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Türkiye Cumhuriyet’i tarihinde oldukça kısa bir zaman diliminde uygu-
lanmasına rağmen Osmanlı tarihinde içki veya genel olarak mükeyyi-
fata getirilen yasaklar farklı dönemlerde uygulanmıştır. Ne var ki, ne 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde içki yasağı, ne de IV. Murat devrinde ol-
dukça şiddetli ve kanlı olarak uygulanan mükeyyifat mamulleri yasağı halkın 
içki kullanmasına engel olamamıştır. 20nci yüzyıla gelindiğinde içki konu-
sundaki geniş kapsamlı yasaklamaların Amerika Birleşik Devletleri’nde ha-
yata geçirildiği görülür. Birinci Dünya Savaşı başladığında ABD’nin 19 eya-
letinde içki yasağı varken, 1918 yılında bu sayı 29’a çıkmıştır. Keza savaş yı-
larında İngiliz Başbakanı Lloyd George, İngiltere’nin Almanya ve Avusturya 
yanında içkiye karşı da savaştığını dile getirerek içki sorununun büyüklüğünü 
vurgulamış, ancak içki yasağı getirilememiştir (Karamustafaoğlu, 1978: 119). 
Savaş döneminde hem askeri hem de sivil hayatta kontrolü sağlamak hem de 
potansiyel gücü iyi değerlendirmek adına içki yasağı getirilmesi iktidar(lar) 
açısından gerekli görülse de İngiltere gibi güçlü bir imparatorluğun dahi böy-
le bir yasa çıkarıp bunu uygulaması mümkün olamamıştır. 

Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek içki yasağı Kurtuluş Savaşı ve devletin ku-
ruluş sürecinde önce Anadolu’da ve ardından İstanbul’da uygulanan Men-i 
Müskirat Kanunu’dur. 23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi’ne su-
nunla ilk kanun tekliflerinden biri Men-i Müskirat Kanunu taslağıdır. Birinci 
Meclis’te 14 Eylül 1920’de kabul edilen kanun, 9 Nisan 1924 yılında İkinci 
Meclis döneminde kaldırılmıştır. İçki yasağının teklif ediliş ve kanun olarak 
kabul ediliş süreci dönemin siyasal koşulları çerçevesinde incelendiğinde bu 

209

Basın ve İktidar İlişkileri: 
Birinci Meclis’in Men-i Müskirat 

Kanunu Üzerine Tartışmalar

*  Dr. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü.



kebikeç / 31  ● 2011

210

kanunun sadece içki ile mücadele amacıyla meclise taşınmadığını ortaya çık-
maktadır. Bu konuda Meclis zabıtları temel alınarak hazırlanmış tek çalışma 
Karahanoğulları’na (2008) aittir. Kurtuluş Savaşı’na toplumsal destek yarat-
mada, basın önemli bir görevi yerine getirmiş, özellikle Kuva-yı Milliyeci 
gazeteler halkın duyarlığının artmasında ve mücadeleye katılımda büyük bir 
rol üstlenmişlerdir. Bu makalede, Men-i Müskirat Kanunu’nun kabul edilme-
si, uygulanması ve kaldırılması sürecinde Ankara ve İstanbul’da yayımlanan 
gazete ve dergilerdeki tartışmalara odaklanarak, iktidar taraftarı ve muhalifi 
basının düşünceleri ortaya konacaktır. Siyasal iktidarın denetimine rağmen, 
eleştirelliğin kaynağı olan mizah basını arşivler izin verdiği ölçüde çalışmaya 
dahil edilmiştir. Bu araştırmada, siyasal koşullar ve çekişmeler bağlamında 
sebepleri ve amaçları ortaya konan Men-i Müskirat Kanunu’na basının tavrı 
incelenirken amaç Türkiye tarihinin önemli bir geçiş sürecinde basının duru-
şunu belirlemektir. 

Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünün ve ba-
ğımsızlığının korunması yönünde mandacılık, bölgesel/yerel kurtuluş ve tam 
bağımsızlık mücadelesi olmak üzere üç temel düşüncenin hakim olduğu gö-
rülmektedir. İstanbul ve saray çevresinde İngiliz mandacılığı düşüncesi güçlü 
iken, Wilson Prensipleri’nin etkisi ile Anadolu’da Amerikan mandacılığı des-
tek görüyordu (Güneş, 2009:134-139). Ne var ki, hem Kongreler dönemin-
de Anadolu’nun farklı bölgelerinde toplanan yerel güçlerin birlik olması dü-
şüncesi hem de Sivas Kongresi sürecinde Amerikan mandacılığı düşüncesin-
den uzaklaşılması ile tam bağımsızlıkçı düşüncenin başat olması sağlanmış-
tır. Anadolu hareketinde egemen olan tam bağımsızlıkçılar ise İslamcılar ve 
ulusalcılar olarak, aynı çatı altında mücadeleye destek veren iki gruptan olu-
şuyordu (Güneş, 2009: 141-145). Aynı zamanda Rus Devrimi’nden itibaren 
Anadolu’da giderek artan bir Bolşevizm etkisi ve Anadolu hareketi çevresin-
de uyanan Bolşevik sempatisi mevcuttu. Birinci Meclis’in kurucu meclis ol-
ması düşüncesi, yeni devletin hangi siyasal düşünce temeline dayanacağı tar-
tışmalarında Anadolu’yu en çok etkileyen yeni düşünce akımının sosyalizm 
olması meclisin toplandığı dönemde farklı tartışmaları da beraberinde getir-
miştir (Güneş, 2009).

Birinci Meclis, cumhuriyet tarihinin zihniyet bağlamında siyasal akımlar 
açısından en çok çeşitlilik gösteren ve mebuslar bağlamında sosyo-ekonomik 
yapı bakımından halk tabanına yakın, eğitim düzeyi bakımından ülke orta-
lamasının üstünde ve idealist yanları ağır basan gençlerden oluşan bir içeri-
ğe sahiptir (Güneş, 2009). Şapolyo ise Birinci Meclis’in mebuslarını “inkı-
lapçılar ve muhafazakarlar” olmak üzere başlıca iki grup altında sınıflandır-
sa da inkılapçıları milliyetçiler ve sosyalistler; muhafazakarları müfritler ve 
mutediller olarak kendi içinde ayırması çeşitliliği göstermektedir (1969: 33). 
Farklı akımların mevcudiyetine rağmen Birinci Meclis’in mebusları ülkenin 
içinde bulunduğu durumun bir nedeni olarak da ülkedeki parti çekişmeleri-
ni gördüklerinden, mecliste siyasal partilerin doğmasına yol açacak girişim-
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lerden kaçınmışlardır. Ne var ki, Güneş’e göre (2009: 459) bu süreç kısa sür-
müş, Meclis’teki hizip savaşı da Halkçılık Programı’nın meclise sunulmasın-
dan (13 Eylül 1920) sonra değil, Ağustos 1920’den itibaren kendini göster-
meye başlamıştır. Bununla birlikte, bu tarihten çok daha önce, Birinci Meclis 
açıldıktan beş gün sonra teklif edilen Men-i Müskirat Kanunu taslağının grup-
laşmanın ilk örneklerinden biri olduğunu söylemek mümkündür. 

Men-i Müskirat Kanunu’nun yapıldığı döneme hakim olan siyasal düşünce-
leri anlamak açısından aynı tarihlerde mecliste görüşülen ve gruplaşmanın ça-
tırdama noktası olan Halkçılık Programı tartışmalarını değerlendirmek gerek-
lidir. Halkçılık Programı’nı en sert biçimde eleştiren Ali Şükrü Bey (Trabzon), 
programda “bir kayd-ı ilahi olan din hususuna ehemmiyet” verilmediğini, es-
kiden olduğu gibi yeni çıkan cereyanlara bu ülkeyi kaptırmak isteyenler oldu-
ğunu, taklitçilik yerine, ülke yönetiminde yapılacak yeniliklerin, “erbabının” 
toplanarak yapılmasıyla daha yararlı olacağını belirtmiştir. Bu eleştirilerin te-
mel amacının yönetimin sosyalizme gidip gitmeyeceğini saptamaya yönelik 
olduğu görülmektedir. Maliye Vekili Ahmet Ferit Bey bu programın Bolşevik 
programı olmadığını vurgularken, Dahiliye Vekili Refet Bey de, “bunun Bol-
şevik cereyanı, kapitalist cereyanı, emperyalist cereyanı, hülasa hiçbir cereya-
nı yansıtmayıp doğrudan doğruya ulusun göbeğinden çıkan bir cereyanı yan-
sıttığını” söylemiştir (Güneş, 2009: 221). Söz konusu tartışmalar Meclis’te, 
özellikle daha sonradan II. Grubu teşkil edecek mebuslar ile sosyalizme yakın 
duran ve Sovyetler Birliği ile ilişkiler kuran Mustafa Kemal’in de dahil oldu-
ğu I. Grup arasındaki siyasal ayrışımı ortaya koymaktadır. 

Genel olarak, I Grup “Osmanlı saltanatını yıkıp, laik devlet kurmak iste-
yen ilericilerin”, II. Grup ise “Osmanlı düzenine, saltanat ve hilafete bağlı, 
muhafazakarların” toplanma noktası olduğu yönünde hakim görüş Türk tarih 
yazımında yaygındır (Demirel, 1995: 31).  Mustafa Kemal, Nutuk’ta (1972: 
633-634), II. Grup’u doğrudan dinci-gerici olarak betimlememiş, muhalefe-
tin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndan hareketle kendine Başkumandanlık yetki-
leri verilmesi, vekiller seçilirken Meclis Reisi olarak adayları belirlemesi gibi 
noktalardan ortaya çıktığını dile getirmiştir. Buna karşılık, Yerasimos, grup-
lar arasındaki ayrımı sınıfsal noktada biçimlendirerek, I. Grup’u sivil bürok-
rat, asker ve işçiler; II. Grup’u eşraf, toprak sahipleri ve din adamlarına da-
yandırmıştır (1980: 676). Tam bağımsızlık konusunda hem fikir olan iki grup 
arasındaki ayrım, Demirel’e göre (1995) II. Grup’un kişi/grup iktidarı yerine 
meclis egemenliği kavramına dayanan bir yönetim için muhalefet etmesidir. 
Akın’a göre, II. Grup Anadolu’nun eşrafı ve mütegallibesinden gelen “inanç-
lı liberal entelektüellerden, muhafazakâr saltanat taraftarlarına” kadar uzanan 
geniş bir aralıkta mebuslardan oluşmaktadır. Bu grupta ayrıca bireysel olarak 
Mustafa Kemal ve ekibinden hoşlanmayan “kariyeristler” de bulunmaktaydı 
(Akın, 200160-61). 

