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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i Müzakerat; saat : 1,40 

REİS —• Fethi Bey 
KÂTİPLER : Kâzım Vehbi Bey (Ergani), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim zabtı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri tarafından kuşat ve zabtı sabık hulâ
sası kıraat olunarak aynen kabul edildi. Reisi
cumhur hazretlerinin iradettiği nutku iftitahiyi 
mütaakıp Meclis Reisinin intihabına geçildi. 
Tasnifi âra neticesinde reye iştirak eden 217 
uzanın ittifakı ârasiyle İstanbul Mebus ı Fethi 
Beyin Riyasete intihabedildiği tebliğ olundu 
ve müşarünleyh Makamı Riyaseti bil i.1; çal Mec
lisi Âliye arzı teşekkür eyledi. Badehu Reisve-
kîlleriyle Divanı Riyaset kâtipieri ve idare 
memurlarının intihabı icra kilimi». Tasni Ci '"ıra 
netitcesine kadar azayı kiram kur'a ile şubele
re tefrik edildiler. Reiıs vekilleri ve Divan kâ
tipleri ve idare memurları -intiha batı uda Ço
rum Mebusu İsmet Beyin 191 rey ile ] kilitti 
Reisvekâletine, Sivas Mebusu Raaiın Beyin 
193 ve Hakkâri Mebusu Asaf 192, îstnnlvd Me
busu Ali Rıza Beyin 18& rey ile idare raemur-

luklarma, Zonguldak Mebusu Ragıp ve Adana 
Mebusu-Kemal Beylerin 189 zar rey ile Van 
Mebusu Hakkı, Bozok Mebusu, Avni Kângırı Me
busu Talât, Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beylerin 
190 nar rey ile Divan Riyaset Kâtipliklerine 
intihabedildiği Makamı Riyasetten tebliğ olun
du. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakeresine 
sülüsanı ekseriyeti temin maksadiyle azayı ki-
raıma bir ay müddetle mezuniyet verilmemesi hak
kında Kastamonu Mebusu Halit Bey ve rüfeka-
sının takriri ledelmüzakere reddedildi. 

Reisicumhur hazretlerinin iradettikleri nut
ku ile tab'ı ve teksiri zımnında Gelibolu Me-, 
busu Celâl Nuri Beyin takriri kıraat ve kabul 
edilerek Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verildi. 

REİS r - Zabtı sabık hakkında bir itiraz var 
mı efendim? (Hayır sesleri) zabtı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

, 1. +-<~Yapıve Yollar Kanunu lâyihası (1/452) 
ffi&fio Encümenine) 

Teklifler 

1.— Denizli Mebusu Mazhar Müfid Bey ve 
rüfekastntn emvali gayrimenkule üzerine vuku-
bulan ikraz ve istikraz muamelâtından müte
vellit düyunun tecili tesviyesi hakkında tekli
fi kanunisi (2/305) (Lâyiha Encümenine) 

2 —- TIrfa Mebusu Şeyh Saffet Efenli ile elli 
refikinin hilâfetin ilgasına ve hanedanı Osma-
tttn Türkiye haricine çıkarılmasına.dair teklifi 
kanunisi (2/307) 

3. — Siirt Mebusu Halil HülJciEfendi ve 50 
refikinin Seriye ve Evkaf, Erkânı Harbiye Ve
kâletlerinin ilgasına dair teklifi kanunisi (2/303) 

4. — Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve elli refi
kinin Tevhidi tedrisat hakkında kanun tek
lifi (2/304) 

REİS — Efendim müteaddit imzalarla, gelen 
bu teklifi kanunilerin derhal müzakeresine 
dair teklifler vardır, reyiâlinize vaz'edeceğlm. 
Efendim bugün, encümenlere gitmeden derhal 
müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 
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HALIT B. (Kastamonu) — Reis Bey, rica 
ederim usulümüzü bozmıyalım, Nizamnamei 
Dahilî sarihtir, evvelâ encümenlere gitsin. 

ALt RIZA B. (istanbul) — Meclisin kara
rı esastır. 

REİS -r- Efendim Heyeti Celile bugün der
hal bu kanunların müzakeresini kabul etmiştir. 

5. — Zonguldak Mebusu Tunali' Hilmi Be
yin (Türkçe Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi 
(2/306) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın envai ve 
düyun ve matbuatı metrükesi hakkında 12 Ey
lül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bâzı me-
vaddı ile 20 Nisan 1338 tarihli Evmvali Metru
ke Kanununu muaddil 15 Nisan 1339 tarihli 
kanuna zeyhlmak üzere (2/315) numaralı tek
lifi kanunisi ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası (Ruznameye alındı) 

2. — Konya (Sabık) Mebusu Ömer Vehbi 
Efendinin, vilâyat ve elviyede Adliye encü
menlerine kadıların riyaset etmesine dair 
(2/100) Konya (Sabık) Mebusu Vehbi Efendinin 
usulü muhakematı hukukiye ve cezaiyenin lağ
vına dair kanun teklifi (2/106), Muş (Sabık) 
Mebusu Abdülgani Beyin Usulü Muhakematı 
Cezaiye Kanununun tadiline dair kanun tekli
fi (2/107), Sinop (Sabık) Mebusu Şevket Be
yin, Usulü muhakematı Cezaiyenin tadili hak
kında kanun teklifi (2/110) ve Adliye Encüme
ni mazbatası 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 

Usulü ıuhakematı Hukukiye ve Cezaiye 
kanunlarının lağvı ve Adliye Encümenlerine 
kadıların riyaset etmesi hakkında sabık Kon
ya Mebusu Vehbi Efendi ve rüfekaşı ve usulü 
muhakematı cezaiyenin tadili hakkında sabık 
Muş Mebusu Gani ve Sinop Mebusu Şevket bey
ler tarafından muta dört kıta teklifi kanuni 
eneümenimizce ledelmüzakere, işbu tekliflerin 
tetkikatı lâzime icrasına memur edilen ihtisas 
Encümenince tamik ve badehu bu baptaki esas
lı lâyiha ile birlikte Meclisi Âliye iade ve arz 
edilmek üzere vekâleti müşarünleyhaya tevdii 

muvafık olacağı mütalâasiyle Ijleyeti ümumi-
yeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
Necmeddin 

Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Dersim 
Feridun Fikri 

Âza 
Kastamonu 

Mahir 
Âza 

Bayezid 
Şefik 

REİS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tasını reyiâlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reyiâlinize koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Adliye Encümeni mazbatası kabul edildi. 

3. — Tecili Takibat Kanununun fer'an zi-
methal olanlara da teşmili hakkında İcra Ve
killeri Riyasetinden mevrut (1/83) numaralı Ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazkatası 
(Ruznameye) 

4. — Sabık Gaziantep Mebusu Yasin Be
yin memaliki müstahlasaya gönderilecek İstik
lâl Mahkemelerinin emvali metruke mesailinden 
mütevellit ceraimi dahi rüyete mezun olmalara 
hakkınla (2/98) numaralı teklifi kanunisi ve 
tâyini muameleye mahal olmadığına dair Adli
ye Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Memaliki müstahlasaya gönderilecek istik

lâl Mahkemelerinin emvali metruke mesailin
den mütevellit ceraimi dahi rüyete mezun ol-, 
malan hakkında Sabık Gaziantep Mebusu Ya
sin Bey tarafından muta teklifi kanuni bittet-
kik halen istiklâl Mahkemeleri Kanununa böy
le bir fıkra ilâvesine mahal olmadığı encüme-

.nimizce tezekkür edilmekle Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 
Adliye.Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmeddin Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Bozok Konya 

Ahmet Hamdi Mustafa Feyzi 
JUa Âza 

Kastamonu Beyazid 
Ahmet Mahir Şefik 
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REİS "•— Adliye Encümeni mazbatasnıı re
yiâlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyiâlinize vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Adliye 
Encümeni mazbatası kabul edildi. 

5. — Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin, 
hiyni istimalinde yıkanmaya ihtiyaç gösteren 
mensucattan suni ipek istimalinin memnuiyeti-
ne dair (2/259) numaralı teklifi kanunisi ve 
İktisat ve Adliye Encümenleri mazbataları (Buz-
nameye) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey 
Adliye Encümenin bu kanun hakkında müsta
celiyet teklifi vardır. 

REİS — Efendim Adliye Encümeni bu ka
nunu müstaceliyetle müzakeresini teklif edi
yor. Reyiâlinize vaz'edeceğim. Müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Müstaceliyetle müza
keresi kabul edilmemiştir. 

6. — Sabık Erzincan Mebusu Hüseyin Bey 
ve rüfekasıntn Tecili Takibat Kanununun tem
didi ve bâzı havalide yeniden ilânı hakkında. 
(2/96) numaralı teklifi kanunisi ve tâyini mua
meleye mahal olmadığına dair Adliye Encüme
ni mazbatası 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Tecili Takibat Kanununun temdidi hakkın

da sabık Erzincan Mebusu Hüseyin Bey ve on-
üç refiki ve Tecili Takibat Kanununun bâzı 
havalide yeniden ilânı hakkında sabık ve Van 
Mebusu Tevfilk Bey ve on refiki tarafından mu
ta iki kıta teklifi kanuni encümence ledetetkik, 
şekavet erbabı hakkında Devletçe ittihaz edile
cek muamele İzalei. Şekavet Kanuniyle tesbit 
edilmiş bulunduğundan tâyini muameleye ma
hal olmadığı mütalâasiyle Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmeddin Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Bozok Konya 

Ahmet Hamdi Mustafa Feyzi 
Âza Âza 

Beyazid Kastamonu 
Şefik Mahir 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını re
yiâlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum efen
dim. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Mazbata kabul edilmiştir. ~ 

7. — Nevdhi Kanununun ciheti kazaiyesi 
hakkında muhavvel muhtelif takrirlere tâyini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye En
cümeni mazbatası: 

Riyaseti Celileye 

Nevahi Kanununun ciheti kazaiyesi hak
kında Heyeti Umumiyeden muhavvel takrir
ler ve evrakı müteferriası encümenimizce le
detetkik elyevm Nevahi Kanunu esası terk edi
lerek Heyeti Umumiyece Köy Kanunu müza
keresi kabul edildikten ve bu babta tâyini mua
meleye mahal olmadığı mütalâasiyle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
Necmeddin 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Âza 

Beyazid 
Şefik 

Dersim 
Feridun Fikri 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Âza 

Kastamonu 
Mahir 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını re
yiâlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum efendim. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Mazbata 
Kabul edildi efendim. 

8. — 1334 senesi tahsisatı mesture tertibin
den kırk bin lirayı suiistimal etmekten mahkum 
Mülga Harbiye Nezareti Müsteşarı Esbekı İs
mail Hakkı ve Erkânı Harbiye Kaymakamı 8a-
bih Beyler hakkında İcra Vekilleri Riyasetinden 
mevrut (3/133) numaralı tezkere hakkında Ad-
Uye Encümeni mazbatası: 

Riyasefti Celileye 

Mülga Harbiye Nezareti Müsteşarı Esba-
kı ımatTut İsmail Hakkı ve Erkânı Harb kay
makamlığından mütekadlt Salbih beylerin Di
vanı Harbi mahsuslta icra kılınan mutıake-
mei gıyabiyelerıi» neticesinde sâdır olan hük
mün Divanı Temyizi Askerî Kanununun 
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dtuiz altıncı .maJddeşi mucibince tasdiki âliye 
arzı lâzımgeldiğinden olbaptaki evrak Mec
lisi • Âliye gönderilmiş ise de •ahiren mezkûr 
madde tadil kılınmış ve tasdiki âliye arzı 
muamelesi lâğvedilmiş-olmakla işbu evrakın 
Müdafaai Milliye Vekâletine lüzumu iadesi en-
cümenimizce kârargâr 'ölmüş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Neemeddin Feridun Fikri 
Kâtip Âza 

OBozo'k Kastamonu 
Ahmed Hamdi Mahir 

Âza 
(Bayezid 

Şefik 

REÎS — Adliye Encümeni mazb atasını re
yinize koyuyorum efendim. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Aksini de reye koyuyo
rum. Efendim kabul etmiyenler lûtfcaı ellerini 
kaldırsın. Adliye Encümeni mazbatası kabul 
edildi efendimi. 

9. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin mus-
tantıkların takdiri delâile salâhiyaitar olmaları 
hakkında (4/1.11) numaralı takriri ve tâyini 
muameleye mahal almadığına dair Adliye En
cümeni mazbatası : 

REİS ^-Okunacak : 

. . Riyaseti Calileye 

Mustantıklara taikdir salâhiyetti verilme
sine dair Muş Mebusu Osman ' Kadri Beyiın 
encümeniniJİKe, . muhavvel 24 Teşrinievvel 1339 
tarih ve 4/11 numaralı takriri teilkik ve mü
zakere edildi. 

Mezkûr tâlkrir' bir " teklif şeklinde olmayıp 
usûlü muhakemenin tadil edilmösâ lüzumuna 
mütedair bulummasma ve usulü /muhafeeımaifcm 
yeniden tanzimi zınnında İstanbul'da müteşek
kil komisyonun mesaisi devam etmekte bu
lunduğu cihetle olbapta ihzar olunacak leva-
lihün Meclisi Âliye takdiminde bu mesele hak
kında dahi tetlkikat icra edileceği tabiî bu
lunmasına binaen şimdiden tâyini muameleye 
mahal olmadığının Heyeti Umumiyeye arzına 
karar verîİmişt'ir, 

27 ŞubaJt 1340 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri ' 

Kastamonu Dersim 
Neemeddin Feridun Fikrî 

Kâtip Âza 
Bozjotk Kastam'onu 

Ahmed Hamdi Mahir 
Âza 

OBayezid 
: • . • • Ş e f i k 

REİS -— Adliye Encümeni mazbatasını re
yinize boyuyorum efendim. Kabul1 edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Aksinıj reye koyuyorum 
efendim. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın.- Mazbata 'kabul edilidi efendim. 

10. — Kambiyo kanun lâyihası ve nukut üze
rine. süpekilasyonun men'ine dair kanun lâyi
hası. (1/30) ve İktisat ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Takrirler 

1. — TJrfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin, 
şubelerce Nizamnamei Dahilî encümenine inti
hap edilecek azanın bir müddet daimi surette 
Nizamnamei Dahilî tadilât ve tanzimatiyle iş
tigal edebilecek zevattan intihabı hakkında tak
riri : 

Riyaseti Celıüeye 

İdarei Cumhuriyeriin Teşkilâtı Eısasiye'sini 
mübeyyinı kanunu ösasşiyeye göre nizamnamei 
dahili fusu'lü mütenevviasının mükemmelen ve. 
müceddeden Itanzimi lüzumu katiyesine binaen1 

sene'i cedidei hâliye iptidasından .intihabed'Jle-
cek encümen azasının bir müddet daimi surette 
Nizamname! Dahilî tadilât ve tanzimatiyle iş
tigal edebilecek zevattan şubelerce intihabedi-
lirken bilhassa hususatı mezlkûreye itina buyur
maları İüzulmu zarurisini Heyeti Umumiyeye 
arz eylerim. 

Nizalmnamei Dahilî 
Encümeni Reisi 

Urfa 
Saffet 

REİS — Efendim şubelerce bugün Nizam
namei Dahili Encümenine yapılan intihabatta 
bu husus nazarı diklkate alınmış ve ona göre in-
t'ihabedilmiş'tir,; 
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X-*-. Bursa Mebusu Osman Nuri, Beyin suni 
ipekten mensucat imalinin memnuiyetine dair 
olan teklifi kanuninin Perşembe günü tercihan 
müzakeresi hakkında takriri : 

'.- Riyaseti Celâlleye 

Suni ipekten mensucat iitıalinin m'emnuiyeti
ne dair Heyeti Celileye arz ve teklif ettiğim ka
nun pek mühim lolduğm ıgibi o nisbettede müsta
celiyetle tatbiki .zaruri ve elzemdir. Bu kanunun 
biraz tehiri hayatı iktisadiyemiızde telâfi kabul 
etmez haşaratın vukuuna bais lolaeağı muhak

kaktır. Binaenaleyh bütçe müzakeratına mâni 
iolmamak üzere esasen basit ahkâmı muhtevi ol
duğu cihetle süratle intaeedilebileeeği muhak
kak olan bu kanunun Perşemİbe günü tercihan. 
müzaJkeresdınin kabulünü teklif ederim. 
'.._. '•".• (Bursa 

Osman' Nuri 
REİS — Efendim Osman-Nuri Beyin tekli

fini reyi âlinize koyuyorum, Kafbül edenler lüt
fen ellerini kaldırışın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul eto'yenler lütfen ellerini' kaldırsın. Ka-
Ibul edildi efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Seriye ve Evkaf ve, Erkânı Harbiye Ve
kaletlerinin ilgasına dair Siird Mebusu Halil 
Hulki Efindi ile elli refikinin teklifi kanunisi 
(2/303) 

REİS — Efendim Heyeti Celilece şimdiı der
hal müzakeresi kabul edilmiş olan teklifi kanu
niler kâtip beyler tarafından okunacaktır. Arzu 
edenler yazabilirler. Çünkü ımaDbu değildir. 
(îşit\lmiyor sesleri) 

Efendim, Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Os-
maninin 'Türkiye Cumhuriyeti haricine çıkrclma-
sı hakkındaki Kanunun diğer kanunlardan sonra 
müzakere edilmesine dair şimdi Hükümetten bir 
teklif aldım. Binaenaleyh diğer kanunları müza
kere edeceğiz, ondan sonra bunu müzakere ederiz. 
Kanun okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 

Din ve ordunun siyaset cereyanları ile alâ
kadar olması birçok mahaziri dâüdir. Bu hakikat 
bütün medeni milletler ve hükümetler tarafından 
İbir düsturu esasi olarak kabul edilmiştir. Bu nok-
tai nazardan yeni bir hayat varlığı temin etmek 
vazifesini deruh.de eden Türkiye Cumhuriyeti 
Teşkilâtı Esasiyesinde zaten muhaddes olan Şer'-
iye ve Evkaf Vekâleti ile Erkânı Harbiyei Umu
miye "Vekâletinin mevcudolması muvafık olamaz. 
Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin; ilgasına nazaran da 
bütün evkafın millete intikal etmesi ve ona göre 
de idare edilmesi tabiî bir neticedir. Binaenaleyh 
berveçhi âti mevaddm derakap bugün ve müsta-
oelen müzaekre olunarak kanuniyet kesbetmesini 
teklif eyleriz. ...... .-.- , . 

Siirt 
Halil Hulki 

Konya 
Refik 
Antalya 

Ahmed Saki 
Muş 

llyas Sami 
Gazianteb 
Kılıç Ali 
Elâziz 

Hüseyin 
Trabzon 

Nebizade Hamdi 
Muş 

Osman Kadri 
Kırkkilise 
Dr. Fuad 
Kütahya 
M. Ragıb 
Adana 

Mehmed Kemal 
Rize 
Rauf 

Hakkâri 
Asıf 

Karahisarı Şarki 
'• İsmail 

Karahisarı Sahib 
Ruşen Eşref 

Urfa. ; 
Yahya Kemal 

2 Mart 1340 
Gelibolu 

Celâl Nuri" 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
İzmir 

Şükrü 
Ordu 
Recai 
Çatalca 
Şakir 

... Urfa .. 
Ali Fuad 
Kângın 

Talât 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Rize 
Ali 

İstanbul 
Ali Rıza 

Biga 
Samih Rifat 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Aydın 
Tahsin 
Van 

Hakkı 
Karahisarı Sahib 

İzzet Ulvi 
Denizli 

Mazhar Füfid 

'& $J 'A. 
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Tokad 
Mustafa 
Saruhan 

Vasıf 
Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Rize 
Abmed Fuad 

Ertuğrul 
İbrahim 
Bursa 
Refet 
Kars 

A. Ağaoğlu 
Kütahya 
Recep 
Giresun 

Hacim Muhittin 
Ertuğrul 
Rasim 

Karahisan Şarki 
Mehmed Emin 

Kütahya 
Cevdet 
Maltaya 
M. Hilmi 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
Zonguldak 

A. Ragıib 
Artvin 

Mehmed Hilmi 
Aydın 
Zekâi 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Kayseri 
Sabit 

Seriye ve Evkaf ve Erkânı Harbiyei Umumiye 
vekâletlerinin ilgasına dair teklifi kanuni 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinden mua
melâtı nâsa dair olan ahkâmın teşrii infazı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği 
Hükümete aidolup dini mübîni tslâmm bundan 
maada itifcadat ve ihatada dair bütün ahkâm ve 
mesalihin tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi 
için Cumhuriyetin makamnda bir umuru Diyani-
ye Riyaseti makamı tesis edilmiştir. 

Madde 2. — Seriye ve Evkaf Vekâleti mül
gadır. 

Madde 3. — Umuru Diyaniye Reisi, Başveki
lin inhası üzerine Reisicumhur tarafından nasbo-
lunuı*. 

Madde 4, — Umuru Diyaniye Riyaseti Başve
kâlete merbuttur. Umuru Diyaniye Riyasetinin 
bütçesi Başvekâlet bütçesine mülhaktır. Umuru 
Diyaniye Riyaseti teşkilâtı hakkında bir Nizam
name tanzim edilecektir. 

Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
dâhilinde bilcümle çevami ve mesaciti şerif enin ve 
tekkâya ve zevayanm idaresine imam, hatip, vaiz, 
şeyh, müezzin ve kayyımların ve sair müstahdemi
nin tâyin ve azillerine Umuru Diyaniye Reisi me
murdur. 

Madde 6. —• Müftülerin mercii Umuru Diya
niye Riyasetidir. 

Madde 7. — Evkaf umuru milletin hakiki 
menafiine muvafık bir şekilde halledilmek üzere 
bir müdüriyeti umumiye halinde şimdilik Başve
kâlete tevdi edilmiştir. 

Madde 8. — Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâ
leti mülgadır. 

Madde 9. — Reisucumhura niyabeten ordunun 
hazarda emir ve kumandasına memur en yüksek 
makamı askerî olmak üzere Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti tesis olunmuştur. Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi vazaifinde müstakildir. 

Madde 10. — Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
si, Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdiki 
ile tâyin olunur. 

Madde 11. — Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
si, vazaifine mütaallik hususatta her vekâleti* 
mukabele eder. 

Madde 12. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
muvacehesinde umum askerî bütçenin mesuliye
ti Müdafaai Milliye Vekiline aittir. 

Madde 13. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriülicradır. 

Madde 14. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı efendim? (Hayır sesleri) O halde 
maddelere geçilmesini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
de reye vaz'ediyorum. Maddelere geçilmesini ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere 
geçilmesi takarrür etti efendim. 

Seriye ve Evkaf ve Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâletlerinin ilgasına dair kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde muame
lâtı nâsa dair 'olan ahkâmın teşrih ve infazı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile omun teşkil 
ettiği Hükümete laidolup dini mübîni islâmın 
bumdan mada itikadat ve i'badata dair bütün ah
kâm ve mesalihin tedviri ve müessesesıatı dini
yenin idaresi için Cumıhuriyetin makamnda bir 
Umum Diyaniye Riyaseti Makamı tesis edilmiş
tir. 
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REİS — Efendim bu madde (hakkında bir 
takrir aldım. Maddedeki (Umuru diyaniye) fık
rasının (Umuru diniye) suretinde yazılmasını 
teklif ediyorlar. (Hayır sesleri). 

TUNALI HİLMİ (B. (Zonguldak) — Diya
net işleri varken umuru diniye ne lOİuyor? 

MUSTAFA FEYZİ B. (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar diyanet kelimesi ımalûmuâliniz 
mastardır. Mastar, isme mensUbolamaz. Yani 
fiildir, fiile karşı nisbet lisaınen muvafık de
ğildir. Yalnız bu mânayı ifade etmek için bir 
isim vardır, yani tahsis edilmiş bir isimdir ki, 
o da (din) dir. Eskiden mâruf ve meşhur »olarak 
(umuru diniye, ulumu diniye, muamelâtı di
niye) denilir. Diyanet mastardır, yeni ıbir tâibir-
dir, muvafık değildir. Umuru diniye demekte 
de zaten bir beis yoktur. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Burası Tür-
kiyedir mastar falan anlamam iben!. 

