay Günü” olarak kabul etmişti.
16

 

Bu şekilde hadisenin her yıl muhtelif etkinliklerle anılmasının önü 

açılmıştı. Hadisenin henüz sıcaklığını koruduğu söz konusu süreçte 

daha da önemli olarak geniş çaplı protesto gösterileri görülmektedir. 

Bu suretle Menemen'de Kubilay'ın mezarı başında 3 Ocak 1931 tari-

hinde İzmir ve Manisa gençliği İzmir Türk Ocağı’nın öncülüğünde 

Kubilay ve iki bekçinin katli ile sonuçlanan elim hadiseyi kınamak 

üzere büyük bir ihtifal yapılmıştı. İhtifale çevre bölgelerden ve civar 

vilayetlerden halkın, münevverlerin, esnaf cemiyetlerinin yoğun katı-

lımı söz konusu olmuştu.
17

 

Söz konusu günde istasyonda sıra ile tertip edilen büyük bir ihtifal 

alayı önde askerî bando olduğu halde polis, jandarma, kıtaatı askeriye 

ve izciler ve çelenk taşıyan kız ve erkek talebeler, muallimler, mektep-

 

16
 “Menemen’de Kublay Günü”, Akşam, 31 Kânûn-ı evvel 1931, S.4391, s.2. 

17
 “Menemen’de Muazzam Bir Miting Yapılacak”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3403, 2 

Kânûn-ı sânî 1931, s.3. 
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liler, vilayet ve civar kaza merkezlerinden gelen heyetler ve halk te-

şekkülleri Menemen'de hükümet meydanında Kubilay ve arkadaşları-

nın şehit düştüğü alana gelmişlerdi. İzmir ve Manisa gençleri şehitle-

rin mezarı başında inkılâbı korumaya azmettiğini ve bu uğurda kanını 

akıtmaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti. Mürteci Şeyh Mehmet tara-

fından Kubilay'a ilk kurşunun atıldığı mahalde bir manga asker tara-

fından ihtiram olarak üç defa havaya ateş edilmişti. Bundan sonra İz-

mir Milletvekili Vasıf (Çınar) Bey kürsüye çıkarak şu heyecanlı nutku 

irat etmişti. Nutkunda: “On gün evvel yeşil şeriat bayrağı altında burada 

atılan bir kurşun aziz bir zabiti ve iki fedakâr arkadaşını yere serdi. Din na-

mına, yeşil bayrak namına, şeriat namına atılan bu kurşunlar dün bu yurdu 

müdafaa için kurşun atan Türk zabitini yere serdi... Bunu öldüren kurşun 

vatanın ufuklarında dini ve şeriati daima kara bayrak gibi yükseltmek istiyen 

softaların, şeyhlerin süflî timsali idi.” diyerek bu menfur girişimi şiddetle 

kınamıştı.  

Vasıf Bey’in nutkunun ardından ilk tedrisat müfettişlerinden 

Asım Bey İzmir Türk Ocağı adına hararetli bir hitabede bulunmuştu. 

Bundan sonra ihtifal alayı Kubilay’ın muallimlik yaptığı mektebe git-

miş ve mektebin ismi “Kubilay”a dönüştürülerek levhası yazılmış, te-

zahürat eşliğinde mektebin kapısına asılmıştı. Burada İzmir mıntıkası 

Maarif Emini Fuat Bey heyecanlı bir hitabede bulunmuştu. Daha 

sonra şehitlerin defnedildiği kabristana gidilmiş, şehitlerin mezarla-

rına özel bir merasimle 40’a yakın çelenk konulmuştu. Kubilay’ın me-

zarı başında ordu adına genç bir zabit tarafından heyecanlı bir hita-

bede bulunulmuştu. Ardından muallim mektebinden bir talebe yaz-

dığı şiiri okumuştu. Bundan sonra bir hanım Manisalıların bu hadise-

den duydukları nefret hislerini ifade eden bir nutuk irat etmişti. Me-

nemen Belediye Reisi de hitabesini bitirdikten sonra merasime coşkun 

bir tezahürat ile son verilmişti.
 18

 Menemen Türk Ocağı Heyeti de 18 

 

18
 “Menemen'de Kublay'ın Mezarı Başında”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3405, 4 Kânûn-ı 

sânî 1931, s.2; “Menemen’de Yapılan İhtifalde Onbinlerce Halk Bulundu”, Akşam, 4 

Kânûn-ı sânî 1931, S.4395, s.1; “Menemen’de Yapılan Büyük İhtifâlde”, Vakit, 3 

Kânûn-ı sânî 1931, S.4666, s.2; “Aziz Cumhuriyet Şehidi”, Milliyet, S.1760, 3 Kânûn-

ı sânî 1931, s.2. 
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Mart 1931 tarihinde Menemen halkına hitaben bir beyanname neşret-

mişti. Bu beyannamede ocakların inkılâp karşısında üzerlerine aldık-

ları vazifeyi yapabilmeleri için halk kitlesinden neler beklendiği izah 

edilmişti.
19

 

Menemen’de olduğu gibi çevre bölge ve illerde de hadiseyi kına-

mak üzere muhtelif faaliyetler gerçekleştirildiği görülmektedir. Örne-

ğin Manisa’nın Kırkağaç kazasında 2 Ocak 1931 tarihinde Kubilay’ın 

ruhunu taziz için yağmurlu havaya rağmen halk büyük bir ihtifal yap-

mıştı. Menemen hadisesinden derin elem ve matemlere düşen cum-

huriyetperver bölge ahalisi benzer şekilde Alaçatı’da 6 Ocak’ta Cum-

huriyet meydanında, 8 Ocak’ta Çeşme’de Türk Ocağı’nın önünde, 9 

Ocak’ta da Akhisar Türk Ocağı meydanında toplanarak inkılabı canı 

pahasına muhafazaya yemin etmiş, Türk ordusuna ve mefkûreci mu-

allimlere üzüntülerini dile getirmişti.
20

  

Uşak’ta 31 Aralık 1930 tarihinde muallim Kubilay'ın ruhunu tak-

dis ve “Menemen hadise-i melunesi”ni kınamak amacıyla beş binden fazla 

kişinin iştirak ettiği bir miting akdedilmişti.
21

 Balıkesir Türk 

Ocağı’nda da 2 Ocak 1931 tarihinde Kubilay'ı anmak için ocaklıların, 

muallimlerin ve zabitlerin katılımıyla büyük bir ihtifal yapılmıştı. Ha-

tipler “Türk inkılâbına karşı uzanan çirkin irtica hareketini” kınayan nu-

tuklar irat etmişlerdi.
22

 Kütahya’da da cumhuriyeti muhafazaya azme-

den halk ve gençlik 3 Ocak’ta Menemen hadisesini kınamak için bele-

diye önünde toplanmıştı. Heyecanlı nutuklar söylenmiş ve Cumhuri-

yeti bu gibi irticalara ve her tehlikeye karşı korumaya ahdedilmişti.
23

 

5 Ocak’ta Türk Ocağı’nda toplanan Denizlililer Menemen’de “Yeşil-

başlı yılanlar tarafından şehit edilen Kubilay ve arkadaşları”nı yâd etmiş ve 

 

19
 “Menemen Türk Ocağı Beyannamesi”, Vakit, S.4738, 19 Mart 1931, s.2. 

20
 “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3412, 11 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 

21
 “Uşak’ta Kublay İçin Miting”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3403, 2 Kânûn-ı sânî 1931, 

s.1. 

22
 “Balıkesir Türk Ocağı’nda Çok Heyecanlı Bir İçtima”, S.3495, Akşam, 4 Kânûn-ı 

sânî 1931, s.1. 

23
 “Milletinden Gazi’ye”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3406, 5 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 
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inkılâp düşmanlarını kınamıştı.
24 Türk milletinin istiklal

,
 refah ve saadetinin inkılâb

ın
 
ko-

runması ile mümkün olacağını dile getiren binlerce 
Bergama

lı
 
ise 7 

Ocak’ta 
bir miting akdederek Menemen 

hadisesini kınamış ve 
inkılâbın 

korunması için 

yemin ederek Gazi Mustafa Kemal’e tazim ve sevgilerini bildirmiş-

lerdi.
25 

Aydın’da 8 Ocak’ta Kubilay’ın hatırasını anmak üzere Türk 

Ocağı meydanında toplanan gençlik irticayı kınayarak, Cumhuriyet ve 

inkılâp uğrunda hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını beyan et-

mişlerdi. Aydın halkının millî mücadele ve inkılâp tarihinde oynadık-

ları önemli rol ve cumhuriyet rejimine yakın ilgileri saatlerce süren 

coşkun nutuklarla açıklanmıştı.
26

  

3.1.2. Ankara’dan Yükselen Tepkiler  

Ankara yeni Türk Cumhuriyeti’nin başkenti olması hasebiyle si-

yasi ve sosyal olaylarda da önemli ve yönlendirici bir merkez olarak 

kamuoyunun nabzını tutma özelliğine sahipti. Üst düzey devlet yetki-

lileri ve kurumlarının yanı sıra gönüllü kuruluşlar da Menemen hadi-

sesi ile Kubilay’ın katlini kınayan etkinliklerde ön saflarda yer almış-

lardı. Bu anlamda Ankara Muallimler Birliği 30 Aralık 1930 tarihinde 

Kız Lisesi’nde bir saatlik bir toplantı yapmıştı. Maarif vekilinin de ha-

zır bulunduğu toplantıda Menemen hadisesi görüşülmüş, Kubilay 

hakkında maarif müsteşarı ve muallimler nutuklar söylemişler ve ne-

tice olarak Gazi Mustafa Kemal’e gönderilen telgrafta: “Türk Cumhuri-

yeti uğrunda her Türk muallimi büyük kurtarıcının gençliğe hitabında işaret 

ettikleri veçhile içinde bulunduğu vaziyetin imkân ve şeratini düşünmiyerek 

vazifeye atılmak hususunda Kublay gibi harekete ahdetmiştir.” denilmişti. 

Elim bir irtica hadisesine bulaşan Menemen adını vatan coğrafyası 

 

24
 “Bütün Memlekette”, Vakit, 3 Kânûn-ı sânî 1931, S.4667, s.8; “Yurttan Akisler”, 

Hâkimiyet-i Milliye, S.3407, 6 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 

25
 “Milletinden Gazi’ye”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3409, 8 Kânûn-ı sânî 1931, s.4. 

