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Demirci Mehmet Efe’nin Celal Bayar’a Mektupları
Demirci Mehmet Efe’s Letters to Celal Bayar

Emine Gürsoy Naskali*
Özet
Celal Bayar ile Demirci Mehmet Efe’nin dostlukları Milli Mücadele yıllarından başlar.
Aralarındaki yazışma Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de sürer ve Demirci
Mehmet Efe’nin vefatına kadar devam eder. Bu yazıda, Celal Bayar arşivinde bulunan
Demirci Mehmet Efe’nin Celal Bayar’a gönderdiği fotoğraf ve mektuplar yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Demirci Mehmet Efe, Celal Bayar, fotoğraf, mektup.
Abstract
The acquaintance and friendship between Celal Bayar and Demirci Mehmet Efe dates back
to the years of the National Independece. The correspondence between them continued after
Celal Bayar became the president of the Republic. This article gives the letters and
photographs of Demirci Mehmet Efe in the Celal Bayar archive.
Keywords: Demirci Mehmet Efe, Celal Bayar, photograph, letter.

Demirci Mehmet Efe’nin Celal Bayar ile tanışması Milli Mücadele yıllarına, Ege’nin
direnişinin başlatıldığı yıllara dayanır.1 Son Osmanlı Meclisinin kapatılması hadisesi de Celal
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1
Bkz. Celal Bayar, Ben de Yazdım, Milli Mücadele’ye Gidiş, 8 Cilt, İstanbul 1965. Bu kaynakta gerek Demirci
Mehmet Efe, gerek başka efeler ve dönemle ilgili birinci elden olaylar nakledilmiştir.

Bayar’ın kaleme alıp Demirci Mehmet Efe’ye bıraktığı ve son Osmanlı Meclisine çekilmesini
istediği telegrafın Meclis’te okunması üzerine olmuştur.2
Celal Bayar arşivinde Demirci Efe Dosyasında3 Demirci Efe’nin Celal Bayar’a gönderdiği
dört mektup bulunmaktadır. Milli Mücadele sonrasında da yakınlıklarının, dostluklarının
devam ettiğini gösteren bu mektupların yanı sıra, aynı dosyada Demirci Efe’nin Celal Bayar’a
gönderdiği bir fotoğrafı vardır. Yine aynı dosyaya Celal Bayar’ın bu evraka Demirci Mehmet
Efe’nin vefatından sonra eklediği bir fotoğraf daha vardır: Bu fotoğraf Demirci Efe’nin
cenazesinin Aydın’dan kaldırılışını göstermektedir. Demirci Mehmet Efe’nin vefat ettiği
tarihte Celal Bayar Yassıada’dadır ve cenazeye katılamamıştır.

1. Demirci Mehmet Efe’nin 30.11.1933 tarihinde Celal Bayar’a gönderdiği fotoğrafı4
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Emine Gürsoy Naskali, “Celal Bayar – Milli Mücadelede Silahlı Direnişin Bir Dönüm Noktası”, Türk Yurdu,
Eylül 2011, C. 31, S. 289.
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Celal Bayar Arşivi, 18 No.lu Demirci Efe Dosyası. Bu dosyanın içeriğinin dökümü için bakınız Ek 1.
4
Celal Bayar Arşivi, 18 No.lu Demirci Efe Dosyası.

Demirci Mehmet Efe’nin fotoğrafı

Fotoğrafın arka yüzü: Pek Muhterem Mahmut Celal beyefndiye, 30.11.1933, Demirci Mehmet
Efe

2. Demirci Mehmet Efe’nin cenaze fotoğrafı
Bu fotoğrafı Celal Bayar Yassıada’dan Kayseri Cezaevine çıktıktan sonra temin etmiştir.5
Demirci Efe vefat ettiğinde (5 Şubat 1961) Celal Bayar Yassıada’daydı. Celal Bayar Kayseri
cezaevine çıktıktan sonra Demirci Efe’nin cenazesinin bu fotoğrafını temin ederek evrakı
arasında saklamıştır.
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Celal Bayar Arşivi, 18 No.lu Demirci Efe Dosyası.