SÂMİH RİFAT B. (Çanakkale) — Efendim 
Arapça ile fıkıh ile ve ulûmu hukukiye ile 
iştigal etmiş olan ızevatça malûdur ki, din ile 
diyanet anasında fıkhî bir fark (vardır. Dini ka-
zai, üftai muamelâtı nâsa dair lOİasn her şeyi 
ibadatı, ahkâmı ve itikadatı camidir. Halbuki 
kazaya dâhil olmıyan ahkâmı, üftayı, ibadatı, 
itikadatı kendi mâna ve mefhumu altında ce-
meden ıbir talbiri fıkhî vardır ki ıo diyanettir. 
Efendim. Bütün kütübü fıbhiye ve işlâmiyede 
«Kazaen ve diyaneten» tâbiri müstameldir. 
İmarat ve Hükümet mânasını cemeden kelime
de iktisadiyat, içtimaiyat, inzibat, tedrisat cüm
lesi dâhildir. Bunların her biri Hükümetin mün-
kasem 'olduğu şuabata taksim edilmiştir. Mey
danda kalan yalnız ibadat, itikadat, üıftaye 
aidolan ahkâmdır ki, Umumru Diyaniye Riya
setine aittir ve (Diyanet) kelimesi tamamiyle 
bu mânaya mevzudur. Bunun sıgai nislbetle ifa
de olunup (olunmaması -caiz olup (olmadığına 
gelince: İsmi mastardırlar sıgai nisbet haline 
gelebilirler. (Düveli, hükmi) gibi kelimeler -gös
termektedir ki, (Devlet ve Hükümet) kelimele-
ıri nisbet haline intikal edebilir. Binaenaleyh 
Meclisi Âlimiz diyanet işleri kelimesini balbul 
edebilir veyahut (Umuını diniye) tâbirini kabul 
eder, o 'başkadır. Yalnız (Diyanet) kelimesi 
kâsdettiğiındz mânayı bütün şümulüyle ifade etti
ğinden bunun ipkasın* rica ederim. 

| REİS — Efendim maddedeki (Umuru di-
I yamiye) fıkrasını (Umuru diniye) denmek su-
I retiyie kabulünü teklif ediyor. İkincisi, Tunalı 
I Hilmi Beyin (Umuru diyaniye) yerine (Diya-
I net İşleri Reisliği) ifadesinin kabulünü teklif 
I ediyor. Binaenaleyh 'evvelemirde (Umuru diya-
I niye) fıkrası yerime (Umuru diniye) kelimesinin 
I ikamesi muvafık lolnıp olmadığı hakkında reyi 
I âlinizi alacağım. (Umuru diya'niye) fıkrasının 
I (um/uru diniye) fıkrası şeklinde kabulünü mu-
I vafık (görenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
I boyuyorum. Kaibul etmiyenler lütfen el kaldır-
I sın. Kaibul edilmedi efendim. 

I - Tunalı (Hilmi (Beyin teklifini reye boyuyo-
I yoram. (Ret sesleri) (Umuru Diyaniye Riya-
I seti) yerine (Diyanet İşleri Reisliği) tâbirinin 
I konulmasını 'kaibul edenler lütfen el kaldırsın. 
I aksini reye koyuyorum. Kabul 'etmiyenler el kal-
I dırjsım. Kaibul edildi. (Akışlar) to halde (Umunu 
I Diyaniye Riyaseti) (Diyanet İşleri Reisliği) şekil 
I ve suretine (tahvil edilmiştir. Madde hakkında baş-
I ka sıöız istiyen yoktur. »Maddeyi hu şekil ile reyyi 
I âlinize boyuyorum. Kabul 'edenler lütfen el kal-
I dırawı. Aksini reye vaz'ediyorum. Kaibul etmi

yenler lütfen el baldırsın. Kaibul edilmiştir. 
I Madde 2. — ileriye ve Evkaf Vekâleti mül-
I gadir. 

I BEİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
I sesleri) Maddeyi (aynen ,reyyi âlinize boyuyorum. 
I Kabul edenler lütfen el baldırsın. Aksini reye 
I koyuyorum. Kahul etmiyenler lütfen el kaldır-
I sın. Madde aynen (kabul edilmiştir. 

I Madde 3. — Umuru Diyaniye Reisi Başve-
I Mim inhası üzerine Reisicumhur tarafından 
I nasholumur. 

REfllS — I9öz istiyen v<ar mı efendim? Tahiî 
I bu maddedeki (Umuru Diyaniye Reisi) yerine 
I (Diyanet döşleri Reisi) tâbiri ikame olunacak 

ve bu surette -madde tashih edilecebtiır. Madde-
I yi bu şekilde reyinize koyuyorum. Kabul eden-
I 1er lütfen el baldırsın. Absini reye boyuyorum. 

Kaibul etmiyenler el baldırsın. Kaibul- edildi 
efendim. 

Madde 4. — Umuru Diyaniye Riyaseti Baş-
I vebâlete merbuttur.. Umuru Diyaniye Riyaseti-
r mim bütçesi Başrvıebâlet bütçesine mülhaktır. 

Umuru 'Diyaniye Riyaseti teşkilâtı hakkımda 
j 'bir nizamname tanzim «edilecektir. 
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BEİS — Efendim, faunada da ;(Umuru Diya-
niye Riyaseti) yerine (Diyanet işleri Reisliği) 
'konacaktır. Maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
lbul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye -ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Mad
de aynen kabu edildi. 

Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti anemali-
ki dâhilinde bilcümle cevami ve anesacidi sen
fonin ve tekâya ve zevayanm idaresine imam, 
hatip, vaiz, şeyh,- müezzin ve kayyımlar <ve sair 
müstahdeminin tâyin ve azillerine Diyanet' İş
leri Reisi memurdur. 

REİS — iSöz istiyen var mı ? Ma,dde,yi aynen 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul 'etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Madde <aynen kabul edildi. 

Madde 6. — Müftülerin mercii Diyanet İş
leri Reisliğidir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? O hal
de maddeyi »aynen reyyi âlinize 'koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
'koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Evkaf umuru milletin hakiki 
menafiine muvafık bir şekilde halledilmek üze
re bir imüdürüyeti umumiye halinde şimdilik 
Başvekâlete tevdi edilmiştir. 

REİS — (Söz istiyen var mı efendim? Mad
deyi aynen reyi âlinize vazediyorum. Kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde aynetn kalbul edildi. 

Madde 8. — Erkânı Harbiyei Umumiye Ve
kâleti mülgadır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha-
yır,sesleri) Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul. etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Reisicumhur niyabeten ordu
nun hazarda emrü kumandasına memur en yük
sek makamı askerî olmak üzere Erkânı Harbi
yei Umumiye Riyaseti tesis olunmuştur. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi vazaifinde müstakil
dir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır. 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde .aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isi Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdi
kiyle tâyin olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır, sesleri) Maddeyi aynen re
yinize vaz'ediyorum. Kabul edenler'lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isi vazaifine mütaallik hususatta her vekâletle 
muhabere eder. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim?. (Hayır, 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir, efen
dim. 

Madde 12. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
muvacehesinde umum askerî bütçenin mesuli
yeti Müdafaai Milliye Vekâletine aittir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır, sesleri) Maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi aynen reyiâlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İşbu kanunun icrayı aHkâmma 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz, istiyen var mı? 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edildi. 

2. — Baruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfeka* 
sımn Tevhidi tedrisat hakkında teklifi kanunisi 
(2/306) 

• REİS — Tevhidi tedrisat hakkındaki kanu
num müzakeresine-.geçiyoruz. 
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Riyaseti Celileye 

Bir devletin irfan ve maarifi umumiye si
yasetinde milletin fikir ve hissî itibariyle vah
detini temin etmek için tevhidi tedrisat en doğ
ru, en ilmî ve asrı ve her yerde fevayit ve mu-
hassenatı görülmüş bir umdedir. 1255 Gülhane 
Hattı Hümayunundan sonra açılan Tanzimatı 
Hayriye Devrinde saltanat ^ münderisei Osma
niye tevhidi tedrisata başlamak istemiş ise de 
buna muvaffak olamamış ve bilâkis bu hususta 
bir ikilik bile vücuda gelmiştir. Bu ikilik vah
deti terbiye ve tedris noktai nazarından birçok 
mızır neticeler tevlidctti. Bir millet efradı an
cak bir terbiye görebilir. İki türlü terbiye bir 
memlekette iki türlü insan yetiştirir. Bu ise 
vahdeti his ve fikir ve* tesanüt gayelerini kül
liyen muhildir. 

Teklifi kanunimizin kabulü takdirinde Tür
kiye Cumhuriyeti dâhilinde ve bilûmum irfan 
müessesatmın mercii yegânesi Maarif Vekâleti 
olacaktır. Bu suretle bilcümle mekâtipte bun
dan böyle Cumhuriyetin irfan siyasetinden me
sul ve irfaniyatımızı vahdeti his ve fikir daire
sinde ilerletmeye memur olan Maarif Vekâleti 
müspet ve müttehit bir maarif siyaseti tatbik 
edecektir. Teklifimizin bugün derakap ve müs-
tacelen müzakeresiyle kanuniyet kesbetmesini 
Heyeti Celileden rica ederiz. 

2 Mart 1340 

Saruhan 
Vasıf 

Konya 
Refik 

Antalya 
Ahmed Şaki 

İzmir 
Mehmed Şükrü 

Muş 
llyas Sami 

Aydın 
Tahsin 
Rize 
Ali 

Kütahya 
Ragıb 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Rize 
Rauf 

Gelibolu 
Celâl Nuri 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Gazianteb 
Kılıç Ali 
Kütahya 
Cevdet 

Istambul 
Ali Rıza 

Kırkkilise 
Dr. Fuad 

Urfa 
Ali 

Muş 
Osman Kadri 

Karahisarı Sahib 
Ruşen Eşref 

Kozan 
Ali Saib 

Ordu 
Recai 
Adana 

Ahmed Hamdi 
Elâziz 

Hüseyin 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Urfa 

Yahya Kemal 
Biga 

iSamih Rifat 
Karahisarı Şarki 
Mehmed Emin 

Tokad 
Mustafa 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 
Van 

Hakkı 
Kângırı 

Talât 
Aydın 
Zekâi 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Kütahya 
Recep 

Kayseri 
iSabit 

Ertuğrul 
İbrahim 
Hakkâri 

Asıf 
Rize 

Ahmed Fuad 
Malatya 

Milmi 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Siird 
Halil Hulki 

Bolu 
Vevad Abbas 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 
Menteşe 

Yunus Nadi 
Zonguldak 

Ragıb 
Saruhan 

Kemal 
Saruhan 

Reşat 
Kars 

Ağaoğlu Ahmed 
Artvin 
Hilmi 

Giresun 
Kâzım 

Ertuğrul 
Rasim 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Çatalca 
Şakir 
İzmit 
(Saffet 
Bursa 
Refed 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Tevhidi tedrisat hakkındaki teklifi kanuni 
Madde 1. — Türkiye dahilindeki bütün mü-

essesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine 
merbuttur. 

Madde 2. —Seriye ve Evkaf Vekâleti ve
yahut hususi vakıflar tarafından idare oludan 
bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekâ
letine devir ve raptedilmiş'tir. 

Madde 3. — Seriye ve Evkaf Vekâleti büt
çesinde mekâtip .ve medarise tahsis olunan me-
baliğ Maarif bütçesine nakledilecektir. * 

— 25. — 
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Madde 4. — Maarif Vekâleti yüksek dina-
yat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfü
nunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet 
ve hutebet gibi hidematı diniyenin ifası vazife
siyle mükellef memurların yetişmesi için de 
ayrı mektepler küşadedecektir. 

(Madde 5. — Bu kanunum neşri tarihinden 
itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müş
tagil olup şimdiye kadar Müdaf aai Milliyeye 
merbut olup askerî rüştü ve idadilerle Sıhhiye 
Vekâletine merbut olan darüleytamlar bütçele
ri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif Ve
kâletine raptolunmuştur. Mezkûr rüştü ve ida
dilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irti
batları âtiye aidolacağı vekâletler arasımdan 
tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar 
orduya mensubolan muallimler orduya misbet-
lerimi muhafaza edecektir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren muteberdir. 

Madde 7. — İşbu kanunum icrayı ahkâmı
ma İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kamunun heyeti umumiyesi hak
kımda söz istiyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddelere geçilmesini reyi âlinize vaz'edi
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edemler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyemler lütfen el kaldırsın. Maddele
re geçilmesi kabul edildi. 

Tevhidi Tedrisat Kanonu 

Madde 1. — 'Türkiye dahilindeki bütün mü-
essesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine 
merbuttur. 

REİS — Söz istiyem var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksimi reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Madde aytnen kabul edil
di. 

Madde 2. — Seriye ve Evkaf Vekâleti ve
yahut hususi vakıflar tarafından idare olunan 
bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekâ
letine devir ve raptedilmiştir. 

REİS •— Söz istiyem var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aymem reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lûtfem el kaldırsın. 
Aksimi reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lûtfem el kaldırsın. Madde aymem kabul edildi. 

Madde 3. — Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçe
sinde mekâtip ve medrese tahsis olunan mebaliğ 
maarif bütçesine nakledilecektir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler îûtfen el 
'kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edildi. 

Madde 4. — Maarif Vekâleti yüksek diniyat 
mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda 
bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamat" ve hutebat 
gibi hidematı diniyenin ifası vazifesi ile mükellef 
memurların yetişmesi için de ayrı mektepler kü
şadedecektir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde aynen kabul edildi. 

Madde 5. — Bu kanunun neşri tarihinden iti
baren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştagil 
olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbudo-
lan askerî rüşti ve idadiyelerle'Sıhhiye Vekâletine 
merbut olan Darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti 
taliımiyeleırı ile 'bera'ber Maarif Vekâletine rapto
lunmuştur. Mezkûr rüşti ve idadilerde bulunan 
heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları âtiyen aid-
olduğu vekâletler arasında tahvil ve tanzim edi
lecek ve o zamana kadar orduya mensubolan mu
allimler orduya nisibetlerini muhafaza edecektir. 

REİS — Bu maddeye bir fıkra üâvesine dair 
bir teklif vardır : 

Riyaseti Celileye 

Beşinci maddenin nihayetine berveçhi âti fık
ranın ilâvesini teklif ederim : 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

«Ziraat, ticaret, sınai mektepleri gibi mek
tepler müstesnadır.» 

ZAMİR B. (Adana) — «Edecektir» kelimesi 
«edilir» diye katî bir ifadeyle söylenmek lâzım-
gelir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Bey; müsaade buyurur musunuz. Takririmi izah 
edeyim. Efendim şimdi bendemiz gibi pek çok 
arkadaşlarım da aldılar. Ziraat Müdüriyeti ITmu-
•miyesi şöyle bir mütalâaname yazıyor. Diyorlar 
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ki ziraat, ticaret, sanayi, bilhassa ziraat mektep
lerinde umumi birtakım işler vardır. (Bunlar 
devrölunacak sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — İktisat Vekili var 
o söylesin. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — öyle bir 
şey yok. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yalnız 
sanai ve ameliyata tmütaallik hususatta Maarif 
Vekâletinin müdahalesi mektepten beklenilen fe-
vayidi ihmal ettirir diyor. Binaenaleyh hüküm 
Heyeti Celileriizindir, isterseniz kabul etmezdiniz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Efendim 
madde öyle yazılmıştır ki bunun içerisine ne 
ziraat, sınai mektepleri ve ne de meslekî umu
mi mektepler dâhil değildir. Bu mesele temin 
edilmiştir.. Müdür Beyin mütalâaları varit de
ğildir, maddeyi okumadan yazmıştır. 

REİS — Başka söz istiyen yok. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 

Bey! Takririmden vazgeçiyorum. 
REİS — Efendim başka tadil takriri yok-, 

tur. Beşinci maddeyi aynen reyinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, hilâfe
tin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye 
Cumhuriyeti haricine çıkarılmasına dair tek
lifi kanuninin müzakeresine başlıyoruz: 

5. —- Vrfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile 
elliüç refikinin hilâfetin ilgasına ve Hanedanı 
Osmaninin Türkiye haricine çıkarılmasına dair 
teklifi kanunisi (2/307) 

Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde makamı hi
lâfetin vücudu Türkiye'yi dahilî, harici siya
setinde iki başlı olmaktan kurtaramadı Istik-

reye vaz'ediyorum. Kabul etmiy enler lütfen el 
kaldırsın. Beşinci madde aynen kabul olundu. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — 'Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini rey a vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edildi efendim. 

Efendim on dakika teneffüs için celseyi ta
til ediyorum.. 

Hitami Gelse; saat : 2,18 

lâlinde ve hayatı milliyesinde müşareket kabul 
etmiyen Türkiye'nin zahiren ve zımmen büe 
olsa ikiliğe tahammülü yoktur. Asırlardan beri 
Türk Milletinin sebebi felâketi ve ilâ nihaye fi
ilen ve ahden bir Türk İmparatorluğunun va
sıta i inkırazı olan Hanedanın hilâfet kisvesi al
tında Türkiye'nin mevcudiyetine daha müessir 
bir tehlike olacağı tecarübü mütehammilâne ile 
katiyen sabit olmuştur. Bu hanedanın Türk 
Milletiyle münasebattar olan her vaziyet ve 
kuvveti mevcudiyeti milliyemiz için mahzı teh
likedir. Esasen hilâfet, imarat evaili islâmda 
Hükümet mâna ve vazifesinde ihdas edilmiş ol-

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,25 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Kazım Vehbi B. (Ergani), Hakkı B. (Van) 
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duğundan dünyevi ve uhrevi bilcümle vazaifi 
müteveçciheyi ifa ile mükellef olan zamanı ha
zır Hükümatı tslâmiyesinin yanında ayrıca bir 
hilâfetin sebebi mevcudiyeti yoktur. Hakikat 
bundan ibarettir. Türk Milleti selâmeti muhafa
za etmek için hakikate ittibadan başka bir hat
tı hareket ihtiyar edemez. Teraküm edegelen te-
şeyvüşatın vazıh ve katî bir surette halli için 
mevaddı âtiyenin bugün derakap ve müstacelen 
müzakeresi ile kanuniyet kesbetmesini teklif 
ederiz. 

Urfa 
Şeyh Saffet 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Kayseri 
Hilmi 
izmir 
Şükrü 
izmit 
Saffet 
Muş * 

Osman Kadri 
Kütahya 
Ragıb 

Kırkkilise 
,> Dr. Rifat 

Trabzon 
Hamdi 
Kângırı 
Talât 

Adana 
Kemal 

Karahisarı Sahib 
izzet Ulvi 

Denizli 
Mazhar MüfiA 

Rize 
Ali 

Karahisarı Şarki 
Mehmed 

Biga 
Samih Rifat 

Menteşe 
: , Şükrü Kaya 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Van 
Hakkı 

Ertuğrul 
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Gazianteb 
Kılıç Ali 

Konya 
Refik 

Antalya 
Ahmed Saki 

Muş 
îlyas Sami 

Giresun 
Tahir 
Rize 
Fauf 
Bolu 

Cevad Abbas 
Urfa 
Ali 

Menteşe 
Yunus Nadi 

istanbul 
Ali Rıza 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Elâziz 

Hüseyin 
Ardahan 

Halit 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Saruhan 

Vasıf 
Kütahya 
Cevdet 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 
Zonguldak 

Ragıb 
Ordu 
Recai 

Karahisarı Şarki 

ibrahim 
Aydın 
Tahsin 
Giresun 
Tarık 
Aydın 
Zekâi 

Saruhan 
Kemal 
Kayseri 

Sabit 
Kütahya 
Recep 

Ertuğrul 
Rasim 

ismail • 
Siird 

Halil Hulki 
Kars • 

Ağaoğlu Ahmed 
Artvin 
Hilmi 

Malatya 
Hilmi 

Giresun 
Hacim Muhiddin 
Karahisarı Sahib 

Ruşen'Eşref 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin 
Türkiye Cumhuriyeti Memaliki hâricine 

çıkarılmasına dair teklifi Kanuni 

Madde 1. — Halife hul'edilmiştir. Hilâfet, 
Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda 
esasen mündemicolduğundan hilâfet makamı 
mülgadır. 

Madde 2. — Mahlü' Halife ve Osmanlı sal
tanat münderisesi hanedanın erkek ve kadın bil
cümle âzası ve damatlar Türkiye Cumhuriyeti 
Hiemaliki dâhilinde ikamet etmek hakkından ebe
diyen memnudurlar. Bu hanedana mensup ka
dınlardan mütevellit kimseler de Âli Osmani'-
den addedilirler. 

Madde 3. — İkinci maddede mezkûr kimse
ler işbu kanunun ilâm tarihinden itibaren âzami 
on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini 
terke mecburdurlar. 

Madde 4. — ikinci maddede mezkûr kimse
lerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfu-
dur. 

Madde 5. — Bundan böyle ikinci maddede 
mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti dâhilin
de emvali gayrimenkuleye tasarruf edemezler. 
İlişiklerinin kat'ı için bir sene müddetle bilve-
kâle mahakimi devlete müracaat edebilirler. Bu 
müddetin mürurundan sonra hiçbir mahkemeye 
hakkı müracaatları yoktur. 

Madde 6. — İkinci madde mezkûr kimselere 
masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya mah
sus ve derecei servetlerine göre mütefavidolmak 
üzere Hükümetçe tesbit edilecek mebaliğ ita olu
nacaktır. 

28 
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Madde 7. — ikinci maddede mezkûr kimse
ler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bil
cümle emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfın
da Hükümetin malûmat ve muvafakatiyle tasfi
yeye mecburdurlar. Mezkûr emvali gayrimen-
kuleyi tasfiye etmedikleri halde bunlar Hükü
met marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri ken
dilerine verilecektir. 

Madde 8. — Osmanlı imparatorluğunda Pa
dişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti 
arazisi dahilindeki tapuya merbut amvali gayri-
menkûleleri millete intikal etmiştir, 

Madde 9. — Mülga Padişahlık sarayları ve 
kasırları ve emakin ve sairesi dahilindeki mef
ruşat, takımlar, tablolar, asarı nefise ve sair 
bilûmum emvali menkule millete intikal etmiş
tir. 

Madde 10. — Emlâki Hakaniye nâmı altında 
olup evvelce millete devredilen emlâk ile bera
ber mülga Padişahlığa ait bilcümle emlâk ve sa
bık Hazinei Hümayun muhteviyatlariyle birlik
te saray ve kasırlar ve mcbani ve arazi millete 
intikal etmiştir. 

Madde 11. — Millete intikal eden emvali 
menkule ve gayrimenkulenin tesbit ve muhafa
zası için bir nizamname tanzim edilecektir. 