Birinci Meclis’in söz konusu siyasal ortamında, II. Grup’un kurucuların-
dan olacak Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey meclisin açılmasından kısa bir 
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süre sonra 28 Nisan 1920’de içki yasağı kanunu taslağını1 teklife sunar. Tas-
lakta, Ali Şükrü Bey, içki içtikleri görülenlerin cezalandırılması içeriğine sa-
hip üçüncü maddeyi okuyunca mecliste “bravo” seslerinin yükselmesi (Akt. 
Karahanoğulları, 2008. TBMM Zabıt Ceridesi I, 28.4.1336: 114) Mustafa 
Kemal’in ünlü içki sofralarına ve o gruba duyulan tepkiyi akla getirmektedir. 
Yirmi gün sonra, 17 Mayıs’ta görüşmeler başlar. Ne var ki, görüşmeler olduk-
ça tartışmalı geçer çünkü Adliye, Sıhhiye, Maliye ve Şeriye Encümenlerin-
den farklı görüşler gelmiştir. Hükümet teklifi tekrar değerlendirmek için iki 
aylığına meclis görüşmelerini erteler. 12 Temmuz’da tekrar başlayan görüş-
meler, teklif edilen kanun taslağının bastırılıp dağıtılması amacıyla ertelenir. 
15 Temmuz’da görüşmeler tekrar başlasa da Adliye ve Maliye vekillikleri-
nin teklife direnmesi üzerine Maliye encümeninin tekrar incelemesi amacıyla 
iki aylığına ertelenir. 13 Eylül’de on sekiz mebusun söz aldığı görüşmelerde 
Maliye Vekili Ahmet Ferit Bey’in sunduğu tüm gerekçelere rağmen Ali Şük-
rü hâkimiyetini kurarak, hükümetin direncinin kırılmasına yol açar. Bir gün 
sonraki görüşmelerde gayr-ı müslimlerin kanun kapsamı dışında bırakılması 
yönünde girişimlerde bulunulsa da sonuç alınamaz ve oylamaya geçilir (Kara-
hanoğulları, 2008). 14 Eylül 1920 tarihli Men-i Müskirat Kanunu oylaması 71 
kabul, 71 red, 3 çekimser oyla sonuçlanırken, oturum başkanı Konya mebusu 
Vehbi Efendi’nin kanun lehinde oyu ile kanun kabul edilir.2 
1  1. Memalik-i Osmaniye’de her nevi müskiratın imal, idhal, füruht ve istimali sureti 
memnudur. 2. Müskirat imal, ithal ve füruht edenler nezdinde yakalanacak olan müskiratın 
beher kıyyesi için elli lira ceza-yı nakdi alınır ve mevcud müskirat müsadere olunur; 3. İşret 
ettiği görülenler, ya, hadd-i şeri ile tedib olunur veyahud elli liradan iki yüz elli liraya kadar 
ceza-i nakdiye mahkum edilir; 4. Bu kanunun tasdik ve neşri ile beraber mevcud içkiler 
müsadere ve imha edilir; 5. Bu kanun tarihi neşrinden itibaren meridir; 6. Bu kanunun icra-i 
ahkama, bilumum zabıta-i mülkiye ve adliye ve mehakimi nizamiye memurdur (TBMM Zabıt 
Ceridesi, I, 28.4.1336: 114).
2  TBMM Zabıt Ceridesi, c. 1, İ: 65, 14.9.1336, c: 2, s. 137.
 Men-i Müskirat Kanununu kabul edenler: Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Atıf Ef. (Ankara), 
Şakir B. (Ankara), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Ahmet Ef. (Aydın), Emin Ef. (Aydın), Tahsin 
B. (Aydın), Cevdet B. (Kırşehir), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ömer Lütfi B. (Saruhan), Şeyh 
Fevzi Ef. (Erzincan), Süleyman Sırrı B. (Yozgat), Feyyaz Ali B. (Yozgat), Mahmut Sait B. 
(Muş), Hadullah Suphi B. (Antalya), Halil İbrahim B. (Antalya), Rasih Ef. (Antalya), Dr. Suat 
B. (Kastamonu), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Operatör Emin B. (Bursa), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Mehmet Nadir B. (Isparta), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Ali Şükrü B. (Trabzon), Memduh 
B. (Karahisarışarki), Ömer Lütfi B. (Karahisarısahip), Hacı Tahir Ef. (Kangırı), Tevfik Ef. 
(Kangırı), Abdullah Ef. (İzmit), Tahir B. (İzmit), Esat B. (Lazistan), Ziya B. (Bitlis), Zekai 
B. (Adana), Hamdi Ef. (Genç), Basri B. (Karesi), Hacı Hayali B. (Urfa), Mitat B. (Mardin), 
Alim Ef. (Kayseri), Vehbi Ef. (Konya), Abdullah Ef. (Sinop), Ziya B. (Kangırı), Necib B. 
(Ertuğrul), Remzi Ef. (Kayseri), Ali Sururi Ef. (Karahisarışarki), Bekir B. (Kırşehir), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (Isparta), Feyzi B. (Elaziz), Naci B. (Elaziz), Osman Kadri B. (Muş), Besim Atalay 
B. (Kütahya), Arif B. (Bitlis), Vahbi B. (Bitlis), Mustafa Lütfi B. (Siverek), Mehmet Hulusi Ef. 
(Yozgat), Hasan Ef. (Denizli), Reşit Ağa (Malatya), Memet Vasfi B. (Karahisarışarki), Nuri B. 
(Bolu), Müfit Ef. (Kırşehir), Hulusi B. (Kastamonu), Şahin Ef. (Ayıntap), Hamdi B. (Canik), 
Kadri B. (Siirt), Necmeddin B. (Siirt), Salih Ef. (Siirt), Mustafa Sabri Ef. (Siirt), Emin B. 
(Canik), Şükrü B. (Canik), Emin B. (Erzincan), Mehmet B. (Siverek), Abdülgani B. (Siverek),
Men-i Müskirat Kanununu kabul etmeyenler: Yasin B.(Olti), Dr. Abidin B. (Lazistan), 
Süleyman Necati B. (Erzurum), Cevdet B. (Kütahya), Murat B. (Kastamonu), Atıf B. (Bayazıt), 
Hacı Mehmet Ef. (Bayazıt), Refet B. (İzmir), Cevat B. (Bolu), Rıza B. (Gümüşane), Hamdi 
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Birinci Meclis’te kabul edilen Men-i Müskirat Kanunu (Ceride-i Resmiye, 
28 Şubat 1337), taslaktan çok farklı olmamakla birlikte iki madde ve bazı açık-
layıcı noktalar eklendiği görülmektedir3. İkinci maddede içkiyi satan, imal ve 
ithal edenlere verilecek ceza, nakil edenleri de kapsar. Üçüncü maddeye içki 
içtikleri görülen memurların işlerine son verilmesi kararı eklenir. Dördüncü 
madde, mevcut içkilerin temhir edilmesinin yanı sıra içki üretiminde kullanı-
lan aletlerin de kilit altına alınması yönünde genişletilir. Meclis görüşmeleri 
sırasında kanuna eklenen maddelerden biri tıbbi alanda kullanılacak olan her 
türlü ispirtonun Sıhhiye Vekaleti tarafından kontrol altında tutulmasıdır. Di-
ğer madde de yine tıbbiye alanında kullanılacak ispirto için bir talimatname 
hazırlanmasıdır. 

Eylül 1923’de İstanbul’un Ankara yönetimi altına girmesinin ardından 
Men-i Mükirat Kanunu uygulamasının yeniden gündeme geldiği görülmek-
tedir. Ankara iktidarının İstanbul’daki hakimiyeti kesinleştikten sonra Men-i 
Müskirat Kanunu’nun uygulanması ile alakalı önemli sorunlardan biri Bo-
monti Bira Fabrikası’nın içki üretimi konusundaki müracaatı ile ortaya çıkar. 
Şirket, kanununun İstanbul sınırları dahilinde uygulanmamasını talep etmişse 
de Ankara iktidarı TBMM’nin ülke genelindeki hakimiyetini mutlak kılmak 
adına bu isteği reddetmiştir (Akın, 2001: 268). 

B. (Tokat), Ali Vasıf B. (Genç), Ahmet Mezhar B. (Üsküdar), HAsip B. (Maraş), Hüseyin 
Hüsnü B. (Mersin), Tevfik B. (Erzincan), Rasim B. (Elaziz), Ferit B. (Çorum), Salahattin B. 
(Üsküdar), Fayzi Ef. (Malatya), Haydar B. (Kütahya), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Rüştü B. 
(Kastamonu), Abdülgani B. (Muş), Hamit B. (Biga), Derviş B. (Mardin), Halil İbrahim Ef. 
(İzmit), Hamdi Namık B. (İzmit), Celal B. (Genç), Tahsin B. (Elaziz), İbrahim B. (Mardin), 
Hasan Hayri B. (Dersim), Athem Fehmi B. (Menteşe), Hakkı B. (Ergani), Mustafa Zeki B. 
(Dersim), İsmail Suphi B. (Burdur), Sırrı B. (Ergani), Hüsnü B. (Bitlis), Vehbi B. (Niğde), Eyup 
Sabri B. (Eskişehir), Kasım B. (Muş), Haşim B. (Çorum), Ragıp B. (Kütahya), Mustafa Necati 
B. (Saruhan), Şevket B. (Bayazıt), İsmet B. (Edirne), Fikret B. (Kozan), Şükrü B. (Bolu), 
Memet B. (Biga), Tunalı Himi B. (Bolu), Necati B. (Bursa), Esat B. (Mardin), Ahmet Ferit B. 
(İstanbul), Rifat B. (Tokat), Tevfik Rüştü B. (Menteşe), Yunus Nadi B. (İzmir), Kadri Ahmet 
B. (Diyarbakır), Durak B. (Erzurum), Mahmut Esat B. (İzmir), Memet Recai B. (Trabzon), 
Mustafa B. (Gümüşane), Kılıç Ali B. (Ayıntap), Dr. Refik B. (Bayazıt), İbrahim Süreyya B. 
(Saruhan), Fuat B. (Çorum), İhsan B. (Cebelibereket), Hacim Muhittin B. (Karesi), Salih B. 
(Erzurum).
3  Men-i Müskirat Kanunu (14 Eylül 1920) : 1 – Memaliki Osmaniyede her nevi müskirat 
imal, ithal, füruht ve istimali memnudur.2 – Müskirat imal, ithal ve nakil ve füruht edenlerden 
müskiratın beher kıyyesi için elli lira cezayı nakti ahiz ve elde edilen müskirat imha olunur. 
3 – Alenen müskirat istimal edenler veya hafiyen istimal edipte sarhoşluğu görülenler ya haddi 
Şer’i veya elli liradan iki yüz liraya kadar cezayı nakti ve yahut üç aydan bir seneye kadar hapis 
cezasile tecziye olunurlar. Sıfatı resmiye erbabından olanlar dahi memuriyetten tardedilir ve bu 
husustaki kabili itiraz ve istinaf ve temyiz değildir. 4 – Bu kanunun tasdiki ve neşr ile beraber 
içki imaline mahsus bilcümle alat ve edevat musadere edilir. Mevcut içkiler derhal temhir edilir 
ve iki ay zarfında memaliki ecnebiyeye ihracına müsaade olunur. İki ay hitamında mevcut 
müskirat imha olunur. 5 – Tababette kullanılacak her nevi ispirtolu mevat ihtiyaç nisbetinde 
Sıhhiye Vekaletince eczanelere tevzi ve sarfiyatı kontrole tabi tutulur.
6 – Tababette istimal olunacak ispirtolu mevaddın sureti istimal ve sarfı hakkında Sıhhiye 
Vekaletince bir talimatname kaleme alınacaktır. 7 – Bu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’idir. 
8 – Bu kanunun icrayı ahkamına Dahiliye, Adliye ve Sıhhiye Vekilleri memurdur.
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9 Nisan 1340/1924 tarihinde gerçekleşen içki yasağını kaldıran kanun deği-
şikliğinin oylamasına 134 mebus katılır: Oylama 94 kabul, 35 red ve 5 çekim-
ser olarak kanununun kaldırılması lehine sonuçlanır.4