26
 “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3412, 11 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 
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içinde artık işitmek istemeyen muallimler, mefkûre şehidi arkadaşla-

rının hatırasına hürmeten kasabaya ‘‘Kubilay” adının verilmesini iste-

mişlerdi.
27

 

Menemen hadisesini şiddetle kınayan ve Kubilay’a “eşsiz bir vatan 

evladı” olarak sahip çıkan belli başlı kuruluşlardan biri de Türk Ocağı 

olmuştu. Bu münasebetle 3 Ocak 1931 tarihinde Ankara Türk 

Ocağı’nda: “İnkılap Durmıyacak ve Yürüyecektir” sloganıyla büyük bir mi-

ting düzenlenmiş ve basındaki ifadesiyle: “Yalnız heyecan değil, gençliğin 

azim ve kararını da ifade eden bir miting” olmuştu. Mitingi Yusuf (Akçura) 

Bey vakur ve muallim sesiyle başlatmıştı. Maarif Vekili Esat (Sagat) 

Bey muallimlere taziyeler, gençliğe nasihatler sunarken çok alkış almış 

ve: “Türk milletini istiklaline, istikbaline ilelebet sahip ve hâkim olmaktan me-

denî âlemde bir millet olarak yaşamaktan hiçbir kuvvet men edemiyecektir.” 

şeklindeki söylemiyle halka güven telkin etmişti.
28 

Esat Bey konuşma-

sını: “Yükselsin aziz Cumhuriyetimiz! Yükselsin de şenlensin güzel Türkelimiz, 

var olsun Ulu Rehberimiz Gazimizle milletimiz ve kalbi ümitle, azimle, imanla, 

vatan ve cumhuriyet aşkile ateşile dolu olan gençligimiz.” sözleriyle sonlan-

dırmıştı. 

Maarif Müsteşarı Mehmet Emin (Yurdakul) Bey açık cümlelerle 

hadiseyi anlatmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. Mehmet Emin Bey’in 

irat ettiği hitabede: “Kublay’ın ölümü bugünkü gençlik için olduğu kadar 

yarın yetişecek nesil için de bir fedakârlık numunesidir. Büyük Gazi’nin işaret 

ettiği gibi ‘imkân ve şeraiti düşünmeksizin’ vazifenin emrettiğini yaptı. Bu ha-

reket en yüksek bir ahlâkiyetin timsalidir. Yarın vazifenin kudsiyetini çocukla-

rımıza anlatacak olan arkadaşları ondan da bahsedecekler, onu da örnek gös-

tereceklerdir…” demişti. 

Lise Müdürü Mithat Bey, ülkedeki bütün muallimler adına hadi-

seden dolayı muallimlerin duyduğu iftiharı mütevazı ve vakur sesiyle 

ifade etmişti. Muallim Kemal Ergun Bey, Ankara muallimleri adına 

 

27
 “Ankara Muallimler Birliği Dün Akşam Mühim Bir İçtima Akdetti”, Vakit, S.4391, 

31 Kânûn-ı evvel 1930, s.2; “Ankara Muallimlerinin Kararı”, Vakit, S.4463, 31 

Kânûn-ı evvel 1930, s.5.  

28
 “Ocakta Miting”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3405, 4 Kânûn-ı sânî 1931, s.4. 
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uzun ve heyecanlı bir hitabe irat etmişti. Heyecanını şiir halinde ifade 

eden Behçet Kemal (Çağlar) Bey ise “Kubilay’ın Ruhuna” adlı şiirinin 

ardından 
29

 Hamit Macit (Selekler) isminde bir genç şair de “Asker, 

Muallim ve Ocaklı Kubilay İçin” başlıklı şiirini alkışlar arasında bitirdik-

ten sonra Şair Necip Fazıl (Kısakürek) Bey, basında çıkan şekliyle “Baş-

tanbaşa hamle, heyecan ve sinir olan hitabe”sini irat etmişti. Gençliği hare-

kete davet eden sözleri uzun alkışlarla hararetle tasvip edilmişti. Necip 

Fazıl Bey’in nutkunda temas ettiği hususların bir kısmı şu şekilde idi:
30  

“Ne 31 Mart, ne Şeyh Sait isyanı, ne Ağrı hareketi mahiyet ve ruh 

olarak Menemen hadisesile boy ölçüşemez. Hâlbuki bunlarda daha çok kan 

aktı. Hıyanet daha geniş bir sahada ayaklandı. Boy ölçüşemez, zira bunlar 

irticaın basit, adi bir kalkışından, kötü bir fırsatçılık hareketile bir tali dö-

nüşünden başka bir şey değildir. Bu defa böyle olmıyor, meyus, bedbin, 

çürük, hamlesiz zan ettiğimiz irtica, bir hadisenin mikyas ve kitlesine sığ-

dırmadığı kast ve gayzini bir gencin kesilen başına sığdırabiliyor...” 

Necip Fazıl bu hitabesiyle söz konusu irtica hareketinin küçük gö-

rünmekle birlikte tarihî kökenleri ve istikbale etkileri bakımından son 

derece önem arz eden bir hadise olduğunu dile getirmişti. 

Enver Behnan (Şapolyo) Bey, feci hadiseyi açık bir ifade ile anlat-

tıktan sonra gençliğin duyduğu üzüntüyü ve göstereceği tepkiyi alkış-

lar arasında: “Her ölünün arkasından yas tutulur. Bazen öyle yüce ölüler 

vardır ki onlar millî vicdanlara bir iftihar, bir mefkûre aşılıyarak kaybolurlar. 

Giderler.... İşte (Fehmi Kubilay) yasını tutturmıyanların başında millî bir kah-

raman.” diyerek Kubilay’ın şehadetinin taşıdığı anlamı izah etmişti.  

Hıfzı Oğuz (Bekata) Bey, gür sesine heyecanının bütün kudretini 

vererek “taassubun çirkin yüzüne gençliğin asil infialini” alkışlar arasında 

haykırmıştı. Hıfzı Oğuz Bey hitabesini tamamladıktan sonra gençlik 

 

29
 “Gençlik Dün Ocakta Kublay'ı Taziz ve irticai Tel'in Eden Miting Yaptı”, Hâkimi-

yet-i Milliye, S.3405, 4 Kânûn-ı sânî 1931, s.1; “Kubilay’ın Ruhuna”, Hâkimiyet-i 

Milliye, 5 Kânûn-ı sânî 1931, S.3406, s.1. 

30
 “Gençliğin Mitingi”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3406, 5 Kânûn-ı sânî 1931, s.4. 
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adına Kubilay’ın hatırasını ebedileştirmek üzere Menemen'de ve An-

kara’da büyük birer abide inşa edilmesini teklif etmişti. Bu teklif uzun 

alkışlarla kabul edilmişti.
31

 

Miting sonlanırken Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey’in: “Şehit 

Kublay, el ele vermiş binlerce hürriyet şehitlerinden biridir.” ifadesiyle başla-

yan nutku dinlenmişti. Hamdullah Suphi Bey’in Türk toprakların-

daki irtica hareketlerinin seyrine ve tarihine yer verdiği konuşmasın-

dan sonra miting heyeti şu karar suretini kabul ederek dağılmıştı:
32 

 

‘‘Bugün Türk Ocağı’nda Kublay’ın kesik başı ile vücuda gelen zemz 

etrafın da toplanan muhtelif mesleklere mensup bizler inkılâbın hedefle-

rine doğru cereyanını kimsenin durduramıyacagını, yüz seneden beri her 

irticaa karşı muzaffer olan teceddüt ve inkılâbın şimdi de büyük rehberi 

arkasında seyrine devam edeceğini kaydederek bu asil bayrağı elden asla 

düşürmiyeceğimize ahdeder ve bu ahdımızın ilân edilmesine karar veririz.’’ 

Şehit Muallim Kubilay'ı anmak üzere Ankara’da düzenlenen bü-

yük çaplı bir diğer etkinlik “Matem Gecesi” adı ile Gazi Muallim Mek-

tebi’nde düzenlenmişti. Etkinlikte Kubilay'ın bir arkadaşı ona ait hatı-

ralarını anlatmış ve bir muallim konferans vermişti.
33

  

Ankara gençliği de Menemen’deki irtica hadisesini kınama ve ola-

yın kurbanları Kubilay ve arkadaşlarının hatırasını anmak için Hâki-

miyet-i Milliye meydanında 10 Ocak 1931 tarihinde büyük bir miting 

yapmıştı. Miting günü meydan tamamıyla dolmuştu. Halk ve gençlik 

irticanın kınanması için gösterilen tezahürata büyük bir samimiyet ve 

derin bir ilgi göstermişti. Mitinge Ankara mekteplerinden gönderilen 

talebeler ile Riyaseticumhur Orkestrası da iştirak etmişti. Halk mızıka 

ile beraber İstiklâl Marşı’nı söylemişti. Bütün meydan adeta tek bir 

 

31
 “Türk Ocağında Mitingde Gençliğin Düşündükleri ve Söyledikleri”, Hâkimiyet-i 

Milliye, S.3407, 6 Kânûn-ı sânî 1931, s.3. 

32
 “Ocakta Miting”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3405, 4 Kânûn-ı sânî 1931, s.4; “Binlerce 

Ocaklının Kalbi Kubilay İçin Çarptı”, Milliyet, S.1760, 3 Kânûn-ı sânî 1931, s.1, 5. 

33
 “Gazi Muallim Mektebinde Kubilay Gecesi”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3403, 2 Kânûn-

ı sânî 1931, s.4. 
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adam gibi konuşan ve hisseden binlerce vatandaşın üzüntü ve heye-

canı ile dolmuştu. Sonra halka Kubilay’ın resimleri dağıtılmıştı. Bu su-

retle daha da artan heyecandan ilk olarak söz alan Hukuk Mektebi 

Müdürü ve Hukuk-ı Düvel Müderrisi Cemil Bey Türk gençliğinin 

Cumhuriyete kastedeceklere karşı ant içtiğini belirtmişti. Ardından 

Müderris Yusuf (Akçura) Bey irat ettiği nutukta: “Müncisi olan şehitleri 

ve azizleri olan bir idealin yaşayıp hâkim olacağını” söylemiş ve: “Beşeriyet 

tarihi bunu böyle gösteriyor, zira idealimiz milliyet, cumhuriyet ve laiklik idea-

limizde yaşıyacak, yayılacak ve gittikçe genîşliyerek hayatta asırlarca geri kalan 

mazlum Şark’ı aydınlatacak ve kurtaracaktır.” diyerek sözlerini bitirmişti. 