Madde 12. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriülicradır. , 

Madde 13. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
ma icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

EKREM B. (Rize) — Meşrutiyetin bidayeti 
idi, henüz mektepten çıkmıştım. Mektebi Harbi-
yenin - biliyorsunuz - talimhaneye müteveccih 
olan mermer sutünlu mermer merdivenleri var
dır. Bunun kapısından bakıyorum mermer mer
divenin aşağısında sadaret mevkiini işgal etmiş 
vükelamızdan birini ferik apuletleri ve mehabet-
li vücudu ile ve arkasında "bütün yaverleriyle ve 
maiy etiyle iyi talim ve terbiye görımüş bir nefer 
vaziyetinde gördüm. Bu zat ve maiyeti mükellef 
bir arabanın önünde duruyordu. Fakat arabanın 
içindekini görmüyordum. Tabiî merak ettim bak
tım. Bu Sultan Hamidin on dört on beş yaşında
ki şehzadelerinden biri idi. Bu' levha bana der
hal garip bir tesir yaptı. Çünkü bu çocuk bir hiçti 
ve hiç evsafı olmıyan bir insancıktı. Düşündüm : 
O zaman bu çocuğa eğer o hürmet Sultan Ha-
ımid'in oğluol'duğundân dolayı yapılıyorsa. Sul
tan Hairift denilen adam V canilerdendir ki, ci

nayeti yalnız Mithat Paşa gibi nice insanları 
mahfetmekten ibaret değil, bir milleti inkıraza 
mahkûm etmiştir. Hâlâ onun cezasını çekiyo
ruz. Sonra haber aldım ki : Meğer saraylarda 
(beş, altı yaşındaki çocukların önünde vükelâ ri
cal ve ekâbir hepsi »böyle el pençe divan durur-, 
laranış. insanların böyle kemdi kendilerini esaret 
altına sokmalarına karşı o zaman'derin 'bir nefes 
hissetmiştim. Efendiler »bugün Ibu Imefkûre • t a -
raıaımiyle değişmiştir ve !ben bugünü 'gördüğüm. 
için ölürsemde gam yeımeım, ruhum elbeldiyen is-' 
tirahat edebilir. Artık kimse 'beş, altı yaşındaki 
çocukların önünde el pençe divan dıurımıyacak 
ve hiçbir zaman «arzuyu şahanem, milletime ih
san ettim» isözlerini işitmiyecek. Yalnız milletin 
sayesinde yaşadıkları halde onu uşak gübi kul
lanan bu saltanat devrildiği halde garip olan 
şurasıdır ki, hâlâ biz gözümüzün önünde bu aile
nin hilâfet kisvesi altında ayrı debdebeyi sür
mesine tahammül etmek ve rıza göstenmek saf< 
derunluğunda bulunuyoruz. Bir gün gelecek, is-
tiklbaîde bugünün tarihini yazan müverrihler 
Anadolu'da Türk, istiklâlini kazanmak üçin 'bo
ğaz boğaza gelirken istanbul'da onun düşmanı 
ile dans eden bu hanedanı aileyi deıttıal tardet-
mediğimizden dolayı hayret ledıeeıeklerdir. Tarih 
bize gösterir ki, Tbu zıevat her zaıman Ibu tahta 
fcütün kuvvetleriyle sarılmışlar ve onu elde et
mek için icahmda Türk Milletinin fooğaz 'boğaza 
gelmesini istemişlerdir. (Bravo sesleri) Niçin 
'bunlar bu tahta hu kadar sarılıyorlar, millete 
hizımet etmek için için mi ? Efendiler. Millete hiz
met etmiş tarihimizde birçok sadrazamlar göste
rebilirsiniz. Fakat padişah göstertmek için müş
külât ç ekeceksiniz. Bunların tahta (merbut olma
larını saik yalnız menfaat, îhtiras, Tbundan iba
rettir. Padişahların yapmış oMıukları bu . fena
lıklar üzerinde foiraz durmak istiiıyoruım. Çünkü 
ben inliyorum. Efendiler bugün memleketimin 
milletlimin terakiyatmm Tra kadar geri kalmasın-
!dan dolayı inliyarum. Bir ecnebi ile karşı karşı
ya geldiğim 'zaıman, onun (memleketliyle kendi-
mi mukayesıe ettiğim zaman görüyorum ki, onun 
memleketindeki şimendiferler kadar -benim [mem
leketimde yol yoktur. Bu üstümde 'başımda gör-

\ düğünüz düğmeleri ve hattâ ve Jbâzı yerlerde 
yiyeceğim ekmeğe varıncaya kadar onlardan sa-
tmalımıya mecbur oluyorum. Bundan Idoîayıdır 
ki, bir ecnebi ile karşı karşıya geldiğiim zaman 
y*üzüm kızarıyor. O halde kendime sbırayorTıra 

— » 
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THirk Milletinin bu kadar geri kalimasmdaki se
bep nedir? Yarabbi! Biz kalbiliyetsiz, istidatsın 
lolduğumuız için mi bu kadar ıgeri kaldık? ©ütün 
ecnebi deıvletler en yüksek zirvede biz alttayıa. 
Baına sefoiep din midir? Bu sualime karşı derhal 
ıg-örüyoırum ki, (mazide Arap Milletinin, İslâm 'di
ni ile ımüee/htıez olan Arap Milletinin medeniyeti' 
bana 'gösteriyor ki (hiçbir zaman din buna mâni 
değildir. O halde kabiliyetsiz olan biz Türkler 
(miyiz? Hayır eıfendüler bunıı da görüyorulm. Bir 
•zabit, bir doktor, bir ımühendis ımıulhitini bulduğu 
zaman dıarhal orada ferzdi tefevvuklar yapıyor. 
Efendiler, Türk Milletinin bu kadar ıgeri kal
masına sebep mesul padişahlardır. Padişahlardır. 
Çünkü .onlar milleti kahhar bir idarei mutlaka 
altında boğarak ve yalnız kendi menfaatlerini 
düşünerek onun terakkisi için hiçbir şey yap
mamışlardır. Millet mesul kendisi olurdu, şayet 
hâkimiyet kendi elinde olduğu halde bu kadar 
geri kalsaydı. Şöyle bir 'bakarsak bu son inkı
lâp fikri istisna- edilirse Türk Milletinin altıyüz 
sene evvelki ruhu ile son zamanlardaki ruhu 
arasında hiçbir fark yoktur. Hudutlara bakınız. 
Aşağı - yukarı altıyüz sene evvelki vaziyete şa-
hidoluTUiz. Ümran noktasından yollar, köyler hiç 
değişkmemiştir. Yalnız ormanlar azalmıştır. Bü
tün (bunların sebebi, musulleri pad.işalardı.r. Bu
gün istanbul'da ve (memleketin sair tarafında el
leri böğründe kuvvetleri 'olduğu halde iş ibulama-
maktan dolayı sefil kalan binlerce halk bilmeli
dir ki biz altıyüz senenin biriktirdiği nakâyısın 
altında eziliyoruz. Ve bu altıyüz senenin birik
tirdiği nakayısa çare bulmak birkaç senede 
mümkün değildir. (Bu padişahlar, bidayeti salta
natlarında tarihin kendilerinden evvel vermiş 
rolduğu derslerden hiç ibret almamışlar, düşün
memişler fci, bir yer işgal etmek o yeri .zaptet
mek demek değildir: Memleketin ümranı nok
ta! (nazarından çalışmamışlar, hiçbir şey yap
mamışlardır. Bana Tarihi Osnıanînin Saltanatı 
Gsmianînin istiklâli osmamiyi temin etti diye teb
cil ettiği şeylerden mi balhsolunacak? Efendiler 
ben bunu bu efsaneyi ıon yaşımda iken pek tatlı 
olarak dinledim. 'Fakat bugün artık bu masal
ları dinlemeye tahammülüm yoktur. Kimi esaret
ten kurtarmış, İkimin istiklâlini temin etmiştir? 
Şark Türk Hakanlığını Türkleri bir noktaya 
toplamak için olan hareketine karşı bâzı ıSelçuk 
sultanlarının yaptığı gibi ona tabi <âlsa idi bu
lgun İhtimal ki, merkezi Asya'da olmak üzere 

büyük bir şark veya Türk Halcanlığı tesis etmiş 
olabilirdi. O zaman bizim ecdadımız ha Şark 
Türk Hakanlığının idaresi altında 'bulunmuş ha 
Sultan Osmanm idaresi yahut Karaman Beyinin 
idaresine ıgiraniş. Bugün bu bizim için müsavi 
olurdu. Bu ancak .Sultan Osmanıri şahsı ve onun 
ailesi için ihtiraz noktai nazarından mühim ola
bilir. Binaenaleyh efendiler, bu tarihi yukarıdan 
aşağıya doğru tetkik edersek hep cinayet, şahsi 
itiraz görürüz. Yıldırım Bayazid'in - Kosova 
meydanında tahtını tabuta tahvil ettirdiği - bi
raderini görürüz. Sultan Fatih'den mi bahsede
ceksiniz. Benim .gözümün önüne onun sırf bir ar
zusu için en kıymetli sadrazamımız olan Mah
mut Paşayı .görüyorum. Bu adamı .çocuğu öldü
ğü akşam beyaz entari giyerek Satranç oynadığı 
için katlettirmiştir. En kıymetli sadrazamlar ki, 
o zaman yalnız onlar .memleketi bir derece ted
vir edebiliyorlardı. Hepsinin kadınların eli altın
da kesildiğini görürsünüz. Binaenaleyh yukardan 
aşağı hep bu tahta ihtiraz görürsünüz ve baştan 
aşağı cinayetlerdir. Zanneder misiniz ki, efendi
ler bu tahta olan merbutiyet bugünkü tardetmek 
için teklif edilen şu ailede yoktur ? Hiç şüphesiz
dir ki, vardır. Fakat o fırsatı bulamamışlar
dır. Binaenaleyh neticeye geliyorum. Hiç düşün
meksizin yapılacak olan şey derhal bu hanedanın 
bilaistisna hudut haricine çıkarılmasıdır. ISair 
Cumhuriyeti ilân eden milletlerin birçok kanlı 
tecrübeler pahasına bulmuş oldukları bu netice
yi elde etmek için aynı tecrübeleri yapmak isten 
.misiniz? Bunlar çıktıktan sonra ıbir nokta akla 
gelebilir. 'Hilâfet mevkii; bendeniz hakikaten 
hayretler içinde kalıyorum. Hilâfetle bir aile
nin münasebeti nedir? Mazisi cinayetlerle dolu 
ve Türk Milletine hizmet etmemiş olan bu aile
nin hilâfetle münasebeti nedir? Hilâfet. Esasen 
islâm dininin hükümetinde mündemiçtir, bun
dan ibarettir, ©ununla beraber ben bu isme de 
çok ehemmiyet vermem. Artık /bu ismin oynıya-
cağı siyasi rol çoktan 'geçmiştir. Bugün pek ıgüzel 
gördük, Harbi Umumide kanal seferi bize hi
lâfet kuvvetini hiçbir işe yaramadığını pek acı 
ve pek pahalıya oturtarak anlatmıştır. Irak ve 
Filistin cephelerinde Hind askerlerinin pek kan
lı taarruzlarına bu isim hiçbir .zaman mâni ola
mamıştır. (Son zamanda 'görüyoruz M Yunanis
tan'ın siyasi bâzı menafii, Hristiyan olmasında 
ziyade siyasi bâzı menafi sebebiyle yardım gör
müş fakat Türk ordularının kahıhar darbeleri 
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altında ezdlinıce Mtün cihan tarafından terk 
edilmiştâr. (Binaenaleyh bu ismin artık oynana
cak siyasi rolünü tasavvur edemiyorum. Bina
enaleyh neticeye geliyorum, doğrudan doğruya 
teklifin gösterdiği veejhile bilaistisna hanedan 
ailesinin hudut ıharicine çıkarılmasından iba-
(reıttir. 

ZEKÎ B. {Gümüışane) — Muhterem arkadaş
lar geçen günkü »bütçe münasebetiyle Vasıf Bey 
'biraderimizin pek muhil ıbir beyanatları vardı. 
Bu kürsüi milletten herkes »hür bir surette iste-
diklerini hür fikirlerini hür kanaatlerini söyle
mek hakkına maliktir. (İşitemiyoruz sesleri). 
sesimin müsaadesi olmadığı için ıbu kadar söyli-
yebiliyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — O, yal
nız Vasıf Beyin söylediği bir hakikat değildi. 

- ZEKİ B. (Devamla) — Hür bir fikir söylen-
miyecek mi? Keza Vasıf Bey bira derimiz Fran
sa'nın 1709 tnkilâbı Kebirinden bahsederken, 
Fransa İnkılâbı Kebirinden dolayı Fransa'daki 
hanedanı kraliyetin idamından ve hududu millî 
haricine atıldığından (bahsettiler. Bendeniz yal
nız o günkü noktayı nazarla bugünkü vaziyeti 
ıgiörmek istiyorum. 

Acaba bugün bizim vaziyetimiz dâhilinde bir 
cumhuriyeti ilân ettiğimiz vakit bizim karşımız
da saltanatı istiyen ıbir kuvvet var mıydı, ge
çebilir mi idi ve olabilir ,mi idi? Keza Vasıf 
Bey ibiraderimiz umdelerimizden (bahsederken 
mebuslar umdei esasiyeleri kabul ederek gel
mişlerdir ve bu umdei esasiyeler dâJhilinde ifa
yı vazife etmek bir namus borcudur dedi ki çok 
doğru ıbir şeydir. 

RAGIB B. (Kütahya) — O umdelerde senin 
alâkan yoktur. 

ZEKİ B. (Devamla) — Ben milletin efradın-
danım, fırkanın değilim. Umdelerden bahsetme
ye salâhiyetim vardır. Burası hür bir kürsüdür. 
Zatıâlileri de çıkarsınız. Burada noktai nazarı
nızı söylersiniz. 

Acaba bu umdei esasiyeler dâhilinde böyle 
iananatı .milliyemizi ani surette sarsmak ve yık
mak usulleri de dâhil mi idi? Bu gün memleke
tin her hangi ıbir tarafından mesaili iktisadiyeyi, 
mesaili siyaşiyeyi ve dahiliyeyi ve ziraiyeyi hal
lettik de yalnız 'bu vaziyetin içerisinde yapılmak 
istenilen bu mu kaldı? (Gürültüler) 'bendenize 
•öyle geliyor ki, ıbunun-zamanı henüz gelmemiş
tir ve .gelmediğine kaaniim. (Çoktan geçmiştir). 

RECEP B. (Kütahya) — Ne vakit gelecek 
Zeki Bey? 

ZEKÎ İB. (Devamla) — Yalnız Heyeti Celi-
lemizim kızarı <umumiyesine arz ederim ki, bi
zim bir Teşrinisani tarihli bir kararımız vardır. 
Orada diyoruz ki, bu "umdelerimizle beraber 
halka ilân ediyoruz ki, bu lâyetegayyerdir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Senin karışmaya 
hakkın yoktur. 

REİS — Hatibin sözümü kesmeyin. 
ZEKt B. (Devamla) — «Hilâfeti Hanedanı 

Âli Osmana aidolup Büyük Millet Meclisi tara
fından bu hanedanın ilmen ve ahlâkan erşat 
ve aslâh evlâdı intihabolunur» Heyeti Celileni-
zin vermiş olduğu bu kararı kaldırmış olan 
ayrıca bir lâyihai kanuniye var mıdır? 

MUSTAFA B. (Tokad) — O karar ile bu
nun arasında fark var. Ondan sonra neler ol
du haberin varmı? Uyuma!.. 

ZEKİ B. (Devamla) — Arkadaşlar bende
miz mutedil liberal ve bununla bir ebedi müt
hiş bir ittihadı islâm taraftarıyım. (Türkçe 
söyle sesleri) tarihin bu azametini kendi mille
timde görmek isterim. - Benim gayem budur. 
Bunun içindir ki, memleketimin siyaseti dahi
liye ve hariciyesi namına hilâfetin ilgasını ka
bul ederek bugünkü vaziyet dâhilinde bu müt
hiş kuvveti düşmanların veyahut diğer hükü
metlerin kucağıma atmıyalım. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Kuvvet (ne
rede? 

RAGIB B. (Kütahya) — Muhalefetin dere
cesine en büyük misali... 

ZEKİ B. (Devamla) — Arkadaşlar, Cum
huriyet (Gürültüler) bendeniz ağzımla müdafa 
ediyorum. ıSizim de lisanımızla müdafa etmeniz 
lâzımdır. (Hakkım yoktur sesleri) Benim de 
hakkım vardır. Ben de sizin gibi bir vekilim. 
Bu kürsü millette istediğimi bilâperva söyle
rim. Kimseden korkum yoktur. 

ALÎ RIZA B. (Istambul) — Damat Ferit'in 
dostusun. 

ZEKİ B. (Devamla) «—- Levazımdaki hırsız
lardan değilim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Fakat jur
nalcisin, Damat Ferit Paşaya jurnal vermiş âdi 
bir adamsım. 

RAHMİ B. (Trabzon) — Efendim Mebus 
âdi adam olamaz rica ederim. 
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FUAD B. (Krkkilise) — (Şahıslarda/n bah
setmeyiniz rica ederim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Eğer onlar bahset
memiş olsaydılar arkadaşlarımın kanaatine 
hürmet ederdim. Fakat edenler de bönden yük
sek bir adam değillerdir. Bunu söylemek mec
buriyetindeyim. Biz Cumhuriyet, hâkimiyeti 
milliye ve teeeddüdediyoruz. Eğer bunlar hal
kın arzusu ise - ki,v olduğuma benim imanım 
var - bununla beraber biz öyle zannediyoruz ki, 
bu esasat dairesinde ittifak ettiğimiz takdirde 
halkın ihtiyacatı umumiyesine aidolan bu esa-
satı yine halktan veçhe alarak o veçhe daire
sinde halkın ihtiyacatı umnmiyesini nazarı dik
kate alarak o veçhe üzerine ve Teşkilâtı Esasi-
yemiz ve fırkamın heyeti umumiyesini bir um-
dei esasiye olarak kabul ettiği esasat dairesin
de Hükümete bir veçhe vererek o suretle karar 
vermemiz icabederdi. Yoksa biz düşündükleri
mizi, kendi arzu ettiklerimizi doğrudan doğru
ya halka kabul mu ettireceğiz. Bendeniz bu
günkü vaziyeti kanumiyemiz ve teşkilâtı esasi-
yemiz bu fırkanın heyeti nmumiyei millete nm-
dei esasiye olarak kabul ettirdikleri eşkâli 
muhtelife üzerinde bu hak ve salâhiyetin bu
gün için bizde mevcudolmadığıını görüyorum. 
Ya arayı umumiyeye müracaat yahut yeniden 
tecdidi intihabat yapılması lâzımdı. (Gürültü
ler), (aşağı sesleri) ve bunları bir umdei esa
siye olarak "yeniden milleti bildirir, o suretle 
o teşkilâtı ifa ederdik. Efendiler her gün bir 
arz ve talep karşısında bulunuyoruz. Bunun 
mebdeini anladık, gayesi nedir? Bunu bize söy
leyin!.. 

ALI, SAİB B. (Kozan) — 6eni damat yapa
lım, Zeki Bey! 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Sen varken bize 
sıra gelmez. Bunu bugün bir ecnebi diyarına 
atmaktansa vaziyeti siyasiyemiz icabı acaba bu 
hanedandan yanındaki iki tane sırmalı nşağiy-
le dört tane adamdan mı yoksa yine milletin 
maiyetine verdiği sekiz tane askerden mi kor
kuyoruz? Hâkimiyet daima milletindir. Meclisi 
Âlinizindir. Bunu buradan çekip de Etlik'te bir 
köşkte oturtturabiliriz. Efendiler bugünkü va
ziyet karşısında hâkimiyet... 

• YAHYA • GALIB B. (Kırşehir) — Bilâkay
duşart milletindir! (Handeler) 
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ZEKÎ B. (Devamla) — Hâkimiyet, bilâkay
duşart milletin midir, hâkimiyet bilâkayduşart 
Meclisi millînin midir? Benim kanaatime göre 
bugün hâkimiyet bilâkayduşart milletindir. 
Bunlar bugünden itibaren tavazzuh etmeli ve 
anlaşılmalıdır. (Meclis de milletindir sesleri) 

TALÂT B. (Ardahan) — Yahu! Biz o mil
letin vekili değil miyiz ? ( 

ZEKİ B. (Devamla) — 'öyle görüyorum ki, 
bugün verdiğimiz bir karardan ertesi gün nü-
kûl ediyoruz. Efendiler bütçe müzakeresi mü
nasebetiyle arz etmiştim ki, gerek Ricali Hükü
met ve gerek mümessisi millet olan Heyeti Ce-
lilemiz hüküm verdikleri zaman en ziyade mil
letin arzusunu efkârını düşünerekten ve onlara 
istimadederekten hüküm vermek mecburiyetin
dedir. Yoksa onların duygularının hislerinin ha
ricinde vukubulan şeyler hiçbir şeye istinade-
demez. 

YAHYA GALIB B. (Kırşehir) — Bizim 
hükmümüzde onlarda dâhildir. Hattâ ölenlerin 
ruhları bile dâhildir. 

REİS — Yahya Galib Bey, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

ZEKİ B. (Devamla) — Buraya çıkar, söy
lersiniz. Bendeniz görüyorum ki, efendiler! iyi 
bir çığıra doğru gitmiyoruz. Belki, hanedanı 
değil; efendiler, bugün kendi memleketinin şu 
memleketimin vaziyeti siyasiyesini düşünüyo
rum ve bunu bu zaman için düşünmüyorum. 

YAHYA GALIB B. (Kırşehir) — Biz onu 
3 - 4 sene evvel düşündük beyefendi! 

ZEKİ B. (Devamla) — Tabiî siz, daha akıl
lı olduğunuz için daha çabuk düşündünüz. Is-
tambuFda bulunduğumu söyliyen beyefendi 
bilsin ki, - hangi zatın söylediğini bilmiyorum -
bu inkılâp vücuda geldiği zaman kendisi belki 
IstambuPda bilardo oynarken biz, Erzurum, 
Trabzon kongrelerinde milletin mevcudiyetini 
kurtarmak için ve onun hür bir fikirle çalış
masını temin için bütün canımızı feda ederek 
çalışıyorduk, beyefendiler. Bunu bana söyliyen 
efendi her kimse buraya gelsin. Ben kanaatleri
mi söylüyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hayır efendiler 
böyle değildir. IstambuPda ve Vahdettin'in sa
rayına devam ediyordu. 

ZEKİ B. (Gümüşane) —Efendi ben, ne hane
danı Âli Osmana ve ne de hanedanı saltanata' 



1 : 2 3 . 3 . 1340 C : 1 

mensubum ve ne de başkalarının hissi ile hare
ket eder bir efendiyim. Ben göründüğü gibi 
hareket eder bir adamım. Ben casus değilim. 
O lâkırdıyı sana iade ederim ve reddederim 
ve saraya giden namussuzdur. 'Onu söyliyenler 
en büyük (namussuzlardır. 

REFİK B. (Konya) — Efendim bu tecavüz
ler ilânihaye devam edecek midir? Kürsü mil
let hürriyeti bu kadar suiistimale müsait mi
dir? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendiler biz sal
tanata düşman değiliz, eşhasa düşmanız. Zira 
bugünkü günde gördüğüm vaziyet şudur: 
Cumhuriyet, devam ettiği halde saltanata doğ
ru yürüyor. (Gürültüler) 

REİS — Biliyorsunuz ki. Zeki Bey, Halk 
Fırkasına mensubolmıyan yegâne âzadır. Bu
mun mütalâatını sükûnetle dinlemek mecburi
yetindesiniz. Hiçbir zaman asabiyet içerisinde 
bulunmak doğru değildir. Olmıyacak bir hal 
oluyor. 

MUSTAFA VASFI B. (Tokad) — Reis 
Bey! Saçma sapan söylüyor. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Muh
terem arkadaşlar, dünyada her şey tekâmüle gi
diyor. Mânevi şeylerde de tekâmül vardır. Hü
kümet denilen müessesede de şüphesiz tekâmül 
kanuni caridir. Efendiler biz mutlakıyetin kan
lı hükümdarlarının idaresi altında zulmü altın
da yaşamaya lâyık millet olmadığımızı çoktan 
ispat ettik. Efendiler bugün dünyanın en mü
kemmel olduğunu kabul ettiği 'Cumhuriyeti 
ilân ettik.. Efendiler! Biz hürriyete, Cumhuri
yete, halkçılığa milyonlarla insanın kanı paha
sına nail olduk. Hâlâ bu kürsüde hilâfetin il
gasına taraftar olmıyanları gördükçe hayret 
ediyorum. Hayretimden ne söyliyeceğimi bilmi
yorum. Efendiler hilâfet diye bir mefhum, bir 
unvan vardır. Acaba bu nedir? Hepiniz bili
yorsunuz ki, Hazreti Peygamberin vefatından 
sonra gelen Hulefayı Raşidîne Hulefa kelime
sinden de anlaşılacağı üzere, Peygamberin ve
kili, halifesi olmak üzere halife denmiştir. (On
lar malûm sesleri) Evet şüphesiz malûmdur. 
Efendiler, tarihin safahatına geçecek değilim. 
ıŞumu demek istiyorum kij hilâfet imaretten, 
Hükümetten ayrı bir şey değildir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — O unvan, 
Yemen'de om milyon Türk yemiştir. Bıumu kay
dedin. 
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İZZET ULVİ B. (Afyon Karahisar) — Eğer 
biz, Cumhuriyeti ilân ettikten sonra böyle bir 
unvan mahiyetinde olan hilâfeti bırakacak olur
sak bir gün mutlaka saltanata gidecektir. Çün
kü tarihte Hükümetsiz halife yoktur. (Elmüte-
vekkülalallah) Mısır kölemenlerinin eli altın
da iken nihayet hilâfeti başkasına vermekten 
başka çare kalmadığını anladı. Eğer iktidarı ol
saydı saltanat kuracaktı. Onun için şu kanun 
pek mükemmeldir. Hattâ bunun zamanı bile geç
miştir. Hilâfetin ilgası, hanedanın bilaistisna 
hudut haricine çıkarılması ileride kan dökül
memesi için milletin selâmeti namına en âdilâ
ne, şefikane bir muameledir. (Kadınları sesle
ri) Hepsimde, hepsini de! 

TUNALI HİLMİ B. -(Zonguldak) — Arka
daşlar, gayretle kısa söyliyeceğim. (Kısa söyle 
sesleri) Yedi yaşındaydım. (Ooo sesleri) (Gü
rültüler) (Ayak patırtıları) (Alkışlar) (Han
deler) Arkadaşlar gayetle kısa söyliyeceğim ve 
üç hâtırayı söyliyeceğim. Küçük iken okudu
ğum ezberlediğim ilmühaldeki birkaç satırı ha
tırlıyorum. Allah vardır, Peygamber haktır, 
onun mucizeleri vardır. 

YAHYA GALİ© B. (Kırşehir) — Canım, 
bilmediğin şeye ne karışıyorsun! 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bu 
mucizeleri .sayarken, o küçük çocuk olan ben 
şunu ^söylüyordum. Peygamberimiz buyurmuş 
ki, benden otuz sene sonra hilâfet yoktur ve bi
tecektir ve bu hakikaten (30) sene sonra da 
bitmiştir ve bu da diyordum Peygamberimizin 
mucizesidir. 

İkinci vaka arkadaşlar, Abdülhamit devrin
de mektepdeyim. Buharii Şerif ve İbnihaldun 
Tarihi yapılacakmış, deniliyordu. Onun tercü
meleri toplanıyormuş. Zira orada hilâfete ait 
sahih bir hadis varmış. Bunlar Abdülhamid'in 
damarına basıyormuş. Koştum, İbnihaldun Ta
rihinin tercümesinden o hadisi şerifi buldum, 
kopya ettim, istinsah ettim. Yani arkadaşlar 
sizin gençleriniz bu ilmühali okumamıştır. Fa
kat benim çocukluğumda hakikaten islâmın 
bizim gibi küçük çocukları bile vâkıf bululmu
yordu. (Bravo sesleri) Lâkin zaman geldi, Ab
dülhamit, o hakikatin islâmın hakikatini tahtı
nın altma ıgömıdü ve bütün dünyayı sahih bir 
hilâfet varmış gibi aldattı ve aldandı. Üçün
cüsü arkadaşlar. O hâtırat bu mübarek ,Mecli-
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sin bir alenî, bir de hafi eeleesinde mukayyet
tir. Zeki Bey, dikkat et... (Handeler) Vay mil
letimin hattâ Muhammet ümmetinin hilâfet gi
diyor diye titriyen müslümanları. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hayır, 
hayır... Öyle şey yok. 