Demirci Mehmet Efe’nin cenazesi, Aydın, 6 Şubat 1961 (vefat: 5 Şubat 1961), Demirci Efe
Nazilli Eğriboyun mezarlığında defnedilmiştir.

3. Demirci Mehmet Efe’nin Celal Bayar’a 7.3.1340’ta [7 Mart 1924] yazdığı ve
uğradığı suikastten sonra hayatının güvenceye alınmasını isteyen mektubu

Demirci Mehmed Efe Ticarethanesi, Nazilli
Telgraf Adresi: Demirci

Ankara’da bulunan Saruhan Meb’usu Celâl beye
Efendim;
Hürmetle selâmımı takdim, ve ellerinizden sıkarım. Mürur-ı vaktden beri muhabere ile de
müşerref olamadığımdan dolayı müteessirim. Benim zat-ı âlinize karşı hürmetimi ve zat-ı
âlilerinin de bana karşı tevecühatınızın baki bulunduğundan şu ma’ruzatımı arz ediyorum.
Tarihten yirmi beş gün mukaddem Nazilli içerisinde bana yapılan suikast mes’elesinin failleri
elyevm Nazilli hapishanesinde mevkufturlar. Ve fâilleri tahakkuk etmiş ise de suikastın
programını kuran Aydın vali vekili Ziya bey ve Nazilli jandarma k. sabık tekaüdlerden yüzbaşı
Tahsin bey olduğunu mahremce anladım. Suikasttan on gün akdem Nazilli mahallatında
namus dairesinde ifa-i hizmet eden kesan yüzbaşı Tahsin bey tarafına tebdil edilerek sabıka-i
mükerre ashabınden ve sabık ma’ruf eşkıyalardan şahsiyetim olan dokuzun Mehmed beyi
ta’yin eylediği sabıka-i mükerre ashabında bekçilerin başına bazu-bend başı ta’yin etmiştir.
Sırf bizim imhamız için Tahsin beyin bana karşı şahsiyet takip etmesi Tahsin bey kendisi hem
jandarma kumandanı vazifesiyle iştigal eder ve hem de develeriyle ticaretler ve rençberlikler
iştigal etmesine binaen geçenlerde Ankara’dan gelen ve tahkikat icra eyleyen müfettiş beyin
vürudunda sabık Aydın jandarma taburu k. Nuri bey bilhassa Tahsin beyin bu gibi zikr edilen
ticaretlerle iştigal edip etmediğine dair mahremane olarak tarafımdan icab edenlerden
tahkikat icra (e)dilmesini arz eyledi ve ben de mahremane olarak tahkikat yapıyordum ve bu
tahkikatlarda Tahsin bey işimi ve esasen kuvay-ı milliye zamanındaki her ne türlü arzuyu
vech ile müracaatlarda bulunduysa muvafık kalmadığımızdan naşi eskiden beri şahsiyet

ta’kib etmektedir: tab’i …? Binbaşı? Dokuzun Mehmed tarafınd(a) olduğunu kaviyyen
anladım. Vali Ziya’nın şahsiyeti ise baş kumandanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa
hazretlerinden aldığım telgraf üzerine Konya isyanın tenkiline me’mur ve

hareketim

esnasında vali Ziya’nın İbradi nahiyesindeki akrabalarından birkaç şahısın ve Akseki
Kaymakamının divan-ı harb kararıyla fenalıklarına binaen idam edilmiş olmalarından öteden
beri sahsiyet takip etmektedir. Vali Ziya ve Tahsin beyler ikinci bir suikast teşebbüsatında
bulunduklarını mahremce ve kaviyyen anladım. Saat-i alaturka on ikiden sonra katiyyen
hanemden dışarı çıkamıyorum. Esbabı ise çıksam ayn(ı) suikast teşebbüsatı vardır. Vatana
yaptığım hizmettin mükâfatı bu mudur? Hayatımın taht-ı te’mine alınması için icab eden emr
vermenizi bilhassa rica eyler ellerinden öperim. Lütfen hayatımın taht-ı te’mine alındığını
dair mektubunuzu intizardayım. Fi 7 mart sene 340.