Müderris Veli Bey’in ardından Hukuk mektebi talebelerinden 

Rabia Hanım söylediği nutukta Türk kadınının bu facia karşısında 

duyduğu büyük acıya temas ederek Kubilay’ın başı kesilirken kayıtsız 

ve seyirci kalanların ruh hâllerini anlamakta zorluk çektiğini söyle-

mişti. Takiben de: ‘‘Orada bulunmak ve Kubilay’a kastedenlerin boğazlarına 

sarılarak bu canilerin boğazlarında Türk kadınının tırnaklarının izini bırak-

mak isterdim.” diyerek irticaya karşı kinini dile getirmişti.
 34

  

3.1.3. İstanbul’dan Yükselen Tepkiler 

Menemen’de baş gösteren irtica hareketi İstanbul’da da derin bir 

nefret ve üzüntü uyandırmıştı. Nitekim söz konusu hadiseyi kınamak 

üzere İstanbul’daki yüksek tahsil gençliği 1 Ocak 1931 tarihinde Da-

rülfünun meydanında büyük bir miting yapmıştı. Miting günü bütün 

Darülfünun gençliği orta ve ilk tahsil talebesi, kadın, erkek kalabalık 

halk kitleleri meydanı doldurmuştu. Her fakülte adına müderris ve 

talebelerden hatipler nutuklar söylemiş, hadiseyi kınayarak Kubilay’ın 

hatırasını anmışlardı. Gençliğin millete beyannamesi: “Cumhuriyeti 

azmü iymanla yaşatacağız!” sloganıyla ortaya atılmıştı. Gazi Mustafa Ke-

mal’in gençliğe emanet ettiği cumhuriyetin Türk vatanında ilelebet 

yaşayacağı ve irtica kuvvetlerinin her daim ezileceği dile getirilmişti. 

 

34
 “Büyük Miting”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3408, 7 Kânûn-ı sânî 1931, s.1; “Ankara 

Gençliği Dün İnkilâba Sadakatini Çok Asil Tezahüratla Teyit Etti”, Hâkimiyet-i Mil-

liye, S.3413, 12 Kânûn-ı sânî 1931, s.1-2; “İrtica Bir Kere Daha Lânetle Anıldı”, Mil-

liyet, S.1768, 11 Kânûn-ı sânî 1931, s.6. 



618 EROL EVCİN  

 

 

Nutuklardan sonra talebe ve halk ellerinde bayraklar ve: “Kahrolsun 

kara kuvvet”, “Gençlik inkilabın ve cumhuriyetin bekçisidir”, “İrtica vatana 

hıyanetin en büyüğüdür”,” ‘‘Gençlik kara kuvveti ezen demir pençedir”, “Genç-

liğin umdesi olan Cumhuriyete el uzatan ezilir” ibareli levhalarla büyük bir 

alay halinde Darülfünun meydanından hareketle Divanyolu, Ankara 

caddesi, vilayet konağı önünden geçerek Eminönü’ne gitmişlerdi. Bu-

rada da talebe tarafından hadiseyi kınayan nutuklar söylenmiş ve ora-

dan da Taksim abidesine gidilmiş ve Cumhuriyet Abidesine çelenkler 

konmuştu. Halk her tarafta: “Yaşasın Gazi, kahrolsun irtica” sedaları ile 

gençliğin tezahüratına iştirak etmişti. Yüksek tahsil gençliği mitingden 

sonra Türk milletine hitaben şu beyannameyi neşretmişti:
35

  

‘‘Menemen’de çıkan son irtica hadisesi dolayısıyle Türk milletinin 

genç evlatları; derin heyecan ve asabiyet içinde bu hareketi nefret ve telinle 

karşılarız. Cumhuriyete taarruz etmek ve Türk heyeti içtimaiyesinin terakki 

ve tekâmülüne set çekmek istiyenlerin hareketleri daima, bir kaya gibi ra-

sanetle yükselecek olan Türk gençliği önünde hüsranla eriyecektir. Bu me-

şum hadisenin vukuunda vicdanlarının seslerini susturanlar bilmelidirler 

ki bu memleketin içinde şuuru ile, vicdanile, mantıki ile hareket eden bir 

gençlik ve ilim kütlesi vardır. Bugünkü Darülfünun meydanında tertip 

ettiğimiz mitingle bunu büyük Türk milletine ilan ediyoruz. Türk gençli-

ğine emanet edilen cumhuriyeti her zaman büyük bir azmü iymanla yaşa-

tacağız. Muhtaç olduğunuz kuvvet Türk’ün damarlarındaki asil kanda 

mevcuttur.” 

İstanbul’daki bir diğer etkinlik İstanbul muallimleri tarafından 1 

Ocak 1931 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sultanahmet’teki birlik mer-

kezinde toplanan muallimler irtica hadisesi neticesinde bir muallimin 

şehit edilmesi karşısında duydukları üzüntüyü dile getirmişlerdi. İr-

tica tehlikesi çerçevesinde muallimlere düşen görevler hakkında gö-

rüşmüşlerdi. Toplantıda Darülfünun müderrislerinden Şekip ve 

Hüsnü Hamit Beyler ile Maarif Emini Muzaffer Bey ve muhtelif 

 

35
 “Gençliğin Mîllete Beyannamesi”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3403, s. 2 Kânûn-ı sânî 

1931, s.3; “Türk Gençliği Pek Coşkun Bir Tezahürât Yaptı”, Milliyet, S.1758, 1 

Kânûn-ı sânî 1931, s.1,7. 
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zümre mekteplerine mensup muallimler bulunmuşlardı. Takiben 

Edebiyat Fakültesi Reisi Müderris Fuat (Köprülü) Bey kürsüye gele-

rek Kubilay’ın muallim kimliği üzerinde durmuş ve: “Bu bizim için bir 

noktai nazardan göğsümüzü iftiharla şişirecek bir şeydir çünkü muallimlerin 

icap ettiği dakikada hayatlarını fedadan çekinmediklerini gösteriyor. Halkı 

muhtelif vasıtalarla tenvire, inkılâp mefkûresini telkine çalışmak muallimlerin 

vazifesidir.” diyerek muallimlerin inkılâbın korunması hususunda oy-

nadıkları role temas etmişti. 

Takiben Maarif Emini Muzaffer, Kâzım Nami, Hilmi Ziya Beyler 

ve söz alan diğer muallimler kürsüye gelerek nutuklar ve muallimlere 

düşen vazifeler hakkındaki fikirlerini söylemişlerdi. Hamit Bey’in öne-

risiyle Kubilay’ın ailesine bütün muallimler adına taziyet beyan edil-

mesi ve toplantıda tespit edilen noktaların bir beyanname ile matbuata 

verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sırada bir muallimin teklifi üzerine de 

Kubilay’ın ailesine muallimler tarafından yardımda bulunulması ka-

bul edilmişti.
36

  

Menemen hadisesi münasebetiyle İstanbul’daki Türk Kadın Bir-

liği de bir toplantı düzenlemiş ve Birlik Reisesi Lâtife Bekir Hanım 

Türk kadınlığının irtica hareketini son derece nefretle karşıladığını 

belirtmişti. Takiben hadiseyi kınayan bir beyanname yayımlamıştı. Be-

yannamede irtica hadisesinden nefretle bahsedildikten sonra: “Hudut-

ları uğruna binlerce evlât kanı akıtmış olan Türk kadınının son şehitlerine 

ilâve ettiği inkılâp ve iştihat kurbanı Kubilây Bey’in şehadeti karşısında bütün 

Türk analarını taziye ve teselli eder.” denilmişti.
37

 

3.1.4. Anadolu’nun Diğer Bölgelerinden Yükselen Tepkiler  

Menemen hadisesi ve Kubilay’ın katli, hadisenin cereyan ettiği 

Batı Anadolu bölgesi ile Ankara ve İstanbul gibi önemli merkezlerin 

 

36
 “İstanbul Muallimlerinin Menemen Hadisesi İçin Yaptıkları İçtima”, Vakit, S.4665, 

2 Kânûn-ı sânî 1930, s.2. 

37
 “Kadın Birliği’nin Beyannamesi”, Vakit, S.4665, 2 Kânûn-ı sânî 1930, s.2; “Kadınlar 

İrticaı Telin Ediyor”, Milliyet, 1 Kânûn-ı sânî 1931, s.7; “İstanbul Muallimlerinin He-

yecanlı İçtimaı”, Milliyet, 2 Kânûn-ı sânî 1931, s.7. 
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yanı sıra Anadolu’nun batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine ka-

dar birçok yerde de büyük tepkilere yol açmıştı. Bu münasebetle bir-

çoğu Türk Ocağı’nın öncülüğünde olmak üzere ülkenin dört bir ya-

nında büyük çaplı mitingler, ihtifaller ve protesto gösterileri düzen-

lenmişti.  

Örneğin Sivas’ta Menemen hadisesi münasebetiyle 2 Ocak 1931 

tarihinde büyük bir miting yapılmıştı. Cumhuriyete ve inkılâp hare-

ketine yönelen bu utanç verici saldırıya karşı Sivas halkının nefretini 

göstermek ve olayı kınamak üzere yapılan bu mitingde hararetli nu-

tuklar söylenmişti. Özellikle Numune Hastanesi Operatörü Dr. Mem-

duh Necdet Bey’in nutku Sivas halkının hislerine tercüman olmuştu. 

Dr. Memduh Necdet Bey’in nutku şu şekilde idi:
38

  

“Namaz kılmak isteyenleri kılmaktan alıkoyan var mı?... Oruç tutmak 

istiyenlerin ağızlarına zorla kim yemek sokuyor?... Camilerin kapuları ar-

dına kadar açık değil midir?... İçerilerine girip Allâh’a yüz tutmak istiyen-

leri menedeni gösterebilir misiniz?.. .Şeraiti kim kimden istiyor?... Onu 

alıp saklayan, cebine koyan mı var ki birtakım beyinsizler, birtakım yobaz-

lar ikide bir şeriat isteriz diye bağırıyorlar. Kör müdürler ki, şu minarelerin 

göklere yükselen düz gövdelerini görmiyorlar?... Sağır mıdırlar ki, onların 

üzerinde günde beş vakit ezan okuyan müezzinlerin seslerini işitmiyorlar?” 

Mardin’de de 3 Ocak’ta Türk Ocağı’nda o güne kadar görülme-

yen büyük bir kalabalık Menemen hadisesini kınamak üzere toplan-

mıştı. Bu şekilde Cumhuriyet’e ve inkılâplara başkaldırmış olanlar, ir-

ticanın failleri ile tahrik ve teşvikçileri nefretle ve lanetle kınanmıştı. 

Şehitlerin hatıraları saygı ve hürmetle anılmıştı. Mardin Muallimler 

Birliği Reisi tarafından söylenen nutuk vesilesiyle de irtica hadisesi 

karşısında duyulan üzüntü dile getirilmişti.
39

 

 

38
 “Sivas’ta İrticaın Tel’ini”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3407, 6 Kânûn-ı sânî 1931, s.3. 