TUNALI HİLMt B. (Zonguldak) — Hayır 
hayır. Güya Zeki Beyin kavlince... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Öyle bir kavil yok
tur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar, bir gün bundan dört sene evvel bu 
kürsüden Zeki Bey gibi endişe ile söz söyliyen 
bir arkadaşa karşı bilirsiniz ki - biraz ara sıra 
atılırdım - şu sıranın arasından yarım cümle 
fırlattım. Altı ay geçti alenî celsede o endişeli 
bir sözü bnrada tekrar edince ben de tekrar 
ettim. Üçüncü olarak tekrar ediyorum arka
daşlar. Hilâfetin ilgası deniliyor arkadaşlar. 
Ben, hilâfetin ilgasını kabul etmiyorum arka
daşlar. Hilâfet ilga edilmiyor. Hilâfetin maka
mı kaldırılıyor. Halbuki hilâfet mevcuttur ar
kadaşlar. İmamet de burada, hilâfet de bura
da. (Bravo hayır sesleri) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler aldım. 

Riyaseti iCelileye 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Denizli 
iHaydar Rüştü 

Riyaseti Celileye 

Kanunun heyeti umumiyesli hakkındaki mü
zakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 
ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumi-
yesi hakkındaki müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksinii reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Tür
kiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılma

sına dair Kanun 

Madde 1. — Halife halledilmiştir. Hilâfet, 
Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda 

esasen mündemiç olduğundan hilâfet makamı 
mülgadır. 

ŞEYH ŞAFVET Ef. (Konya) — İdarei 
Cumhuriyet vazaifi asliyesinden biri ve en bi
rincisi ahkâm celilei islâmiyenin muhafazası
dır. Hulefai Raşidin Efendilerimizden sonra bu 
levri Cumhuriyete kadar islâmiyet nâmına 
leveran eden hilâfet meselesi hiçbir zaman ne 
tetkik edilmiş, ne de mâkul ve mantıki bir 
hükmü sahiha iktiran etmiştir. Cumhuriyetin 
Türkiye halkında ispat eyledüği rüşt ve kiya
set ve bize temin eylediği hürriyet ve adalet 
sayesinde hilâfet meselesinin mahiyetini artık 
bütün âlemi islâma karşı tahlil ve ilân edecek 
vaziyette bulunuyoruz. Dinî mümüni islâmm her 
veçhile ulviyyet ve nezahetini muahafaza et
mek için hilâfetin mahiyetini tahlil ve ilân et
mekte bir gün bile taahhur etmek caiz değil-
lir. Öteden beri her hangi bir sülâlenin, bir 
pahsın makamı hükümdariye irsen musallat 
olabilmesiyle halife unvanını ihraz etmesi Dîni 
İslâmm muktaziyatmdan imiş gibi bundan ev
vel efkârı âmmede bir terakki vardı. Fakat hi
lâfetin ne demek olduğunu hakkiyle bilen hu-
rafayı ümmet Dîni İslâmm hakayıkı âliyesiyle 
halkın seviyesini mütaakıp bulamadıklarından 
zevahirin muhafazasiyle idarei maslahat siya
setini takibetmişlerdi. 'Bugün mülkün her tara
fında canu gönülden hüsnü telâkkiye iktiran 
eden Cumhuriyet, halk seviyesinin en âli dere
celerde olduğunu ispat eylemiştir. İşte bu sa
yededir ki bugün bu meselenin halli ile işti
gal ediyoruz. 

Efendiler Hazreti Davut Aleyhisselâm gibi 
Mürselini Kiram Hazeratmdan idarei umuru 
âmmeye memur olanlar Haktaalâ Hazretlerinin 
emreylediği adli ihsan ile her veçhile âmil ol
duklarından, Kuranı Kerim bu zevatı kirama 
halife unvanı mübeccilini ıtlak buyurmuştur. 
Adalet sıfatı ilâhiyedendir. Bu sıfatı celileye 
mazhariyet yer yüzünde Cenabı Hakka hilâ
fet manasınadır. Haktaalâ Hazretleri Davut 
Aleyhisselâma hitaben (İnnâ cealnake filardı 
halifetün) buyuruyor. Bunu mütaakıp (Pahke-
mu Beynannase bilhakkı) diyor. Şu halde hilâ
fetin mânayı hakikisi yer yüzünde hak ve adil 
üzere beynennas icrayı Hükümet olduğu anla
şılıyor. Rusuli Kiram Hazeratı her türlü saga-
yir ve kebayirden masum ve her bir hareket
lerinde âdil olduklarından yer yüzünde Allah'ın 
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birer halifeleri idiler. Hatenıünnebiyyin Pey
gamberimiz Efendimiz Hazretleri dahi Cenabı 
Hakkın en muazzam bir halifesidir. Peygam
berimiz Efendimiz Hazretlerinden sonra ciharı 
yari: güzin hazeratma da bu unvanı celil veril
miş idi. Çünkü birer birer efdalinnaz bu dört 
zatımübeccel, eseri celili nebeviye tamamiyle 
iktifa ve idareyi âmmede asrı saadette olduğu 
gibi âdil ve ihsanı bihakkin muhafaza buyur
muşlardı. Bir mücizei nebeviye olarak «hilâ
fet yani âdil ve hak ile kaim bir Hükümet ben
den otuz seneye kadardır» buyurulmuştu. İmam 
Ali Efendimizin müddeti hilâfetleriyle otuz 
sene tamam olunca zulüm ve adaveti ile Eme-
viye Hükümeti zuhur etmiş ve hak ve adlin 
esasatı sarsılmaya başlamıştır. Bu hadisi şerif 
ile sabit oluyor ki dini islâm nazarından hilâ
fet hak ve âdil üzere icrayı Hükümettir. Böy
le bir Hükümet Peygamberimiz Efendimizden 
sonra ancak «30.» sene devam edebilmiştir. Hal
buki hanedenı risaleti Kerbelâ çöllerinde haki 
helake serni yezid ve Kuranı Kerimi mazallah yer
lere çarpan İkinci Velid gibi hazleye halife 
deniliyordu. O zamanlar halkın seviyesi bu fe
caatlere tahammül edebilirdi. (Böyle bir lâfızı 
bimânanın Dini İslama büyük iftira olduğu 
düşünülemiiyordu. Bunlar sarahaten gösteriyor 

ki her hangi bir Hükümeti İslâmiye âdil ve hak 
üzere umuru âmmeyi idare ederse o Hükümet 
yer yüzünde Allahm halifesidir. Adil ve hak
tan inhiraf eden hükümetler o mübeccel sıfat
tan pek uzaktır. Müruru asar ile hadisatı kün
yede beşeriyetin bittecrübe bulduğu bir haki
kat vardır ki Rusuli Kiram Hazeratmdan son
ra adil ve hak üzere kaim bir Hükümetin an
cak idarei cumhuriyede bulunabilmesidir. Za
ten hulefayı Reşidin devirlerimde cumhur asha
bın efkârı umumiyesi hâkim idi. Binaenaleyh 
mademki bugün hak ve adil üzere icrayı Hü
kümet ancak cumhuriyetle kaimdir ve idarei 
hazıranıız da hamdolsun bir idarei eumhuriye-
dir. Hilâfetin mahiyeti aklen ve mantıkan Bü
yük Millet Meclisinin şahsı mânevisinde tama
miyle tecelli etmiş oluyor. Şu halde Dini İslâ-
mın kasdeylemiş olduğu hilâfetin hakikati bu 
Meclisi Muazzamın şahsı mânevisinde tecelli 
etmekte iken hilâfet sıfatı mübeccelesini Büyük 
Millet Meclisi haricinde hakaiki islâmiye hilâ
fına bir lâfzı bimânadır ki sinne düşürmek 
Cumhuriyetle asla tevafuk etmiyecek bir haleti 

garibedir. Artık böyle bir garebete karşı her 
ne yapılmak lazımsa hilâfetin mânayı asliyesi
ni haiz bulunan Heyeti Celilenize aittir. Lâyi-
hai kanunüyedeki birinci madde tamamiyle mâ
ruzâtı âçizanemin bir neticesidir. Binaenaleyh 
kabulünü istirham ederim. 

REİS — Buyurunuz Halid Bey! 

HAL/İD B. (Kastamonu) — Muhterem ar
kadaşlar. Bendeniz birinci maddenin ikinci fık
rası hakkında söylemek istiyorum. Onda deni
liyor ki «Hilâfet Hükümeti Cumhuriyenin 
mefhumunda mündemicolduğundan makamı hi
lâfet mülgadır» hakikaten şimdiki şekliyle ma
kamı hilâfet, ,-bir heyuladan başka bir şey de
ğildir. Hoca efendinin buyurdukları gibi hilâ
fetin bilhassa bâzı şeraiti vardır ki tenfizi ah
kâm, memleketin, müdafaası beytülmal ve sa
ire ve saire gibi şeylerdir. Halbuki bugünkü Hükü
metimizin vaziyetine göre bunlar Meclisi Âlide 
mevcuttur. Binaenaleyh şimdiki hilâfetin elin
de hiçbir nüfuz ve küvet yoktur. Binaenaleyh 
hoca efendinin buyurdukları gibi bir mahzur 
yoktur. Bendeniz seri cihetini değil siyasi ci
hetini düşünüyorum. Mâlûmuâliniz hilâfet 
1 300 küsur seneden beri Hulefayı Raşidin, 
Emeviler, Abbasiler, sonra Fatimiler Mısır ve 
saireden geçerek bir silsiledir (gidiyoruz. Bina
enaleyh 1 300 senelik bir müeseşedir. Bunun 
için bu makamı mülga demek için her halde 
uzun boylu düşünmek icabeder kanaatinde
yim. 

Ciheti şer'iyesinde hiçbir mahzur yoktur. 
Bendeniz yalnız siyasi noktai nazardan arz edi
yorum. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki İstiklâl 
Mücadelâtı ilân edildiği zaman halkımızın ha
life makamına olan merbutiyetini nazarı iti
bara alarak hepimiz «halifeyi kurtaracağız. 
Şöyle yapacağız, böyle yapacağız» diye telki-
natta bulunduk. Hattâ birçok meşarih ve ule
mayı Büyük. Millet Meclisine getirdik. Bu, sırf 
halkın hissiyatına hürmet içindi. Sonra arka
daşlar, ben bu İstiklâl Muharebatmda kami
len bulundum. Askerlere, bütün arkadaşlarla be
raber bu suretle telkinatta bulunduk. «Makamı 
hilâfeti, bütün vatanla beraber kurtaracağız» 
dedik. (Kurtarmadık mı sesleri) Hay hay ham
dolsun kurtardık. Böyle olmakla beraber bu
gün halk makamı hilâfet olmazsa Cuma nama-
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zı kılınamaz itikadmdadır.. (Hayır hayır ses
leri) Ben de o itikatta değilim. 

TUNALI HİLMİ IB. — O itikadı değiştire
ceğiz. Bundan böyle-halkı aldatmak yok. 

HALİD B. (Devamla) — İnşallah! Bina
enaleyh bendeniz en ziyade bunun dâhildeki 
tarzı telâkkisine işaret ediyorum. Arkadaşlar. 
Bizim dinimizde, müslümanlar, müminler kar
deştirler. Bunun için diğer devletlerin Türkiye'
ye olan nazarları makamı hilâfetin burada ol
masından dolayı değil, Türklerin de bir Müs
lüman Devleti olmasındandır deniyor ve aynı za
manda deniyor ki «biz bu hilâfetten ne fayda 
gördük» meselâ harbi umumide bilâkis Araplar 
bize hiyanet etti ve düşman saflarında bize 
karşı harb ettiler. Hintliler keza hiç faydala
rını görmedik deniyor doğrudur. Fakat arka
daşlar son Yunan taaruzunda Yunanlılar Eski
şehir ve Afyon hattına geldikleri zaman işgal 
altında bulunan yerler garp vilâyatmı kurtar
mak için bir tek nefer gönderebildi mi? Hayır 
gönderemedi. Çünkü mağdur idiler. Onlar esir 
vaziyette idiler. Onlarla da münakalâtımız yok
tu. Binaenaleyh onları da esir farz etmek pek 
tabiîdir. Bu ciheti de nazarı dikkate almalıdır. 
Bununla beraber bendeniz bu mütalâayı varit 
görmem. Hangi muvasalayı temin etmişiz? Me
selâ bugün hac farzdır. Haccm hikmeti felse
fesi o kadar büyüktür ki acaba bundan siyase-
ten ne istifade etmişizdir? Hiç. Sonra Araplar 
bize karşı şöyle yapmış böyle yapmış diyoruz. 
Halbuki hep biliyoruz ki bu Arabistan'da ta-
kibettiğimiz hatalı siyaset meticesidir. (Hayır, 
hayır sesleri) (Başka birinin hatası bize tered-
dübetmez sesleri) Bendeniz kanaati vicdaniye-
mi söylüyorum. Çünkü Reisicumhur Hazretleri 
burada iradı nutkederken makamı hilâfet hak
kında hüçbir kelime sarf etmediler. Yalnız Cum
huriyetin halen ve âtiyen mâsun bulundurulma
sından bahsettiler. Bendeniz hilâfeti muhafaza ede
lim ve bu hanedanda bırakalım demiyorum. Ve 
io fikrim de ytoktur. Yalnız makamı hilâfet 
hakkında mâruızatta bulumıyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İşte bu
rası. 

HALİD B. (Devamla) — Binaenaleyh ben
deniz bu itirazları pek varit görmüyorum. Bu
na karşı belki birçok itirazlar ve cevaplar bu
lunabilir. Yalnız âlemi islâmm bize karşı gös

terdiği teveccüh ve muhabbet zannediyorum ki 
yalnız bir din kardeşliğinden değildir. Acaba 
niçin İran'a, Afkanistan'a, Fas'taki, islâmlara 
gösterilen teveccüh bize gösterilen teveccüh 
kadar değildir. Bendeniz şu kanaatteyimki bu 
kadar asırlardan beri seyyiatı idaremize rağ
men ve bütün dünyanın nazarı ihtirazı İstan
bul üzerinde ve Türkiye'nin vaziyeti üzerinde 
iken bekamızı makamı hilâfetin bizde olması 
ve Türklerin bu makamı muhafaza ve dinî mu
hafaza etmek için çarpışmalarında buluyorum. 
Sonra arkadaşlar mademki makamı hilâfetinde 
hiçbir nüfuzu yoktur. Biz altı ay evvel buraya 
hepimiz blir umde neşrederek geldik. Ve o um
delerde Teşrinisani 1338 kararının layütey-
yagayyer bir duştur olduğunu ilân ettik ve 
sonra dedik k i : Türkiye Büyük Millet Mecli
si makamı hilâfetin istinatgahıdır. Ve makamı 
hilâfet beynelislâm blir makamı muallâdır de
dik. Eğer o makam bir makamı muallâ değil 
ise neden halka ilân etmeyi lüzumlu gördük. 
Binaenaleyh bendeniz böyle makamı hilâfet 
mülgadır demeyi doğru buluyorum. Son sözüm 
budur. Bendeniz bu son sözü yani mülgadır 
sözünü açıkça söylemeyi ve kaydını şer'an de
ğil siyaseten büyük bir mahzur telâkki ediyo
rum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — O hal-
da kapalı kaydedelim. 

HALİT B. (Devamla) — Büyük Millet 
Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde deriz. Doğ
rudan doğruya mülgadır demek hatalıdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Büyük 
Millet Meclisinin şahsında mündemiçtir. 

HALİT B. (Kastamonu) — Az zaman sonra 
tesirini görürüz. 

VASIF B. (ıSaruhan) — Muhterem arka
daşlar Cumhuriyet ilân eden bür milletin si
yasi idaresi içinde hilâfetin bekasının ne ka
dar muzır olduğunu bütçenin heyeti umumi-
yesinin müzakeresi esnasında söylemiştim. Vak
tinizi israf etmemek için bu mevzu üzerinde 
tekrar bu kürsüden uzun uzadıya mütalâa ser-
detmek istemiyorum. Fakat iki arkadaşım bu 
kürsüde söylediği sözler bilhassa Gümüşane 
Mebusu Zeki Beyin kendi beyanatıma istina-
dederek söylediği sözler beni tekrar huzuru 
âlinize getirmeye mecbur etti. Zeki Bey; hilâ
fetin ilgasiyle ananat ve hissiyatı islâmimeyi 
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saymadığımızdan ve bunun büyük bir tehlike 
ve mahzur olduğundan bahsetti. Arkadaşlar 
ananat ve âdatı islâmiye yalnız Zeki Beyin ru
hunda ve hissiyatı islâmiye yalnız Zeki Beyin 
ruhunda tecelli etmemiştir. Bu milleti en bü
yük felâketten kurtaran, Meclisi Âlinizi teşkil 
eden üç yüz arkadaşın ruhunda da hissiyatı 
islâmiye mündemiçtir. Onun tecelliyatı vardır. 
Zeki Beyin hakkı yoktur ki yalnız hissiyatı 
islâmiyeyi kendi ruhunda mütecelli addederek 
Meclisi Âliyi ananat ve hissiyatı islâmiyeyi 
sarsmakla itham edebilsin. Arkadaşlar hep 
Müslümanız, Zeki Beyden Müslüman dinini, 
Müslüman ananesini öğrenmek ihtiyacında da 
değiliz. 

Arkadaşlar bir zamanlar Osmanlı tarihinde 
Patrona Halilerin elinde de bu hissiyatı islâ
miye tâbiri kullanılıyordu. Daha müdrik olmak, 
böyle mukaddes fikirler ve kanaatleri şahsi 
arzular için bir alet olarak kullanmamak lâ
zımdır. Artık bundan çekinmeliyiz. (Bravo 
sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Abdül-
hamid de o siyaseti takibetti. 

VASIF B. (Devamla) — Zeki ve Halit Bey
ler, müşterek bir noktai nazar serd ettiler ve 
dediler ki, Hilâfetin ilgası bizim umderimizle ka-
fbilitelif değildir. 

Arkadaşlar, benim nutkuma istinadederek Ze
ki Beyin söylediği Ibu söz öyle zannediyorum ki 
iyi tetkik edilmeden, vaziyetin hakiki şekli an
laşılmadan söylenilen bir sözdür. Çünkü arka
daşlar Cumfhuriyet umdelerinden bahsetmiştim, 
Cumhuriyet esaslarından bahsetmiştim. Dünyada 
bütün medeni milletlerin medeni varlıkların bir 
hakikati mehaz olarak kabul ettiği esaslardan bah
setmiştim ve bu esaslar ve en mühim olarak Cum
huriyeti ilân eden bir milletin kendi varlığını 
kurtarmak için saltanat iddia edebilecek hiçbir 
kuvvete ımeydan bırakmamaktır. Cumhuriyeti 
ilân eden bir milletin en yüksek vazifesi kendi 
vatanı için kendi varlığı için kabul edeceği en 
büyük esas, kendi mevcudiyetine tehlike iras 
edebilecek 'ikiliklere meydan vermemek, saltanat 
ihtiraslarına meydan bırakmamaktır. Milletin 
selâmeti efkârı için daima sultanlığa timsal ola
bilecek olan bütün müesseseleri yıkmaktır. Ancak 
o zaman Cumhuriyet tamam olabilir, o zaman 
anoak Cumhuriyetin temeli esaslı olabilir. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Yaşa koca 
hatip. 

VASIF B. (Devamla) — Onun için arkadaş
lar, Meclisi Âli Hilâfeti ilga etmekle dün ilân et
tiği Cumhuriyette ne kadar samimî olduğunu ve 
bu kararın memleket için tamamiyel müfidolmak 
itibariyle lâzımıgelen bütün şeraiti cami olması 
için ne kadar azimkar olduğunu en büyük bir 
ruhla gösterdi. 

Zeki Bey belki, o Meclisi Âlinin yüksek ru
hunun mikasından mütehassis olmamıştır. Fakat 
kendisini bir Türk vatandaşı sıfatiyle davet edi
yorum : Bu, Büyük Meclisin milleti Hilâfet or
dularına rağmen, Hilâfetin ihanetine rağmen, 
milleti zilletten, esaretten, ölümden kurtaran bu 
büyük Meclise ruhî intibaı karşısında, ruhî tecel
liyatı karşısında biraz daha mütevazi, biraız daha 
hürmetkar olsun. (Bravo sesleri) 

Oerek Zeki Bey ve gerek Halit Bey Hilâfetin 
ilgasıını dahilî, haricî siyaset itibariyle çok muzır 
görmüşler. 

Arkadaşlar, milletveküleri kararı verirken, 
söz söylerken şu veya bu hissiyatın zebunu ol
maktan ziyade milletin hakiki menafiini, mille
tin hakiki varlığını görerek söz söylemeleri daha 
muvafıktır. Milletvekilleri hakkını iihraız eden ar
kadaşların dahilî ve haricî siyasette Hilâfetin 
ilgası muzır bir tesir yapacaktır dedikleri zaman 
öyle zannediyorum ki, iki sene evvelki hunîn 
faciaları unutmak istemişlerdir. Kendileri belki 
unutabilirler, belki onların ruhları bu faciaların 
tesirlerini unutabilir. Fakat arkadaşlar bu mil
letin kalbi iki sene evvel Hilâfet namına Türkü 
boğazlamak için gelen orduları, neşredilen fetva
ları unutamaz. 

ZEKİ B. (G-ülmüşane) — Biz daha evvel mu- < 
kabele ettik, Erzurum'da, Trabzon'da... 

MEHMED B. (Çanakkale) — Sustur Reis 
Bey, söz aldı mı? 

VASIF B. (Devamla) — Dahilî siyasetimiz
de muzır tehlike varittir. Arkadaşlar o muzır 
tehlike, Hilâfetin ilgası değil, memleket felâket 
kirvelerine düştüğü zaman düşmanla beraber 
olarak - bizi boğaızlamak için - Yunan ordusu gibi 
hain bir orduyu Hilâfet ordusu diye gönderen 
Halifenin ipkasıdır ve ancak bunu ilga etmekle 
memleketi bütün muzır tehlikelerden kurtarabili
riz arkadaşlar. Haricî siyasette suitesir yapar
mış! Neye istinaden bunu söylüyorlar? Hilâfet 
eğer Zeki Beyin dediği gibi ittihadı islâmm mü-
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«cmmıen bir düsturu ise ve eğer Zeki Beyin zan
nettiği gibi Hilâfetle bütün islâm ruhlarını ve 
kalblerini bir noktaya birleştirmek mümkün ise 
arkadaşlar size sorarım, mazi daha yakındır. 
Neşredilen eihad fetvasına rağmen Türkü Irak'ta, 
Çanakkale'de, Filistin'de boğazlıyan anüslüman-
lardır. (Her tarafta sesleri) Arkadaşlar, varlığı
mıza bütün kuvveti ile kasteden Britanya impa
ratorluğunun en büyük nofctai istinadı ve bizi 
yıkmak için ısevk ettiği orduların en kuvvetli 
membalara islâm diyarları idi. Nerede o eihad 
fetvaları, nerede o Hilaf etin haricî siyasetindeki 
tesirleri, nerede o Hilâfetin faydaları? Zeki Bey 
bir tane göstersin. 

ZEKl B. (Gümüşane) — Erbabımın elinde... 
VA'SIF B. (Devamla) — Halbuki arkadaşlar, 

entiralist bir siyaset takilbetmediğknizi ve yalnız 
kendi varlığımız dâhilinde, kendi medeni asrî 
esaslara ip'tina ederek mevcudiyetimizi kurtar
mak istediğimizi bu sarih ve muvazzah (kararı ilân 
ettiğimiz zaman haricî siyasetimizdeki vaziyetimiz 
çok daha kuvvetli olacaktır. 

Şimdiye kadar çürük bir esasa iptina eden 
'bir siyaseti takibetimek töhmetiyle itham ediliyor
duk. Halbuki arkadaşlar o siyaset zaten çürük 
idi. Bugün o münfesih ve çürük siyaseti bütün 
ruhumuzdan kalbimizden attık ve yalınız Türk 
varlığının Türk medeniyetinin varlığı, kuvveti 
ilcin çalıştığımızı ..cihana ilân ediyoruz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Zeki Beyin sözlerinde çok tenakuz vardır. 
Milletvekili sıfatiyle diyor »ki, evet milletin ar
zusu Cumhuriyet ve teceddüttür. Fakat milletin 
bu arzusunu bilmesine rağmen bu arzunun müte-
zahir ve mütekâmil eşkâlini vekil sıfatiyle 
Ibilımesine rağmen Cumhuriyeti icabında tehdi.de-
debilecek, Cumhuriyeti icabında za'fa uğratabi
lecek bir müesseseyi de milletin başına belâ ola
rak göstermekten kendini sakmdıramamıştır. 

Eğer milletin arzusu Cumhuriyet ise arkadaş
lar, Zeki Beyi davet ediyorum; bu arzuyu mil
letin huzurunda hürmet etsin, itaat etsin ve mil
letin arzusuna itaat etmekle vazifesini ifa ede
bilir. Madem ki milletin arzusu Cumhuriyettir; 
madem ki, milletin arzuları, Cumhuriyetin ebe
diyen varlığıdır, Cumhuriyeti her hang^ bir ih
timalle, hattâ arkadaşlar bizim tasavvur ettiği
miz gibi olmasın, çok zayıf bir ihtimalle icabında 
za'fa uğratabilecek olan bütün müesseseleri, kuv
vetleri milletvekili burada müdafaa 'etmiyecekti. 