Haşiye
Balada zikr eylemiş olduğum mesailin açıkça tahkikat icra edilmemeni zira ahaliyi
aleyhime kıyam ettirmek ihtimalleri vardır. Lütfen tahkikatın mahremane olarak icrasını,
hukukumun muhafazasını taht-ı te’mine alınmasında hassaten rica ve istirham eylerim
efendim.
Nazili’de mukim
Demirci
Mehmet

Mektup

Zarfın ön yüzü (Kırmızı kalemle yazılmış “Aydın” ibaresi Celal Bayar’a aittir)
“Ankara’da Saruhan Mebusu Celal beye takdim. Mahremdir. Güşadı zata mahsustur.”

Zarfın arka yüzü (mühür: Demirci Mehmet Efe)

4. Karaborsa ile ilgili mektup
Mehmet Demirci Efe (Nazilli Milis Albayı)’nın Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a Karaborsa
ile mücadele lüzumu hakkında 26.1.1956 tarihli mektubu:6

Çok sayın ve muhterem başkanımız Celal Bayar hazretlerinin yüksek huzurlarına
Ankara
Muhterem Başkanımız,
Kemer barajının temel atma merasiminde teşriflerinizde hasta bulunan ailemin tedavisi
için İstanbul’da bulunduğumdan dolayı zatı devletlerinin huzuruna gelemediğimden dolayı
affınızı istirham eylerim.
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Hasbelicap ekseri vatiklerim İzmir Denizli arasında ticaret maksaile gidip geldiğim
sıralarda gerek yüksek tabaka ve gerek halkla yaptığım temaslar sonunda elde edindiğim
malumatı zatı alilerine bildirmeği bir vatan borcu telakki ettiğimden aşağıda ediyorum.
Milletin kısmı küllisi Halk Partisinin 25 senede yapamadığı işlerin Demokrat Parti
tarafından beş altı sene zarfında yapılması memnuniyeti mucip olmuşsa da iktisadi
buhrandan dolayı müştekidirler.
Her ne kadar Hürriyet Partisi lehine bir cereyan görülüyorsa da hal bu partinin
kurucularının da bu işi beceremiyeceklerini ve ancak dünya iktisatiyatında tanınmış olan zatı
devletlerinin bu işe bir çarei hal bulabileceğinizi ümit etmektedirler.
Yapılan kalkınma işlerinin 958 yılından evvel semereleri iktitaf edileceğine ve bu suretle
çekilen sıkıntıların unutulacağı ve ancak 25 milyon nüfusu olan türkiyemizde 3 milyon kadar
tahmin edilen kara bırsacıların büyük şehir ve sakabalardaki faaliyetlerini önliyebilmek
ancak bunlara verilecek cezaların ağır olmasile önüne geçilebileceğini ve bu şekil tatbik
edildiği takdirde 22 milyon nüfusun bu icraattan memnun kalacakları ve bu suretle hayatın
ucuzlanabileceğini ve binnetice 22 milyon nüfusun da Demokrat Partiye olan bağlılıklarının
sarsılmıyacağı kanaatine varmış bulunduğumu ve her fırsatda partimiz hakkında icap eden
izahat ve tafsilat ve icraattden bahs ederek partiden çözülmek niyetinde bulunanların bu
fikirlerinden feragat ettirmekde bulunduğumu ve hayatımın son dakikasına kadar partimize
olan bağlılığımın zerre kadar sarsılmıyacağını arz eder ve davamı ömrü afiyetinize dua
ederim muhterem başkanımız 26/1/956
Nazilli
Milis Albay
Mehmet Demirciefe
(imza)

Mektup

Belgenin fişi

Mektubun zarfının ön yüzü

Mektubun zarfının arka yüzü

5. Sümerbank mallarının pahalıya satıldığına dair mektup
Demirci Mehmed Efe’den Celal Bayar’a mektup:7

Pek sevgili kardeşim Reisi Cumhur Celal bey,
Sizinle evvelce konuşmuş olduğum “Veraset Meselesi”ni ilga ettiniz, buna çok teşekkür
ederim. Bilhassa bu hususta halkı memnun ve mesrur ettiniz.
Belki siz benden daha iyi anlamış ve duymuştunuz: Halk Partisinin en kuvvetli
“propoganda silah”larından biri bu idi, halkı bununla sizden soğutuyordular. En kuvvetli
silahı kırdınız, sizi tebrik ve takdir ederim.

