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M. NED?M GÜNDÜZALP'LE
Pazar, Haziran 26, 2011
http://www.mmd.org.tr/sidebar/soylesiler/m-nedim-gunduzalple
Mahmut Nedim Gündüzalp ile 20.01.1988 tarihinde yap?lan söyle?inin teyp kayd?n?n özgün metnidir.”

“Ben Bulgaristan’da, Tuna nehrinin k?y?s?ndaki Tutrakan kasabas?nda do?dum. Kasabada önce imam
mektebi aç?lm??t?. Sonra, Sultan Hamid taraf?ndan Bulgaristan prensli?ine sürgüne gönderilen ve
me?ruti idare taraftarlar? olarak bilinen Jön Türkler çe?itli bölgelere da??lm??lard?. ??te bu yüzden
zengin Bulgar ?daresi yeni okullar açmak durumunda kalm??t?.

O s?ralarda, ilk Türk Mektebi ?dadisi de bu ?ekilde aç?ld?. Ben de bu mektebe ba?lad?m. Mektebimize
?stanbul’dan da hocalar geliyordu. Çal??kanl???m sayesinde bir üst s?n?f?n çözemedi?i problemleri
çözebiliyordum. S?n?f?m? birincilikle bitirince, hocam “anan? baban? kand?r, seni ?stanbul’a
göndereyim” diye tutturdu. Neylersin ki ailem fakir, tam alt? karde?iz….

Edirne Rü?diye mektebinde iken beni imtihanla bir üst s?n?fa ç?kartt?lar. O zaman?n Edirne Lisesinde
Ermeniler var, Museviler var, Bulgarlar var, Rumlar var ve s?n?f?n en iyileri de bunlar.

Mahmut Nedim Gündüzalp Ben o sene s?n?f birincisi oldum. Liseyi de birincilikle bitirdim. Benden
ba?ka Balç?k’tan iki talebe vard?, onlar da ikinci üçüncü oldular. ?kinci olan Kâz?m Bey isminde bir
arkada??md?. Okul müdürümüz üçümüzü ça??rd?, “Çocuklar, liseyi bitirdiniz, ?imdi ne yapacaks?n?z”
dedi. Biz de fakir oldu?umuzu, param?z?n olmad???n?, Bulgaristan’a dönüp orada hocal?k
yapaca??m?z? söyledik.

Bir gün müdürümüz ça??r?p, “Art?k hocal?k yapmayacaks?n?z size burs buldum” dedi. Burs, üçer
mecidiye, yani altm?? kuru?tu.

Eve dönünce anneme “Ben tekrar okuyaca??m, ?stanbul’a okumaya gidece?im dedim. Annem ne
yapmak, ne olmak istedi?imi sordu. Arkada??m Kâz?m t?bbiyeye yaz?laca??n? söylüyordu, ben de
anneme doktor olmak istedi?imi söyledim. Annem “Sen doktor olamazs?n o?lum. Parma??na i?ne batsa,
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kan görsen bay?l?rs?n, olmaz” dedi.

Ben de Hukuk’a yaz?ld?m. O altm?? kuru? ile birinci s?n?f? bitirdim…

Bir Yahudinin evinde pansiyoner kald?m.

Okulu bitirip Bulgaristan’a döndü?ümde Balkan Harbi koptu. Yollar kapand?.

Do?du?um kasabadaki rü?diyenin ö?retmenlik kadrosu dolmu?tu, aç?kta kald?m. Kendi kendime “hala
baba ekme?i mi yiyeceksin” diye dü?ünmeye ba?lad?m.

Orada, Cemaati ?slamiye Reisi Mehmet Bey diye bir zat vard?. Benim hukuk okudu?umu duyunca i?e
soktu ve “Ayl???n?n tamam?n? sana vermem, bir k?sm?n? art?rmal?s?n” dedi. Ben de o?lu askere
gitmi? bir Bulgar ailesinin evini kiralad?m.

Gel zaman git zaman Bulgarlarla Rumenlerin aras? aç?ld?. Bir gün bakt?k Rumenler asker ç?karm??. Bu
sefer ba?lad?lar Plevne’ye do?ru harekete, oralarda ne kadar Türk askeri buldularsa esir ald?lar, sonra
bunlar? Türkiye’ye iade ettiler.