Müdafaa etmekle millete karşı isyan etmiştir. 
Milletin arzusuna karşı küfran etmiştir, milletin 
arzusunu suiistimal etmiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hiçbir vakit! 
VASIF B. (Devamla) — Zeki Beyi çok mü-

telâşi gördüm. Acaba bu cereyanların gayesi 
nedir diyor, acaba bunların sonu ne olacaktır 
diyor, nereye doğru gidiyoruz, diyor. 

TÜNALI HİLMİ B. (Zonguldak) Hakikate! 
VASIF B. (Devamla) — Arkadaşlar, bu ne

reye doğru gidiyoruz? Seslerini çok zaman evvel 
işittik. Fakat bu sözlerin içinde bütün kanaati 
vicdaniyem ile kaaniim ki, milletin selâmeti 
âtiyesi için bir ihtiraz, bir korku yoktur. Bu, 
nereye gidiyoruz sesleri, yapılan büyük inkı
lâbın karşısında milletin ruhundan fışkıran he -
yecanları lekelemek için milletin ruhunda şüphe
ler meydana getirmek için, milletin kalbinde te
sirler yapabilmek için musni sözlerdir. — 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hiçbir vakit beye
fendi, hiçbir vakit! 

VASIF B. (Devamla) —• Fakat iboşuna çalışı
yorsunuz.. Bu millet, arzusunu, ruhunu, kal
bini bütün hakikatle cihana karşı göstermiştir. 
O arzunun timsali olan Meclisi Âlinin vereceği 
karar şükranla karşılanmıştır. Dediniz, tasvir 
ediniz, sonunuz hüsrandır. Gaye sarihtir. Ar
kadaşlar, milletin en kıymetli münevverlerinden 
mürekkebolan Meclisi Aliniz bu kararı verir
ken şuuri bir hareket yapmıştır. Zeki Bey zanne
diyorum ki yanıbaşında kendisine arkadaşlık 
eden bu (200) arkadaşı, bu (300) arkadaşı şuur
suz, iz'ansız karar veriyorlar. Bu ne cürettir? 
Bu arkadaşlar, gayeyi müdriktirler, gayeyi va
zıh görmüşlerdir, (o mukaddes gayeye varmak 
için bu kararı vermişlerdir. Zeki Bey bu gayeyi 
görmekten mahrum olabilir, Zeki Beyin ruhu bu 
gayenin karşısında tehassüs duymıyabilir. Fakat 
Meclisi Âlinin kıymetli azaları mütehassis ve 
mesudolarak bu kararı vermiştir ve o gaye bi-
lâkaydü şart yürüyecektir ve yürümek için o 
mevanii ihdas edenlerin kafalarını ezerek, kıra
rak yürüyecektir. (Bravo sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Dâvayı 
'merdan bir yana, za'fı iman bir yana... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Onu ben sizden çok 
zaman evvel gördüm beyefendi! 

VASIF B. (Devamla) <— Arkadaşlar, bundan 
üç sene evvel memleket yandığı zaman anemle-
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ket en büyük matemli ve felâketli günler karşı
sında kaldığı zaman birçok ukalâ karşımıza çık
mıştı. Diyorlardı ki; «Efendiler, silâhınız yok, 
mühimmatınız yok, topunuz yok, hiçbir şeyiniz 
yok, karşınızda muazzam bir cihanı husumet 
var, hepsi size düşman. Mecnunsunuz, nereye 
doğru gidiyorsunuz? Milletin son bir nefesi var
dır, onu da mı söndürmek istiyorsunuz?» Fakat 
arkadaşlar, bu Meclisli Âlinin husule getirdiği 
Kahraman Ordunun icaskâr zaferleri gösterdi ki 
ımillet gayeyi çok iyi bilerek, çok iyi anlıyarak 
tesblt etmişti ve o gayeye vardığı gün bütün uka
lâ - biz de sizinle beraberiz - diye iltihak etmeye 
mecbur kaldı. (Alkışlar) Şimdi arkadaşlar Hi
lâfeti ilga ettiğimiz zaman belki karşınıza 
çıkacaklardır ve diyeceklerdir ki, ne yapıyor
sunuz? Niçin böyle yapıyorsunuz, sonu ölüm
dür ; felâkettir. Hayır arkadaşlar? Dünün inkı
lâbını, zaferini 'kazanan bu büyük ımillet bu 
inkılâbın da son zaferini itham ederken ve it
ham ettiğini bütün kuvvet ve saraıhatiyle ilân 
ederken yine yarın başlarını eyeceklerdir. Evet 
yanlış düşündük bizi affedin diyeceklerdir. Fa
kat arkadaşlar milletin bu umıumi temayülü 
karjşısmda (milletin hissiyatiyle oynamak için 
haıttâ barışımıza hissiyatı islâmiyeden bahsede
rek tece'llüt göstermek istiyenler o zaman bu 
affı da bizden istiyeımiyeceklerdir. Çünküı na
zarımızda karşımıza çıkanlar en büyük inkılâp 
ve ihtilâl içinde ancak bir Patrona Halil vazi-
yetindedir. (Bravo sesleri) Diyorlar ki biz bu 
zaferi kazanırken ımakamı hilâfeti kurtaracağız 
diye propaganda yapmışız, bunu ilân ^etımişiz, 
şimdi nasıl oluyor da geri dönüyoruz. Meclisi1 

Âlinin geri döndüğünü gösteren ortada hiçbir 
hadise yoktur. Meclisi Âlinin husule 'getirdiği 
şey vekayiin, hadisatm, zamanın bir zarureti 
katiyesi olarak tecelli etmiştir. Arkadaşlar, bir 
'.milletin siyaseti bir milletin idaresi bir devletin 
şekli idaresi hiçbir zaman (kafalarda kısılmış 
kallmış bâtıl fikirlerle, kıymetsiz oldukları bir
çok asarı ile sabit olan fikirlerle izhar (edile
mez. Cihan bir mecrayı tekâmül takilbetmekte-
dir. Beşeriyetin1 bugünkü vaziyeti, şekli idaresi, 
telâk'kiyatı, zihniyaıtı (müthiş bir 'suretle daima 
tahavvül ve inkişaf etmektedir. Zeki Bey isti
yor mu ki, Halid Bey istiyor mu ki, dün söyle
diğimizi ne kadar zararlı görsek yerinde saya
rak yerinde durarak muhafaza edeceğiz. Zeki 
Bey zannediyor mu ki : İnkılâp idareyi yarat

mak için Meclisi Âliyi tekâmülün icabettiği 
safhalar karşısında kaldığı zaman dünün ve 
ımazinin mızır tesirlerine kapılarak yerinde du
racaktır? Hayır Zeki Bey hiç telâş ötmeyiniz 
her hadisede her zamana göre milletin ımenfa-
atinıi! milletin selâmıetini gördüğümüz zaıman 
bilâkayduşart yek vücut ve müttehid olarak yü
rüyeceğiz (Alkışlar) Arkadaşlar ımakaımı hilâ
feti kurtarlmak için telkinat yapmışız. Evet ar
kadaşlar o zaman bir sultan vardı ve hattâ o 
zaman padişahlığın ilga edildiğini bile ilân et
memiştik. Padişahın bütün ihanetine rağmen 
padişahın memleketi batırmak için düşmanla 
bir olmasına rağmen... Fakat arkadaşlar, o pa
dişah bizi boğmak, bizi yıkmak, bizi ezımek için 
silâh olarak hilâfeti kullanmıştır. Sakarya'ya 
kadar geen Yunan Ordusunun hilâfet ordusu 
olduğuna dair beyannameler n'eşretımiştir. Di
ni kullanımıştır. Bizim mücrim ve kâfir oldu
ğumuza dair fetvalar neşretmiştir. Ye Meclisi 
Âli vaziyetin ve hakikatin bu tecellisi karşısında 
anladı iki: Kendi mevcudiyeti için mızır olan 
tehlike yalnız padişahlık değildir, belki ondan 
daha kuvvetli, belki ondan daha mühlek o 
adamların elindeki hilâfet kuvveti idi. Arka
daşlar, Konya isyanı Yozgad isyanı... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Çapan
oğlu isyana, Çapanoğlu!.. 

VASIF B. (Devamla) — Bolu isyanı ve Iz-
ımit'e gelen kuvvetler hepsi halifenin1 mızır fet
valarına mızır telkinatıma dini alet yaparak 
kardeşlerimizi aldatarak din naımına husule ge
tirdiği' iğtişaşlardır. Tasavvur buyurabilir misli
niz (ki bu memlekette bizimle beraber çalışan 
fedakârlık yapan, bizim, ruhumuzu duyan, ru
humuzla yürüyen kardeşlerimiz Konya'daki 
Yozgad 'daki tzımit 'teki bu kardeşlerimiz dün bi
ze ihanetlerini hatırlarına getirebilsinler. Ha
yır arkadaşlar, onlar bize ihanet letmemiştir. On
lar bizim kardeşimizdi, beraberdik. Fakat o za
vallı cahil, masum kalblere hilâfet mızır bir zehir 
olarak atmıştır ve o zehirin feci elemli neticeleri 
dir ki binlerce Türk kanının akmasına sebebol-
ımuştoır, o halde arkadaşlar, size soruyorum. 
Hilâfeti makamı hilâfeti kurtaracağız diye bir 
telkinat yaparken makama hilâfet düşman sün
güsü ile bu ımilletin karşısına çıkmış ve bunu 
öldürmek ve bunu boğmak istemişti. Bu kadar 
•mızır bu kadar 'zehirli, bu kadar hain bir ımü-
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esseseyi •arttık bugün1 ipka 'eltmek imkânı var 
imidir1? Zeki Beyin ızihniyeti idraki bunu nasıl 
anlamamıştır ? Bundan mütehayyerim. 

TUNALI HÎLMİ B. (Zonguldak) — Onun 
zihniyeti öyle anlıyor. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bir de 'sizinkini' gö
relim. 

VASIF B. (Devamla) — Arkadaşlar Mec
lisi Âli, şimdi vereceği büyük ve tarihî kararla 
'dün ilân ettiği Cumhuriyeti, dün meydana ge
tirdiği eseri itmam, edecektir, tersin edecektir. 
Ebediyen ziyanat olarak her türlü tehlikeler
den her türlü ımızır 'tesirlerden siyanet edecek
tir. Meclisi Âli bu kararını verdiği zaıman var
sın arkadaşlardan beş on şahıs, beş on kişi bu
na ımuhalefeıt edeceğim diye tepinsin ve çırpın
ışın. Bütün bu tepimmenin ve çırpınmanın sonu 
hicrandır, hüsrandır ve anlıya caklardır ki yap
tıkları hareket ayıptır ve günahtır. (Alkışlar) 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — 
Muhterem 'efendiler müsaade buyurursanız belli
deniz de bu hilâfet meselesi hakkında biraz iza
hat vereyim. Mesele pek mühim olduğundan ve 
hattâ tarihimizde vie belki de bilûmum hâdisa-
tı içtimaiye arasında (en büyük bir inkılâp demek 
olduğundan bu bapda ne kadar söz söylense yi
ne azdır. Onun için sabrınızı suiistimal edersem 
beni ımaruz görünüz. Benden evvelki hatipler, 
bu baptaki kanaatlerini beyan ettiler. Pek 'gü
zel ve pek samimî söylediler. Bendeniz 'de bu 
meseleye daiir uzun senelerden beri icra etti
ğim tetebbuat neticesinde hâsıl olan kanaatimi 
beyan etmek isterim. Nitekim geçen sene hilâ
fet hakkında (Hilafet ve hâkimiyeti milliye) 
unvanı ile bir de kitap neşretmişıtim.. Dediğim 
gibi tarihi islâımda azîm bir İnkılâp yapıyo
ruz. Diyebilirim ki bundan daha büyük inkılâp 
olamaz. Bu inkılâbın azametindendir M zihin
ler bununla pek meşguldür. Kalbiler endişe ve 
tereddüt içindedir. Onun için cümlemizin vic
dan ve izamı 'arzu ediyor ki tmesiele tamaımiyle 
tavazzuh etsıin. Yârü ağyar ne yaptığımızı ve 
ne yapmak istediğimizi bilsin. Şuurlu bir su
rette imi yoksa şuursuz bir haldemi yapıyoruz, 
anlasın. Meclisi Âli, hilâfet meselesini maliyeti 
seriye ve siyasetin bilerek mi ittihazı karar edi
yor, yoksa bilmiyerek 'mi Bu cihetler tamaımiy
le tavazzuh etsin. Çünkü tekrar ediyorum me
sele hakikaten ıgayet ım'ühimdi, Âlemi islâmcla 

daha şimdiye kadar böyle bir inkılâp vâki ol
mamıştır. Değil âleimi islâmda belki kütfei arz
da vâki olan inkılâbatm en büyüğü en mühi
midir. 

Bunun için iz'handıe, efkârda şüpheler, tered
dütler bulunmamak lâzımgelir. Meseleyi bile
rek halletmek ica/beder. Gerek dinî ciheti ve ge
rek siyasi ciheti etrafiyle bizim bilmemiz lâzım
gelir. 

Bu cihetlerli bilirsek ne yapmak istediğimizi 
ne yapacağımızı bilimiş oluruz. Benim asıl mak
sadını meselenin dinî cihetini, lıslâmiyetin hilâfet 
meselesi hakkındaki tarzı telâkkisini izhar et
mektir. ıSiyasli cihetini beyan, maksadımdan ha
riçtir. Ben ona karışmam! O ciheti Meclisi Âli 
halleder. 

Evvelemirde şu ciheti arz ddeyim ki, hilâfet 
ımeselesi dinî olmaktan 'ziyade bünyevi biır (me
seledir ve itikat meselelerinden değil, millete 
ait hukuk ve mesalihi âimıme cülmlesindendir. İti
kada taallûku yoktur. Vakıa itikadiyata dair 
teklif olunan asarı İslâımiyede dahi bu mese
leden uzun uzadıya bahsolunuiyoır. Fakat bu, 
hilâfet meselesinin akayîdi İslâmiyeden mıa-
duldoiduğu ti'çin değil, belki bu mesele etrafında 
sonradan hâsıl olan birtakım hurafat ve efkârı 
batılayı iptal içindir. Bu noktayı ulemayı İslâm 
kitaplarında -sarahaten beyan öderler. Bilirsiniz 
ki asıl saadetten sonra âlemi Islâımlda muhtelif 
fırkalar ve itikat mezhepleri zuhur etmiştir. On-
larldan biri de Şeyi fırkasıdır. Şeyi fırkası bilâ-
hara muhtelif kollara şubelere ayrılmıştır. Bun
ların bir kısmına «Ismailiye» Fırkası denir ve 
aynı zamanda bu fırkaya «Batıniye» ve «Tali-
miye»1 ve «Sebiye» namları dahi veriMr. Bunlar 
kendi halifelerine imam namı verirler ve kendi 
imamlarını üluhiyetine kail olurlar. îmam ulûm 
ve maarifi doğrudan doğruya Allah'tan alır 
derler. İmamdan sonra «Hüccet.» denilen zat ge
lir. Ondan sonra «Bab» ondan sonra da «Müimin» 
gelir. Allah îmama, imam da hüccete, hüccet ba
ba, bâb da mümine talim eder derler. Onun için 
'bunlara «Talimiye» fırkası namı verilir. Bun-
larca Kuranı Kerimin hem zahir, hem de batın 
mânası vardır. Maksuldolan mânayı batınıyesi-
Idir dedikleri için bunlara «Batıniye» Idalhi de
nilir. Bunların itikatları serapa 'burafattan iba
rettir. Haddi zatında hunlar dinsizidirler En 
cerhezeli ve cin fikirli reisleri meşhur «Hasan 
Sabah» dır. Bu adam Şark Selçukilerinden 
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Alpaslan zamanında «Kuvin» eihetieırlinde yük
sek ibir dağ ^başında «Elemut» kaleslinlde tahas
sun etmiş idi. Alpaslan 'bununla ıçok uğraşmıştı. 
Elyevım Anadolu dağlarında talhtaeılıkla, odun
culukla iştigal eden 'bir kısım 'eşhas vıe Batıniye 
Fırkasının 'bakayasıdırlar. Fakat taunlar artık 
bendi me>z!heplerini unutmuşlardır. 

İran'da elyevm sakin Ibulunan «llmamiye» 
Fırkası da «Mebeld'di» nin vücuduna kaiMirletr. 
[Bunlara göre 'M'elheidldi foerhayattır. Münasip İbir 
zamanda zuhur edecek, 'bütün dünyayı aid.il ve 
hak üle dolduracaktır. İşte 'bunlar ve !bu gibi fır
kalar bu hilâfet meselesi hakkında türlü türlü 
hurafata kail olmuşlardır. Onun için elhlisünnet 
uleması kendi itikat kitaplarından da «imamet» 
unvanı altında hilâfet meısielasini imıevzuubah • 
setmişlerdir. Maksatları bu ımesele etrafında 
dönen hurafatı ret ve iptal letmektir. Yoksa hi
lâfet meselesini biir itikat (meselesi .olmak üzere 
heyan etmek değildir. 

Nitekim ehlisünnet uleması, demin dediğim 
gabi bu ciheti sarahaten beyan ederler, öyle de
ğil mi efendiler (Öyledir, doğrudur sadaları) 
Bu cihetler bu suretle bilindikten sonra şimdi de 
Hilâfet meselesinin asıl mahiyeti şer'iyesini izah 
edeyim. Her şeyden 'evvel şu noktayı arz edeyim 
ki; Hilâfet Hükümet demektir. Doğrudan doğ
ruya millet işidir. Zamanın icabına tabidir. 
Onun içindir ki, Risaletpenah Efendimiz irtiha-
li nebevilerinde Ashabı Kiram Hazeratına bu 
Hilâfet meselesini izah etmemişlerdir. Şiddetli 
bir hararet içinde irtihal etmişlerdi. Bir aralık 
«Bana kalem, kâğıt getiriniz, size bâzı vesaya-
da bulunmak isterim.» demişlerdi. Bâzı ashap 
derhal kalem - kâğıt getirmek istedilerse de Haz-
reti Ömer mâni oldu, Şiddetli hararetten sayık
lıyor, dedi. Bize Kitabullah kâfidir, demişti. 
Bunun üzerine biraz gürültü oldu. Hazreti Pey
gamber, «Gürültü etmeyin, dışarı çıkın, beni 
yalnız bırakın.» buyurdular. Ondan sonra şıkkı 
şife etmediler. Zannedersem o gün veya ertesi 
günü vefat ettiler. 

Muhterem efendiler, asıl kanunu din olan 
Kuranı Kerime müracaat ederseniz görürsünüz 
ki, bizim şekli Hilâfet hakkında yani İslâm Hi
lâfeti hakkında hiçbir âyeti kerîme yoktur. Ku- • 
ram Kerim emri Hükümette yani idarei memle
ket hususunda bize iki düstur gösteriyor : Biri; 
bugün âlemi medeniyette cari olan kaidei meş-
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verettir ki, bunu Kuran bize bin üçyüz sene ev
vel vaz'etmiştir. O da (ve emrühüm şûra beyne-
hüm) düsturudur. Müslümanların işi kendi ara
larında meşveretle görülür, demektir. Gerçi bu 
Âyeti Celile Medine ahalisi hakkında nazil ol
muştur. Medmeliler kendi umuru müşterekele-
rini, memleketlerine aidolan işleri kendi ara
larında meşveretle rü'yet ederlermiş. Hazreti 
Kuran anıların bu halini talhsliın ediyor. Demek 
ki idarei memleket hususunda usulü meşveret 
takdiri ilâhiyeye mazhar olan müstahsin bir 
usuldür. Bir kaidei usuliye vardır. Hususu se
bep umumi lâfza mâni değildir. Tâbiri diğerle, 
itibarı lâfzın umum ve şümulünedir. Sebebi 
nüzulün hususiyetine değildir, deniyor. Bu iti
barla zikrolunan âyeti celile doğrudan doğruya 
Ehli Islâmm idarei memlekette ittihaz etmeleri 
lâzımgelen hattı hareketlerini gösteriyor denilebi
lir, Şüphe yoktur ki, «tayişi ilâhîye mazhar olan 
ibir hattı hareket Mâm için lâzimürriaye bir ha
rekettir. Hulâsa : Meşveretle iş görmek takdiri 
ilâhiye mazhar olan bir keyfiyettir. Nasıl ki 
bütün âlemi medeniyette bugün bu usulü meş
vereti ıkabul etmiştir. Biz de ona tevfikan itti
hazı mukarrerat ediyoruz. Efradın hukukunu 
memleketin selâmetini en ziyade kâfil olan usu
lü idare de budur. 

Kuranda ıziknolunan ikinci düstur da ülül-
emre itaat düsturudur. Kuramkerimde; «Etiul-
lahe ve etiulresul ve' ülülemrü minküm» âyeti ce-
lilesi vardır. Mânayı münifi, AHaha ve Pey
gambere ve sizin içinizden emir sahibi olanlara 
itaat ediniz, demektir. İşte bu ikinci düsturdur. 
Bu da anarşiyi, Hükümetsizliği ref ve def'i 
etmek içindir. Zapturapt memleketi temin et
mek içindir ki, o emrü Hükümete itiatm dînen 
vacibolduğunu beyan ediyor. Bu âyet efrada sa-
lâhiyettar olan ricalin o emrine itaat hususunda 
bir vazifeyi diniye tahmil ediyor. İşte idarei 
memleket hususunda Kuramkerimde bu iki âyet
ten başka bir âyet, yoktur. Vakıa emanatı ya
ni memuriyetleri, vazaifi hükümetleri ehline 
tevdi etmek hak ve adle riayet eylemek gibi hu-
susata mütaallik âyatı Kuraniye vardır. Lâkin 
bunlar doğrudan doğruya usulü idareye müta
allik değildir, jikinci derecededir. 

Kuramkerimde «Halife» ve «İmam» tâbirleri 
vardır. Fakat bunlar Hazreti Peygamber hak
kında veyahut sonra gelecek olan halifeler hak-
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kında vâridolmamıştır. Enbiyayı Sâlife haik
kında vâridolmuştur. Bir âyeti celilede «Ya Da-
vud inna cealnake ihalifeten filardı f ahküm bey-
nennâsi bilhakkı» buyurmuştur. Mânası «Ya 
Davud biz seni yeryüzünde Halife yaptık, bina
enaleyh insanlar arasında hak ve âdil ile hük-
onet» demektir. - İlmü usulü fıkha ve edebiyatı 
Arabiyeye âşinâ olanlar bilirler ki, bu âyeti 
celilede hakka mukarrin hüküm yani adalet, 
fâi takibiye ve tefriiye ile hilâfete terdif olunu
yor. Yani «seni Halife yaptık, o halde, öyle ise 
hak ile hükmet» deniyor, işte bundan anlaşılır 
:ki hilâfetten maksat tevzii adalet kazıyesidir. 
İhkakı hak ve iptali bâtıl kaziyesidir. Hukuku 
nâsı sıyanettir. İşte" Halifenin vazifesi bu mak
sat ve gayeyi istihsale çalışmaktır ki, Hükümet 
vazifesidir. 

Kuranıkerimde, İbrahim Aleyhisselâm hak
kında da «İmam» tâbirini kullanıyor. Kuran, 
bir âyeti celilede Cenabıhak ile Hazreti İbrahim 
arasında geçen bir mükâlemei mâneviyeyi hikâ
ye ediyor. Cenabıhak Hazreti İbrahim'eı hitaben 
diyor ki, «İnna cailüke linnase imamen» yani 
«Ben seni nâsa imam yapıyorum» yahut «yapa
cağım» buyuruyor. Hazreti ibrahim de «Kale ve 
men zürriyetî» yani «Ya Rabbi zürriyetimden de 
yap» diye niyaz ediyor. Bunun üzerine «Kale 
lâyenalü abdüzzalimîn» hitap izzeti vâridoluyor. 
Yani Cenabıhak Hazreti İbrahim'e cevaben 
«Benim ahdi imametim zalimlere vâsıl olmaz» 
buyuruyor. İşte bu âyeti celileden pek vazıh 
olarak anlaşılıyor ki, Cenabühak nazarında öyle 
zulüm ve itisaftan ibaret olan mülk ve saltanat 
asla meşru değildir. Şimdi bu iki kelimenin ya
ni Halife ve İmam. tâbirlerinin mânalarını izah 
edeyim. Hilâfet, lûgatta halef olmak demektir. 
Halife de halef demektir. Şu halde Hazreti Da
vud Aleyhisselâm Halifedir. Yani haleftir. Ki
min halefidir? Allahm halefidir. Nerede Hali
fedir? İcrayı adalette, ihkakı hak ve iptali bâ
tılda demektir. İmam tâbirine gelince, imam 
pişva ve müktedabih demektir, önde giden de
lmektir. Bunun içindir ki mahalle imaımlarına 
da, cami imamlarına da imam denir. Halifeye 
de İmamülmüslümiyn denir. Hattâ bir mesleki 
ilmîde pişva olan en büyük âlimlere de imam 
deniyor. İmamı Âzam, İmamı Şafiî gibi büyük 
âlimlere imam denmesi bundandır. Bu kelimeler
de mânayı kudsiye yoktur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Şu azame
te bak, hay Allah senden razı olsun. 

