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Yazan: Halûk Y, Şahsiivamğlts

Çeçen hafızı bir iki subaJa gazete sin i" valiliklerde, Nazırlıklarda.
buluşmuş, Yüksek Mühendis MektebiTkle profesörlük etinim Teviik
Beyin olum haberi yazdı idiK tt'n bir günün sabahında bu
haberin acısını duyanlar ve z’f.vfik Beyin larihiıau, içindeki yerini
hatırlıyanlar acaba kae kişi olmuş
tur.
11 «ub.il cnn.iiüMi gunii Re
itk i inzivasmiBi. hemen yanıhıtiiırıti„kl mezarına kadar aıw takib edenlar arasında siyaset ve ilim arfcadaşlanmtan, eski memurlarından,
yetiştirdiği yüzlerce tsieseclfki kim
seler yoktu
Cenazesi daima aradığı, ¿ivdiği
bir sessizlik ve tevazu içinde son
istirahat yerine götürülürken onu
yslmz pek terbiyeli bir mülkiye
âmirde, Emniyet memurları telâmUyurlardı.
Tevfik Bey, Ormanlı lmparaterluğunım san devirlerinde mühim
vazifeler almış, fazileti, namusu, ve
,>H !d irile tanırımı'; olun mümtaz
şahsiyetlerden biri idi.
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jrjr.ct çıkanları mabeyin, katibi ola
rak yanın» »tır ve bu iyi yetişmiş
gençler sonradan idari vazifelere
verilirlerdi.
Tevtik Boy bu çalışkan ve »eki
birin çilerden biri idi. tik gendik
yıllarında Yıldız sarayında vazife
alması onun için müstesna bir tec
rübe devresi teşkil etmiş ve bura
dan Kudüs mutasarrıflığı a a tayin
olumu ustu.
O vakitler, Kudüs, İmparatorlu
ğun idaresi pek nazik olsu bir yeri
İdi. Tevtik Bey burada büyük bir
dirayet göstermiş, blîhasr.â yaban
cılar luerir.de pek iyi bir tesir bı
rakmıştı. Bu muvaffakiyeti üzerine
Kudüs mutacamfhğmd&n Selanik
Valiliğine tayın olunmuştu.
Bu vazifeyi Yerrerı, Sony». Buz
sa, Ankara valilikleri tokib etmiş,
her yerde dürüst ve İyi bir veli clarak tıuump sevilmişti
Tevfilc Bey, Mülkîye yıUanudaO
beri maliye ve iktisad ilimleri üze
rinde dikkati çıtken çalışmalar yap
mrş ve idari vazifeleri arasında da
bu sahadaki tetebbularım bırakma
mıştı. O devir içinde garb neşriya
tın» teıkib eden bir içtimai ve fel
sefi görü;., aahlb bulunan sayılı
ideıc «Jaaslanm:»daı> kiri idi.
Ittihadçıınr bu kültürlü ve yetişm .j şahsiyetten istifada otruısk iii»
zumunu duymuşlar, kendisini p irt»m Mnhanebaı Reisliğine gelirmiş
ÎK.'dr. Tevfisr Bey, vazifesinin teablarıot her şeyin usı.u,,;!« tutan li
y ak atsizi«* sıra verniye.,, hakkı
ç lğ r . ' u i y > İt3 , - ı r
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rnanhrda, » n çetin .-abıslar* aaışı
du.'lftSsım ilmiş li.

i ikinci Me«ratiyrtfaı fırka m|u:ı
S delaletine girişmemiş, İttihadçı - İ-,1
j tilSfçı kavgaları aramada arazşu
j bir ihtiacs adamı olsu** salmayı/
terci!) etmişti- Bu va*fı ile Oit vani Muhasebat ficie liftinde, (ud l
töîira ŞıVayl Devlet Retriiğmüıs Le,
dairelerin iatüdiılinl nakkıie kfititr*
muştu.
!uıiNuatorluğun *on yıllarında kur.
fs>h»ı>» çöküntü başgüştermiş, idamsai.auuda «Plâk tereddilerine ly^trii
hıuaıg, bir çok insanlar için b irç o k
kötü sözler söylenmişti. Midiye N a
zırı TVvfik Bey bu dedikodular için
de yalnız namusundan, farile ¡tadım
baıısedileıı şahfiiyetkrdpn biriyttt.
Maliy? Nazırlığı vazifesini c m 't
de ettiği in» ydianla İmpr.: atışa“.'. f
son zamanlarım yaşıyordu. Ş u u *
rağmen onun malt, iktisadi ıı'e r*
olan vukufuna güveniliyor, iainu.su
ve dürüstlüğü büyük bir emniyet
unsuru sayılıyordu. Bir gün rnpn»'
tereır Reşid Saffet A'labinen bu
satırları yazana, (altı Maliye N »-:
zırtıun kalemi mahsus müdürlüğü.-’
nü yaptığını, buıdar içinde «ut aaı.»
iûmathsının Tevfık Bey olduğunu)
söylemişti.
‘
,
Tovfik Bey, siyasetin h i; bir o-yuı una gelmeden Noıar olarak da
bir jlıtisas adamı kalutiyı tercih et
miştii
i!il:S Mücadeleden sonra id; ce v s
e vııset »damından ziyade ille 'n*>\
dara; hüviyetini taşıyan T«svf;j. tiz/,:
Yüksek MtUıendis Mektebi ikUııad
pıol«iövll,r'i:',e' tayini oluntnu,*,»
yüksek Mühendis Mel. lebi u lebt
îıirüpe iktisad ve idare hukuku ier
leri vererek geçirdiği son
t *
seneleri, belki en fazla zevk du y
£u seneler olmuştur. 43u e m i i? id»
rind çfldi J.K-İO ve ikinciri lihO d »;
olmak üzere İktfsad P:-eıajpicri isim
li kitabını neşretmiş ve emekliye
akıldıktan sonra da üçüncü cildi
har iris mıştı.
; ; . •iş • , .
Bu cildin bir vapş.r yolcuiUitond» kaybolması ü z«in e lu ıatin in
gerive kalan ron selelerini bo cildi
yenide® yazmak, yahad pek zengin
hâtıralarım kaleme airnak ıcra,;ınd» bir müddet müteıreddid irian ş,
neticede hfitlralarmı yazmayı fercilı «,uıd;tl.
Tevflk Bey, urun bir idare ve ri
yaset hayatının bütün aalbslmın)
zeki görüşü ile ve mûspt-ı tahlillerfle yazmış, lak’klarl, siyaset «iare
Urım tara fsa bir lLtuıl* canlundırnı ıştıı•
Doksan yıla vara» ömründe dai
ma haıeketU, »evimU ve terbiyeli
olarak kıtmış, ded'lıodulardan -iiçük «eylerden u zık yaşamıştı.
- Ölümüne kadar otm biıtiiıı sevi»- j
Uliğini /tren zekâsı çalışnuş, trka- H iı biç hir şikâyetçi, hiç Blı davu
c.ı lAcukıanâar. dünyadan seıdz, sa(insiz çekilip gitmiştir.
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