Basında Men-i Müskirat Kanunu Tartışmaları

Mondros Mütarekesi’nin ardından 2 Aralık 1918’de Osmanlı Devleti bir ge-
nelge yayınlayarak savaş sırasında geçerli olan sansürü, kapsamını daha da 
genişleterek devam ettirdi. Sansür genelgesinde İtilaf Devletleri hakkında kış-
kırtıcı ve Osmanlı Devleti’nin unsurlarının arasını bozucu, Padişah ve yerli/
yabancı görevliler aleyhinde saygı çerçevesi dışına çıkan ve hükümet çıkarla-
rına aykırı olan yayınlar ve kişisel tartışmalar genel olarak yasaklanmıştı. Şu-
bat 1919’da yeni bir kararname ile “sıkıyönetim uygulanan yerlerde her tür-
lü kitap, dergi, kâğıtlar ve süreli yayınların” sansür kurulu izni olmadan ba-
sılıp yayımlanamayacağı kararı alındı. Anadolu’da eylemlerin şiddetlenmesi 
ve Mustafa Kemal’in gücünün artması İstanbul basını için de sansürün şidde-
tinin artması anlamına geliyordu. 16 Mart 1920’den sonra işgal kuvvetlerinin 
de katılımıyla sansür iyice ağırlaştı (Kabacalı, 1990: 100-109). 

Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı basınının İstanbul hükümeti, işgal kuv-
vetleri ve Ankara hükümeti ile kurduğu ilişkide ve basının biçimlenmesinde 
4  TBMM Zabıt Ceridesi, c. 8, İ: 33, 9.4.1340, c: 2, s. 499-500. Kabul Edenler: Besim 
Atalay B., Mustafa Vehbi B., Neşet B. (Aksaray), İhsan B. (Ergani), Mustafa Ef., Refik B. 
(Konya), Dr.Fikret B. (Ertuğrul), Ali Saip B. (Kozan), İhsan B, Şakir B. (Ankara), Celal Nuri 
B. (Gelibolu), Cevdet B., Nuri B., Ragıp B., Recep B. (Kütahya), Hacim Muhiddin B., Hakkı 
Tarık B., Şevket Ef. (Giresun), Hasan Sıtkı B. (Antalya), Halit Paşa (Ardahan), Veysel Rıza B. 
(Gümüşhane), Dr. Hilmi B. (Malatya), Hilmi B. (Artvin), Mükerrem B. (Isparta), Mithat B. 
(Maraş), Mehmed B., Şükrü B. (Biga), Ali Fethi B., Ali Rıza B., Süleyman Sırrı B. (İstanbul), 
Yakup Kadri B. (Mardin), Cevad Abbas B., Dr. Emin Cemal B., Falih Rıfkı B., Şükrü B. (Bolu), 
Osmanzade Hamdi B., Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir), Faik B., Recai B. (Menteşe Ordu), Ali B., 
Fuat B. (Rize), Osman Nuri B., Refet B. (Bursa), İbrahim B., Saffet B. (İzmit), Abidin B., 
Kemal B., Reşat B. (Saruhan), Cavid Paşa, Süleyman Necmi B. (Canik), Mustafa Abdulhalik 
B., Rifat B., Talat B.(Kangırı), İhsan B. (Cebelibereket), Halil Hulki Ef., Mahmud B. (Siirt), 
İzzet Ulvi B. (Karahisarı sahip), Dr. Mustafa B., Ferit B., İsmet B., Münir B. (Çorum), İsmail 
B. (Karahisarı şarki), Muamer B. (Sivas), Ali Rıza B. (Kastamonu), Kadri Ahmed B. (Siverek), 
Dr. Kazım B., Necip Ali B., Yusuf B. (Denizli), Ahmet Hilmi B. (Kayseri), Cemil B., Faik B. 
(Tekfurdağ), Dr. Fuad B., (Kırkkilise), Faik B., Hüseyin Rıfkı B. (Edirne), Emin B. (Tokad), 
Feridun Fikri B. (Dersim), Ali Rıza B., Yunus Nadi B. (Kırşehir), Ahmed Muhtar B. (Trabzon), 
İlyas Sami Ef. (Muş), Yahya Kemal B. (Urfa), Hüseyin B., Mumiddin B., Mustafa B. (Elaziz), 
Ata B., Ebubekir Hazım B. (Niğde), Tunalı Hilmi B. (Zonguldak). Reddedenler: Ali Rıza 
Ef. (Amasya), Hafız Emin Ef. (İçel), Bedir Ağa, Reşid Ağa (Malatya), Eyüp Sabri Ef, Hacı 
Bekir Ef., Musa Kazım Ef., Mustafa B., Mustafa Fevzi Ef., Naim Hazım Ef, Tevfik Fikret B. 
(Konya), Ahmed Hamdi B., Süleyman Sırrı B. (Bozok), Yusuf Akçura (İstanbul), Abdülgani 
B., Derviş B. (Mardin), Kamil Ef., Sadık B. (Karahisarı sahip), Hüseyin Baki B. (Burdur), 
Esad Ef. (Menteşe), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Osman Niyazi B. (Karesi), Esad B. (Rize), 
Naci B. (Elaziz), Ömer Ef. (Kars), Ziya B. (Sivas), Cazim Ef., Halet B., Raif Ef., Ziyaeddin 
B. (Erzurum), Ahmet Mahir Ef., Halid B. (Kastamonu), Mahmud B. (Siverek), Abdullah B, 
Rahmi B., Süleyman Sırrı Ef. (Trabzon), Zeki B. (Gümüşhane), Nazmi B (Hakkari),Halil B. 
(Zonguldak).Çekimserler: Esat B. (Amasya), Dr.Tevfik B. (İçel), Talat B. (Ardahan), Hacı 
Ethem B. (Saruhan), Dr. Mazhar B. (Aydın)
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önemli unsurlardan biri sansür olgusuydu. İstanbul basını, İtilaf Devletleri’nin 
sansürü altında olduğundan, işgalci kuvvetlerin uluslararası savaş hukukuna 
aykırı işleri, suçlar, şiddet ve yoğun baskı hiçbir zaman gazetelere yansımı-
yordu. Ancak halk arasında ağızdan ağıza yayılan bu olaylar, işgalcilere kar-
şı direnişin oluşmasında ilk etkenlerdendi (Adıvar, 1987: 15-16). Ankara hü-
kümeti ise Anadolu’yu bir çember içine almış, tüm iletişim ağlarını kontrol et-
mekteydi. İstanbul basınının Anadolu’ya girmesinin engellenmesi ve haber-
leşmenin sansüre tabi olması kamuoyunda haber ve bilgi alma sıkıntısını mey-
dana getirmişti (Özkaya, 1989: 51). 

İşgal altındaki İstanbul basını kadar Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara 
basını da farklı sebeplerle sansür ve kontrol altında tutuluyordu. Dolayısıyla 
yeni bir kanun ilan edildiğinde açıktan eleştirilerin yapılması mevcut koşul-
lar altında güç görünmektedir. Men-i Müskirat Kanunu’nun kabul edilmesi-
nin ardından Ankara basınında, İstanbul’un Ankara ordusu kontrolüne geçme-
sinin ardından İstanbul basınında, içki yasağı ile ilgili haberler yayımlanır an-
cak bu haberlerin eleştirel olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Bunun-
la beraber, I. Grup’u oluşturacak olan Mustafa Kemal’e yakın isimlerin kanu-
na muhalif olması, kanunun tartışıldığı ve ilk kabul edildiği günlerde eleşti-
rilerin yapılmasına yol açmış olsa da, kanunun tam olarak uygulamaya soku-
lamaması, daha doğrusu kolluk kuvvetleri tarafından içkiye göz yumulması 
bir grup açısından eleştirilere gerek bırakmamıştır. Dört yıl sonra kanun kal-
dırılırken, II. Grup’un yayın organlarında “ölçülü biçimde” eleştiriler yapıldı-
ğı göze çarpmaktadır. Basındaki eleştirilerin üç farklı bakış açısından geldi-
ğini görürüz: Birincisi, içki yasağına karşı çıkan Meclis’in I. Grup’u, ikincisi 
içki yasağını teklif eden ve savunan II. Grup ve üçüncüsü ise bu grupların ça-
tışması dışında tartışmaya katılarak içki yasağını bireysel ve toplumsal sağlık 
sebebiyle destekleyenlerdir. 

Birinci Meclis’te Men-i Müskirat Kanunu kabul edilmeden önce, 
Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesine destek veren Sebilürreşad dergisinde 
içki yasağının gerekliliği ve dünyadan örnekleri hakkında birçok yazı yayım-
lanır. İsmail Hakkı Bey’in “İçkilerin Amerika’da Resmi Memnuiyeti, Aca-
ba Hangisi Asrilik?” (1919a: 191-193) ve “İçkilerin Men’ine Çalışmak Lü-
zumu” (1919b: 205-208) başlıklı yazıları ilk yayımlananlardır.  İsmail Hak-
kı Bey, medeniyet ve asriliğin anlamlarını insanların yanlış değerlendirdiği-
ni, dine uygun bir yaşamın asri olmakla çelişmediğini vurgulayarak, içki ya-
sağının da bu bağlamda önemli bir nokta olduğunu dile getirir. Medeniyet ve 
asrilik açısından şüphe götürmeyecek bir ülke olan Amerika’da içkinin ya-
saklanmasının, Müslüman Osmanlı halkı ve özellikle genç nesil için bir ör-
nek olduğunu savunur (1919a). Aynı zamanda doktor olan İsmail Hakkı Bey, 
iktidarı ve halkı Müslüman olan bir ülkede şer’an içki yasak olduğuna göre 
kanunen de yasağın uygulanmasına kimsenin şikayet etmeyeceğini dile ge-
tiriyor (1919b). Meclisin açılmasından günler önce, İstanbul’da Hilal-i Ah-
dar Cemiyeti’nin ilk toplantısında Dr. Mazhar Osman’ın verdiği konuşmanın 
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metni Sebilürreşad’da (1920: 235-237) yayımlanır. Sebilürreşad’ın dinî yasak 
olarak içki ile mücadele etmenin gerekliliğini dile getirirken, Dr. Mazhar Os-
man “dini, tıbbi, içtimai, ahlaki, iktisadi bir fenalık” olarak içkinin genç nesil-
lere zarar vermesine engel olmak için mücadele edeceklerini vurgular. 