7

Celal Bayar Arşivi, 18 No.lu Demirci Mehmed Efe Dosyası, Demirci Efe’den Celal Bayar’a Sümerbank ile
ilgili mektup. 18/19.

Gelelim bu mesele gibi mühim bir ricaya:
Halk “Sümer Bank” mallarının pahalı satıldığından müştedidir. (Bilhassa bu hususu zürra
daha çok idrak etmektedir):
Bizden malı ucuz alıp 5 misli gibi yüksek bir fiatla niçin satıyor diyorlar.
Acaba bu mallarda biraz daha ucuzluk yapılamaz mı?
Bu ricanı da yollarken sizi muvaffakiyetinizden dolayı tebrik eder ellerinizden öperim
efendim.
Mehmed Demirci Efe
Nazilli
(imza)

Arzedildi. Sümerbank’la görüşülecek. 7.7.1959 (imza)
Hıfzı emredildi. 20.7.1959. 3/34598
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Mektubun kenarına özel kalem tarafından iki not düşülmüş.

Mektup

Mektubun zarfının ön yüzü

Mektubun zarfının arka yüzü

6. Köşk cephesine asılan Aydınlı tabur katibinin ismi hakkında mektup
Milli Mücadele tarihini kayıt altına almaya başlamış olan Celal Bayar, o yıllara ait bilgi
toplamakta ve yaşayıp gördüklerine yazmaya başlamıştı. Demirci Efe’den Köşk cephesinde

asılan Aydınlı tabur katibinin ismini sormuştur, Demirci Efe de cevabî mektubunda tabur
katibinin adını bildirmektedir.
Demirci Mehmet Efe’nin Celal Bayar’a Köşk cephesinde asılan Aydınlı tabur katibi
hakkında mektubu:9

Nazilli
3/1/1945
Muhterem Kardaşım Celal bey,
Selam ve saygılar Ödemiş’li Kara Erkek Mehmet Efe geçen gün Ankara’dan Ödemiş’e
geçerken Köşk cephesinde asılan Aydınlı tabur katibinin ismini öğrenüp bildirmekliğimi emir
buyurduğunuzu söyledi.
Bu hadiseyi eyi tanıyan şahıslardan Aydın Tayyare Cemiyeti reisi mücahit Ahmet Emin bey
kardaşımızdan sordum. Aydın jantarma tabur katibi Vahit olduğunu söyledi. Ertesi günü
kendisini aramak üzere gelen şahıs da Aydın’ın Kocagür köyünden Kıpti Kaba Sakal’dır. Her
ikisi de idam edilmişlerdir. Tabur katibi vahit Yunanlılar tarafından çetelerin sılahları
bırakmalarını tavsiye etmiştir ve bundan dolayı idam edilmiş oldukları malum alileridir.
Hamil mektup kızlarımız Müjgan ve Gönül Akar her ikisi de kardaş olup İsmet Paşa Kız
Enstitüsünde okumaktadırlar. Geçen sene Müjgan hastalanmış olduğundan annesi Ankara’ya
kadar gelmiş ve çocuğu muayene ettirmek lütfunda bulunmuştunuz, şimdi hamdolsun sıhhatı
eyidir, her ikisi de sizin ve teyzelerinin ellerini öpmeğe, bu vesile ile gelmişlerdir, icabında
kendilerinin himayesini bilhassa rica eder. Dahilden dahile selamlar yollar gözlerinden
öperim kardaşım.
Nazillide Mehmet Demirci Efe
(imza)
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Mektup