39
 “Menemen Faciası Bütün Memlekette Tel’in Ediliyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 

S.3410, 9 Kânûn-ı sânî 1931, s.4; “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, 

S.3412, 11 Kânûn-ı sânî 1931, s.2; “Mardin’de İçtima”, Akşam, S.4395, 4 Kânûn-ı sânî 

1931, s.2. 
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Menemen’de başkaldıran irtica hadisesi neticesinde büyük bir 

elem ve üzüntüye düşen Antalya gençliği ise 5 Ocak’ta Antalya’da me-

murların, mekteplerin, talim heyetinin, bütün müesseselerin, cemiyet-

lerin ve büyük bir halk kitlesinin katılımıyla Türk Ocağı’nda bir top-

lantı akdetmişti. Toplantıda irtica hareketi ayıplanmış ve kınanmış, 

Türk Cumhuriyeti’ne bağlılık ve sadakat teyit edilmiş ve gençliğe ema-

net edilen ülke topraklarını canla başla her zaman korumak ve savun-

mak için Kubilay’ın ruhuna yemin edilmişti. Takiben Gazi Mustafa 

Kemal’e ve Erkân-ı Harbiye Reisine taziyet telgrafları çekilmişti. Kas-

tamonu ve kıyı kazası İnebolu’da irtica hadisesini kınamak maksadıyla 

Türk Ocağı tarafından düzenlenen mitinglere bütün halk iştirak et-

mişti. 5 Ocak’ta hatipler tarafından hararetli ve heyecanlı nutuklar 

söylenmiş, mürteciler nefretle kınanmış, Cumhuriyet’e ve inkılâplara 

bağlılık teyit edilmişti. Menemen’e “Kubilay” ismi verilmesi kararı il-

gili makamlara bildirilmişti. Bu münasebetle Gazi Mustafa Kemal’e, 

Erkânı Harbiye’ye, Başvekâlet ile Maarif Vekâleti’ne taziyet telgrafları 

çekilmişti.
 40

  

Çanakkale’de 9 Ocak 1931 tarihinde mektep meydanında topla-

nan kadın ve erkek bütün Çanakkale halkı ve gençliği “hain kara kuv-

vete” karşı açık bir şekilde nefretini dile getirmiş ve Cumhuriyetin mu-

hafazası uğrunda gerektiği takdirde kanını akıtmaya ant içmişti. Mi-

tingde Cumhuriyeti yıkmak maksadıyla Menemen’de ortaya atılan “al-

çak kara kuvvet”in bu menfur irtica hareketinin siyasî emellerine eriş-

mek için dini alet eden bazı bedbahtların eseri olduğuna şahit olun-

duğu vurgulanmıştı. Kubilay’ın Cumhuriyetin muhafazası uğrundaki 

candan fedakârlığına karşı maruz kaldığı canavarca saldırı konusunda 

duyulan üzüntü dile getirilmişti. Söz konusu irtica hareketinin Batı 

Anadolu’nun ortasında Millî Mücadele döneminde Yunan işgali ne-

deniyle birçok acıya şahit olan Menemen’de olması üzüntüyü bir kat 

daha artırıyordu. Failleri ortaya çıkarmak ve millet için büyük bir so-

run teşkil eden bu “kara kuvvet”in bir daha başkaldıramayacak şekilde 

 

40
 “Yurttan Akisler”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3407, 6 Kânûn-ı sânî 1931, s.2; “Milletin-

den Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3411, 10 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 
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kökünün kazınması hususunda Hükümetin tedbirleri ve hassasiyeti 

takdir toplamıştı. Bu vesile ile de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal’e minnet ve şükran duyguları arz edilmişti. Ma-

latya’da ise Menemen’deki irticai hareketini kınamak üzere 9 Ocak’ta 

Türk Ocağı’nda münevver gençler ve muallimlerin katılımıyla yapılan 

toplantıda heyecanlı ve ateşli hitabeler irat olunmuştu. Söz konusu fa-

cianın kurbanı olan Kubilay ve iki arkadaşı hürmetle yâd edilmişti. 

Malatyalıların üzüntü ve taziyeleri ile cumhuriyet esaslarına ve ülke-

nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e bağlılık samimi duygularla ifade 

edilmişti.
41

 

Anadolu’nun muhtelif bölge ve şehirlerinden verdiğimiz bu ör-

neklerin yanı sıra 1930’un son 1931’in ilk günlerinde Kayseri, Konya, 

Kırıkkale, Kırşehir, Sivrihisar, Kandıra, Hendek, Adapazarı, Bolu, Es-

kişehir, Konya, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Giresun, Samsun, 

Çarşamba, Rize, Adana, Tarsus, Kilis, Bayındır, Bandırma, Tekirdağ, 

Edirne, Çorlu, Keşan, Bursa ve İnegöl gibi birçok bölgede de Mene-

men hadisesi ile Kubilay’ın katlini kınayan miting, ihtifal ve protesto 

gösterileri yapıldığı görülmektedir.
42

 

 

41
 “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3411, 10 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 

42
 “Eskişehir’de”, Milliyet, 30 Kânûn-ı evvel 1930, s.6; “Kandıra Mitingi’nde Verilen 

Kararlar”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3402, 1 Kânûn-ı sânî 1931, s.3; “Bergama’da Mi-

ting”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3403, 2 Kânûn-ı sânî 1931, s.4; “Memleketin Her Tara-

fından Teessür Telgrafları Geliyor”, Hâkimiyet-i Milliye, s.3404, 3 Kânûn-ı sânî 

1931, s.4; “Milletinden Gazi’ye”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3406, 5 Kânûn-ı sânî 1931, 

s.2; “Yurttan Akisler”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3407, 6 Kânûn-ı sânî 1931, s.2; “Hen-

dek’te İriticaa Karşı Miting”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3409, 8 Kânûn-ı sânî 1931, s.4; 

“Menemen Faciası Bütün Memlekette Tel’in Ediliyor”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3410, 

9 Kânûn-ı sânî 1931, s.4; “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3411, 10 

Kânûn-ı sânî 1931, s.2; “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3412, 11 

Kânûn-ı sânî 1931, s.2; “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3414, 12 

Kânûn-ı sânî 1931, s.4; “İrtica Vakasının Tel’ini”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3416, 15 

Kânûn-ı sânî 1931, s.4; “Giresun’da Miting, Amasya’da İhtifal”, Vakit, 8 Kânûn-ı sânî 

1931, S.4671, s.4; “Adapazarı’nda Menemen İrticaı Aleyhinde Miting”, Vakit, 9 

Kânûn-ı sânî 1931, S.4672, s.4; “Çorum’da Gençler İrticaı Tel’in etti”, Vakit, S.4673, 

10 Kanûn-ı sânî 1931, s.6; “Adana Muallimler Kongresi”, Vakit, S.4674, 11 Kânûn-ı 

sânî 1931, s.8; “Kilis Müftüsü İrticaı Tel’in Etti”, Vakit, 24 Kanûn-ı sânî 1931, S.4686, 

s.6; İsmet Üzen, “Çankırı’da Yayınlanan Gazetelere Göre Menemen Olayı”, ATAM 

Dergisi, Ankara, Temmuz 2012, s.52-53. 
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3.2. Anadolu’dan Devletin İlgili Mercilerine Gönderilen 

Hadiseyi Kınayıcı Telgraflar  

Ülkede büyük bir infial uyandıran Menemen hadisesi nedeniyle 

Anadolu’nun dört bir yanından, Türk Ocaklarından, muallimler bir-

liklerinden, belediyelerden ve birçok millî teşekkülden Hükümet mer-

kezine, TBMM Riyasetine, Dâhiliye Vekâleti’ne, CHF’ye, Türk Ocak-

ları taşra teşkilatından merkez heyetine ve Cumhurreisi Gazi Mustafa 

Kemal’e durumun yarattığı üzüntü muhtelif telgraflarla bildirilmişti.
43

  

Hükümet merkezine gönderilen kınama telgraflarından birkaç 

örnek verecek olursak, bu münasebetle Manisa’dan 31 Aralık 1930 ta-

rihinde bir telgrafta Menemen’de “mahalli ve tamamen mecnunâne mahi-

yette seyreden vahşi hadisenin” safha safha gelişimi gazetelerde görül-

dükçe Manisa halkının duyduğu derin üzüntünün daha da arttığı be-

lirtilmişti. Manisalıların “gizli ve esrarengiz köşelerde barınabilen birkaç sefil 

yüzünden” vilayetlerinin adının bu tür bir olaya karışması nedeniyle 

üzüntüleri bir kat daha artmıştı. Bu suretle doğrudan doğruya vatan 

aleyhine bir hareket olarak kabul edilen bu cinayet şiddet ve nefretle 

kınanmış, cumhuriyeti ve laik ilkeleri savunmak üzere bir bütün olun-

duğu vurgulanmıştı.
44

 Menemen’de meydana gelen irtica hadisesi Er-

zurumlular da derin bir üzüntü ve nefretle karşılanmıştı. Gönderdik-

leri telgraf vesilesiyle Erzurumlular kutsal addettikleri cumhuriyete 

karşı “ayak takımı serseriler” tarafından gerçekleştirilen bu hareketi şid-

detle kınamıştı. Bu suretle Türk milletinin kanı bahasına elde etmiş 

olduğu cumhuriyete ve dolayısıyla vatan ve millete hainlik eden ve sırf 

şahsi menfaatleri doğrultusunda hareket eden zanlıların en kısa za-

manda en ağır şekilde cezalandırılması talep edilmişti.
 45

  

 

43
 “Hadise Her Tarafta Nefret ve Asabiyet Husule Getirdi”, Akşam, 27 Kânûn-ı evvel 

1930, S.4387, s.2; “Teessür Telgrafları”, Vakit, S.4665, 2 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 

44
 “Manisa Halkı Tarafından Çekilen Telgraflar”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3403, 2 

Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 

45
 “Erzurum Halkı Mürtecileri Tel’in Ediyor”, Milliyet, 30 Kânûn-ı sânî 1930, s.6; 

“Menemen Faciası Bütün Memlekette Tel’in Ediliyor”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3410, 

9 Kânûn-ı sânî 1931, s.4. 
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CHF’ye ülkenin dört bir yanından gönderilen telgraflar da benzer 

özellikler göstermekteydi. Örneğin Isparta’dan gönderilen telgrafta 

Menemen hadisesinin faillerinin cumhuriyet düşmanı telâkki edilerek 

kınandığı, Finike’den gelen telgrafta çirkin bir irtica hareketine giri-

şen zanlıların cezalandırılmasının sabırsızlıkla beklendiği vurgulan-

mıştı.
46 

Türk Ocaklarının İzmir, Adana, Uşak, Kütahya ve Unköprü gibi 

muhtelif şubelerinden Ankara’daki merkez heyeti riyasetine de hadi-

seden dolayı duyulan üzüntü dile getirilmiş, hadiseyi kınamak üzere 

yapılan çalışmalara dair bilgiler verilmiş, Kubilay ve arkadaşlarının 

katli kınanmış ve Cumhuriyet’e ve inkılâplara bağlılık dile getiril-

mişti.
47

 Hukuk Mektebi profesörlerinden Sadri Maksudi (Arsal) Bey 

de 11 Ocak 1931 tarihinde Ankara Türk Ocakları merkezinde ‘‘Tari-

katten Cumhuriyet’e ve Menemen Zihniyetini Doğuran Hatalar” konulu mü-

him bir konferans vermişti.
48

 Yine Ankara Türk Ocakları Merkezi’nde 

9 Şubat 1931 tarihinde Maarif Vekâleti Vekili Talim ve Terbiye Dai-

resi Reisi İhsan Bey tarafından ‘‘Teceddüt Tarihimizde İrticaî Hareketler” 

hakkında bir konferans verilmişti. Konferanstan sonra Avrupa'da tah-

silini ikmal eden Musikî Muallim Mektebi muallimlerinden sanatkâr 

Cezmi Bey tarafından bir konser verilmiş ve lise gençleri tarafından 

bir perdelik piyes temsil olunmuştu. Konferans ve konserin radyo ta-

rafından da yayınlanması öngörülmüştü.
49

  

Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal’e de Menemen hadisesi müna-

sebetiyle çok sayıda teessür telgrafı gönderildiği görülmektedir. Me-

nemen hadisesi ile ortaya çıkan tehdidin Cumhuriyete ve inkılâplara 

ve bunları Türkiye’de tesis eden Mustafa Kemal’e yöneldiğine hiç 

şüphe yoktu. Bu anlamda Anadolu’nun dört bir yanından gelen telg-

raflarda bu düşüncenin izlerini görmek mümkündür. Bunlardan 

 

46
“İrtica Vakasının Tel’ini”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3416, 15 Kânûn-ı sânî 1931, s.4.  