??te bu Cemaati ?slamiye Reisi, i?galci Rumenlerine çizme yapan birisiyle bir gün bana geldi ve
“Esirlerle gider misin?” dedi. Ben de “Giderim” dedim. O “Benim orada evim var, annem orada
oturuyor, onun yan?nda kal?rs?n bir i? bulur çal???rs?n” dedi.

?stanbul’a gelince bizi karantinaya ald?lar. Karantinan?n sonunda cebim iyice bo?alm??t? art?k. Bu
arada bizi Tuzla’ya naklettiler. Sonunda sa? selamet ?stanbul’a ayak bast?m ve Cemaati ?slamiye
Resininin bana verdi?i adresteki evi bulup oraya iltica ettim, ba??m? soktum.

?kinci seneye param kalm?yordu. Evkaf Nezaretindeki Tedrisat? ?slamiye ?ubesine ba?l? bir mektep
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aç?lm??t?. Oraya talip oldum ve imtihan? ba?ard?m.

Bir zamanlar Fatih’te oturuyordum. Cihangir’de bir Türkçe muallimli?ini kabul edersen 500 kuru?
al?rs?n dediler, kabule mecbur oldum. Ertesi sene 150 kuru? zam yapt?lar. Daha sonra Pertevniyal
lisesine geçtim, yani rü?diyeye. Bir ara rehberlik yapt?m…

Adliyeye hakim olmak akl?ma hiç gelmemi?ti. Avukatl?k istedim. Okulu birincilikle bitirdi?im için bana
dava zab?tnamesi verdiler. Bir iki davaya girdim, sonra Maliye’ye geçtim.

Bu arada bir nokta koyal?m.

Ben mektebe giderken, ?stanbul’da Türk Oca?? aç?lm??t?, ben de giderdim. Bir arkada??m?n
delaletiyle de ?ttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdim. O zaman halâ cemiyet sistemindeydi, siyasi parti
de?ildi.

?ehzade ba??ndayken benim gözümü ba?lad?lar, dola?t?rd?lar sonra oturttular. Sa? elimi Kuran-?
Kerime, sol elimi tabancaya dayat?p yemin ettirdiler. Ondan sonra partiye girdim.

Türk Oca??n?n o zamanlar önde gelen ki?isi Ziya Gökalp idi, konferanslar verirdi. Halide Edip Han?m
da oradayd?. Reis, Hamdi Vas?f Bey idi. Gökalp’in konferanslar?na devaml? gidi?im Hamdullah Suphi
Bey’in dikkatini çekmi?. Uzatmayal?m, ben en genç oldu?um halde Türk Oca?? ?dare Meclisine
getirildim.

Hamdullah Suphi Bey’le yak?nl?k peydah ettim. Bir gün bana “Seni ben evlendireyim, ye?enimi sana
vereyim” dedi.

Biz han?mlarla beraber Türk Oca??na giderdik. Han?mlar?n ilk defa Türk Oca??na girmeleri büyük
hadise olmu?tu.
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Hamdullah Suphi Bey’in ye?eniyle evlenip iç güveysi oldum. E?imin ailesi oldukça itibarl? idi.
Kay?npederim o zaman sa?d? ve Ziraat-Orman Mühendisiydi…

Muallimli?in bana göre bir meslek olmad???n? nice sonra anlad?m ama akl?ma ba?ka bir meslek
gelmiyordu.

Neyse. Bacana??m ?brahim Yaz?c?’n?n Ermeni ve Musevi arkada?lar? vard?, her hafta toplan?rlard?.
Maliye Müfetti?li?i fikrini bana onlar a??lad?lar, bana birtak?m Frans?zca kitaplar verdiler, onlarla
haz?rlan?p imtihan? kazand?m…

Maliye Müfetti?li?im s?ras?nda ba??mdan geçen bir olay? anlatay?m:

Nazilli’deki tefti?i bitirip ismini ?imdi unuttu?um bir ba?ka kazaya gittim. Tahsilat tefti?i yap?yordum.
O zaman karbon ka??d? olmad???ndan makbuzlar?n her ikisi de ayr? ayr? dolduruluyordu, dolay?s?yla
suistimal kolayd?. Biz önce dipkoçanlar? toplar, sonra mükellefleri jandarma vas?tas?yla getirtip onlar?n
ellerindeki ilk nüshalarla kar??la?t?r?rd?k.