Belgenin fişi

Ek. 1
Celal Bayar Arşivi, 18 No.lu Demirci Efe Dosyasının içeriği:
1. “Telgraf” Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinden Umum
Kumandan Demirci Mehmet Efe’ye Bolu ve Düzce’de çıkan isyanları bastıran efelerin
gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı B.M.M’nin teşekkürlerini bildiren telgrafı. 11
Haziran 1336 (fotokopisi)
2. “Saltanatın son günleri” adlı tefrikada Denizlilerin Demirci Efe’yi Galip Hoca aleyhine
kışkırttıkları yollu bilginin yanlış olduğu hakkında. 1919.
3. Demirci Mehmet Efe’den Celal Bayar’a Köşk cephesinde asılan Aydınlı tabur katibinin
isminin öğrenilmesi hakkında. 3.1.1945.
4. Aydın ve havalisi Kuvayı Milliye Umum Kumandanı Demirci Mehmet Efe imzasıyla
Düveli İtilafiye Fevkalade Komiserlerine keşide edilen mühim ve pek mevsuk mevadı
ihtiva eyleyen “muhtıra sureti”. 14.2.1336.

5. Demirci Mehmet Efe’nin Bayar’a bir mektubu. Hayatının tahtı temine alınması hakkında.
7.3.1340.
6. Demirci Mehmet Efe’ye Celal Bayar’ın cevabi mektubu. 22.11.1940.
7. Gökçen Efe (Dağların ve Hürriyetin Destanı) Ziya Hanhan’ın Celal Bayar’a ithaf olarak
yazdığı. 20.7.1944.
8. Mücahit Demirci Efe’nin mühim bir telgrafı. Fotokopi.
9. Mehmet Efe (Aydın havalisi cephe komutanı) Yunan taarruzuna karşı topluca mukabele
lüzumuna dair. Çal Hey’eti Milliye Reisliğine.
10. Sayın Mustafa Kemal Paşa hazretlerinden Demirci Mehmet Efe’ye: Nazilli Hey’eti
Milliye: Görülen lüzuma binaen Manisa Sancağı Kavuyı Milliye Kumandanlığını da
deruhde ettiği beyan ile Kumandanlığa ait hususat hakkında bâdema tarafıma müracaatla
telakki emir edilmesi tashihen tebliğ olunur. 11.10.1919, Demirci Mehmet Efe.
11. Umum Hey’eti Milliyelere ve Marmaris Hey’eti Milliyesine yazılmıştır. Fotokopi 12 adet,
7 Nisan ve 20 Ağustos 1920.
12. Köşk takım kumandanı mülazımı evvel Cevat Efendiyi vazifeten gönderdiği hakkında.
25.7.1919, Demirci Mehmet Efe.
13. Derdesti sevk efrat meyanında gayrı müsellah olanların Demirci Mehmet Efe’nin
inşaatında istihdam edilmek üzere memurumuza teslimi hakkında. 9.5.1918.
14. Demirci Mehmet Efe’den: Gördüğü cezalarına göre bazı kimselerin idamları hakkında.
14.8.1919.
15. Nazilli Kongresinin tamimi hakkında. 22.9.1919.
16. Nazilli’den çekilmekte olan bir tabur miktarındaki Yunan askeri Köşk nahiyesine
vurutlarında Yunanlılar tarafından ika olunan hadisat hakkında. 20.6.1919.
17. Cepheler müsellihan firar ederek elyevm hanelerinde ihtifa eden efradın 48 saat zarfında
karargahlarına sevkleri hakkında. 12.7.1920.
18. Demirci Mehmet Efe ile Celal Bayar’ın görüşmesi lüzumu hakkında. 18.Nisan 1920.

19. Demirci Mehmet Ef’nin Sümerbank’ın halka pahalı mal satmasından şikayetçi olduğu
hakkında. 20.7.1959.
20. Demirci Mehmet Efe’nin Celal Bayar’a yazdığı bir mektupta Karaborsa ile mücadele
lüzumu hakkında. 26.1.1956.