47
 “Ocak ve İrtica”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3403, 2 Kânûn-ı sânî 1931, s.3. 

48
 “Konferans”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3410, 9 Kânûn-ı sânî 1931, s.1. 

49
 “Konferans”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3441, 9 Şubat 1931, s.1. 
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Edirne Kız Muallim Mektebi talebesi tarafından gönderilen telgraf şu 

şekilde idi:
50

 

‘‘Türk istiklaline ve Türkiye Cumhuriyeti’ne suikast yapmak isteyen 

leimleri bulundukları yerde tepeleyen ve bu yolda şehit düşen aziz meslek-

taşımız Kublay’ın namını bu akşam mektebimizde büyük bir heyecanla yâd 

ve tebcil ettik. Millî mefkûremizin tahakkuku uğrunda sarsılmaz bir ima-

nımız var. Çizdiğiniz yolda nihayetsiz bir şevk ve heyecan ile ve en kıymetli 

olarak yürüyeceğiz. Gençliğe hitabınız içimizdedir. Bütün kuvvetimizle ya-

rına hazırlanıyoruz. Ellerinizden hürmetle öperiz, muhterem babamız.” 

Manisa muallimleri “Cumhuriyet inkılabının kıymetini idrakten 

aciz bulunan birkaç sefil mürtecinin muhitlerinde meydana getirdik-

leri irtica hareketi” olarak değerlendirdikleri hadiseyi kınayarak, mef-

kûre uğrunda feci bir şekilde şehit düşen meslektaşları Kubilay’ın ha-

tırasını yâd etmek üzere 4 Ocak’ta Manisa Muallimler Birliği binasında 

toplanmışlar ve Gazi Mustafa Kemal’e hadiseden dolayı duydukları 

derin üzüntüyü bir telgrafla bildirmişlerdi. Bu vesile ile mukaddes ad-

dettikleri inkılâp hareketini son nefeslerine kadar savunmaya bir kere 

daha ahdetmişlerdi. Benzer şekilde Foça halkı adına Belediye Reisi 

Hilmi Bey, komşu bir kazada dini alet ederek kutsal addedilen cum-

huriyete yapılmak istenilen canice suikastı nefretle kınamıştı. Bu su-

retle duyulan derin üzüntü ile cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal’e 

bağlılıklarını ve hürmetlerini arz etmişlerdi. Silvan Türk Ocağı Reisi 

Süleyman ve Belediye Reisi Hilmi Bey Menemen’de birkaç cahilin ir-

ticai teşebbüsünü ve bu suretle kıymetli bir zabitin şehit edildiğini 

üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, bütün Silvanlıların bu hareketi 

kınadığını ve Cumhuriyet uğrunda her zaman can vermeye hazır ol-

duğunu ifade etmişti.
51

  

Bolu’da ise Menemen hadisesini kınamak ve Kubilay’ı anmak için 

bir ihtifal düzenleyen Bolu muallimleri ve gençliği “Cumhuriyete el 

 

50
 “Memleketin Her Tarafından Teessür Telgrafları Geliyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 

S.3404, 3 Kânûn-ı sânî 1931, s.4 

51
 “Milletinden Gazi’ye”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3406, 5 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 
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uzatmak cinnet ve melanetine yeltenenleri boğmağa ve büyük emane-

tinizin bekası uğrunda kanlarını akıtmağa her an hazır olduklarını” 

bildirmişler ve Gazi Mustafa Kemal’e gönderdikleri telgrafla hürmet 

ve tazimlerini sunmuşlardı.
52

 Menemen hadisesini vahşet olarak de-

ğerlendiren Yozgat halkı ve muallimleri hadiseyi şiddetle kınayarak 

Gazi Mustafa Kemal’in emanet ettiği cumhuriyete ve inkılâplara bağ-

lılıklarını dile getirmişler ve bu değerleri koruma ve geliştirme yo-

lunda azimle çalışmaya söz vermişlerdi. Diğer yandan Menemen’e Ku-

bilay isminin verilmesini önermişlerdi.
53

 

Silifke’de: “Kıymetli Cumhuriyetimizi korumak için hepimiz Kubilay gibi 

canımızı fedaya hazırız.” denilmiş, Bursa’da da benzer söylemlerle Me-

nemen irtica hadisesinin halkta uyandırdığı nefret duyguları dile ge-

tirilmişti.
54

 Antalya’dan gönderilen 9 Ocak tarihli telgrafta ise: “Türk-

lüğe benlik veren büyük eserlerinize aziz cumhuriyete karşı çok hassas olan hal-

kımız bu layemut eserinize el ve dil uzatılmasına katiyen tahammül edememekte, 

bunun fail ve mürettiplerinin en ağır ceza ile tecziyesini istemekte pek haklı 

olarak istical göstermektedir.” denilerek hadiseye tepkiler dile getirilmişti. 

Trabzon halkı da gösterdiği hissiyatı ve heyecanı 9 Ocak tarihli telg-

rafları ile dile getirmişti. Telgraf özetle: “Kubilay bir değil, bütün Türk 

gençliği birer Kubilay’dır…” mesajı verilmişti.
55

  

3.3. Hadisenin Türk Basınında Yankıları ve Mahkeme 

Celselerinin Kamuoyu Tarafından Takibi 

1 Ocak 1931 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İzmir, Ma-

nisa ve Balıkesir’de sıkıyönetim ilan edilmişti. Divan-ı Harp Heyeti 2 

Ocak’ta Menemen kışlasında başlayan çalışmalar daha sonra Zafer İl-

kokulu’nda devam etmişti. 14 Ocak’a kadar olaylarla ilgisi görülen 220 

kişi tutuklanmıştı. İlk aşamada hadiseye fiilen katılanlar ve bunların 

teşvikçileri, eylemcilere yardımcı olanlar ve Kubilay’ın başı kesilirken 

 

52
 “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3414, 12 Kânûn-ı sânî 1931, s.4. 

53
 “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3414, 12 Kânûn-ı sânî 1931, s.4; 

“Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3412, 11 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 
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 “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3414, 12 Kânûn-ı sânî 1931, s.4. 

55
 “Milletinden Gazisi’ne”, Hâkimiyet-i Milliye, S.3412, 11 Kânûn-ı sânî 1931, s.2. 
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alkış tutanlar yargılamalar içinde yer almıştı. 15 Ocak’ta başlayan Di-

van-ı Harp Mahkemesi’ndeki duruşmalar sürecinde, olaya doğrudan 

veya dolaylı katılan sanıklar, “Anayasayı cebren tağyir, eyleme iştirak, az-

mettirme ve Mehdi Mehmet’in, mehdiliği için harekete geçtiğini bildikleri halde 

zamanında Hükümete haber vermedikleri, tekkelerin seddinden sonra ayini ta-

rikat icra ettikleri” suçlamalarıyla yargılanmıştı.
56

 24 Ocak’ta sona eren 

duruşmalar neticesinde ilk aşamada yargılanan 105 sanıktan 37’sine 

idam cezası verilmiş, bunlardan 28’inin idamı TBMM tarafından 

onaylanmıştı. İnfazlar 4 Şubat’ta Menemen’in üç ayrı yerinde gerçek-

leştirilmişti. 6 kişi 15 yıl ağır hapis, 14 kişi 3’er yıl hapis, 20 kişi ise birer 

sene hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargılamanın ikinci aşaması da ba-

sında ve halk arasında geçtiği şekliyle “İrticaya Kıyam ve Nakşibendiliği 

İhya” isnatları hususunda gerçekleşmişti. 28 Şubat’a kadar yargılanan 

606 sanıktan 272’si mahkûm olmuş, 225’i beraat ve 79 kişi hakkında 

görevsizlik ve aidiyet kararı verilmişti.
57

 Çıkan olayla ilgili olarak 31 

Aralık 1930’da bir ay süre ile ilan edilen sıkıyönetim, 28 Şubat 1931’de 

Balıkesir ve Manisa’da, 8 Mart’ta ise Menemen’de kaldırılmıştı.
58

  

Türk basını Menemen hadisesine yakın ilgi göstermiş ve takip 

eden süreçte kovuşturmalar, zanlıların ele geçirilmesi, tutuklamalar, 

sorgulamalar, yargılamalar ve nihayetinde verilen ceza ve infazlar ay-

rıntıları ile halk ile paylaşılmıştı. Bu süreç kamuoyu tarafından dik-

katle takip edilmiş ve irticaya karşı kamuoyu cumhuriyete ve in-

kılâplara taraf olduğunu açık bir şekilde göstermişti. Basının önde ge-

len organları ve yazarları hadiseyi esasen SCF’nin siyasi faaliyetlerinin 

 

56
“Menemen’de Divanı Harp Bugün İşe Başladı”, Hâkimiyet-i Milliye, 16 Kânûn-ı 

Sânî (Ocak) 1931, Cuma, No. 3417, s. 1, 3. 