Ömer Rıza’nın, Men-i Müskirat Kanunu Birinci Meclis’te teklif edilmeden 
önce Sebilürreşad’da (Ocak 1920) yayımlanan “Müskiratın Memnuiyet-i Di-
niyesi ve Kanunen Men’i” başlıklı yazısı Ali Şükrü Bey’in Meclis görüşme-
leri sırasında dile getirdiği gerekçelerin “taslağı” niteliğindedir. “Medeni dün-
yada” içkiye karşı bir mücadele içinde olunduğunu ve bunun en önemli tem-
silcisi olarak içkiyi tamamen yasaklayan ABD’nin örnek alınması gerektiğini 
vurgulayan Ömer Rıza (1920: 154) gibi Ali Şükrü Bey’in de Meclis’te, Müs-
lüman olmamasına rağmen içkiyi yasaklayan Amerikan hükümetini övmesi 
ve örnek göstermesi (Karahanoğulları, 2008: 25) dikkat çekicidir. Ayrıca, içki 
yasağının “hükümet-i İslamiye”nin vazifesi olarak görülmesi, dolayısıyla hü-
kümetin içkiyi “mubah tanımasına mesag olamaz” düşüncesi ile mevcut du-
ruma atıfta bulunulmaktadır. Ömer Rıza’nın içki yasağının uygulanması hak-
kında dile getirdiği düşünceler, mevcut İstanbul iktidarına yönelik bir eleştiri 
olmakla birlikte, kurulmak üzere olan Ankara iktidarına da bir tavsiye niteli-
ğindedir. Kanun öncesi İstanbul basınında yayımlanan bu içki yasağını teklif 
eden yazılardaki öneriler; toplumsal ve dini gerekçeler; “medeni ülkeler”deki 
uygulamalar vb. düşünceler Ankara’da farklı bir yol açacaktır. 

İstanbul ve yabancı basında yayımlanan Kurtuluş Savaşı karşıtı haberlere 
karşı Ankara hükümetinin Anadolu’ya dışarıdan gelen yayınlara sansür uygu-
lamasına rağmen Anadolu’da dağıtılmasına ve satılmasına izin verilen sadece 
iki mizah gazetesi vardır: Karagöz ve Güleryüz (Tamer, 2010).  Karagöz’de 
de içki ile mücadele konusunda karikatür yayımlanması konunun sadece 
Sebilürreşad’la sınırlı kalmadığını ortaya koymaktadır. İstanbul’da yayımlan-
malarına rağmen Anadolu’daki bağımsızlık savaşının destekçilerinin içki mü-
cadelesini gündeme taşımaları, içki yasağı tartışmalarının da gündemde oldu-
ğunun bir kanıtı niteliğindedir. 

Birinci Meclis’te Men-i Müskirat Kanunu görüşmeleri devam ederken Ana-
dolu basınında bu konu hakkında haber görülmemektedir. Tartışmalara ve ça-
tışmalara yer verilmemesinin sebebi halk arasında, yeni açılan meclisin birliği 
konusunda olumsuz bir düşünce doğurmamak olması mümkündür. Kanun, 4 
Eylül 1920’de kabul edildikten sonra basının eleştiri getirmesi ya da hiçbir 
tepki göstermemesi Ankara iktidarına yönelik tutumu değerlendirmede önem-
li bir kaynaktır. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul basınında Anadolu hareketine karşı en 
muhalif tutumu sergileyen Alemdar gazetesinde Men-i Müskirat Kanunu hak-
kında habere rastlanamamış olmasının muhtemel üç sebebi vardır: Birincisi 
hem İstanbul’da uygulanan sansür hem de Ankara iktidarı tarafından uygu-
lanan sansür sonucu Anadolu’dan haber alınamaması; ikincisi, Büyük Millet 
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Meclisi’nin ve dolayısıyla kararları-
nın meşruiyetinin kabul edilmemesi; 
üçüncüsü, halifenin kararlarına mu-
halefet edildiği için dinsizlik, İslam 
düşmanı olarak aleyhinde propagan-
da yapılan Mustafa Kemal ve Ankara 
iktidarının böylesi bir kanunu hayata 
geçirmesinin İstanbul’da oluştura-
cağı olumlu tepki ve destek. Oysa 
kanunun Ankara’da kabul edildiği 
dönemde, Alemdar’da Anadolu ha-
reketi hakkında birçok muhalif haber 
ve köşe yazısı olmasına5 rağmen içki 
yasağına değinilmemesinin sebebi-
nin Anadolu’daki harekete ve Ankara 
iktidarına yönelik merakı arttıracağı 
kesindir. 

Ankara’nın sesi ve I. Grup’un pro-
paganda yayını olan Hakimiyet-i 
Milliye’de de ne Men-i Müskirat Ka-
nunu tartışmaları hakkında ne de ka-
bul edilen kanunun uygulanması çer-
çevesinde bir yazıya rastlanmamış-
tır. Bununla beraber, aynı dönemde 
Meclis’te İslam ve dinsizlik tartışma-
ları devam ederken Mustafa Kemal 

imzalı “Büyük Millet Meclisinin İslam Âlemine Hitabı” beyanatının 13 Ma-
yıs 1336’da Hakimiyet-i Milliye’de yayımlanması basit bir tesadüf olarak gö-
rülemez. Bir propaganda aracı olan Hakimiyet-i Milliye’de Birinci Meclis’in 
düştüğü çatışma ortamı ve görüş ayrılıklarının yer alması kesinlikle amacı ile 
ters düşebilirdi. Ayrıca, Mustafa Kemal ve destekçilerinin dinen memnu olan 
bir maddeyi kanunen yasaklamakta muhalif konumda yer almalarının geniş 
çevrelerde duyulması, İslam ortak noktasında savaşa destek verenleri şüpheye 
sevk edebilirdi.  

Mustafa Kemal’e yakın isimlerden ve aynı zamanda Birinci Meclis’te me-
bus olan Yunus Nadi’nin gazetesi Anadolu’da Yenigün’de Men-i Müskirat 
Kanunu’nun kabul edilmesi ardından yayımlanan “Esaslı Siyaset” başlıklı ya-
zısında Muhiddin (Baha; Bursa Mebusu) memleketin bu zor günlerde kök-
lü ve gerçek siyasete ihtiyacı olduğunu; bunun içinde halk arasında “havass 
uyandırmak”6 (17 Eylül 1920) gerektiğini dile getirir. Yunan işgali altında 
5  “Anadolu Islahatı”, 21 Eylül 1920; “Anadolu”, 27 Eylül 1920; “Anadolu’nun Feryadı”, 30 
Eylül 1920; “Anadolu’da Hal ve Vaziyet”, 4 Teşrin-i Evvel 1920; “Kemaliler Muhitinde”, 21 
Teşrin-i Evvel 1920
6  Havass (Hassa çoğulu), bir şeyde bulunup diğerlerinde bulunmayan kuvvetler.  

Karagöz, 7 Şubat 1336/1920 
Hacivat-  “Yahu! Vermişler  feryadı bunlar. 
Karagöz hayrola bu ne iş?
Karagöz - “İçkiye karşı mücadele başladı ya! 
İşte bunlar da mücadele ediyorlar.
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“inleyen garb-i Anadolu”nun kurtuluşu ve “İnkılapçılık” yolunda adımlar 
atılması gerektiği, bu sebeple Meclis’in de özünde bu konularla uğraşması-
nın elzem olduğu vurgulanmaktadır. Muhiddin Baha’nın bu yazısının, Men-i 
Müskirat Kanunu tartışmaları ve görüşmeleri ile aylarca meşgul olan, bölünen 
Meclis’e yönelik bir tepkisi olduğunu düşünmek mümkündür. Keza yine aynı 
sayıda yayımlanan imzasız bir yazıda Men-i Müskirat Kanunu’nun talihsiz/
bahtsız bir kanun olarak tanımlanması, kanuna yönelik bakış açısını ortaya 
koymaktadır. Söz konusu yazının Anadolu’da Yenigün’ün sahibi Yunus Nadi 
tarafından yazıldığı ya da yönlendirildiğini iddia etmenin yanlış olmayacağı 
düşünülmektedir. 

 “Tali’siz Kanun” başlıklı yazıda (Anadolu’da Yenigün; 17 Eylül 1920) 
Men-i Müskirat Kanunu’nun meclis görüşmeleri ve oylama süreci konusunda 
verilen bilgi 73 aleyhte oya karşılık 76 lehte oy olduğudur. Ancak oylamada 
bazı oyların usulsüz olarak verildiği anlaşılınca, bu muğlak durum nedeniyle 
tetkik yapılması yönünde karar alındığı bildiriliyor. Kanunun “tali’siz” olarak 
tanımlanması şöyle dile getirilmektedir:

“Hatta ortada tali’sizlik varsa o da kanundan ziyade memlekete 
aid olmakla gelir, çünkü haddi zatında incir çekirdeğini doldur-
mayan bir dava ve içinde bulunduğumuz fevkalade hale rağmen, 
son günlerde meclis pek elim bir tarzda karışıvermiştir. Dünyada 
müskiratın aklı başında hiçbir taraftarı yoktur. Bilakis her yerde 
buna karşı büyük bir husumet vardır. Bununla beraber tahribatın 
önüne geçmek, kanunlarla kabil-i hasıl olmayıp daha ziyade içti-
mai bir mesele olduğuna kanaat getirilmiştir. 

Bununla beraber Meclis’de bu memleketi yalnız hayati ve asa-
bi ile çok seven bir cereyan her nasılsa ortaya böyle bir teklif attı. 
Ve bunu atarken böyle bir kanunun ne tatbik-i kabilyetini ne de 
tatbiki esnasında tevlid edeceği türlü türlü fenalıkları düşündü. 
Meseleyi fenni bir mesele-i ictimaiye halinde telakki edenler bu-
nun henüz zamanı gelmediğini söylemek istedikleri vakit muka-
bil taraf işe derhal dini karıştırdılar, ve adeta muarızlarını dinsiz-
likle ithama kadar vardılar ki, şiddetle haksızdılar ve bu haksız-
lık meclisde şayan-ı teessüf bir asabiyet tevlid etti.”