Ben de öyle yap?yordum ki, bulundu?um ah?ap binay? yakm??lar, beni pencereden ç?kararak
kaç?rd?lar, hayat?m? zor kurtard?m…

Bir de hadiseli ?ark tefti?im var:

Birecik biliyorsunuz, F?rat nehrinin üzerinde bir kazad?r. Oraya Nuhun kay?klar?yla geçtik; içinde atlar
vard?, merkepler vard?. Oralarda metrukeden kalma bir ev varm??, yan?mdaki Hakk? Bey ile o binada
kald?k.

Birecik tefti?imizi bitirdik. Urfa’ya geçtik, Urfa’da da tefti?imizi bitirdikten sonra bir ihbar geldi.
Defterdarl???n Harran Müdürü a?nam vergisi dolay?s?yla rü?vet al?yormu?.

page 4 / 7

M. NED?M GÜNDÜZALP'LE - 06-26-2011
admin - Maliye Müfetti?leri Derne?i - http://www.mmd.org.tr

Harran’a gitmek istedim, fakat aksine “gazze” oldum. Gazze nedir, bilir misiniz? K?sas? Embiya’y?
okumam??san?z bilemezsiniz. Eskiden Arap kabileler, birbirlerine girer, çay?rlar? talan edip koyunlar?
ya?ma ederlerdi…

Cuma günü üç jandarmayla gittim. Bakt?m ki, co?rafyada okudu?umuz Harran diye bir ?ey yok. Köyde
??hlar var. Asker falan yok, bir avuç jandarma. “Sizden, birileri para alm??” dedim. “?eyhimize
sormadan size ifade vermeyiz” dediler. ?eyhten müsaade ald?ktan sonra anlatt?lar. “Biz yaz?l? ifade
vermeyiz. Hatta yeminli ifade versek bile ?eyhimiz yeminimizi kald?r?r. Biz sizin mahkemelerinize
gitmeyiz, gitsek bile bir ?ey söylemeyiz” dediler…

Sonra, ?emdinli’ye gidecektim, gidemedim. Valiye soruyorum, “olmaz” diyor, “posta yar?n birgün
gelecek, ondan emniyet haberini al?rsan?z, o zaman gidersiniz.” Ben zorluyorum. Bana bir ba?ka
müfetti?ten bahsetti. ?emdinli civar?nda çeteler bu müfetti?i çevirmi? ve soymu?lar…

Maliye Müfetti?lerinin itibar ve otoritesi son derece yüksekti. ?brahim Bey’in ?öhreti ?stanbul
Defterdarl???n? bas?vermesi…. Müfetti?lerden çok çekinirlerdi, çok itibar ederlerdi. Ben Gümrük ve
Tekel Bakanl???’na geçince ilk vazife olarak Te?kilat Kanunu’nu verdiler. Tefti? Kurulu’nu ben
kurdum. Kanunu, Bütçe Komisyonunda müdafaa ederken eski Maliye Vekili Fuat Bey “O, Nedim Bey,
tam Maliye Tefti? Heyeti gibi….Tam, aynendir” diyordu.

Yüksek mahkemeye gidilen durumlarda, dürüstlükleri dolay?s?yla, hep Maliye Müfetti?lerini
görevlendirirlerdi. Benim zaman?nda Suat Hayri Bey Gümrük ve Tekel Bakan? iken i?lemlerini tefti?
etmek üzere Faik Ökte ile beni seçtiler, Gümrük Tekel’den de bir ?ah?s vard?…

Bir de Müste?arl?ktan ayr?l?p mebus olmam hadisesi var:

Yeni Bakan gelmi?ti. Tabii kendi seçti?i müste?arla çal??mak istiyor. O zaman yap?labilecek ?ey, varsa
Devlet ?uras?’nda bo? üyeli?e atamak.

Ben mebuslu?a talip oldum. Edirne’den be? mebus ç?kacak, biz sekiz ki?iyiz. Hat?r için listeye
koydular. Sekiz ki?ilik listenin içinde ta millî mücadeleden kalma kalpakk?ranlar var, eski valiler var.
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Eskilerden b?km??lar. Benim için, “koca müste?ar, koyun ?unu bir yere, Uzunköprülü’lerin oylar? var”
demi?ler. “Belki birgün bakan olur.”

Ben bunlar? mebus olduktan sonra ö?reniyorum.

Bir gün Uzunköprü’ye gittim.

“Yahu sen bizim Mahmut Nedim de?ilsin” diyorlard?.

Me?erse, o tarihte Ula?t?rma Bakanl???nda bir müste?ar muavini varm??, ad? Mahmut Nedim, kendisi
de Uzunköprü’lü….”
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