57
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Mahkeme Tutanaklarına Göre Menemen İrtica Olayı Davası, Kastaş Yayınları, İs-

tanbul 2007, s.101 vd; Divan-ı Harb-i Örfî kararları için Bkz. “Divan-ı Harp Kararna-

mesi”, TBMM ZC, C 25, 25. İn’ikad, 2.2.1931, D.3, İçtima:4, s.85-90; “Menemen’de 

Vaki Hadise Faillerinden 28’inin Ölüm Cezasına Çarpılmalarına, 2’sinin Cezalarının 

Tahviline ve Biri Hakkında Tetkikata Mahal Kalmadığına Dair”, Resmî Gazete, 3 Şu-

bat 1931, S.1716, Karar tarihi: 2.2.1931, Karar No:611. 
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i Milliye, 28 Şubat 1931, S.3457, s.1. 
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doğrudan veya dolaylı bir neticesi olarak ortaya çıktığını değerlendir-

mişti. Bir kısım SCF mensubunun ya da taraftarının aksi yöndeki hâl, 

hareket, tutum, ifade ve davranışlarına karşı din ve devlet işlerinin 

farklı idaresinin gerekliliği ve bunun uygulama biçimleri üzerinde du-

rulmuştu. Örneğin Cumhuriyet gazetesinde Yunus Nadi (Abalıoğlu) 

Bey “Lâik İdare Ne Demektir?” başlıklı başmakalesinde Menemen hâdi-

sesine değinerek laikliğin ne demek olduğundan bahsetmiş ve: “Bir 

takım beyinsizlerin iki de birde sanki din ortadan kaldırılmış gibi ‘dini ihya 

edeceğiz’ diye ortaya çıkmaları hem halkı aldatmaya çalışmaları ancak bir sakat 

düşünceden ileri gelir. Menemen’de olan macera böyle bir sakat tertibattır. Ta-

biî alınacak tedbirlerle layık oldukları en ağır cezayı bulacaklardır.” demişti.
 

59
  

Falih Rıfkı (Atay) Bey, Hâkimiyet-i Milliye’deki bir yazısında Me-

nemen hadisesinin üstünkörü izahına yeltenenleri eleştirmiş ve bu hu-

susta şunları belirtmişti:
60

 

“Bütün bu telaş niçin? Çünkü biz dalkavuklar, hükümet tarafından 

satın alınmış olanlar, demokrasi aleyhtarları aylardan beri bu tehlikeyi ha-

ber veriyorduk; bu muhalif efendilere teyakkuzda olunuz, diyorduk: Bizim 

memleketi tanıdığımızı, onların, memleketi tanımadıklarını anlatmak isti-

yorduk. Şimdi onlar bizim haklı çıktığımızı, halk görmesin, duymasın, kay-

gusuna düştüler. Biz, ‘dediğimiz çıktı’ diye övünmek için vatanın acılarını 

istismar eden kalpsizlerden değiliz. Biz hükümeti yıkmak için, milleti aç, 

çıplak gösteren haysiyet ve şeref adamlarını şüphe altında bırakan, Türk 

jandarmasının Yunan neferlerine rahmet okuttuğunu söyliyen şuursuz ve 

karaktersiz politikacıların arkasından yürümeyiz.” 

Milliyet’te Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan) Bey görüşlerini şu 

şekilde ifade etmişti:
61
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“Eğer CHF’nin şefleri memlekette mutlak bir idare kurmak fikrinde 

olsalardı, demokrasinin tekâmülü namına son zamanlarda bir muhalefet 

fırkasının teşekkülünü istemezler, onun inkişafına ve muvaffakıyetine yar-

dım etmezlerdi. Eğer bu muhalif fırka kendini feshettiyse kabahat, iktidar 

mevkiinde olanların değil, fırkanın gayelerini iyi tespit etmiyenlerin, onu 

iyi idare edemiyenlerindir.” 

Mahmut Bey’in Hâkimiyet-i Milliye’de yer başka bir yazısı müna-

sebetiyle de hadiseye ilişkin tespitlerine devam ettiği görülmektedir:
 62 

“Daha son fırka mücadelelerinde bütün bu haleti ruhiyelerin tezahür-

lerini görmedik mi? Belediye intihabatı esnasında, şurada burada beliren 

alâmetler, derinden derine işidilen tekbir ve tehlil uğultuları, memlekette 

gizli gizli homurdanan, hırsını ve nefretini güçlükle zapteden bir şeriat 

fırkasının yaşadığını göstermedi mi? Yazık ki o vakit, ne Halk Fırkası’nın 

daima tehlikeleri küçük gören ve müsamaha eden ateşli inkılâpları, ne de 

Serbest Fırka’nın dünyayı dümdüz gören safdil ve samimî şefleri bunun 

farkında olmadılar. Her iki taraf da politika hislerinin tesiri altında teh-

likenin seslerine kulaklarını tıkadılar.” 

Vakit’te Mehmet Asım (Us) Bey “Vaziyet Ciddidir” başlıklı başma-

kalesinde Fethi Bey’in SCF’yi kurduğu zaman çeşitli yerlerde yapılan 

“yeşil bayrak gösterileri”ni hatırlatmıştı.
63

 Gazetede çıkan bir diğer ha-

bere göre Menemen’de cereyan eden hadisenin kesin olarak bir tertip 

eseri olduğuna hükmedilmişti. Derviş Mehmet'in teşebbüsünü niçin 

Manisa'da yapmadığı konusu ele alınmış, Menemen'de seçimleri 

SCF’nin kazanmış olmasının Derviş Mehmet'e o muhitin müsait ol-

duğu hakkında bir kanaat getirmiş olacağı ihtimali üzerinde durul-

muştu.
64

  

Akşam gazetesinde Necmeddin Sadık: “Bu kanlı cüreti nereden 

ve nasıl aldılar? Bütün mesele buradadır. Çünki, memleket garip bir 

kasırganın müthiş sademelerile sarsıldığı günden beri biz yeşil bayrak 
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hikâyesini, şeyh ve tekke gürültülerini ilk defa işitiyor değiliz. Bir an 

harekete geçen karma karışık kalabalığın içinden gelen bu acayip ve 

korkunç uğultu, hassas kulakları çoktan beri tahriş ediyordu.”
 65

 diye-

rek hem hadisenin ciddiyetini hem de SCF’nin bölgedeki siyasi faali-

yetleri ile ilişkisini dile getirmişti.  

İnkılâp gazetesinde Ali Naci Bey “İhtilalin Nizamı” başlıklı makale-

sinde Fethi Bey’in fırka teşkilatı yaptığı esnada tekkelere sığınan yo-

bazların da başkaldırarak SCF bayrağı altında toplandıklarını, esasen 

hükümetin nüfuzunu kırmak isteyen bu adamların emellerini bazı ga-

zetelerin körüklediğini, bu irtica hareketinin de söz konusu neşriyat-

tan cesaret alarak kan döktüğünü yazıyordu.
66

 

İktidara muhalif bir çizgide bulunan Yarın, Hür Adam, Son Posta, 

Köroğlu gibi gazeteler iktidara yakın bir tavır sergileyen basının 

önemli kalemleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Örneğin Fa-

lih Rıfkı Bey Hâkimiyet-i Milliye’de muhalif gazeteleri şu şekilde eleş-

tirmişti:
67

  

“Bizde muhalefetin hep koyduğumuz yerde otladığını görüyoruz. De-

ğişen şey yalnız adam kalıbı ve kelime modası! Bugünkü muhalif gazetelere 

bakınız: Yarın gazetesi tam Alemdar’dır. Hür Adam gazetesi Tanzimat'tır. 

Son Posta, Tevhidi Efkâr’ın İslam şeriatçılığı yerine demokrasi şeriatçılığı 

yapıyor. Muhalefet ağacının verdiği meyva da ya Derviş Vahdeti, ya Der-

viş Mehmet. Tabutunun üstünde ise her vakit yeşil bayrak ve arkasında 

her vakit aynı marş füneler: tekbir!”  

İnkılâp gazetesinde de benzer ifadeleri görmek mümkündür. Bu 

doğrultuda beyan edilen şu ifadeler dikkat çekicidir:
68
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“Bu hadise karşısında asla hayrete düşmüyoruz: Tarih tekerrür edi-

yor! Aylardan beri fesadı körükliyen ‘Yarın’lar, ‘Son Posta’lar, ‘Kö-

roğlu’lar, ektiklerini biçiyor! Fırtına eken kasırga biçtiği gibi, fesat ekenler 

de ihtilâl biçiyorlar! İrticadan bahsettiğimiz zaman halka, veheme tutul-

muş kâbuslar şeklinde tasvir edenleri, şimdi biz vatandaş kanına susamış 

ve kafası koparılacak yılanlar şeklinde ve bihakkın tasvir etsek yeri değil 

midir? İrticaı doğuran âmilin bu hürriyetperver matbuatın neşriyatı oldu-

ğunu asiler itiraf ettiğine göre onları artık biz değil, arkalarına taktıkları 

eşirra ittiham ediyor!”  

Hadisenin irticai yönü, tarihî kökenleri, cumhuriyete, laik hukuk 

düzenine ve inkılâplara yönelik yıkıcı etkileri basında geniş çaplı ola-

rak ele alınmıştı. Hükümet’in hadiseye karşı takınması gereken tavır 

ve alması icap eden tedbirlere yönelik öneriler de dile getirilmişti.  

Milliyet’te kaleme aldığı makalede Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) 

Bey Menemen’de genç zabitin şehit edilmesinin 20 dakika kadar sür-

düğünün anlaşıldığına değinerek: “Demek oluyor ki orada hava, muhit; 

manevî hava ve manevî muhit şerir, vahşi, haydut, mürteci sıfatlarile tevsim 

ettiğimiz tarikat-ı Nakşibendiye saliklerinden Derviş Mehmed’in havası ve mu-

hiti idi. Öyle olmasaydı bu insan kasabı işini tamamlamak için 20 dakikalık 

vakti asla bulamazdı. Eğer muhit ve hava cumhuriyet ve inkılâp prensiplerile 

meşbu bir muhit ve bir hava olsaydı, Şeyh Mehmet daha ilk kımıldanışta tıkanıp 

yere yuvarlanırdı.” demişti.
69

 Milliyet’te Ahmet Şükrü Bey “Menemen’de” 

başlıklı başmakalesinde: “Menemen Divân-ı Harbi irtica şebekesinin vüsat 

ve şümulünü meydana çıkaracaktır… Fakat bazı maznunların ve şahitlerin 

ifadeleri memleket münevver ve cumhuriyetçileri tarafından intibah ile okun-

mak lâzımdır.” diyerek Derviş Mehmet’in ülkeyi karanlığa sürüklemek 

üzere yapmak istediklerini zikretmişti.
70

  

Halk Dostu'nda H. Nebizade Menemen hadisesinin tam bir irticai 

hareket olduğunu vurgulamakla birlikte: “Bizce yapılacak şey şundan 
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ibarettir: Yalnız mahalline masruf bir şiddet ve sür’at. Yalnız mahal-

line kaydına biz bilhassa önem vermekteyiz. Cumhuriyet, inkılâp 

bunu icap eder. Bugün böyle tehlikeye maruz kaldık diye yarın öbür 

gün için şimdiden sıkı ve umumî ihtiyat tedbirlerine tevessül etmek 

bizce faidesinden ziyade zararı olan bir yoldur. İnkılabımız böyle bir 

yol tutmak ihtiyacında bulunmayacak kadar kuvvetlidir.” şeklindeki 

ifadesiyle hadisenin ülke demokrasisine halel getirecek siyasi kararlara 

zemin hazırlamaması gerektiği doğrultusunda görüş bildirmişti.
71

  

Yılmaz gazetesinde keleme aldığı makalelerle Celâl Nuri (İleri) 

Bey de irticai harekete girişenlere sert bir eleştiride bulunarak: “Me-

nemenli, Manisalı mürteci efendilere hayretler ediyorum: hangi asırda olduk-

larını unutmuşlar. Bilmiş olmalı idiler ki din ve mezhep davalarının dün üze-

rine müstenit devletlerin modası çoktan geçti. Bu devirde insanları birbirinden 

ayıran ihtilaflar büsbütün başkadır.” demişti. Yazının devam eden kıs-

mında Celal Nuri Bey: “Hükümet, hâlâ hangi asırda yaşadıklarını bilmiyen 

bu kafalara hadlerini elbette bildirecektir. Lâkin şurasını sarahatle söyleyelim 

ki her medenî ve iktisadî, her dâhilî ve haricî tekâmülümüze engel olan bu gibi 

hâdiselere son seddi çekmek için umumî bir fikir seferberliğine ihtiyaç vardır.” 