Maliye Vekili Ahmed Ferid Bey’in yasak yerine ağır vergiler konması ve 
bütçe açığı konusunda Meclis’te dile getirdirdiği düşüncelerine yer verilen 
yazıda iktisadi gerçekler yerine “hissiyat”ın hakim olduğu dile getirilir. Uy-
gulanması nerede ise imkansız olarak belirtilen kanunun talihsizliği kadar 
Maliye Vekili’nin de talihsiz olduğu vurgulanan yazıda 20 milyon liralık 
bütçe açığı karşısında Ahmed Ferid Bey’in “mahzun mahzun düşündüğü” 
aktarılıyor. Hem Muhiddin Baha’nın yazısında hem de Yunus Nadi destekli 
yazıda ülkenin olağanüstü koşullar altında iken Meclis’in “incir çekirdeği-
ni doldurmayan” bir meselede tartışması yerine, “esaslı siyaset” yapılması 
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gerektiğinin dile getirilmesi I. Grup taraftarı 
basında Men-i Müskirat Kanunu’na muhalif 
ender eleştirilerdendir.

Men-i Müskirat Kanunu, Resmi Gazete’de 
yayımlandıktan sonra Anadolu basınında eleş-
tirel bir tutum görülmemektedir. Kanunun uy-
gulanmasında karşılaşılan zorluklar; müskirat 
imal ettiği, sattığı ve tükettiği için ceza alanlara 
çıkarılan aflar gazetelerde yer almaz, yalnızca 
dönemin önemli isimlerinin anılarında ve Dev-
let Arşivi’ndeki belgelerde kalmıştır. 

Men-i Müskirat Kanunu hakkında olma-
makla birlikte, içki ile mücadele hakkında 
istisnai olarak yayımladığı görülüyor. M. Ze-
keriya7 (Sertel) imzasıyla İstanbul gazete-
lerine Amerika’dan gönderilen bir mektup, 
“Amerika’da Allah’ın Birlik Günü, Amerika’da 
İçkiden Sonra Tiyatrolar, Sinemalar, Oyunlar ve 
Eğlencelerin Men’i” başlığı ile Sebilürreşad’da da yayımlanır (1921: 11-12). 
ABD’de içki yasağı mücadelesinde, hükümeti ikna etme yolunda büyük ser-
mayedarların desteğini almak için “geceden içki içen amelenin sabaha aza-
mi say kuvvetine muktedir olamayacağının ispat edilmesi”, “kilise ve ser-
mayenin birleşmesi” ile “içki memnuiyeti kanunu”nun kabul edilmesini M. 
Zekeriya’nın olumlu ve gerekli bir tutum olarak savunması, gelecekteki siya-
sal tavrı göz önüne alındığında dikkat çekicidir. Uygulamaya konan içki ya-
sağı ardından, kilisenin tüm Amerika’dan “zevk ü sefahatin tecridi” için pazar 
günleri tiyatro, sinema ve eğlence yerlerinin kapatılmasını talep etmesini, M. 
Zekeriya “yeni bir inkılap” olarak nitelendirir. Bu yazıyı “bilhassa medeniyeti 
dine lakayd zanneden, her medeni memleketi dinsiz farz eden gençlere” tav-
siye eden M. Zekeriya’nın bir diğer amacının da işgal altında olan İstanbul’a, 
Ankara meclisinin aldığı yasak kararının geçerliliğini savunmak olabileceği 
düşünülebilir. 

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sona ermesi ve Ankara iktidarının tüm 
Anadolu’da geçerli hale gelmesi ardından, sosyal yaşamı etkileyen kanunlar-
dan biri olan Men-i Müskirat Kanunu’nun İstanbul’da uygulanması sorunsalı 
ortaya çıkar. Men-i Müskirat Kanunu’nun İstanbul’da uygulanması hususun-
da Ankara hükümeti taraftarı Güleryüz’de yayımlanan mizahi yazılar, birçok 
günlük gazeteye göre daha çok bilgi vericidir. 28 Kanun-ı Evvel 1338 tarih-

7  1919'da Columbia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'ne giren M. Zekeriya Sertel, ABD'de 
bulunduğu sürede Amerikan gazetelerinde yazılar yazarak Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştır. 
Aynı zamanda İstanbul gazetelerine de Amerika’dan siyasal ve toplumsal içerikli haberler 
göndermiştir. (http://www.sertelvakfi.org/serteller.htm)

Yenigün, “Tali’siz Kanun”.
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li, Güleryüz’de yayımlanan “Men’i Müskirat Kanunu Tatbiki” başlıklı haber-
de 1 Mart 1339 tarihinden itibaren İstanbul’da uygulamaya başlayacağı bildi-
rimi şu şekilde hicveder: 

“… mart içeri, meyhaneciler dışarı, … fotoğrafçılar, sinemacı-
lar tiyatrocular haydi paçaları sıvayın, meyhane meyhane dola-
şarak bugünkü sarhoşluk alemini o çilingir sofralarını, o mesta-
nelerin birbirine arz-ı hülusunu, tezgahbaşı çakıntılarını birer bi-
rer zabt ediniz, fotoğraflarını, sinemalarını alınız, hatta bana ka-
lırsa eski bekrilerin birer defterini tanzim edip bir kenarda sakla-
yınız bundan birkaç sene sonra o alemleri, o meclisleri teessürle 
yad edecek; o sarhoşların her biri “antika” hükmüne girecektir.”

Sebilürreşad’ın 1923 yılının ilk beş sayında Abdü’l-Aziz Çaviş imzasıyla 
“İçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Rahneler” başlıklı bir yazı dizisi yayımlanır.8 
Siyasal iktidara yönelik açıktan bir eleştiri olmamakla birlikte, yazı dizi içki 
yasağının toplumsal sağlık açısından gerekliliğini tarihsel ve sosyolojik bağ-
lamda Avrupa ülkeleri ve Amerika’dan örneklerle ortaya koymaktadır. Dün-
ya matbuatından verilere dayanarak farklı ülkelerin içki bağlantılı suç oranla-
rı verilmekte; alkolizm ve fuhuş ilişkisi irdelenmektedir. Özellikle içkinin, sa-
nayi ve ticaret bağlantısı dünyadan güncel örnekler verilerek ele alınmakta-
dır. Yazı dizisi sonuç olarak “medeni ülkelerden” örneklerle içki yasağının ge-
rekçelerini vurgulayarak toplumsal sağlık açısından yasağın gerekliliğini sa-
vunmaktadır. 

Güleryüz’ün 28 Şubat 1339 tarihli nüshasındaki “Men-i Müskirat!” başlıklı 
fıkra, kanunun İstanbul’da uygulanmaya başlamasından önce, İstanbul halkı 
arasında tartışmalara, rivayetlere sebep olduğu anlaşılıyor. Güleryüz’ün verdi-
ği tepki “bir rivayete nazaran rakı meyhanelerden kalkıp eczanelere nakil edi-
leceğini yahud bağhanelerde satılacağını söyleyenler var. Bunun doğru, yalan 
olduğunu bilemem ama aklıma pek yatkın geliyor” yönündedir. Aktarılan bu 
fıkra ise Güleryüz’ün içki yasağına yönelik düşüncelerini ortaya koymaktadır. 
Fıkra şöyledir: “Bekrinin biri fena halde içmiş, herifi küfeye koyup evine gö-
türüyorlarmış. Bu sırada öteden o duvar senin bu duvar benim diye iki tarafa 
yalpalayarak bir sarhoş geliyormuş, tam küfeliğin hizasında bir nara atmış, 
küfedeki sarhoş kafasını çıkarıp “hay sarhoş teres hay”  demiş “bu kadar da 
içilir mi?”.  

Güleryüz’ün fıkra altındaki yorumu günün koşullarını ve gerçeğini açıkça 
ortaya koymaktadır: “şimdi onun gibi sarhoşlara öğüt verip kendileri binlik ile 
yuvarlayanlar yok değil”. Güleryüz’ün 29 Mart 1339 tarihli sayısında yer alan 
“Rakıya veda!” başlıklı mizahi hikayede bir sarhoşun başından geçen olaylar 
içki yasağını “onaylayan” bir sonla bitiriliyor. İçki içip, türlü olaylardan sonra 
“rezil olan” sarhoşun rakıya veda etmesi Men-i Müskirat Kanunu’na “gönüllü 

8  522, 18 Kanunusani 1339; 523, 2 Şubat 1339; 524, 12 Nisan 1339; 525, 17 Nisan 1339; 
526, 22 Nisan 1339.
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katılımı” tavsiye eder niteliğindedir. 

Güleryüz’ün 104ncü sayısında (11 Ni-
san 1339) yayınlanan yazıda ise Yunus 
Nadi ve Ahmet Rasim’in İstanbul’da 
Men-i Müskirat Kanunu’nun uygu-
lanmasının geciktirilmesi yönünde 
çalışmalarda bulunmalarına karşılık 
ancak iki ay gibi kısa bir sürelik tehir 
olduğu aktarılıyor.9 14 Nisan Cumar-
tesi gününden itibaren “muhteşem iyş 
ve nûş alemleri”nin ortadan kalkacağı 
dile getiriliyor. II. Abdülhamit döne-
mi yasaklarına atıfta bulunularak “bir 
zamanlar ‘yıldız’ gibi bazı kelimelerin 
telaffuzu memnu idi; şimdiden sonra 
da müskirattan bahsetmek mücazat-ı 
mucib olacak mı?” sorusu ile yasağı 
“örtülü” biçimde eleştiriyor. Ne var 
ki, Güleryüz’ün İstanbul’da meyhane-
ler kapanca işsiz kalacak olanlara – ki 
bu işi genelde Rum kökenlilerin yap-

tığı düşünülürse- “Yunan ordusunun kaçan bakiyesine gönüllü yazılmalarını 
tavsiye etmesi” düşmanca bir tutum olarak yorumlanmaya oldukça açıktır. 
Bu tutumu tetikleyen, aynı zaman diliminde tartışılan önemli bir konu olan 
Nüfus Mübadelesi’nin arttırdığı Rum düşmanlığıdır. Keza “İçen İstanbul” 
başlıklı yazıda bu düşünceyi destekleyen “ayrımcı” sözlerin görülmesi Sedat 
Simavi’nin Güleryüz’ünün Rum düşmanı siyasal tutumunu netleştirmektedir. 