HALİL HULKİ Ef. (Siird) — Ehadisi şeri-
feye de geçiniz. 

SEYİD B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
eğer daha kısa kesmekliğimi isterseniz ihtisar 
edeyim. (Hayır, hayır sesleri) Bendeniz beş 
on günden beri konuştuğum rüfekayı kiramdan 
aldığım hissiyata göre zihinlerde bâzı şüpheler 
vardır. Onları da elimden geldiği kadar hallet
mek, izale etmek isterim. Araya lâf karışırsa ke
lâmın insicamına, silsilei muhakematma halel 
geliyor. (Devam, devam sesleri) 

Halife tabiriyle imam kelimesi arasında umum 
ve hususu mutlak vardır. Halife ahas, imam 
eam. Yani her halife imamdır. Fakat her imam 
halife değildir. Halifelere imam dendiği gibi ha
kiki halife olmıyan Padişahlara da imam denir. 
Onun için bu iki kelime arasındaki farika dikkat 
etmelidir. Yine onun içindir ki, Kütübü İslâ-
miyede bu bahis «İmamet» unvanı altında ya
zılmıştır. 

Bir de «imaret» den «emîrülmü'minin» tâbi
rinden bahsedildi. Fakat bu tâbirin bu bahse ta
allûku ve pek o kadar değeri yoktur. Emîr, âmir 
demektir. Sıfatı müşebbihtir. Her hükümdara 
emîr ıtlak olunur. Meselâ Afgan Emîri deriz. 
İşte Kınanı Kerimde Hilâfet, imamet veya Ha
life ve imam tâbirleri hakkındaki âyetler bunlar
dan ibarettir. Ve bir de Kuran alelıtlak insanlar 
hakkında da «istihlâf» tâlbirini kullanıyor. Âmir 
adalette istihlâf demektir. Kuranda bunlardan 
başka ayet yoktur. Burada ulemayı kiram haze-
ratı var. Başka ayet var mıdır efendiler haze-
ratı? 

HALİL HULKİ Ef. (»Siird) — Hayır. 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — Hadisi şe
rifler vardır. İcmaı üımmet vardır. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Evet onlardan da bahsedeceğim. Malûmdur J d 
islâmiyet'te Kuran -metni şeriattır. Hâdiselerde 
şerhi şeriat demektir. Faıkat hadisten ma'ksat 
sahih olan hadistir. Çünkü bugün kitaplarda 
mevcudo'lan, lisanlarda deveran eden hadislerin 

• 'bir kısmı yalandır. Mevzudur. Sonradan uydurul
muştu. Bir kısmı da zayıftır. Böyle mühim mese
lelerde kıymeti ilmiyesi yoktur. İhtiyaca salih de
ğildir. Onun için hadis deyip geçmek doğru ola-
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maız. Onu tetkik etmek hadislerin hangi kısmında 
dâhil olduğunu anlamak vaciptir. 

Evvelce de söylemiştim. Hilâfet meselesi dinî 
olmaktan ziyade dünyevi ve siyasi 'bir meseledir. 
Doğrudan doğruya milletin kendi işidir. Onun 
içindir ki nususu şeriyede bu mesele hakkında 
tafsilât yoktur. Halife nasıl tâyin ve nasbolunur? 
Hilâfetin şeraiti nedir. Her halükarda ve her 
zamanda bir halife nasp ve tâyin etmek millet 
üzerine vacip midir. Gibi meseleler hakkında ne 
Kuranıkerimde, ne de hadisi nebeviyede bir sa
rahat yoktur. Efendiler, nazarı dikkatinizi cel-
bederim; tırnak kesmek sakal bırakmak gibi en 
fer'i adap ve adâta, uımru saniyeye müteallik 
(meseleler hakkında birçok hadisi şerifler varidol-
duğu halde halifenin nasıl nasp ve tâyin edilece
ği, hilâfetin şartlarının neden ibaret olduğu ve 
her zamanda halife nasp ve tâyin etmek vacip 

• olup olmadığı hakkında sarih ve kati hiçbir ha-
dis yoktur. Bunun hikmeti nedir? Adap ve adâta 
dair birçok hadisler varidolsun da niçin hilâfet 
meseleleri hakkında sarih bir hadisi ışerif vâri-
dolmasm? Bu nazarı dikkati calib değil midir? 
Bunun sebebi şudur ki hilâfet öyle zannolunduğu 
gibi mesaili asliyei diniyeden değildir. Siyasi bir 
meseledir. Zamana, örf ve âdâta göre değişir. 
îcabatı zamana tâbidir. Onun içindir ki riyaset-
penah efendimiz demin söylediğim hilâfet me
seleleri hakkında ihtiyari sükût buyurmuşlardır. 

Vakıa hilâfet hakkında hiç de hadisi şerif yok 
değildir, vardır. Fakat bu bapta vâridolan hadi
si şerifler (İmamlar Kureyşten olur, bir zaman
da iki halifeye biat olundukta diğerini yani ikin
cisini kim olursa Olsun öldürünüz) gibi iki üç 
hadisten ibarettir. Bunlar ise halifenin sureti 
nasb ve tâyinine ve şeriatı hilâfete dair olan me
seleleri halletmeye kâfi değildir. 

Elhâsıl Rasulü Ekrem Efendimiz Hazretleri 
emrü hilâfeti tamamen ümmetine terk etmiştir. 
Hiyni irtihallermde kendilerine bir halife nasb 
ve tâyin etmedikleri gibi bu hususta hiçbir tav
siyede dahi bulunmamıştır. Gerçi Şiiler Hazreti 
îmamı Ali hakkında, bâzı ehli sünnet de Hazreti 
Ebu Bekir hakkında nassı şer'inin vücudunu id
dia ediyqrlar. Lâkin cumhuru ehli sünnete göre 
bu iddialar doğru değildir. Ashaptan hiçbiri hak
kında kâfi derecede ne celî, ne de hafi hiçbir nas 
vâridolmamıştır. 

Eğer vâridolsa idi Ashabı Kiram hazeratı ki
min halife nasb ve tâyin edileceği hakkında ken
di aralarında ihtilâfa düşmezlerdi. Halbuki ir-
tiıhald nebeviden sonra Ashabı Kiram, içlerinden 
birini halife intihabı hususunda ihtilâf ettiler. 
(Sekifei Beni Saide) denilen mahalde içtima ede
rek aralarında hayli münakaşa cereyan etti. Acı, 
tatlı sözler söylendi. Medineliler Mekkelilere biz
den bir emîr sizden de bir emîr olsun dediler. 
Mekkeliler (bizden emîr, sizden vezir) diye ce
vap verdiler. Nihayet Hazreti Ebu Bekir'e biat 
olundu ve (Halifei Rasulüllah) denildi Hattâ 
isim takmak hususunda evvelâ tereddüt ettiler. 
Hazreti Ebu Bekir'e ne isim vereceklerini, ne 
suretle hitaibedeeeklerini birdenbire kestirip ata
madılar. Nihayet dediğim gibi halife dediler. 
Hazreti Ebu Bekir ahar ömründe Hazreti öme-
rülfaruk'u istihlaf yani veliaht tâyin etti. Ashabı 
Kiram da kabul eyledi ve evvelâ Hazreti Ömer'e 
tetabu izafetle (Halifetü Halifetü Rasulüllah) 
dediler. Rasulüllahm halifesinin halifesi demek
tir. Çünkü demiştim ya halife halef demektir. 
Ömer, Ebu Bekir'in halefi, Ebu Bekir de Cenabı 
Peygamberin halefi demek oluyor. Fakat bu su
rette izafetler altıncı, yedinci, hususiyle onuncu, 
yirminci dereceye baliğ olunca pek ziyade uzaya
cağından tetabii izafetten vazgeçtiler. Alelıtlak 
halife dediler. Ara sıra da (Emîril Müminin) 
ıtlak ettiler. İşte Emîril Müminin tâbiri buradan 
çıktı. Sonra biliyorsunuz Haızreti Ömer yara
landı. Kendisi mecruhan hali intizarda iken ba
şında pek çok hilâfet gürültüsü oldu. Bir cemaat 
gelerek Hazreti Osman'ı veliaht yapmasını iste
diler. Hazreti Ömer kabul etmedi. Ben Osman'ı 
halife yaparsam (Ümeyye) oğullarını Ümmeti 
Muhamonedin basma musallat eder onlar da onun 
boynunu vurur dedi. Nitekim öyle de oldu. On
lar Hazreti Ömer'in nezdinden çıkdılktan sonra 
Haşîmiler geldiler. Hazreti Ali'nin halife yapıl
masını istediler. Hazreti Ömer onu da beğenme
di (Hazreti Ali, Allah adamıdır, ben onu halife 
yaparsam o sizi doğru yola sevk eder. Fakat 
tabiiyetinde mizah yani lâtifecilik vardır) dedi 
ve yapmadı. Bâzıları da aşerei mübeşşereden Haz
reti Tâlha'yı veliaht yapmasını tavsiye ettiler. 
Hazreti Ömer cevaben (O cicili bicili süslü elbi
seler giymesini bilir, o mu halife olacak?) dedi. 

Bir kusun halk da yine aşarei mübeşşereden 
(Zübeyir Biniavaım) ı tavsiye ettiler. Hazreti 
Ömer (O çarşı ve pazarlarda ölecek başlarından 
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kalkamaz) cevabını verdi. Nihayet 'bâzıları da 
Hazreti Ömer'in kendi oğlu ulemayı ashaptan 
meşhur (Abdullah ibni Ömer) i tavsiye ettiler. 
Bu Abdullah ibni Ömer hakikaten em büyük ule
mayı ashaptandır. Âbid, zahid, mütteki bir zat
tır. Her veçhile hilâfete lâyıktı. Onun için bâzı 
ashabı (kiram Hazreti Ömer'e onu tavsiye ettiler. 
Lâkin cenabı Ömer (bir evden bir kurban kâfi
dir) dedi. Elhasıl Hazreti Ömer ashabı kiram 
içinde kendi istediği gibi halife olacak bir zatı 
Ibulamadı veyahut bu mesuliyeti deruhde etmek 
istemedi. Düşündü düşündü nihayet bildiğiniz 
veçhile işi altı kişiden mürekkep (Şûra) ya ha
vale etti. Yani «Osman, Ali Abdurrahman ibni 
Avf, Züibeyr ibni Avam, Tâ'lha, Said ibni Vak-
kas» dan mürekkep Meclisi Meşruta terk etti. 
Onlar da kendi içlerinden birini intihap etmek 
üzere Abdurrahman ibni Avf'i hakem ittihaz et
tiler. O da Hazreti Osman'ı tercih ve intihap 
etti. Hazreti Osman'ın malûm olan şahadetinden 
'Sonra Hazreti Ali'ye biat olundu, işte bu dört 
halifeye Hulefayı Raşidin denir ki bunların mec-
muunun müddeti hilâfeti otuz seneden ibarettir. 

Hazreti Peygamberin bu bapta bir hadisi şe
rifi vardır ki, burada bilinmesi lâzımdır ve calibi 
dikkattir. O hadiste (Elhilâfetü badi selâsüne 
seneten sümmetaısire meliken adudan) dır. Mâ
nası (Benden sonra hilâfet otuz senedir. Ondan 
sonra ısırıcı saltanata mıünkalibolur) demektir. 
(Adud ısırıcı demektir) bu hadis en muteber 
hadis kitaplarından olan (Sinnen türmüzi) de 
bütün akayit 'kitaplarında mevcuttur. Bâzıları 
Ibu hadisi zavıf addetmek istiyorlarsa da doğru 
değildir. (Hadisi hüsn) n evindendir. Hadisler 
üç kısımdır, birincisi hadisi sahih, ikincisi hadisi 
hüsn, üçüncüsü de hadisi zayıftır. Bunlar ıstı
lahtır. Usulü hadis ıstılahındaüdır. İşte bu hadis 
hu ikindi nevi hadislerdendir ve en muteber ilim, 
itikat kitaplarında mezkûrdur. Rica ederim, söz
lerimde 'katiyen gıllügiş yoktur. Kimseye ıriü-
dahene ve riya yoktur. Maksadım islâmiyetin ha-
kavıkım bildirmektir. Bu izahatımı sırf islâmiye-
te hizmet için söylüyoruım. Dini islâmı birtakım 
hurafattan tenziye için söylüyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar) Isırıcı saltanattan maksat saltanatı 
salimedir. Mecaz tarikiyle söylenmiştir, istiare 
vardır. 

Görülüyor ki Ashabı Kiram hazeratı da bu 
hilâfet meselesini sureti sarihada izah etmemiş-
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lerdir. Demek oluyor ki ne Kuranı Kerimde, ne 
âhadisi nebeviyede ve ne de Ashabı Kiramın ke
lamlarında hilâfet hakkında bizim aradığımız, öğ
renmek istediğimiz ımeseleleri bize anlatacak sa
rih ve katî bir surette izah edecek bir şey yok
tur. 

«# 
# 

Şimdi de sonra gelen ulemayı isi âmin bu me-
. sele hakkındaki tarzı telâkkilerini tetkik edelim. 

Bilirsiniz ki bugün ehli sünnet doğrudan doğruya 
Şehrullahi .islâmiyette giden, sıratı müstakim üze
rinde bulunan dört mezhepten ibarettir. Hanefi, 
Şafii, Maliki ve Hanibeli mezhepleri değil mi 
efendim işte bu dört mezhebin heyeti mecmua
sına ehli sünnet denir. Sıratı müstakim bunların 
gittikleri yoldur. Bu zatların telâkkisine gelince 
burada üç mezhep bir tarafa, bir mezhep diğer 
tarafa ayrılır. Maliki, Şafii, Hanbeli mezhepleri 
müttefikan hilâfetin şartlarında ağır davranırlar. 
Halife olacak zatın müotehid derecesinde âlim 
olmasını, tam bir adaletle muttasıf bulunmasını 
ve her halde (Kurevş) den olmasını şart ederler. 
Hattâ imamı Safi Hazretleri (Halife tariki ada
letten inhiraf edince kendiliğinden mün'azil 
olur. Ayrıca hul ve azle tevakkuf etmez) diyor. 
Mezheibi Şafiide böyledir. En muteber Şafii ki
taplarından olan (Münhaci nuvi) de ve onun 
şerhi olan (Mugnilmuhtac) da bu bapta sarahat 
vardır. Merak edenlen, sözüme itimat etımlyen-
ler 'bu kitaplara müracaat etsinler. Yalnız Hane-
filer şeraiti hilâfet hakkında biraz müsamahakâr 
davranıyorlar. Meselâ halifenin müetehid olması 
şart değildir. Âlim olması kâfidir divorlar. Ke
mlik halife tariki adaletten inhiraf edince ken
diliğinden mün'azil Olmaz, azledilmek lâzım <?elir 
divorla.r. Mahaza bu dört mezhebin dördü de 
hilafetin şeraiti osasivesinde meselâ. halifenin 
âlim ve âdil olmasında ittifak edivorlar. Âlim ve 
âdil olmıvan bir zata halife demiyorlar. Mülkü-
sültan diyorlar. 

İlmi itikat kitaplarını tetkik ederseniz görür
sünüz ki ulemayı ehli sünnet hilâfeti iki kısma 
avırıyorlar. Birine hilafeti hakikiye, diğerine hi
lâfeti suveriye divorlar. Hilâfeti suveriyeve hi
lâfeti hükmiye dahi ıtlak olunur. Şimdi bu iki 
nevi hilâfeti ayrı ayrı izah edeyim. Şöyle ki hi
lâfeti hakikiye şeraiti 1 âzını esini cami ve milletin 
intihap ve biatiyle hâsıl olan hilâfettir. İşte asıl 
hakikaten ve şer'an (Hilâfet) diye bu birinci nevi 
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hilâfete denir. İşte demin söylediğim (Benden 
sonra hilâfet otuz senedir. Ondan sonra ısırıcı 
saltanata münkalbolur) mealindeki hadisi şerif
te zikrolunan hilâfetten maksat da hu hilâfeti 
hakikiyedir. Hanefi ulemasının en büyük mu
hakkiklerinden olan ve bugün dahi eserleri bü
tün âlemi islâmda tedris edilmekte bulunan 
Sadrüşşerianın (Tadililulûm) nam kitabı güzi-
ninde bu hilâfeti halkikiyeye (Hilâfeti nübüvvet) 
ıtlak olunur. 

Hanbeli mezhebinin en büyük müstenitlerin
den bulunan meşhur İbni Teymiyenin (Münha-
öüssünne) sinde dahi bu suretle muharrerdir. 
Yani İbni Teymiye dahi bu hilâfeti hakikiyeye 
hilâfeti nübüvvet ıtlak ediyor. Nitekim o ha
disi şerif diğer bir rivayette (Hilâfeti ennübüv-
vetü selâsüne seneten ilâh), tarzında vâridolmuş-
tur. Şimdi ismini zikrettiğim Sadrüşşeria Türk-
tür, Buharalıdır. 848 tarihinde Buhara'da vefat 
etmiştir. Zamanının en büvük âlimlerindendir. 
Yalnız ulûmu şer'iyede değil, zamanında mev-
cudolan bütün ulûm ve fununda yeddi tulâ sahi
bidir. Hakikaten her mânasiyle ulemadır. (Ta
dililulûm) namındaki kitabı isminden de an
laşıldığı veçhile mütaaddi't ilimlerden bahistir. 
Pek müdekikifcane yazılmış güzide bir eserdir. 
Bahsettiği ilimlerden biri de ilmi heyettir. Kendi 
eliyle çizilmiş filmi heyet eşkâlini dahi havidir. 
Mütalâa edilirse sahibinin ne büvük âlim olduerı 
tebevvün eder. Fakat maatteessüf şimdiye kadar 
tabediılmemiştir. Yalnız yazmaları mevcuttur. 
Bu, münasebetle şu ciheti de arz edeyim ki dini 
islâm ve Şarkta bilcümle ulûm ve fünuna hizmet 
eden büvük âlimlerin ekserisi Türktür. Ben vak
tiyle bunlardan bâzılarının isimlerini, kısa kısa 
tercümeihalleriyle neşretmiştim. İşte bu Sadrüş-
şeria da onlardandır. Mezhebi Hanefide 600 se
neden beri onun ayarında bir âlim yetişmemiştir. 

Bu hilâfeti hakikivenin şartlarına gelince 
bunlar on kadar şeriatten ibarettir ki, şunlardır: 
Müslüman olmak, hür olmak, akıl ve baliğ olmak, 
erkek olımak, selâmeti havas ve âzava malik bu
lunmak, umuru memleket ve masalilhi milleti 
temsitte rey ve tedbir ve hüsnü sivaset sahibi 
olmak ve aynı zamanda halk üzerinde nüfuz ve 
kudrete malik bulunmak, şecaat sahibi olmak, 
tam mânasivle adalette muttasıf olmak. (Ku-
revs") den olmak. İste hilâfetin şartları bunlardır. 
Bunlardan biri eksik olursa hilâfet sahih olmaz. 
Bu şartlardan başka bir de (ilim) şartı vardır. 

Yani halifenin âlim. olması şarttır. Fakat bu 
şartta ulemayı islâm iki 'kısma ayrılıyorlar. (Mu-
vakıf) da sarahaten beyan edildiği üzere cumhu
ru ulemayı ehli sünnete göre halife olacak zatın 
alelade âlim olması kâfi değüdir. Usul ve füruda 
müctehit derecesinde âlim olmak şarttır. Fakat 
Hanefiler bu hususta müsamahakâr davranıyor
lar Hanefilere göre müctehidolmak şart değildir, 
alelıtlak ahkâmı şeriatı ve mesalihi hilâfeti bil
mek kâfidir. 

Buralda (adalet) şartını biraz izaih etmek ik
tiza ediyor. Aldaletin ıstılahta liki mânası var
dır. Biri ilhkakı hak ve iptali batıl ananasıdır. 
İkincisi sirette istikamet manasınadır ki, (fisk) 
m ziddıdır. Bu ımakamda âdil 'dıcmuek, faısik Idie-
ğil demektir. Adaletin bu ikinci ananası birinci 
mânasından ieamdır. Önada şâmildir. Şu hal
de zalim ve gaJdldar bir inısan hilâfete ehlolaımı-
yacağı gibi fisküfücur ile ımüttaisıf olan ibir zat 
da hilâfete ehil değildir. Uklmayı İslâm zulüm 
ve itisaf ile muttasıf olan bir zatı halife yapmak 
dleınek, kurdu koyuna çoban etımek demektir di
yorlar. Bundan evvel (imamet hakkında Cenabı 
Hak ile İbrahim Aleyhislselâım arasında cereyan 
eden bir mükâle'mei imâneviyeyi Kuranı Kerim
den nakletmiştim. Onda kendi zürriyetinden (de 
iman yapılmasını nliyazeden Hazreti İbrahim'e 
ceva'ben Cenabı Hak (Lâ yenâlü aJhldîzzalimin) 
buyuruyor. Yani (benim ahldiü imametim, zalim
lere vâsıl olmaz) diyor. Zaten halife ve imam 
nasp ve tâyininde ımaksat zalimin zulmünü de
fetmektir. Yoksa nas ürerine znılmü (musallat 
etımek değildir. Bunun içindir ki. kâffei ule
mayı İslama göre zalim ve itisafkâr bir 'zatı ha
life intihabetmek caiz olmaz ve sonra irtikâbı 
zulmeden bir halifede bütün "ulemanın ittifakiy-
le azle müstehak olur. Hattâ başta İmamı Şafii 
olduğu halde mütekaddimini ş af üye göre millet 
tarafından azledilmemiş olsa bile kendiliğinden 
mıünazil -olur. Hanefiler (fitnei kıtal ve ihti
lâli 'melhuz değilse azledilmesi lâzım olur) di
yorlar. Bâzıları (fukarayı Hanife indinde adale
ti sıhhati hilâfetin şartı değildir. Binaenaleyh 
fasikm hilâfeti îmaalkerahe sahih okur) deımiş-
lerse de 'bu doğru değiMir, yanlıştır. İSafdrüşşe-
rianm deımin isımini ıziknettiğim (Taldililulûm) 
ıırida ve fukahai Hanefiyenin ısadrHişşeırlia deıre-
oeısimde muhakkiklerden olan ımieslbur Ubnihü-
ımamın (Müsayere) namındaki kitabındaki Sa
rahaten beyan olunmuştur ki, eimlmei Hane-
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fiye mdmde dahi (adalet) sıhhati hilâfetin 
şartıdır. Yalnız mülk 've saltanatın şartı değil
dir. Yani şimdi aşağıda zikreıdeceğim hilâfetin 
ikinci nevinin şartı değildir. Çünkü hilâfetin 
ikinci nevi hükümdarlıktan, saltanattan ibaret
tir. Bu ise intihap ve 'biat üzerine müesses de
ğildir. Kuvvet, kahir ve galebe üzerine anüfb-
tenidir. Bu makamda hilâfetle saltanatı biri bi
rine karıştırmamak lâzımdır. Hakiki hilâfet 
başka, suveri hilâfet, yani saltanat ve padişah
lık yine lbaşkadır., 

İkinci nevi hilâfete gelince : Buna hilâfeti 
süvariye deımişt'ik. Bu sureten ve za!hirıe n hilâfet 
şeklinde ise (de hakikatte hilâfet değildir Bel
ki mülk ve saltanattan tegallüp ve tasalluttan 
ibarettir, padişahlıktır. Bu ya şeraiti cami olma-
ımak veyahut kahr ve istilâ, deibir ve tegallüp 
tarikiyle istihsal olunmakla ıolur. Bütün muhak
kikini, ehlisünnetin müttefikan (beyan ettikleri 
'bir hakikattir ki, hulefayı Emeviye ve Abbasi-
yenin hilâfeti bu kabildendir. Çünkü bunların 
hilâfetleri milletin kendi arzu ve intiihalbiyle hu
sule gelmemiştir, kahır ve istilâ eefbliır ve tagal-
l'üp tarikiyle hâsıl olmuştur. 

Tarihî İslama âşinâ olanlarca ımalûmdur ki. 
'hulefayı Eımeviyenin irtikâ'bet'mıedikleri zulüim 
ve sefahet, evlâdı Peygamberiye reva görmedik
leri cevirüşenaet kalmamıştır. Devleti Abbasiye 
ise bütün bütün ızulüm ve itisaf, kahır ve tegal
lüp üzerine teessüs etmiştir. Yalına meşhur 
(Ebumüslimi Hıorasani) nin Hükümeti Emevi
ye taraftarlarından katil ve itlaf ettiği hufusun 
adedi 600 00O ne baliğ olmulştur. Hulefayı Ab-
basiyenin birincisi lolan (Seffah) MI amcası Ab
dullah bini Ali, Şam'ı istilâ ettiği zaman ahaliyi 
katliam etmişti birlikte taam etmek üzere da
vet ettiği eşraftan doksan kişiyi sapalarla öl
dürttü. Bâızıları henlülz can çekişmekte ve hırıl
tıları işitilmekte iken üzerlerine siofra kurdura
rak bilâ teessür taam etti ve Şam'da hulefayı 
emeviyenin kabirlerini açtırarak bulduğu naşla-
rı, kemikleri ihraf eyledi. Bu Abdullah'ın' bira
deri Süleyman Bini Ali de Basra'da Emevilerden 
elinle geçenleri öldürdü ve cesetlerimi sokaklar
da sürüttü. Sonra da meydanda bırakarak kö
peklere yedirtlti. En mute'be'r islâm tarihlerinde 
bu suretle muharrerdir. Hattâ Cevdet Paşa 
ımerhumun (Tevarihi hulefa) namludaki tarihi
ne bakarsanız sözlerimin sıtkmı teslim edersi
niz. 