şeklinde görüş bildirmişti.
 72

 

Politika gazetesinde İsmail Müştak irticanın her türlüsünün dik-

kate alınması ve derhal bertaraf edilmesi gerektiğini bildirerek şunları 

ifade etmişti:
73

 

“Derviş Mehmet’i bir meczup veya bir serseriden, etrafındakileri de 

saf birer tarikat budalasından ibaret farz edersek kendimizi aldatmış olu-

ruz. Esasen hiçbir irtica hareketi bu kadar basit bir iş değildir. İrticaları 

anlamak için onlara görünen ölçülerden ziyade görünmiyen derinliklerin-

den bakmak lazımdır… Bunların yalnız kendi kafaları ile bir şeriat feda-

iliği planı yapabileceklerine ve arkalarında hiçbir ihtiyat kuvveti olmaksı-

zın beş tüfekle bütün bir rejimin aleyhine yürüyebileceklerine ihmal vermek 
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safdillik olur. Derviş Mehmetle avanesini arkada saklanan bir irticaın ke-

şif kolu, Menemen hadisesini de bir ileri karakol müsademesi farz etmek 

daha doğru bir teşhis sayılır.”  

Hür Adam’da Mehmet Fuat mücrimlerin “Şeriat isteriz” söylemini 

eleştirmiş ve şunları ifade etmişti:
74

 

“Şayet ‘şeriat isteriz’den maksat, namaz kılmak istiyoruz. Hulâsa iba-

det ve taatta bulunmak istiyoruz demek ise bunları yapmaya kim mâni olu-

yor? ‘Şeriat isteriz’ cümlesindeki ‘isteriz’ hakikatte ‘istemeyiz’ demektir. Neyi 

mi istemeyiz? Mektep istemeyiz, okumak istemeyiz, yol istemeyiz, hulâsa te-

rakki istemeyiz, adam olmak istemeyiz. Asırlardan beri ‘şeraiat isteriz’lerle 

bu memleketin ne hâle getirilmiş olduğu meydanda. Bu vadide Türkiye’nin 

ne bir tecrübeye ne de bir müsamahaya daha tahammülü kalmamıştır.” 

Türk basınında Menemen hadisesinin ciddiyeti vurgulanmış ve 

yetkililer görev başına davet edilmiştir. Öyle ki Menemen'e hususi ola-

rak gönderilen Cumhuriyet gazetesinin muhabiri Halil Nimetullah 

(Öztürk) Bey Cumhuriyet’te “İrtica Sahasında” başlığını taşıyan maka-

lesinde hadisenin yurt dışına kaçmış olan bir kısım 150’lik tarafından 

planlanma olasılığına temas etmiş ve bunları fesat şebekesi olarak ad-

landırmıştı. Bu suretle: “İrtica hareketinin Manisa tekkelerinde vaktinden 

evvel başlıyarak Menemen’de kapanan safhasını bir sinema şeridi halinde tesbit 

ettim.” diyerek hadisenin cereyan şeklini uzun uzadıya izah etmişti.
75

 

Ali Naci İnkılâp’ta: “Hususi vaziyet karşısında inkılâp mekanizmasının hu-

susi bir şiddetle işlemesi lâzımdır. Fevkalade bir tedbir Hükümetin salahiyetleri 

dâhilinde görülmüyorsa nihayet Millet Meclisi’nin vaziyetin icap ettirdiği cezrî 

tedbirleri almak salahiyeti daima vardır. Menemen’de inkılâp uğruna başını 

veren genç zabitin sıcak ve temiz kanını beyhude dökmemiş olduğunu herkesin 

anlaması lazımdır.” diyerek mürtecilerin ibret olacak şekilde cezalandı-

rılması gerektiğini belirtiyordu.
76
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Halk Dostu’nun ‘‘İnkılâbın Istırapları” isimli başmakalesinde inkıla-

bın kuvvetlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiş ve bu yön-

deki eksiklikler şu şekilde dile getirilmişti:
77

  

“Türk inkılâbı mustariptir: İcabatının tamamlanmadığından... Yapı-

lan şeyler az mıdır? denecek. Hayır, çoktur. Fakat yapılanları beklemek, 

lehimlemek lâzımdır. Eksikleri de tamamlamak... Bu ameliyeler henüz ya-

pılmamıştır. Zaman zaman vukua gelen sarsıntıların sebebini burada gör-

mek hiç de hatalı sayılmaz. İnkılâbın ıstıraplarını bu sarsıntılarda aramak 

gerekir… Türk inkılâbı kendisini düşünenlerin, kendisi için çalışanların 

malı olmalıdır. Bunlar yapıldığı gün, genç Kubilay’ın kanlı başı cumhu-

riyetin yüzüne atılmaz. Çünkü Derviş Mehmetler yaşıyamaz...!”  

Hadiseden ders alınması gerektiği hususu da basında sıklıkla dile 

getirilmişti. Türk milletinin her türlü irticai hareket karşısında teyak-

kuz hâlinde bulunduğu hususunda güven telkin edilmiş, Cumhuri-

yete ve inkılâplara bağlılık bildirilmişti. Cumhuriyet’te Yunus Nadi 

Bey Menemen hâdisesinin uzun hazırlıkların neticesi olarak ortaya 

çıktığını vurgulayarak, bu hâdiseyi ele alırken son zamanlarda Hükü-

metin müsamahası önünde hürriyetin ülkede alabildiğine suiistimal 

edildiğini söylemişti. Makalesini: ‘‘Memleketin uyanık çocukları pek eyi bi-

lirler ki teceddüt ve terakki yolunda adımlar bizim için hayat, bizi onlardan 

çekip geri almak istemek hareketleri ise ölümdür.” diyerek bitirmişti.
78

 Yu-

nus Nadi Bey “Cumhuriyeti Koruma Kanunu” başlıklı makalesinde: 

“Menemen vahşeti ile bir daha anlaşılmıştır ki alınan tedbirlere ilâve olunmak 

lâzım gelen başkalarına da ihtiyaç vardır. Bunun düzcesi Cumhuriyeti koru-

mak için ve yalnız bu maksadı istihdaf eden bir kanun yapmak lüzumundan 

ibarettir. Bir kanun ki hiçbir ihtimali ihmal etmemiş olsun ve cumhuriyete kem 

bakacak her gözü çıkaracak şedit ve kat'î ahkâmı ihtiva etmiş bulunsun. Al-

manlar bile Vaymar'dan sonra böyle bir kanun tedvinine mecburiyet görmüş 
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olduktan sonra, bu hususta bizim vaziyeti noksan bırakmış olduğumuz işte mey-

danda bir hakikattir. Zararın neresinden dönülürse kârdır.” demişti.
79

 Va-

kit’te hadiseye karışanların cezalarının verileceğine şüphe edilmedi-

ğini belirten Mehmet Asım ayrıca: “Fakat bu iş bu kadarla kalmaz, kalma-

malıdır, kalmıyacaktır. Kublay Bey’in başı kesilirken alkışa tutan Menemenliler 

bu şeni hareketi niçin ve nasıl yapmışlardır? Bunlar da birer birer meydana 

çıkarılarak ve birer birer yüzlerine tükürülerek cezaları verilmelidir. Milletin 

hissettiği elemler ancak bu suretle biraz sükûn ve teselli bulacaktır.” 80
 şeklinde 

bir ifadede bulunmuştu. Akşam’da Necmeddin Sadık: “İttihaz edilen 

tedbirlerin mahallî ve muvakkat olması ve dinî, siyasi irticaa alet eden müfsit-

lere ve din mutaassıplarına cumhuriyet ve inkılâp aleyhine tahrik ve teşvik eden 

muzlim ruhlu politikacılara ve Derviş Mehmet gibi bir serseriye ne Hükümeti 

ne Cumhuriyeti bir hamlede devirebileceği kanaatini telkin edecek derecede dev-

let nüfuz ve haysiyetini kırmakta beis görmiyen cahil politika ve namus tacirle-

rine cesaret vermemelidir.”81
 diyerek Cumhuriyeti ve inkılabı korumak 

üzere ciddi tedbirler almak üzere Hükümeti ve Meclisi sorumlu tut-

muştur. İnkılap’ta Ensari Bülent imzalı “Barikat Gününde” başlıklı baş 

makalesinde: “Şu Menemen hadisesinin, hadise yapanlar kadar olmasa bile 

onlara yakın bir derecede muhatap tutulmaları icap eden başka mücrimleri yok 

mudur? Bana kalırsa vardır. Temsil ettikleri inkılâbı on uzun sene içinde mu-

hitine yayamıyanlar, yanı başlarında yaşıyanlara hazmettiremiyenler böyle bir 

netice karşısında hesap vermeğe mecburdurlar.” demişti.
82

  

Bununla birlikte hadiseyi daha önemsiz gören, gelişmelerin ül-

kede muhalefetin faaliyet göstermesini engellemek, CHF’nin iktida-

rını sağlamlaştırmak üzere abartıldığını, cumhuriyet ve inkılâplar için 

esasında herhangi bir tehlikenin olmadığını savunan basın organları 

da vardı. Bu hadisenin sorumluluğunun kendilerine de yüklenmek 
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istenebileceği yönünde evhama kapılan muhalif gazetelerde basın öz-

gürlüğüne, muhalefetin demokrasilerdeki önemine vurgu yapan ve 

olayın muhalif basınla ilgisi olmadığını iddia eden savunma yazıları 

yayımlanmıştır. Hür Adam gazetesinde 27 Aralık 1930 tarihinde yer 

alan yazı bunlara bir örnektir:
83

  

“Bazı gazeteler irtica irtica diye, kasti hissini veren, suni gibi görünen, 

pürtelaş bir feryat kopartıyorlar. Memlekette irtica varmış, bazı neşriyattan 

ve muhalefetten cüret ve kuvvet bulmuş! Bühtan! Bu istimdat, olsa olsa 

bir pusuya benzer. Bir pusu ki memleketin nura âşık evlatlarına suikast 

için yapılıyor. Birkaç hür kalemi kırmak, beş on fikri ezmek için. Bu basit 

oyuna, bütün millet önünde açıkça nefret.”  