“İçen İstanbul” başlıklı yazıda Güleryüz, (26 Haziran 1339, 115: 2) hem 
toplumun içki içen kesiminin tepkisini hem de Men-i Müskirat Kanunu’nun 
İstanbul’da uygulanma biçimini mizahi bir yaklaşımla aktarmaktadır:

“Haziranın onbeşi gelmişti. Artık içkiye elveda diyeceğiz san-
dık. Vilayet beyannamesini hazırladı, herkes bu mühletin son ol-
duğuna inanır gibi oldu. Akşamcıların yüzleri daha ziyade li-
monlaştı. Rakıyı daha pahalı alacaklarından ve gizli atmak mec-
buriyetinde kalacaklarından biraz müşteki görünüyorlardı. 16 
Haziran günü İstanbul’un kavuşacağı yeni hayatı tahayyül edi-
yordum. Yarın, Hilal-i Ahdar hükümete bütün matbuatla teşek-
kür edecek, Ahmed Rasim Bey vapurda ve matbaalarda daha zi-
yade somurtup düşünecek, şurada burada garsonluk eden me-

9  Yunus Nadi ve Ahmet Rasim’in yazılarını incelemek amacıyla Anadolu’da Yenigün ve 
Akşam gazetelerinin ulaşılabilen sayıları taranmış olmakla birlikte bu konuda bir yazıya 
rastlanamamıştır. 

Güleryüz, Rakıya Veda!
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murlardan daha müreffeh bir hayat süren Rum kopilleri açıkta 
kalacak, barlardaki haraşoların (Ruslar) işlerine kesat gelecek, 
kalplerinin hararetini buzlu biralarla teskine çalışan genç aşık-
lar, temmuz ortalarında cayır cayır yanıp tutuşacaklar, her sene 
16 Haziran günü bu gibilerin 1 Mayıs’ı olacak ve o gün tezahü-
rat ve nümayişler yapmak isteyeceklerdir ilh… Fakat bir de bak-
tık ki, 16 Haziran sabahı merkezden gelen bir emir İstanbul’a 
Ağustos nihayetine kadar izin vermiş, artık İstanbul’un meserre-
tine payan yoktu… Bu çok musib bir emirdi. Çünkü biz yaban-
cılar için açık kalacak olan meyhane ve barların önünden geçer-
ken muzdarip olacaktık! Oralara girip dinlenemeyecektik. Kendi 
memleketimizde adeta bir yabancı gibi yaşayacaktık. Şahsi hür-
riyet ve salahiyetimiz tehdit edilmiş bulunacaktı. Bu hal bizi fev-
kalade müteessir edecekti…” 

İçki yasağı hakkında Güleryüz’de yayınlanan bu son yazı, bireysel özgürlük 
noktasında dile getirdiği düşünceleri ile eleştirel tutumunu net biçimde gös-
terirken, aynı zamanda ekonomi bağlamında içki üretim ve satışı üzerinden 
Rumlar ve Ruslar özelinde azınlıklara yönelik ayrımcı-aşağılayıcı tavrını da 
açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, Men-i Müskirat Kanunu’nun geciktirme 
kararları ve özel izinlerle İstanbul’da uygulamaya sokulmayacağı yönünde bir 
inanç olduğu da görülmektedir.  Ne var ki, dönemin egemen ideolojisini ya-
yın politikasına yansıtarak Ankara’ya destek veren Güleryüz, iktidar izin ver-
diği oranda eleştiri getirmekte; ancak uygulamanın geciktirildiği açıklandık-
tan sonra “şahsi hürriyet ve salahiyetten” söz etmektedir. Bununla birlikte, Bi-
rinci Meclis’in yapısını bütünüyle değiştirecek olan seçimlere az bir süre kal-
dığı göz önüne alınırsa, bu eleştirilerin Men-i Müskirat Kanunu’na en başın-
dan beri muhalif olan I. Grup’un oluşturduğu hükümetin onayıyla da yayım-
lanmış olması mümkündür.  

İkinci Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarına 11 Ağustos 1923’de başla-
masının ardından iktidara yönelik eleştirilerin ortaya çıkmaya başladığı görü-
lür. İstanbul’un muhalif gazetelerinden Tevhid-i Efkar’da yayımlanan Ebüzzi-
ya Zade (Velid) imzalı “Men-i Müskirat Kanunu”10 (19 Ağustos 1923) başlık-
lı makalede yapılacak olan değişikliğin sebepleri ve neler olacağı şöyle dile 
getirilmektedir:

“… Kanunun tatbikinden bir fayda çıkmadığı, müskirat kaçak-
çılığının tezayüd ve bundan hazinenin mutazarrır olduğu anlaşıl-
dığı cehlinde ağır resmi (vergi) almak şartıyla müskiratın istima-
line müsaade edilmesi ve fakat gazinolarda ayyaşlığın men olun-
ması beyan edilmiş.”

Ebüzziya Zade, “İstanbul’da kanunun manalı manasız mütemadiyen teeh-
hurata uğratılmasından” kanunun akıbetinin iyi olmadığının anlaşıldığını vur-

10  Aynı yazı Sebilürreşad dergisinin 553-554ncü sayısında da (1923: 63-64) yayımlanır.
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gulayarak son zamanlarda kanunun aleyhtarlarının çoğalmağa başladığını be-
lirtiyor. İçki yasağının, içki kullanımını azaltmadığı ve içki kaçakçılığını art-
tırdığı gibi iddiaların bir dereceye kadar dinlenebileceğini ancak yasağı kal-
dırmak için hazinenin zarara uğradığını söylemek kadar “izanesiz ve insafsız-
ca bir delil tasavvur olamayacağını” dile getiriyor. Keza Men-i Müskirat Ka-
nunu Birinci Meclis’in ilk aylarında tartışılırken de Maliye Vekili Ahmet Fe-
rid ekonomi ve bütçe sebeplerini ortaya koyarak kanuna karşı çıktığında da 
aynı eleştiriler getirilmişti (Karahanoğulları, 2008). Ebüzziya Zade, Büyük 
Millet Meclisi’nin içki yasağı ile “mukaddes-i ıslahkarane” eyleyerek tarih-
te adını en şerefli noktaya ulaştırdığını ve kanun sayesinde Anadolu kadar 
İstanbul’a da iktidar ve basiretini göstererek halkın gözünde itibar kazandığı-
nı vurguluyor. Ve hatta daha ileri bir noktaya taşıyarak, içki yasağı sayesinde 
halkın, halifeye rağmen İstanbul hükümetine karşı durarak “asıl Müslümanlı-
ğın” Anadolu’da Büyük Millet Meclisi’nde var olduğunu görerek “hükümet-i 
milli” etrafında toplandığını iddia ediyor. Men-i Müskirat Kanunu’nda deği-
şiklik yapılmasını siyasal, toplumsal ve dinsel açısından eleştirirken konu Bi-
rinci Meclis ile İkinci Meclis’in karşılaştırılması noktasına geliyor. İçki yasa-
ğı kanununun “bi-hakkın” uygulanamamasının sebebi olarak hükümeti suç-
layan, “hükümetin tatbikinde aciz kaldığı kanunları ilga değil, tanzim ve ıs-
dar ettiği kavanini infaz edebilecek bir derecede” olması gerektiğini belirten 
Ebüzziya, iktidarın tarihi bir hata yapmakta olduğunu şöyle dile getiriyor: 

“Sabık Büyük Millet Meclisi tarihe birçok icraat-i fevkalade-
si meyanında bir de Men-i Müskirat Kanunu tanzim etmiş olmak 
şerefiyle geçecektir. Yeni Meclis ise, ilk olmak üzere bu müfid 
kanunu ortadan kaldırmağa teşebbüs edecek olursa husule geti-
receği sui-tesire payan tasavvur olunamaz. Yeni mebusların bu 
kadar elim bir hata irtikab ederek tarih ve memleket nazarında, 
sabık meclisin tamamıyla makusu bir şöhret kazanmak gafletin-
de bulunacaklarını hiç zannetmek istemiyoruz.”

Ebüzziya Zade, bir yandan Men-i Müskirat Kanunu’nun iktidar tarafından 
tam uygulanamaması ve değiştirileceği konusunda eleştirilerini sıralarken bir 
yandan da birkaç hafta önce II. Grup’u büyük ölçüde tasfiye ederek kurulmuş 
olan İkinci Meclis’i, dönemin sansür ortamı göz önüne alındığında olabildi-
ğince “sert” biçimde eleştirmektedir. Ebüzziya Zade (Velid), Ankara hükü-
metine ve dolayısıyla Mustafa Kemal’e yönelik muhalefetini gazetesi kapatı-
lıp, 1925’de İstiklal Mahkemesi’nde yargılanıncaya kadar devam ettirecektir.  

Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu mizah dergilerinden biri olan Yusuf 
Ziya’nın (Ortaç) Akbaba’sında karikatürist Ramiz tarafından çizilen “Eski şai-
rin yeni medlülü” başlıklı karikatürde içki yasağı, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
içkiyi yasakladığı dönemde Ozan Hayali tarafından yazılmış olan “Humlar şi-
keste cam tehi yok vücud-ı mey/ Ettin esir-i kahve bizi hey zemane hey”11 be-
yiti ile hicvediliyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın 46 yıllık saltanatının sonları-
11  “Küpler kırılmış, kadehler boş, şaraptan eser yok/Bizi kahveye esir ettin hey zamane hey !”
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na doğru İstanbul’da şarap imalini ve satışını yasaklaması, Ankara hükümeti-
nin İstanbul’da uygulamaya başlayacağı Men-i Müskirat Kanunu ile eşdeğer 
tutulmaktadır. Karikatürün altındaki “İçki men’ edildikten sonra…” yazısı ka-
nunun halen uygulamaya tam olarak konulmadığı düşüncesini uyandırmakta-
dır. Keza Akşam gazetesinde yayımlanan bir haber de bu görüşü destekleyici 
niteliktedir. 

9 Kanunuevvel 1339/Aralık 1923 tarihli Akşam gazetesinde aktarılan “İçki 
depoları dün akşam temhir edildi” başlıklı haber içki yasağının İstanbul’da uy-
gulanışı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bu haberden yola çıkarak Men-i 
Müskirat Kanunu’nun İstanbul’da ilk kez “bila kayd ü şart tatbik” edildiği an-
laşılmaktadır: 

“Men-i Müskirat Kanunu’nun ani olarak tatbikine karar veril-
mesi meyhane sahiplerini pek gafil avlamış; bunlar neye uğra-
dıklarını birden bire şaşırmışlardır. Meyhanelerdeki müskirat ve 
depoları temhir için memurin-i hükümet ve zabıta gelinceye ka-
dar meyhane sahiplerinin kanun tatbikinden haberleri olmamış-
tır. … Bilhassa bir ki gün evveli Ankara’dan iki ay müddetle ka-
nunun tehir-i tatbiki kararı verildiğine dair gazetelerde telgraf in-
tişarı meyhanecileri büsbütün ümide düşürmüş idi.”