Osmanlı halifelerinin ise saltanata olan hırs 
ve 'tamahlarından nice masum ve ibir günah şeh-
zahe kanı döktükleri malûmdur. Hulefayı raşi-
diın hazıeratı, Beytüknale ait olan emvali devlet 
ve millete (Mâlullalı) ve hukuku ammeye (Haık-
kul'lah) tesmiye ederler ve binaenaleyh alelu-
mum hukukun hüsnü ımuhafazasına son derece
ye kadar bezdi mukadderat eylerlerdi. Bunlar 
ise 'hukuku ımüslKmini ımüsadere ederler ve em
vali devleti şuna buna peşkeş çekerlerdi. Şimdi 
insaf edelim, 'böyle bir zulüim ve tegallübıe hilâ
fet denebilir mi? İslâmiyet ıgibi âli bir diii' böy
le saltanatı kah'ireyi ka'bül eder mıi? Adli mut
lak olan Cebanı Hak '(Layenalüahd'izzalimin) 
buyuruyor. Böyle kahir ve müstebit 'bir hükü
meti dini islâma nisbet ederek adına «Hilâfeti 
Mâmiye demek yâr ve ağyara karşı 'islâmiyet'i 
tahkir olur. Bu nevi 'hükümetler hilâfet değil 
Hazreti Risaletpenah efendimizin buyurdukları 
gibi ısırıcı saltanattan ibarettir. Onun İçindiırki 
Risaletpenah efendimiz gayi'bden haber 
vermek suretiyle bir mucize kabulünden 
olarak (Benden sonra tıilâ'fet otuz sene
dir, ondan soru a mülkü *adud olur) buyur-
'muşlairdır. Hakayıkı tarihiye de bunu müeyyid-
dir. Tarih tetkik ve tetebbu edilirse görülürki 
hakiki hilâfet Hulefayı Eaşidinin sionuncusu 
alan Hazreti Ali'nin vefatiyle veyahut Hazreti 
Hasan'in altı aydan ibaret bulunan müddeti 
iimaımetıyle hitam buluyor. Ondan sonra artık 
(Elhükmü limen igaleb) kaidesi cari oluyor. Söz 
kılıca, kuvvete intikal ediyor. Bu suretle Haz
reti Peygamberin (Mülkü Adud) tavslfiy'le ifa
de buyurdukları "hakikaten ısırıcı saltanatı ka
hire teessüs eyliyor. 

Burada istitrat kabilinden bir 'garibe zik
retmek isterim. Ulemayı teftazani namı ile meş
hur bir zat vardır ki cümlenizin bildiği bir zat
tır. Unvanından da anlaşıldığı Veçhile bü
yük bir 'âSîlimdir. Fakat tarihi Mâma ah
vali ulemanın teracümıüne hakkiyle vâkıf 
olmadığı anlaşılıyor. Bu zait (Şerhi akait) 
denilen kitalbında (Eimımei dinden ehli 
hal ve ukut ihulefayı abbajsiyeııin hilâfetinde 
ittifak etmişlerdi) Diyoırki doğru değildir. Ha
kikati tarilhiyeye külliyen ımugayirdir. Bilir
siniz ki imamı âzam Ebuhanife Hazretleri eim
ımei dinin en büyüklerindendir. 80 tarihinde 
tevellüt ve 150 tarihinde vefat etmiştir. Hem 
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devleti Emeviye, hem de Devleti Abbasiye za
manlarında berhayat buluyorlardı. Ne Hilâfeti 
Emeviyeyi ne de Hilâfeti Abbasiyeyi tecviz ve 
kabul etmemişti. Henüz Emevilerin lıükümran 
oldukları esnada Hazreti İmamı Hüseyinin oğlu 
Zeynelabidlnin mahdumu ve elyevm Yemen kıta
sında bulunan (Zeydiye) fırkasının imamı 
meşhur (İmamı Zeyl) Hazretlerine biat olunma
sına elaltmdan fetva verdirdi. Onun için Emevi-
ler zamanında Irak Valisi ve Kumandanı olan 
meşhur (İbnihüreyre) tarafından darp ve hap-
sedilmiştli. İbnihüreyre her gün müşarünleyhi 
hapsaneden çıkararak alâmülainnas kırbaçla 
darbeder ve sonra yine hapseylerdi. Abbasiler za-
ananmda da müşarünileyh İmamı Âzam Hazret
leri Hazreti Hasanın evlâdından (Nefsizekiye) 
denmekle mâruf Mahmud Mehdiye muavenet ve 
biat olunmamasına ve zekât, ağnam ve aşar gibi 
şer'i vergilerin ona verilmesine gizli gizli fetvalar 
verirdi. Bunun içindir ki Abbasilerin İkinci Ha
lifesi olan (Ebucafer ve Mansur) tarafından 
hapsedilmiş ve nihayet hapsane derununda vefat 
eylemiştir. 

Fükahayı Hanefiyenin şeyh ve üstadlarından 
ve usulü fıkıh imamlarından (Husas) lâkabiyle 
Şehri Teşar İmamı Ebubekir Raızinin (Ahkâmül-
fkuran) namındaki tefsirinde ve Fahreddin Ra-
zinin Tefsiri Kebirinde ve meşhur (Tefsiri Keş
şaf) da demin zikrettiğim (lâyenalü ahdüzzali-
min) âyeti oelilesinin tefsirinde bu suretle mu
harrerdir. Keza büyük müctehitlerden her biri 
İmamı Âzam giıbi bir mezhebi fıkıh (sahibi olan 
Süfyan ıSuri İbnicerih ve Ubadibni Kuşeyr gibi 
eazımı ümmet dahi zikrolunan Mansur tarafın
dan hapsedilmişlerdi. Mezhebi Malikin müessisi 
İmamı Malik Hazretleri yalnız dayak yemekle 
'kurtulmuştu. Fakat darbın şiddetinden kolu çık
mıştı. Şu hakayiki tarihiye meydanda en mevsuk 
ve muteber tefsir ve tarih kitaplarında mevcut 
iken Ulemayı Taftazaninin (Eimmei dinden ehli 
hal ve ukud hilâfeti Abbasiyenin sıhhatinde 
iktifat etmişlerdi) tarzında idarei kelâm etmesi
nin hiçbir kıymeti ilmiyesi yoktur. Bunu bilâ-
tereddüt ve bimuhaba söyliyebilirim. 

Vakıa İmamı Eibuyusuf ve İmamı Muhammed 
gilbi ınüşarünilevh İmamı Âzam Hazretlerinin 
talebesi olan Eimmei Hanefiye, Abbasiler zama
nında kadılıklar kabul etmişlerdi. Hattâ İmamı 
Ebuyusuf Bağdat'ta Hulefayı Abbasiyeden Meh

di, Hadi, ve Harunu Reşit zamanlarında kadı-
yülkudatlik vazifesini ifa etmişti. Fakat bu key
fiyet onların hakiki hilâfetini tasdika delâlet et
mez. Çünkü bilcümle kötü bir Hanefiyede sa
rahaten zikrolunduğu üzere Eimımei Hanefiye
nin içtihadatına göre zalim ve fasik bir padişah
tan kadılık ve valilik gibi memuriyet kabul et
mek zarurete binaen caiz ve sahih olur. Yalnız 
bunda zulme ve haksızlığa alet ve vasıta olmamak 
şarttır. İşte bu fikir ve içtihada melbnidir ki, 
ulemayı islâm Melûk ve Saîatünin kadılıklarını 
ve sair memuriyetlerini deruhde etmişlerdir. Hu
lâsa gerek Hulefayı Emeviye ve gerek Hulefayı 
Abbasiye hakikatte halife değildirler, sultan ve 
padişahtırlar. Onlara halife ıtlak olunmaması 
beynennası örf olmasındandır. Tefsiri Keşşafta 
demin zikrolunan ayetin tefsirinde Hulefayı 
Emeviye ve Abbasiye hakkında (Gâsıp ve müte-
gallibtirler, kendi kendilerine halife ismini takın
mışlarıdır) diye mezkûrdur. Hattâ demin ismi ge
çen (Müsayere) namındaki kitapta sarahaten zik-
rolunduğu üzere meşayihi Hanefiyenin bir 
kısmı Ashaptan Muaviyeye bile halife demiyor
lar, mülk ve sultan diyorlar. 

Efendiler, kendi kendimizi aldatmıyalım. 
Âlemi islâmı biz hiç aldatamayız. Onların içinde 
birçok ulema vardır. Kâffesi buffün bizden âlim
dirler. IKütübü Islâmiye ellerindedir. Onlar hi
lâfeti islâmiyenin ne demek olduğunu bilmezler 
mi? Hind uleması, Mısır uleması, Yemen uleması, 
Neoed uleması, Kürdistan uleması halifenin Ku-
revşten olması lâzımgeleceğini bilmezler mi efen
diler? Bu savdığım yerlerin hiçbir âlimi bizim 
•padişahlarımızın halifeliğini din nofctai nazarın
dan kabul etmez. Mısır'da, Hindistan'da, Kürdis-
tan'da hilâfetten bahsedildiği vakit bunun ciddî 
olduğuna manıyormusunuz? (Bravo sesleri) 

Onların uleması hiçbir zaman bizim padişah
lara halife dememiştir. Kitapları meydandadır. 
Gafillerin en muteber kitabı olan (Müntacı 
nîıvî) elde mütedavildir, matbudur. Bütün 
safii medreselerinde, bütün şa'fii ulemasının elle
rinde hürmetle, ihtiramla tedavül etmektedir. 
Ona bakınız! Şafiilerce bizim padişahlara halife 
denip denrriiyeceğini anlarsınız. Maliki ve Han-
belî kitaplarına ĉ a bakınız onların da bizim pa
dişahlara ne dediklerini görürsünüz. Hattâ bi
zim Osmanlı Ulemamız bile kendi padişahlarına 
halife dememişlerdir. Fukahayı hanefiyenin üs-
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tatlarından ve Türkistan'ın en büyük ulemasın
dan înıamı Necmeddiıı Ömer Nesefi denilen, bir 
zat vardır. 537 tarihinde Semerkant'ta vefat et
miştir. Bu pek büyük bir fakih olduğu için ken
disine (Müftüssakaleyin) denilmişti. Bu zatın 
pek çok kitapları vardır. Mezhebi hanefide imam
dır. Bunun itikadiyata dair (Akaid; nefsiye) 
namı ile küçük bir kitabı vardır ki sekiz yüz se
neden beri mezhebi hanifiyenin cari olduğu bü
tün şark medreselerinde tedris olunur. Hattâ bu-
•güne kadar İstanbul medreselerinde Fatih medre
selerinde dahi tedris edilegelnLİştir. işte o kitapta 
ve diğer bilcümle kütübü islâmiyede imamın Ku-
reyşten olması meşrut olduğu ve başkasının ima
meti caiz olmıyacağı mutlak ve katî bir lisanla 

beyan ediliyordu. (Velayecüzü mingayrihib) de
niyor. Onun içindir ki demin ismini zikrettiğim 
ülemai teftazani şerhi akaidinde (Hulefayı Abba-
siyeden sonra hal müşküldür) diyor. Şu halde 
bu eşkâli ref etmek için ne yapmak lâzımdır? Ne 
demelidir ki bu eşkâl mürtef'i olsun. Bu husus
ta söylenecek şudur : Şeraitini cami bir zat bu
lunmadığı surette halife nasb ve intihap etmek 
kaziyesi vacibolmaz. 

Şimdi burada gavet kuvvetli bir itiraz vârido-
lur. Denilebilir ki, müslümanlar üzerine bir imam 
intihap ve nasbetmek vaciptir. Bu bapta icmaı 
ümmet vardır. Bütün ulemavı islâm imam nas
binin vüeubunda ittifak etmişlerdir. Buna ne ce
vap vereceksin? Bu sual hakikaten pek kuvvetli 
bir sualdir, işin içine (tema) girince kendi tara
fımızdan ne sövlense fayda vermez. Hiç kimse 
dinlemez. Çünkü lema en kuvvetli delil addolu
nur ve tarafınızdan ne denilecek olsa bize ceva
ben iomaı akdeden ulema, ısenden daha iyi bilir 
denilir. Şu halde buna nasıl cevap vermelidir? 
Bunun cevabını Şafii ulemasının en büvük mü
tehassıslarından Alılame Uddadin vermiştir. Bu 
zatın (Mevakıf) namında gayet muteber bir 
kitabı vardır. Ehli sünnetin itikadiyatınıa dair
dir. Büyük bir kitaptır. 'İstanbul'da matbaai 
âmirede üç eilt üzerine tab'ı edilmiştir. Bütün 
ulemayı isliâmm elinde hüccet ıgiıbi tutulur ve 
nıünderecatı senet ittihaz olunur. Bu kitabın 
imamet bahsinde bu sual kendi tarafından 
iıradolunduktan sonra ona eevaben demin dedi
ğim. 'gibi (şeraiti, imameti cami bir ızat bulun
madığı surette ehli islâm üzerine imam nasbet-
mek vacibolmaz) diye mezkûrdur. Böizümün 

sıhhatine inanmak istemeyenler Ibu kitaba mü
racaat etsinler. 

Fakat bu surette memleket anarşi, millet 
ihtilâl içinde kalmaz mı? Evet, millet vefdavi 
o.ir surette başıboş kendi haline terk edilir, Hü
kümet tesis edilmezse şüpesiz memleket anar
şi ve millet ihtilâl içinde kahır. Lâkin sahibi 
muvakıfın maksadı bu değildir. Şeraitini ca
mi, hakiki halife mânasına bir imanı nasbi 
mümkün olmadığı surette artık o .mânada 
imam 'nasibinin -vücudu sakıt olur demek isti
yor. Bundan hükümet tesisine de lüzum yok
tur mânası çıkmaz. Maksadı (şeraiti hilâfeti 
cami, ıbir imam nasbi müteaızzir olduğu surette 
yine hükümet tesisi vacibolur. Fakat artık ona 
hilâfet reisi hükümete de halife mânasına 
imam denmez ve bundan dolayı milleti islâmi-
ye günahkâr olmaz) demektir. Nitekim bundan 
evvel ismi geçen Sadrüşşeria (Tadililulûm) 
'randa şeraiti hilıâfatı tadadettikten sonra şera
itini cami, hilâfetin - Hadisi Şerifte beyan olun
duğu veçhile - otuz senede tamam olduğımu, 
ondan sonra riyaseti 'dünyeviye ve tegallü-
biyeden ibaret olan mülk ive saltanat teessüs 
ettiğini beyan ediyor ive sorara '«ışu ıziknolunan 
şeraiti hilâfetten zaruretin ıskat ettiği şartalar 
sakıt olmuştur kezalik zamanımızda Kureyşlik 
şartı da sukut etmiştir» diyor ve bu sözü söyle
dikten sonra (fefcâmu melunine inmema sekâîü 
abzû vektilü taktilâ) ayeti celilesini iktibas edi
yoruz ve bu suretle şeraiti hilâfeti cami ol-
mıyan Melûk ve ıSalatine şiddetle hücum edi
yor. 

İşte şu izahatımdan hilâfeti hakikiye • ile 
hilâfeti suveriyenin neden ibaret olduğu tama-
miyle anlaşılmıştır sanırım. Hilâfeti hakikiye 
asıl hilâfettir İd Hulefayı Raşidine mahsus ve 
münhasır idi. Geldi geçti. Hilâfeti suveriye ise 
Hulefayı Raşidinden sonra ıgelen halifelerin hi
lâfetidir ki, saltanatı kalhireden başka bir şey 
değildir ve seran ıgayet mezmümdür. Hilâfeti 
hakikıyede halife. Rasulü Ekrem Efendimizin 
eserine iktifa ile peyıgamlberane bir hayat ida
re ve pederane bir siyaset takibedecek, elinde 
Haareti Kuranmeşali hidayet >ve rehberi hare
keti olacak, kalbinde Allah korkusu onu her 
halûkârında adaletten ayrılmıyacak, mansup 
ve .memuriyetleri birer emaneti ilâhiye addede
rek ehlini bulup ona tefavvuz edecek, hukuku 
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müsîiminm ziyama ve emvali beytülmalin zer- I 
re kadar israfına msydan vermiyocek, islâmi-
yetin inkişaf ve tealisi ve ehli islâmm saadet 
ve terakkisi neye mütevakkıf ise onu istihsale 
bezli mukadderat eyliyecek. Şimdi zamanımız
da böyle bir hilâfeti hakikiye tesisi kabil mi
dir. 

Hazreti Ebubekiıri Sıddık, makamı hilâfete 
intihab olunduğu zaman menbere çıkıp Cenabı 
Hakka hamdü sena ettikten sonra şu hutbeyi 
iradetmiş idi. (Ey nas ben sizin üzerinize ülü-
lemr oldum. Halbuki ben sizin en hayırlınız de
ğilim. Eğer iyilik edersem bana zahir olunuz. 
Eğer fenalık edersem beni doğru yola sevk celi
niz. Doğruluk emanettir, yalancılık hiyanettir. 
Sizin zayıfınız indimde kavi demektir ki, hak
kını zalimden alıyorum. Kaviniız de indimde 
zayıftır ki, ondan mağdurun hakkını istihsal 
ederim hiçbiriniz cihadı terk etmesin, cihadı 
terk eden kavm zelil olur. Ben Allaha ve Resu
lüne itaat ettikçe sizde bana itaat ediniz. Şayet 
ben Allah ve Rasulünc itaat etmezsem siz de ba
na itaat etmeyin. Kalkınız namaza rahmekü-
mullah) . 

Hazreti Ebubekir irtihalinde hiçbir nakit 
mevcudu çıkmamıştı. Beytülmâlden takdir olu
nan nafaka ile orta halde yaşardı. Emvali emiri-
yeden nezdinde bir köle ile bir deve ve bir de 
kaftan vardı. Hali intizarında kerimesi ümmül-
müminin Hazreti Ayşcyi çağırarak, «Biz halife 
edalıdan beri milletin dirhem ve dinarını yeme
dik, (yani parasını yemedik) kaba ve bayağıta-
amlarım yedik ve katı elbiselini giydik. (Yani 
takdir olunan nafaka) bu köle ile bu deve ve kaf
tan benim malım değil, beytülmali müsliminin-
dir. Ben masalihi müslimin ile meşgul olurken 
onları kullanırdım. Size müverris olmaz vefa
tımda üçünü do ömerc gönder» diye vasiyet et
miştir. 

'Hazreti Ayşe bermucibi vasivet onları Haz
reti örneğe gönderinec Hazreti Ömer, «Ya Ebu
bekir, kendinden sonra gelenleri zahmete sok
tun, müşkül bir mevkie koydun» diyerek ağ
ladı» ve «Alın bunları beytülmale teslim edin», 
dedi. Bunun üzerine hazırı bilmeclis olan Ab-
durrahman Bini Avf, «Sübhanallah, bir köle ve 
bir deve ile be? dirhemlik köhne kaftanın ne 
•değeri olabiliri Emr etseniz de onları Hazret i Ay-
seye iade etseler.» deyince Hazreti Ömer, «O 
Ömerîn zamanında olamaz.» cevabını vermiştir. 

Hazreti Ömer de eyyamı hilâfetinde, Hazreti 
Ebubekir gibi beytülmâlden takdir olunan yev
mi nafaka ile geçinirdi ve ekvatı yevmiyesini 
pek dar tutmuş olduğundan ailesi müzayaka çe
keldi. Diğer ashabı istihkaka ise kendi istihka
kından fazla verirdi bir gün hutbe okumak için 
menbere çıktığında üzerindeki elbisenin oniki 
yerinde yama görülmüştü. Geceleri Medinei Mü
nevvere sokaklarında tabusabah bekçi gibi do
laşır. Bizzat şehrin asayişini muhafazaya çalışır
dı. Hattâ kapalı olup olmadıklarını anlamak 
için kapıları yoklardı ve «Fırat Nehrinde bir 
oğlak boğulacak olursa korkarım ki. ya^ın Ce
nabı Hak beni ondan mesül tutar.» diyerek ağ
lardı. Mesuliyet hissi ve Allah korkusu kalbin
de o kadar yer etmişti ki, ara sıra, «Yarabbi. 
memaliki islâmiye pek ziyade kasbi vüsat etti. 
Her tarafta adaleti ilâhiyeni neşir ve tevzi et
mek benim için müteazzir oldu,, artık bu bârı 
mesuliyete tahammül edemiveceğim, ruhumu 
kabzet» diye dûa ederdi. İrtihalinde medyunen 
vefat ettiği için emvali satılıp borçları tesviye 
olunmuştu. 

Hazreti İmamı Ali de geceleri biri Beytül
malin, diğeri kendisinin pa-asiyle alman iki 
mum bulundururmuş. Mcsalihi milletle meşgul 
olurken Beytülmalin mumunu kullanırdı. Fakat 
o sırada kendi şahsî işiyle iştigal cde?ek veya
hut nezdine biri gelip hususi mükâlemeye baş-
lıyacak olursa derhal o mumu söndürür, kendi 
parasiyle alman mumu yakardı. Hazreti Osman 
ise serveti zatiyeye malik olduğu için masarifi 
hilâfet namiyle beytülmâlden hiçbir şey almazdı. 

İşte hakikî hilâfet böyle olur. Halife diye de 
böyle zatlara denir. Zamanımızda böyle halife 
bulmak mümkün müdür? Mümkün olmayınca 
halife aramanın mânası kalır mı? Sözlerimin 
mukaddemesinde de söylemiştim ki, şerişerif 
nazarında hilâfetten maksat Hükümettir. Bir 
Hükümeti âdile tesis etmektir. Kuranı Kerimde 
Emrü Hükümette usulü idare olmak üzere bize 
meşvereti tavsiye ediyor, (ve emrühüm şûra bey-
nehüm) diyor. Bizim de bugün mümkün oldu
ğu kadar tesis etmek istediğimiz usulü idare, 
meşverettir. Hükümeti meşveret esası üzerine 
tesis etmek istiyoruz ve hattâ ettikte. Bu usulü 
idare tahsini ilâhiye mezhar olduğu halde daha 
ne istiyoruz, başımızda heyülâ gibi bir halife bu
lundurmanın ne mânası vardır? 
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İşte efendiler, hilâfet meselesinin İlmi Eelâm 

yani itikadiyet noktai nazarından mahiyeti şeri-
yesi budur. Bunu bu suretle bilmek, halkı ten
vir etmek, hakikati bildirmek lâzımdır ve böyle 
bir zamanda bizim için bir farizadır. (Alkışlar) 
hakikaten bâzı zatlar var. Meselâ bizim muh
terem Gümüşane Mebusu Zeki Bey, Muhterem 
Kastamonu Mebusu Halid Beyefendi Hazretleri 
gibi. Dahilde ve hariçte daha birçok zevat bu
lunabilir ki bu meselede tereddütleri vardır. 
Endişelerinde samimiyet olduğunda hiç şüphem 
yoktur. Kendilerini takdir ve tebcil ederim. 
Sözlerinde başka bir gaye, başka bir mak
sat yoktur. Endişeler, pek tabiî bir endişedir. 
Çünkü mesele pek büyüktür. Azim bir inkılâp 
geçiriyoruz. Kendilerim mazur görürüm. Hiç 
şüphe etmem ki meseleyi olduğu gibi bildikleri 
zaman o endişeleri zail olur. Onlar da kemali 
itidal ile bizim noktai nazarımıza iştirak eder
ler. 