Yarın’da Maruf müstearıyla (Takma isim) “Cumhuriyetin Hainleri 

Kimlerdir?” başlığıyla kaleme alınan başmakalede Menemen hadisesi 

hakkında hükümet yanlısı gazetelerde SCF’ye intisap edenlerin veya 

biraz muhalif tenkitlerde bulunanların “İşte irticaın müsebbibi bunlardır” 

şeklinde iftiralarda bulunulduğu ve hedef gösterildiği dile getirilmişti. 

Hâlbuki hadisede mahalli idarenin ihmalleri dikkat çekici bir hâl al-

mıştı. Bu ihmallerin göz ardı edilerek muhalif addedilen bir kısım ga-

zetecilere yüklenilmesi eleştirilmişti.
84

  

Hür Adam’da Menemen hâdisesine yer verdiği sütunda basın 

mensuplarının memleket işlerinde görüş farklılıkları olabileceği, an-

cak “Babiâli caddesinde neşredilen gazetelerin emperyalizme ve irticaa karşı 

müttehit ve demirden bir cephe tuttukları” belirtilmişti. Falih Rıfkı Bey’in 

Mehmet Zekeriya Bey’i irtica ve emperyalizme alet olmakla itham et-

mesine atıfla İstanbul’daki muhalif gazetecilerin Menemen hâdise-

sinde hiçbir rollerinin olmadığı belirtilmişti. Bu konuda İstanbul’daki 

muhalif basın mensuplarının asılsız ithamlara maruz kaldığı beyan 

edilerek: “Eğer Menemen hâdisesi bizim Babıâli yokuşunda cereyan etseydi 

 

83
 “Menemen’deki İrtica”, Hür Adam, S.27, 27 Kânûn-ı evvel 1930, s.1.  

84
 Maruf, “Cumhuriyet’in Hainleri Kimlerdir?”, Yarın, S.372, 29 Kânûn-ı evvel 1930, 

s.1, 2.  



 MENEMEN HADİSESİ VE ÖĞRETMEN KUBİLAY’IN 

KATLİNE TÜRK KAMUOYUNDAN YÜKSELEN 

TEPKİLER 

637 

 

 

irticanın yeşil bayrağı tepesinde hepimizin kesik kanlı kellesi yan yana salla-

nırdı.” demişti.
85

  

Çok partili hayata geçiş için fırsat kollandığı bu dönemde gerek 

iktidar gerekse muhalefet kanadından inkılâp hareketinin kökleştiri-

lemediği doğrultusunda bir iç eleştiriye sıklıkla şahit olunmaktaydı. 

Fakat Son Posta bu konudaki eleştirilere katılmamakta idi. Gazetenin 

bu doğrultudaki görüşleri özetle aşağıdaki metinde yer almaktadır:
86

  

“Genç bir inkılâbın en küçük bir irticai hareketten endişe etmekte 

hakkı vardır. Vakıa bir softa bozuntusunun kahve köşelerinde şeriate dair 

homurdanması, yahut üç esrarkeşin sokak sokak dolaşıp haykırmaları, bir 

pamuğa düşen kıvılcım gibi, çabucak ateşe çevrilecek tehlikelerden değil-

dir; fakat zemin ne kadar sağlam ve sirayet ihtimali ne kadar uzak olursa 

olsun bu kıvılcımın söndürülmesi elzemdir.”  

Bu eleştirileri takip eden süreçte Menemen hadisesinin cereyan 

etmesini de dikkate değer bulan Son Posta gazetesi, inkılâpların halkın 

zihninde ve benliğinde tamamen yer etmesi hususunda Hükümet’in 

daha fazla gayret göstermesini salık vermekteydi.
87

 

SONUÇ 

Menemen hadisesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde özel olarak 

incelenmesi gereken tarihî vakalardan birini teşkil etmektedir. Bu ha-

disede bir kısım mürteci tarafından katledilen Kubilay, cumhuriyet re-

jimini, laik devlet düzenini, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin 

üzerine çıkarma idealini ve bu doğrultuda gerçekleştirilen inkılâpları 

korumak amacıyla ön plana çıkan sembol isimlerden biri olmuştur.  

Türk milleti birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği Millî Mü-

cadele ile ülkesini düşman istilasından kurtarmıştı. Bu suretle takip 

eden süreçte ülkeyi çağdaş dünyanın gerisinde bırakan veya geriye 

götüren birtakım düşünce ve yapılarla mücadeleye girişilmek için 
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daha müsait bir ortam yaratılmıştı. Bu süreçte gerek Şeyh Sait ayak-

lanması gerekse Menemen hadisesi ülkenin istikbalini tehdit eden ir-

ticai tehlikelerin varlığını işaret eden önemli girişimler olarak ortaya 

çıkmıştı. Bu nedenle, kökleri geçmiş yüzyıllara uzanan irticai zihniyet 

ve karanlık düşüncelerden ülkeyi korumak üzere mücadeleye etkin 

bir şekilde devam edilmesi gerekmekte idi. Ülkenin geleceği doğrul-

tusundaki idealist çalışmaları ve parlak fikirleri ile cumhuriyet döne-

minin aydın bir genci olan Kubilay hem Türkiye’deki irfan ordusunun 

bir eğitim neferi hem de Silahlı Kuvvetlerin güzide bir subayı olarak 

Menemen irtica hadisesinde verilen önemli bir kayıp olmuştu. Bu ne-

denle Kubilay kamuoyunda, matbuatta ve hitaplarda “mefkûre kur-

banı”, “inkılâp kurbanı”, “inkılâp şehidi”, “şehit muallim”, “eşsiz vatan ev-

ladı” olarak anılmış ve yâd edilmişti. Kubilay, bizzat Cumhurreisi Gazi 

Mustafa Kemal’in deyimiyle de “Büyük Ordunun Kahraman Genç Zabiti 

ve Cumhuriyetin Mefkûreci Muallim Heyetinin Kıymetli Uzvu” olarak ta-

nımlanmıştı.  

Kubilay’ın ve vatanperver iki bekçinin katli ile sonuçlanan Mene-

men hadisesi yapılan esaslı ve kapsamlı tahkikat neticesinde kesin bir 

şekilde ortaya koyulduğu gibi tam manası ile bir irtica hareketi idi. 

Gerek devlet erkânı gerekse kamuoyu hadiseyi amaçları itibarıyla 

Meşrutiyet döneminde patlak veren 31 Mart Olayı ve Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında ortaya çıkan Şeyh Sait ayaklanması ile benzer görmüş, bu 

hadisenin halkın iradesine ve inkılâp hareketine vurulmak istenen ir-

ticai bir pranga olduğu yönünde görüş bildirmişti. Menemen hadise-

sinde şüphesiz ki esas hedef şahıs olarak Kubilay değil, onun şahsında 

yer bulmuş genç cumhuriyet rejimi, laik idare düzeni ve ülkeyi bütün 

yönleriyle medeni milletler saffına taşımaya çalışan inkılâp hareketi 

idi. Muallim ve asker kimliği ile bu değerlerin yılmaz bir savunucusu 

olan Kubilay bu suretle irticai düşüncenin ve mürteci hareketin açık 

bir hedefi hâline gelmişti.  

Hadise Türk devlet erkânında ve kamuoyunda derin bir infial 

uyandırmıştı. Hadisenin cereyan şekli, failleri ve bu faillerin mahkeme 
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celseleri kamuoyu tarafından ciddiyetle takip edilmişti. Öyle ki Mene-

men’in isminin Kubilay olarak değiştirilmesi bile söz konusu dönemde 

yoğun olarak gündeme gelmişti. Hadise bütün yurt sathında devlet 

adamlarının, idarecilerin, memurların, sivil toplum kuruluşlarının ve 

her kesimden geniş halk kitlelerinin katıldığı miting, ihtifal ve protesto 

gösterileriyle kınanmıştı. Yapılan toplantılar vesilesiyle devletin yetkili 

mercilerine olaydan duyulan üzüntü dile getirilmiş, devlete ve Hükü-

met’e güven telkin edilmişti. Yetkililerden irticanın bir daha başkal-

dırmasına meydan vermeyecek bütün tedbirlerin alınması ve uygulan-

ması talep edilmişti. Halka cumhuriyetçi, laik ve inkılâpçı fikirler tel-

kin eden müesseselerin artırılması ve desteklenmesi, Millet Mekteple-

rinde ve diğer eğitim kurumlarında inkılâbın anlam ve öneminin özel-

likle vurgulanması istenmişti. Fikir ve düşüncelerin irtica duygusu ve-

recek her türlü etkiden uzak tutulması yine yetkililerden talep edilen 

başlıca tedbirler arasında yer almaktaydı.  

Basına yansıyan tartışmalarda söz konusu irtica hareketinin Türk 

topraklarındaki geçmişine sıklıkla atıfta bulunulmuş, Osmanlı Dev-

leti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreçteki irticai hareketler 

irdelenmişti. Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçiş çabaları 

ile bu tür irticai hareketler arasındaki ilişkiler ve bağlantılar da irdele-

nen başlıca konular arasında yer almıştı. Hâkimiyet-i Milliye, Cumhu-

riyet, Milliyet, Akşam, Vakit, Ulus, Politika ve İnkılap gibi Hükümet’e 

yakın bir çizgi izleyen basın organları ile Halk Dostu, Hür Adam, Yıl-

maz, Yarın ve Son Posta gibi dönemin muhalif olarak addedilebilecek 

basın organları hadiseyi titizlikle takip etmişti. Siyasi hususlardaki 

farklı görüşlerine karşılık söz konusu basın organlarının Menemen ha-

disesinin kınanması ve bu tür irticai olaylara karşı ciddi tedbirler alın-

ması konusunda tam bir birlik ve ortak bir anlayış içinde olduğunu 

söylemek mümkündür. Menemen hadisesinde görüldüğü üzere millî 

konular üzerinde Türk basınının kamuoyunu aydınlatıcı ve millî he-

defler doğrultusundaki yönlendirici özelliği takdire değerdir. 
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