Akşam ayrıca daha öne kanunun uygulanacağını öğrenenlerin içkileri sakla-
dığını, bir gün önce yapılan baskının ise ani olması sebebiyle İstanbul meyha-
ne ve depolarındaki içkilerin büyük bölümünün mühürlenerek, kontrol altına 
alındığını bildirmektedir:

“Bu cihetten eğer hakkıyla temhir ve takip edildi ise, hemen 
hemen İstanbul’da mevcud müskiratın ¾’ü temhir edilmiş de-
mektir. Tüccar bu malları üç ya zarfında ve hükümet nezareti 
altında harice sevk edebilecektir. …. Esasen kanunun bundan 
evvel tatbik edilmeyerek tehiri esnasında polisçe şehrin muh-
telif mahallerinde bulunan  müskirat depoları, meyhane vesaire 
müskirat satan yerler tespit edilmiş (dir)....  Polis emir alır almaz 
dün akşam muhtelif istikametlere memurlar çıkarmış, divan-ı 
umumiye ve sıhhiye ve muavenet-i içtimaiye memurları ile bir-
likte depo ve bakkallardaki müskirat bir araya toplanarak taht-ı 
muhafazaya alınıp dolap veya fıçı veya çuvalların ağzı kırmızı 
mühürle temhir edilmiştir.” 

1 Mart 1339/1923 tarihinden itibaren İstanbul’da uygulanmaya başlayaca-
ğı bildirimi yapılmış olmasına rağmen kanunun sekiz ay sonra 9 Aralık’ta 
hem de Ankara’dan geciktirme haberleri gelmiş iken aniden uygulanmasının 
muhtemel iki sebebi olabilir: Birincisi, Cumhuriyet ordusu 6 Ekim 1923’de 
İstanbul’a girdikten sonra ancak Ankara iktidarı kendisinde, İstanbul’da Men-i 
Müskirat Kanunu’nu uygulayabilecek gücü bulmuştur. İkincisi, II. Meclis ikti-
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darının İstanbul’a yönelik bir güç gösterisi 
olabilir. 9 Nisan 1924’de Kanun’un kaldı-
rılmasına kadar geçecek olan dört aylık za-
man diliminde Men-i Müskirat Kanunu’na 
muhalefetten ceza alan on kişinin affedil-
mesi, Aralık 1923’da Kanun’da cezalar-
la alakalı düzenleme yapılması talebinin 
Meclis’te görüşülmesi –reddediliyor-, 21 
Şubat 1924’de toplanan içkilerin yurt dı-
şına çıkarılmasının bütçe görüşmelerine 
kadar ertelenmesi II. Meclis hükümetinin 
Men-i Müskirat Kanunu’nu kaldırmaya ya 
da en azından uygulamamaya niyetli oldu-
ğunun birer göstergesidir. Buna rağmen, 
kanunun İstanbul’da keskin bir biçimde 
uygulanması, Ankara iktidarının egemen-
liğini ve gücünü göstermesinin örneklerin-
den biridir. 

Çıkarılan afların ve Men-i Müskirat Kanunu’nda da İkinci Meclis tarafın-
dan “tadil” yapılacağı haberinin duyulmasının ardından, başyazarı Mehmed 
Akif olan bağımsızlıkçı-İslamcı dergi Sebilürreşad’da ardı ardına konuya iliş-
kin muhalif makaleler yayımlanır.12 Mazhar Osman’nın, “İçki Memnuiyetinin 
Ref’i” başlıklı makalesi (1923: 106-108) “Hilal-i Ahdar Cemiyeti’nin protes-
tosu” olarak sunulmaktadır. Makalede, değişiklik yapılacak olan Men-i Müs-
kirat Kanunu’nun gerekliliği dile getirildikten sonra içki yasağının kaldırılma-
sı yönünde ortaya atılan gerekçelere cevap veriliyor. Ancak, bir protesto met-
ni olmasına rağmen Ankara iktidarına yönelik açık bir eleştiri metinde yer al-
mamaktadır. Bununla beraber, yazı şu şekilde sona ermektedir (1923: 108): 

“İçkinin ferdi ve içtimai mazarratlarını izalen tedip ederiz. Yal-
nız bunu tamamen men’ eden bir mukaddes kanuna, Türk halkı-
nın ruhlarını bir noktada hemen birleştiriveren kanuna birkaç ki-
şinin hatırı için dokunulmamasını istirham eyleriz” 

 Sebilürreşad’da yayımlanan “İçki ile Mücadele” başlıklı makalesinde Ömer 
Rıza (1924: 219-221), “kahraman” Birinci Meclis’in “Türk milletini ve gele-
ceğini kurtaracak bir karar alarak Türk tarihinin şükranını kazandığını” ancak 
İkinci Meclis’in bu “muazzam abideyi kökünden yıkan bir harekette bulundu-
ğunu” dile getirir (1924: 219). Bu makalede kanunun iptal edilmesinin sebebi 
olarak “kanununun tatbik edilememesi” iddialarına sığınıldığı savunulur. Bu 
sebebin “çürük” olduğunu belirten Ömer Rıza, İkinci Meclis’in vazifesinin 

12  Aynı dönemde, İskilipli Mehmed Atıf tarafından yazılan Din-i İslam’da Men-i Müskirat 
(1340/1924) kitabında da içkinin “aklen, bedenen, ahlaken ve namusen” zararları ve İslamiyet’te 
içkiye bakış açısı ve şer’an cezaları aktarılır.  

Akbaba, 25 Teşrin-i evvel 1339
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içki yasağını tümüyle uygulayarak millete benimsetmek için mücadele etmesi 
olduğunu vurgulayarak hükümeti içki ile mücadele yolunda çalışmaya çağırır.  

Men-i Müskirat Kanunu 9 Nisan 1924 tarihinde İkinci Meclis’te yapılan oy-
lama ile kaldırıldıktan sonra özellikle İstanbul basınında iktidarın kararı olum-
lu karşılanır. Akşam gazetesinin 10 Nisan 1340 tarihli sayısında içki yasağının 
kaldırılışının ekonomik açıdan doğru bulunarak savunulduğu haberde, kanu-
nun toplumsal açıdan ve siyaseten de geçersizliği şöyle dile getirilir:

“Acele yapılan kanunların neticesi budur. Bir kanun neşr edilir, 
ama hiçbir zaman hiçbir yerde tatbik edilemez. Evvela kanun ya-
panlar tarafından bozulur, yalnız devletin hazinesi zarar görür ve 
nihayet kanun ilga edilir. İşte Men-i Müskirat Kanunu’nun elim 
macerası… Nihayet dün Meclis bu memnuiyeti kaldırdı. Müşki-
lata sebep olan konulardan biri daha tarihe geçti.”

Resimli Ay’da (1924)  H. S. imzası ile yazan Hakkı Süha’nın içki yasağının 
kaldırılmasının ardından yaşanılanları hicvettiği “Sarhoşlar Arasında” başlık-
lı yazısına eşlik eden karikatürler Cevad Şakir tarafından çizilmiştir. Hakkı 
Süha, yasa kaldırıldıktan sonra gezdiği meyhanelerde karşılaştığı manzaraları 
anlatırken sadece dokuz ay içkiden uzak duran İstanbul’un meyhanelere koş-
tuğunu, meyhanelerde boş yer bulmakta zorlandığını dile getiriyor. Yazıya eş-
lik eden çizim oldukça dikkat çekici “bir içki şişesinin mantarındaki tribüşo-
na asılmış bir hoca” ve “ellerinde kadehleriyle keyifli görünen kalpaklı, fes-
li, kravatlı beyler”. Meclis’te içki yasağı çerçevesinde I. Grup’la giriştiği güç 
savaşını kaybeden İslamcı-muhafazakar kesime karşılık egemenliğini mutlak-
laştıran I. Grup’un üyelerini hatırlatan simalar resmedilmiştir. Bir diğer çizi-
min, “kafasında kalpağı, elinde içki kadehi ve sigarası ile yalnız bir adam” 
Mustafa Kemal’i çağrıştırdığını söylemek de yanlış olmayacaktır.  

Men-i Müskirat Kanunu yürürlükten kaldırıldıktan bir yıl sonra Hilal-i Ah-
dar ve Resimli Ay’da içkinin zararları ve alkolizm ile nasıl mücadele edileceği 
hakkında makaleler yayımlanmakla birlikte, söz konusu makalelerde siyase-
ten bir eleştiri yapılmamaktadır. Cumhuriyet iktidarının “makbul” isimlerin-
den biri olan –ki daha sonra mebus olarak Meclis’e girer- Selim Sırrı (Tarcan), 
Resimli Ay’da (1925: 28-29) yayımlanan makalesinde tüm dünyanın “içki be-
lası” ile uğraştığını savunarak bu soruna karşılık uygulanan farklı çözüm öne-
rilerinden örnekler sunar. Özellikle ABD’nin içki yasağını eleştirerek, soruna 
bir çözüm getirilmediğini, bu nedenle de doğru bir mücadele yöntemi olma-
dığını dile getirir. Yasak ve ceza ile değil, kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi beden terbiyesi ve spor ile gençlerin içkiden uzak tutulabileceğini vur-
gulaması, o dönemde Türkiye’de mevcut uygulamalara da olumlu yönde bir 
eleştiri niteliğindedir. Bir başka deyişle, Selim Sırrı Bey’in makalesi hüküme-
tin Men-i Müskirat Kanunu’nu kaldırarak “doğru” yaptığını farklı ülkelerden 
örneklerle ortaya koyan bir yazıdır.
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Gazetenin kurucusu, aynı 
zamanda Hilal-i Ahdar Ce-
miyeti başkanı Dr. Mazhar 
Osman’ın Hilal-i Ahdar’ın 
ilk sayısındaki sunum yazı-
sında cemiyet gibi gazetenin 
de amacının siyaset yapmak 
olmadığını, içki aleyhinde 
bir propaganda yayını oldu-
ğunu vurgulamasının sebebi 
(2 Şubat 1341;1), Ankara hü-
kümetine muhalif ve meclis-
teki men-i müskirat kanunu 
tartışmalarında I. Grup ve II. 
Grup arasında siyaseten ta-
raftar olmadığını ortaya koy-
mak için olması mümkün-
dür. Keza sunum yazısının 
sonunda “Hilal-i Ahdarcılık 
körükörüne bir taassub değil-
dir. İçkiye düşmanlığı akla, 
mantığa, fene istinad eder.” 
sözleriyle Dr. Mazhar Osman 
dönemin tartışmalarında ce-
miyetin ve gazetenin konu-
munu belirtmektedir. Hilal-i 
Ahdar Cemiyeti’nin “Sıhhi 
ve içtimai içki düşmanı gazete” sloganı ile yayımladığı derginin 2 Şubat 1341 
(1925) tarihli ilk sayısında Cemiyet’in Merkez Umumiyesi’nin içkinin kaldırıl-
ması hususunda Büyük Millet Meclisi’ne Ocak 1925’de verdiği layiha yer al-
maktadır. İstatiksel veriler ışığında Men-i Müskirat Kanunu’nun iadesi talepleri 
aktarılmaktadır. Ne var ki, 4 Mart 1925’de Takrir-i Sukün Kanunu’nun yürürlüğe 
konulması ile basındaki tüm muhalif sesler susturulmuş olduğu için bu tarihten 
itibaren Men-i Müskirat Kanunu ile ilgili eleştiri ya da taleplerin basında yer 
alma olasılığı mümkün gözükmemektedir. 

Sonuç

Men-i Müskirat Kanunu, bir içki yasağından çok öte, bir siyasal çekişme ve 
hatta bir hesaplaşmadır. Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinde, Hilafet gücünü 
arkasına alan İstanbul hükümetine karşı, Anadolu hareketini destekleyen tam 
bağımsızlıkçı İslamcıların ortaya attığı bir düşüncedir, çünkü Müslüman Ana-
dolu halkı arasında birlik ve bağımsızlık mücadelesine destek sağlamak için 
en kuvvetli öğe dindir. Aynı dönemde, İstanbul hükümetinin, Anadolu’da filiz-
lenmekte olan tüm bağımsızlıkçı hareketlere karşı propaganda silahı “dinsiz” 

“Sarhoşlar Arasında”, Resimli Ay, (Temmuz 1340, 
Sayı:6)]
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suçlamasıdır. Dolayısıyla dinen memnu olan bir maddeyi kanunen de yasak-
layarak, Saltanata ve Hilafete karşı çıksa da Anadolu hareketinin İslami devlet 
yolunda ilerlediği cümle aleme kanıtlanmış olacaktır.  

Mondros Mütarekesi sonrasında, Türkiye’de önemli bir taban bulan Ame-
rikan Mandasını destekleyenler, içkiyi eyaletlerinin birçoğunda yasaklayan 
ABD’yi örnek almışlardır. “Çağdaş ve uygar” olarak tanımlanan Amerika’da 
içkinin yasak olması, Türkiye basınında, özellikle de içki yasağını destekleyen 
Sebilürreşad’ın sayfalarında sıklıkla yer bulmuştur. Ayrıca, Birinci Meclis’te 
Men-i Müskirat Kanunu tartışılırken de Ali Şükrü Bey tarafından Amerika 
örnek olarak gösterilmiştir. 20. yüzyıl başında birçok Avrupa ülkesinde içki 
ile mücadele adımları atılırken, onlar yerine ABD’nin örnek alınmasının se-
bebi “özgürlükçü” görünen siyasal yapısıdır. Keza söz konusu dönemde ba-
ğımsızlık mücadelesinin düşünsel temelde dayanabildiği, feyz alabildiği güç-
lerden biri ABD’dir. Diğeri ise, 1917’den sonra, tüm dünyada olduğu gibi 
Anadolu’da da destek bulan sosyalizmdir; Anadolu’da yükselen bağımsızlık 
savaşını olduğu kadar kurulan meclisi de etkilemiştir. Fikir anlamında des-
teğin yanı sıra, Sovyetler Birliği’nden gelen maddi yardım da Ankara’da bu 
cepheye yönelimi artırmıştır. Birinci Meclis’te I. Grup’u teşkil edecek isim-
ler arasında yoğun olmakla birlikte İslamcılar arasında da sosyalizm egemen 
siyasal düşüncelerden biridir. Ne var ki, sosyalizm etkisinin güçlenmesi ve 
Sovyetler Birliği’ne yaklaşılması ile Ankara iktidarının seçeceği siyasal yolun 
sosyalizm olmasını istemeyenler ve/veya bağımsız bir İslam hükümeti kurul-
masını isteyenler mevcut durumda güçlerini Men-i Müskirat Kanunu ile orta-
ya koymuşlardır. 

Men-i Müskirat Kanunu’nun 
kaldırılmasının Ramazan ayına 
denk gelmesi ise mizah dergisi 
Kelebek’de (17 Nisan 1340) bir 
karikatürle aktarılır:

“Topa yarım saat kaldı. Davetli-
ler poker oynarken biz de bir iki 
kadeh rakı içelim.”
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Birinci Meclis’in I. Grup ve II. Grup olarak ayrışıma uğramasında sınıfsal, 
dinsel ve siyasal farklılıklar temel unsurlar olmakla birlikte bireysel olarak 
Mustafa Kemal iktidarına duyulan bir tepki de mevcuttur. Dolayısıyla Birinci 
Meclis’i oluşturan bu öğelerin ayrışımında Men-i Müskirat Kanunu, katalizör 
olarak görev alır. Bireysel ve toplumsal sağlık açısından içki yasağına destek 
olanlar hariç, Men-i Müskirat Kanunu şekillenmekte olan yönetim biçimi üze-
rinde bir siyasal çekişmedir. Dolayısıyla, Meclis açıldıktan beş gün sonra tek-
lif edilen Men-i Müskirat Kanunu taslağı katalizör olarak Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde gruplaşmanın ilk adımdır. İçki yasağı Birinci Meclis’te tartı-
şılırken “din elden gidiyor” eleştirileri Anadolu hareketinin ana kaynağı olan 
Müslüman Anadolu halkının geri adım atmasına ve/veya Ankara iktidarı hak-
kında şüpheler uyandırmasına neden olabileceği için, aynı günlerde Mustafa 
Kemal, “İslam Alemine Beyanname” yayımlayarak dini birleştirici unsur ola-
rak kullanır. 

Mustafa Kemal grubunun propaganda organı olan Hakimiyet-i Milliye’de, 
meclisi çatışmaya sevk eden bir konunun yer almaması gazetenin işlevi ile 
örtüşmektedir. Bununla birlikte, bu grubun gayr-i resmi organı niteliğindeki 
Anadolu’da Yenigün’de de sadece kanun kabul edildikten sonra eleştiri yapıl-
ması I. Grup’un bu konuyu gündeme taşımak istemediğinin bir kanıtıdır. Sa-
vaş yıllarında hem Anadolu’da hem de İstanbul’da uygulanan sansür ve haber 
kontrolü basının iktidarlar çerçevesinde biçimlenmesine sebep olmuştur. An-
kara iktidarı izin verdiği ölçüde eleştiri getirilmiştir. Bununla beraber, içki ya-
sağı kanununu Meclis’te kabul ettiren II. Grup kendi gücünü de I. Grup’a ka-
bul ettirdiği yanılsaması ile bu tartışmayı sona erdirmiştir. 

Askeri zaferin ardından, siyasal zaferin en önemli kanıtlarından biri 
İstanbul’un yönetimini ele geçirmek ve oradaki muhalifleri kontrol altına al-
maktır. Anadolu’da “uygulanırken” gazetelerin sayfalarında yer almayan 
Men-i Müskirat Kanunu İstanbul’un ve dolayısıyla basınının önemli konu-
larından biri olur. Kanunun sürekli geciktirilmesi olumlu karşılanırken, konu 
zaman zaman hicvedilir. Bu sefer de Ankara iktidarı, gücünü İstanbul’a gös-
termek adına bir kereliğine de olsa kanunun uygular İstanbul’da. İstanbul ba-
sını, Ankara basınından daha eleştireldir ama yine de yeni iktidarın uygulama-
ları konusunda “temkinli”dir. Men-i Müskirat Kanunu’nun daha sıkı uygulan-
masını isteyenler Hilai Ahdar, Sebilürreşad ve Tevhid-i Efkar gibi İstanbul’un 
muhafazakar gazeteleridir. Kanunun kaldırılacağı tartışmaları sırasında bu ga-
zetelerden muhalif sesler yükselse de İkinci Meclis’te hakimiyetini tamamen 
kurmuş olan I. Grup, istediğini elde eder. Yasağının kaldırılmasından sonra, 
özellikle Hilal-i Ahdar Cemiyeti Dergisi’nde talepler yenilense de birçok ga-
zetede yasağın kaldırılması olumlu karşılanır. Bir süre sonra Takrir-i Sükun 
Kanunu’nun da ilan edilmesi ile iktidara yönelik eleştiriler sona erer. Böylece 
I. Grup mutlak hakimiyetini sağlamış biçimde,  II. Grup’la hesaplaşarak, dört 
yıldır gizliden gizliye kurduğu içki sofralarını ve aynı gizlilikte yürüttüğü si-
yasal planlarını aşikar kılar.  
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Özet: Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek içki yasağı 1920-1924 yılları arasında önce 
Anadolu’da ve ardından İstanbul’da uygulanan Men-i Müskirat Kanunu’dur. 23 Ni-
san 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi’ne sununla ilk kanun tekliflerinden biri 
Men-i Müskirat Kanunu 14 Eylül 1920’de kabul edilmiştir. 9 Nisan 1924 yılında 
İkinci Meclis döneminde kaldırılan içki yasağının teklif ediliş ve kanun olarak ka-
bul ediliş süreci dönemin siyasal koşulları çerçevesinde incelendiğinde bu kanunun 
sadece içki ile mücadele amacıyla meclise taşınmadığı görülmektedir. Bu makalede, 
Men-i Müskirat Kanunu’nun kabul edilmesi, uygulanması ve kaldırılması sürecinde 
Ankara ve İstanbul’da yayımlanan gazete ve dergilerdeki tartışmalara odaklanarak, 
iktidar taraftarı ve muhalifi basının siyasal tavrı ortaya konacaktır. Bu araştırmada, 
siyasal koşullar ve çekişmeler bağlamında sebepleri ve amaçları ortaya konan Men-i 
Müskirat Kanunu’na basının tavrı incelenirken amaç Türkiye tarihinin önemli bir ge-
çiş sürecinde basının duruşunu belirlemektir. 

Anahtar Kelimeler: İçki Yasağı, Birinci Meclis, Cumhuriyet Basını, I. ve II. Grup

Relationship Between Press and The Power: Deliberation on The Prohibition 
Law of The First Parliament

Abstract: The first and only prohibition in the history of Republic which was ap-
plied first in Anatolia and then in Istanbul between the years of 1920 and 1924 is the 
Prohibition Law. The Prohibition Law which was one of the first bills was reported to 
the Grand National Assembly which set up on 23 April 1920 was adopted on 14 Oc-
tober 1920. It’s seen that the process of the proposal and the enact of the prohibition 
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law which was annulled on 9 April 1924 in the time of the Second Parliament was not 
only the meaning of struggle with alcohol when it’s analysed as a part of the political 
conditions of period. In this article, political attitudes of the ministerialist press and 
opposition press will be presented by focusing on debates in the newspapers and pe-
riodicals which were published in Ankara and in Istanbul in the process of adoption, 
application and repeal of the Prohibition Law. In this research, the aim is to determine 
the standing of the press in an important transitional period of Turkey while analysing 
the attitude of the press to the introduced reasons and purposes of the Prohibition Law 
in the context of the political conditions and controversies.  

Key Words: Prohibition, First Parliament, Press of Republic Period, First and Sec-
ond Parliamentary Group