Muhterem Halid Beyefendi «Ben meselenin 
ciheti şeriyesine karışmam. Ciheti siyasiyesini 
düşünüyorum» dediler. Yâni meselenin ciheti 
siyasiyesinden endişe ettiklerini söylediler. Bu 
bapta da bir iki söz söylemek isterim. Kimsenin 
kanaatini suiistimal etmek istemem. Söyliye-
ceğim sözler sırf benim şahsi kanaatimdir. Bunu 
yani hilâfet meselesinin ciheti siyasiyesini ben 
de çok düşündüm. Geçen seneden beri bâzı 
matbuat da bundan bahsetti. Zannolunuyor ki 
biz hilâfeti lâğvedersek Mısır'da, Hindistan'da 
ve diğer islâm memleketlerinde pek fena tesir 
yapacak. Bu bence pek boş fikirdir. Emin olun 
efendiler, bunun âlemi is'lâmda hiçbir tesiri 
olamaz. Evvelce de söylediğim gibi âlemi islâ-
mm uleması kimin halife olacağını ve nasıl 
halife lâzımge'leceğini bizden iyi bilirler. Âlemi 
islâmm bize olan muavenetini bilmiyorum, haki
katen var mıdır? Efendiler beş on lira vermek
le ona muavenet denmez. Vaktiyle İstanbul'da 
cihad fetvası ısdar olunduğu zaman âlemi islâm-
dan hiçbir saclayı icabet sâdır olmadı. Irak'ı, 
Suriye'yi, ve hattâ güya makam hilâfet addo
lunan İstanbul'u işgal eden ordular Hindistan'ın 
Müslüman askerlerinden mürekkep idi. Beni 
Ürbiyan hanında bir odaya kapıyarak başım
da nöbet bekliyen Müslüman Hint askeri idi. 
Refikam ve çocuklarım ziyaretime geldiği zaman 
onlarla benim arama girerek elinde hançerle nö
bet bekliyen Müslüman Hint askeri idi. İçimiz-
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de şeyhülislâmlık etmiş olan zat da beraber Mal-
ta'da esir yaşadığımız zaman âlemi islâmm hiç
bir tarafından bize desti muavenet uzatılmamış
tı efendiler. Kendimizi aldatmıyalım, hakikati 
olduğu gibi görelim ve görmiyenlere de göste
relim. Evet, âlemi islâmm bize ve bizim onlara 
muavenet etmemiz lâzımdır, hattâ vaciptir. Bü
tün efradı islâmiyenin de yekdiğerine elden gel
diği kadar muavenet etmesi vaciptir. Fakat 
bu hilâfet meselesi değil, hilâfetten dolayı değil, 
uhuvveti diniye meselesidir. 

Müslüman'lar birbirinin kardeşi olduğundan
dır. Kuranı Kerim (İnnemelmü'minine uhuvve
ti) buyuruyor. Yani müminler biribirinin kar
deşidir diyor. İşte Âlemi İslâm üzerine bize 
muavenet etmek bu uhuvveti diniyeden dolayı 
vaciptir. Yoksa bir zatın halife namiyle heyülâ 
gibi bir makamda oturmasından dolayı değildir. 
İslâmiyette insanlar hakkında kutsiyyet yoktur. 
İs'lâmiyette öyle hıristiyanlıkta olduğu gibi ru-
haniyet yani Hükümeti ruhaniye yoktur. Kezalik 
İslâmiyette ne teşkilâtı diniye, ne de teşkilâtı 
idariye yoktur. Şeriatı İslâmiye, teşkilâtı dini
ye tesis etmediği gibi teşkilâtı idariyeyi de Üm
meti İslâmiyeye terk etmiştir. İslâmiyet, mu
kaddes olarak yalnız bir şeyi tanır ki, o da (Hak) 
tır. Mukaddes olan yalnız hukuktur, (Plak) 
tır. Cenabıhakkın isimi de (Hak) tır. Kutsi
yet de ondadır. Bâzı dinlerin bâzı eşyaya verdi
ği kutsiyeti İslâmiyet vermemiştir. Hele insan
lara hiç kutsiyet vermemiştir. Zerre kadar ver
memiştir. Peygamberlere bile kutsiyet verme
miştir. Hazreti Peygamberin en büyük duası, 
(Allahümme erineleşyaye kema hiye) duası idi. 
Mânası; (Yarabbi bize foakayıkı eşyayı olduğu 
gibi göster.) demektir. Diğer bir duası da (Alla
hümme lâtecal kabri ve senen yûbed) duası idi. 
Mânası; (Yarabbi benim kabrimi ' tapılır put 
yapma) demektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ya§a 
hocam yaşa. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Şimdi size sorarım, böyle bir dini âli birtakım 
eşhası halifedir diye başınıza oturtmak ve ona 
taparcasına birtakım kutsiyet vermek kabul eder 
mi? Buna imkân yoktur. İslâmiyet bundan mü
nezzehtir, mütealidir. Bu birtakım iğfalâttan, 
devri ;istibdatta saltanatların yapmış oldukları 
mezalimi setr için müstebit hüMmdarların et» 
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rafında bulunan riyakâr eşhasın kasden vuku-
bulan telkinatmdan ve birtakım cahil ve safdil 
zevatın yanlış telâkkiyatmdan neşet etmiş ve 
giderek umumi bir fikir haline gelmiş bir hu
rafedir. 

Elhasıl Müslümanların birbirine muavenet et
meleri bir lâzimei diniyedir. Bu tesanüt dinî ve 
içtimai kaziyesidir. Müslümanlar eczası birbirine 
kenetlenmiş bina gibidir. Yekdiğerini tutarlar, 
birbirlerinden ayrılmazlar, mealinde bir hadisi 
şerif vardır ki, Ehli İslâm arasındaki tesanü-
dün derecei lüzumunu gösterir. Bu bapta daha 
pek çok hadisi şerifler vardır. Her biri bir düs
turu ahlâki ve pek yüksek vecizei içtimaiyedir. 
Onun için Hind'in, Mısır'ın. Afgan'ın, Türkis
tan'ın ve diğer âlemi İslâmm bize ve bizim on
lara irtibatımız hep bu tesanüdü diniyeden mü
tevellittir. O zavallılar da kendilerini .esaretten 
kurtarmak için bir mededgâh, bir el arıyorlar. 
(Bravo sesleri) işte bunun içindir ki biz Hilâfe
ti ilga etsek de, etmesek de onlar daima ellerin
den geldiği kadar bize muavenette devam ede
ceklerdir ve etmeleri lâzımdır. 

ALÎ ŞUURİ B. (Karesi) — Evvelce neşret
miş olduğunuz risalenizde Hilâfeti vekâletle ta
rif ediyordunuz. Hilâfet bir nevi vekâlettir. 
Halife milleti îslâmiyenin vekilidir, diyordunuz. 
Bu noktai nazarınızdan feragat mi ettiniz? 

ADLİYE VEKİLt SEYÎD B: (Devamla) — 
Hayır, o noktai nazarımdan feragat etmedim. 
Fakat bendeniz pek uzun gidecek diye bu mesele 
hakkında bütün bildiklerimi söylemek istemiyo
rum. (Söyle, söyle, dinleriz sesleri) Mademki 
istiyorsunuz o halde ben de söyliyeyim. Fakat 
sabrınızı suiistimal ediyorum, sözlerim biraz da
ha uzayacaksa da meselenin pek büyük ehemmi
yeti olduğundan af finizi temenni ederim. (Söy
le, lezzetle dinliyoruz sesleri) 

Evet Ali Şuuri Beyefendi, Hilâfet «bir nevi 
vekâlettir. Milletle Halife arasında akdedilmiş 
olan vekâletten başka bir şey değildir. Millet mü
vekkil, Halife onun vekilidir. 

Halife ve intihap Ve ona biat etmek demek 
akdi vekâleti icabetmek demektir. Bilirsiniz ki, 
her akit, her mukavele tarafeynin icap ve ka
bulüyle münakit olur. İşte hilâfet de bir akit 
ve bir mukaveledir. Hem ide 'bütün fukahanm 
bilittifak beyanatı veçhile akdi vekâlet nevin-
dendir. Hakkında kaidei vekâlet ahkâmı cari 

olur. Çünkü efendiler, defaat ile arz etmiştim 
ki, hilâfet mahiyeti sedyesi itibariyle Hükü
met demektir. Bilirsiniz ki, Hazreti Peygamber, 
'bir taraftan ahkâmı şeriyeyi vaz'ede, teşri eder, 
diğer taraftan da 'bizzat o ahkâmı icra ederdi. 
Etrafa valiler, kadılar, kumandanlar nasp ve 
tâyin eylerdi ve muharebelerde bizzat Başku
mandanlık vazifesini ifa ederdi. Hattâ pek güzel 
bilirsiniz, (Uftıud) gazasırida yanağımdan yara-
lanımıştı. Bu ahval ise söylemeye hacet yok ic
rayı Hükümet demektir. Onun içindir ki, hilâ
fet de Hükümet demektir. Fakat gerek asrı 
saadet 'de ve gerek sonraları Hükümet tâbiri 
muştalan olmamıştı. Hükümet kelimesi lügatte 
hâkim, olmak, emir ve menetmek, tahakküm et
mek demektir. Seran pek makbul 'bir şey değil
dir. Onun için ol vakitler Hükümet tâbiri kul
lanılmamış, onun yarine hilâfet tâbiri istimal 
edilımişt'ir. Fukahai Hanefiyenin ımüteehhirinî 
'meyanında İbni Hiiımaım namında bir zat vardır 
ki, müçtehit derecesin/de büyük bir fakihtir. Si
vas'ta doğup İskenderiye'de yetişmiştir ve ora
da neşri ulûm ederek gayet feyyaz eserler vücu-
de getirmiştir. Dokuzuncu asrı 'hicrî ricalinden-
dir. Bunun ilmi kelâma yani itikadiyata dair 
(Müşavere) namında bir kitabı varıdır ki, mat-
'budur. Bundan evvel de birkaç kere ismini 'zik
rettim. İşte o Kitapta iımaırmet ('niye istihkakı ta
sarrufu âmme alclmüslimin) diye tarif olunuyor. 
Yani imamet, tâbiri «diğerle hilâfet Müslüman
lar üzerine tasarrufu âraıme istihkaktır deniyor. 
İste 'hilâfetin fıkıh yani ilmi hukuk noktalı naza
rından tarifi budur. İlmi itikat kitaplarında /hilâ
fet daha doğrusu imamıet başka suretle tarif 
'olunur. (Umuru diniye ve dünyeviye Hazreti 
Peygamberden halef olarak Müslümanlar üzerin
de riyasettir) diye tarif olunur. İbni Hümâm 
büyük fakih olduğundan (imamet) i fıkıh ve 
hukuk noktai nazarından tarif -etmek istemiş. 
onun için imamet Müslümanlar üzerine tasar
rufu âmme istihkaktır demiştir. İşte efendiler. 
imametin, tâbiri diğerle hilâfetin en güzel ve en 
doğru tarifi budur. Tasarrufu âmme istihkak
tır diyoır. 'Taaıgrrufu âım deimek bütün Müslüman
lara şâmil olmak üzere onların umuru âmime ve 
ımüşterekesinde tasarruf demektir ve bunu li
sanı fıkıhta yani hukuku Islâımiye ıstılahatmda 
(velayeti âmme) deniyor. Velayet ne demektir? 
Ve tasarrufu âmme istihkak ne suretle hâsıl 
olur? Alelûmuun Müslümanlar üzerinde tasarmı-
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fü âmırite müstehak 'bir kimse var mıdır? Bun
ları izah etmek lâzım geliyor. Rica ederim me
sele 'derinleşiyor. Gayet ilmî bir safhaya giri
yor dikkatle ıdinlcminiz lâzım gelir. 

(Velayet) i ulemayı îslâm (tenfizülkavle alel-
gayrü şae ev ebâ) diye tarif ederler. Mânası 
ister muvafakat etsin, ister etmesin başkası üze
rine söz geçirmek demektir, İşte velayetin mâna-» 
sı bıJdur. Şu halde şeraiti Islâmiycye nazaran 
böyle ister muvafakat etsin, ister etmesin baş
kası üzerine söz geçirmek hakkını haiz kimse 
var mıdır? Bu cebren söz geçirmek demektir ki. 
tahakkümden başka bir şey değüdir. Tahak
küm seran caiz midir ? Evet bir kimsenin diğeri
ne cebren söz geçirmeye kalkışması gayrim cini 
olursa ona tahakküm denir, togallüp denir ve 
nihayet saltanat denir. Fakat meşru olra.ıa iste 
o vakit ona velayet denir. Şimdi 'bu meseleyi 
'bir mukaddeme ile izah edeyim. 

Muhterem efendiler, Hukuku îslâmiyece üç 
hak. vardır ki bu üc hakka her ferd müsavatı 
tâmme üzere mâlikt'ır ve üçü de lâyiitcgayyer-
dir ve lâyütczelzel haklardır. Birincili hakkı 
hürriyet, ikincisi hakkı ismettir ki biz şimdi 
buna masuniyeti şahs'ye ıtlak ediyoruz. Nef
sin ve arzın masumiyet ve masuniyeti demek
tir. Üçüncüsü de hı'kkı mülkiyettir, iste bu üç 
hak isiâmiyetin hukuku esasiyesindendir. Di
ğer bütün hukuk bu üç haktan tcvcllüdedcr. Bu 
üç hak bütün hukukun anası ve menşeidir. 
Zamanımızda mütemedd'ın memleketlerin hu
kuku esasiyesi de bu üç hak değil midir? Evet, 
evedir ama biz bu hukuku esasivcvi bu-TÜn 
değil, Ü300 sene evvel öğrenmişiz. Lâkin maat
teessüf hiibâfet nâmı altonda sonra gelen müs
tebit hükümetler bu hukuku esasiyeye hakkiy-
le riayet ctmeminlcrdir. 

îslâmiyctte hiçbir ferdin diğer fert üze
rinde kendiliğinden bizatihi hakkı velayeti 
yoktur. Hiçbir kimse diğerin cebren söz geçir
mek hakkını haiz değildir. Hiçbir fert diğeri-
no öyle cebren şunu yap, bunu yapma, şura
da otur, oıaya gitme diyemez. Herkes hürdür, 
istediği yerde oturur, kalkar, istediği g'bi ha
reket eder. Başkasın zarar iras etmedikçe kim
se ona karışamaz. Kczalik herkesin nefsi, ar
zı muhterem ve taaruzdan mâsundur. Hakkı te
mellükte böyledir. Herkesin malı, mülkü taaruz
dan mâsundur. Herkes, kendi mal ve mülkün

de dilediği gibi tasarruf eder. Gayra zarar ver
medikçe hiçbir kimsenin müdahale etmeye hak
kı yoktur. Herkes hukukça müsavidir, öyle 
sınıf imtiyazları, zadegânlık usulü gibi şey
ler yoktur. İslâmiyet tam mânasiyle demok
ratik bir dindir ve hiçbir kimsenin imtiyazını 
kabul etmez. Kuranı Kerim (İn ekrameküm 
indellahe ittekaküm) buyuruyor. Yani (Allah 
indinde sizin en mükerrem olanınız allahtan 
en çok korkanımzdır) diyor. İşte bunun için
dir ki büyük, küçük şerif ve vad'i herkes naza
rı ilâhide müsavidir. Allahm indinde en mak
bul ve mükerrem olan zat, kimin oğlu olur
sa olsun Allahtan en çok korkan zattır. Bu
nun içindir ki islâmiyette IrJçbir kimse şahsi 
imtiyazından mütevellidolmak üzere diğer bir 
fert üzerende cebren söz geçirmek, ona emir vo 
nehi etmek hakkını haiz değildir. 

İslâmiyette yalnız bio* zatın diğeri üzerin
de velayeti, cebren söz geçirmek hakkı var
dır ki o da babadır. İşte yalnız babanın evlâ
dı üzerinde söz geçirmek hakkı vardı ki ve
layettir. Baba çocuğun velisidir. .Bu velayet 

babanın babalık vasfından mütevellittir ve ço
cuk hakkında şevkâti kâmüoye mâlik oldu
ğundandır. Ortada bir çocuk var. Bakılmak 
(ister. Ke^dis'mo irsen intikal eden emvali si
yan e t edilmek lâzım. Çocuktur, kendine baka-
maz ve emvalini sıyanet edemez. Buna kim ba-
kacr.k ve emvalini kim siyan ot edecek? Şeriatı 
islâmiye çocuğa bakmak, tâbiri diğerle ço
cuk üzerinde velayet hakkına haiz olmak hu
susunu çocuk hakkında en ziyade şevkâte mâlik 
olan, herkesten ziyade onun nefi ve hayrinı dü
şünecek olan zata veriyo^ki o da babadır. İste 
babanın bu. velayetine zâtiye deniyor. Babanın 
zâtından übuvvet' vasfından neşededen bir ve
layettir. Babadan başka ve baba hükmünde 
olan büyük babadan başka hiçbir kimsenin 
diğer fert üzerinde böyle velayeti zatiyesi 
yoktur. Herkesin kendi nefsinde ve emvalinde 
velayeti, tâbiri diğerle hakkı tasarrufu var
dır. Onun bu velayet ve tasarrufuna kimse 
karışamaz. İste bu esasa binacndjr ki (Her kim
se kendi âleminin padişahıdır) denir. Bir zat 
di"cr şalvs hakkında velayete ve hakkı tasar
rufa malik olabilmek için mutlaka o şahıstan 
veblvet hakkını ahzetmesi lâzımgelir. Meselâ 
bir kimse diğerinin bir malını başkasına sata
bilmek için mal sahibinden mezuniyet almış 
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almak lâzımdır. Daha evvelce öyle bir mezu
niyet almamış ise o satış muteber olmaz. Bı 
hususta mezuniyet almak ne demektir? O malı 
satmak, velayetini onun rızasiylc ondan almak 
demektir. işte o velayeti almış olan zâta vekil 
denir. Ona o velayeti veren zâta da müekkil 
denir. Vekil böyle bir velayet almamış ise 
ona vekil denmez;, fuzuli denir. Fuzulinin ta
sarruf atı ise muteber olmaz. Meğer ki mal sa
hibi bilâhara ona muvafakat etmiş olsun. Bu 
suretdede icazeti lahika vekâleti sabıka hük
mündedir denir ve o itibarla fuzulinin tasarru
fu muteber olur. Hâkem meselesi de böyledir. 
Yani bir kimse diğeriyle olan dâvasında baş
ka bir zâti kendi rızasiylc hâkem ittihaz et
medikçe o zâtın o kimse aleyhinde vukubula-
cak hükmü muteber olmaz. Fuzuli olur. Bir 
şahıs kendi aleyhinde hükmetmek hakkını 
başka bir zâta vermelidir ki o zatın o kimse 
aleyhindeki hükmü muteber olabilsin. Çün
kü demin ne demiştik? Babadan mâda hiçbir 
kimsenin diğer bir zât hakkında velayeti hak
kı tasarrufu yoktur dememişmidlk? îşte onun 
için her kim olursa olsun diğer bir zâtın lehinde 
veyahut aleyhinde tasarruf edebilmesi iein o 
zattan kendi rızasiylc ahzuvelâyet etmesi hak
kı tasarruf alması zaruridir. Babanın çocuk 
hakkındaki velayetine velayeti zâtiye denil
diğini söylemiştik. Başka bir zâtın diğer bir 
şahsa velayet vermesine ve o şahsın bu suret
le haizi velayet olmasına da (Velayeti tefriz) 
ıtlak olunur. Demek oluyorki velayet iki kı
sımdır. Biri velayeti zâtiyedirki babanın vc-
lâyetid ;ı\ Diğeri velayeti tefrizdir ki akil ve 
baliğ olan her şahsın diğer bir zata vermirj 
olduğu velayettir, işte vekilin, vasinin ve mü
tevellinin ve hâkemlerin haiz oldukları vela
yetler hep velayeti tefriz cümlesindendir, iste 
halifenin haiz olduğu velayette bu velayeti 
tefriz revindendir. Çünkü hiçbir* kimsenin ken
diliğinden veya veraset tarikiylo halife olmak 
hakkı yoktur. İbni Hümamm yukarıdaki tari
hinden anlamıştık ki halife olmak demek ta
sarrufu âmme müstahak olmak demektir. Bu 
istihkak ise millet tarafından bir şahsa tasar
rufu âm salâhiyeti verilmekle hâsıl olur ki 
vekâlet demektir. Umuru âmme denilen şey 
milletin kendi umuru müşterekes:dir. Bir mem
leketin idaresi demek o memlekette millete 
aidolan işlerde tasarruf etmek demektir. Bu 
ise > doğrudan doğruya milletin kendi işidir, 

milletin kendi hakkıdır. Millet bu hakkını 
başkasına vermedikçe hiçbir kimse o hakka 
malik olamaz, işte bu esasa mebnidirki fuka-
hayı islâm yani islâm hukukçuları hilâfeti 
milletle halife arasında münakit vekâlettir, der
ler ve bu hususta tamamen kaidei vekâlet ah
kâmını tatbik ederler. Meselâ vekâleti mutlak 
olacağı gibi mukayyet de olabilir ve vekil olan 
zat müekkillnin hiyni tevkilde dermeyan etti
ği kayıt ve şartta riayet etmeye mecburdur. 
O kayda riayet etmezse tasarrufu muteber ol
maz. Bunun gibi hilâfette vekâlet nevinden 
olduğundan halirfc esnayı intihap ve biatte mü
vekkil olan millet tarafından dermeyan edilen 
kayıt ve şarta riayet etmeye mecburdur. Mil
let kendi velayeti âmmesini yani umuru âmmede 
tasarrufu âm salâhiyetini halifeye mutlak su
rette bahşetmişse halifenin bu nevi hilâfeti 
muti akası, hükümeti mutlaka demek olur. Hu-
lefayı Raşidinin hilafeti gibi. Yok eğer millet 
esnayı biatte halifenin hilâfetini yani velayeti 
âmmesini bâzı kuyut ve şurta tâbi tutmuşsa 
o vakit bu nevi hilafette hükümeti meşruta de
mek olur. Osmanlı Meşrutiyetinde olduğu gi
bi. Bunun her ikiside caiz olduğu gibi mille
tin kendi umuru âmmesinde hiçbir kimseye 
hakkı tasarruf bahşetmemeside esas itibariyle 
caiz olmak lâzımgelir. Millet kendi işini ken
dim göreceğim artık sinni rüşte baliğ oldum. 
Kendi umuru müşterekemde kendim tasarruf 
etmek için lâzımgelen ehliyet ve malûmatıda 
haizim. Binaenaleyh tasarrufu âm hakkını ar
tık kimseye vermiyeceğim diyecek olursa ona 
ne denilebilir? işte şimdi biz de böyle yapmak 
istiyoruz. Buna fıkıh ve hukuk itibariyle hiç
bir mâni yoktur. Yeter ki millet hakikaten re
şit olsun ve bu hususta vücudu lâzımgcler ter-
biyci siyasiye ve içtimaiyeye malik bulunsun. 
Kuranı Kerimde (Müslümanların işi kendi ara
larından meşveretle görülür) dediği için buna 
mesağı şer'i bulunduğunu bildiriyor. Zama
nımızda birçok büyük devletler de kendilerini 
bu suretle idare ediyor. Pek güzel idare edi
yorlar. Maksat da hâsıl oluyor. Evvelecde de
miştim hilâfet Hükümet demektir. Maksudo-
lan memleket ve milleti adilâne bir surette 
hüsnü idare etmektir. Yoksa şekli hükümet 
değildir. 

Bu bahsi biraz daha izah etmek lâzımgelir-
se derizki velayet, ister muvafakat etsin, ister 
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etmesin başkası üzerine söz geçirmek demek
t ir ki cebren söz geçirmek olur. Böyle cebren 
söz geçirmek gayrimeşru olursa ona zulüm vq 
tahakküm denir. Meşru olursa velayet ıtlak 
olunur. Bir kanuna mütenidolursa ona hâkem 
denir. Elfaz başka başkadır. Fakat mâna hep 
birdir. İtibarlar, cihetler aynıdır. Binaenaleyh 
bu velayet evvelemirde iki kısma ayrılır. 
Velayeti âmme, velayeti hassa. Velayeti âmme 
demek hükümet demektir, hâkimiyet demek, 
saltanat demek, şu Meclisi Âlinin tasarrufu 
demektir. Velayeti âmmenin mânası budur. 
Memleketin her tarafına ve bütün efrada ve 
bilcümle umuru âmmeye, şâmildir. Bugün Tür
kiye'de bu Meclisi Âlinin kararları olmadıkça 
hiçbir kimsenin diğer bir kimse üzerinde ceb
ren söz geçirme hakkı yoktur. Geçiremez, geçi
lirse gayrimeşru gayrikanuni olur müstelzimi 
mürazak bir haram teşkil eder. Ne vakit siz bir 
karar verir ve bir kanun yaparsanız o vakit 
ondan evvel zulüm olan şey şimdi bu karar
dan sonra, bu kanundan sonra meşru olur, ada
let olur. Çünkü bunlar umuru izafiyedendir. Ada
let de, zoılüm de umuru izafiyedendir. Nispîdir. 
Zaten dünyada mutlak bir şey yoktur, her şey 
nispîdir. Onun için bir zamanda adalet >olan di
ğer bir zamanda zulüm olur. 

O halde halifenin, imamın, hükümetin veya
hut sultanın emirleri tasarrufları nasıl nafiz 
oluyor? İşte intihap ve biat onun dçin şart
tır. Halifeyi intihabetmek, imam denilen zatı 
intihabetmek, hattâ mebusları intihabetmek 
onun için şarttır. Yâni bunların emirleri, tasar
rufları muteber ve meşru olmak için şarttır. 
Size basit bir kaidei hukukiye arz edeyim. Cüm
leniz bilirsiniz bir insan gerek kendi nefsinde 
ve gerek kendi malında keyfe mayeşa dilediği 
gibi tasarruf eder. Dilerse bu hakkı tasarrufu
nu başkasına da bahşeder. Nitekim başkasına 
verdiği zaman o zata vekil denir ve o zat sizden 
aldığı hakkı tasarrufa binaen sizin malınıza 
tasarruf eder. Onun bey ve şirası artık nafil 
olur ve siz onu kabule mecbur olursunuz. Çün
kü onun yapmış olduğu o tasarruf müvekkili 
olan zat tarafından bahşedilmiş bir vaziyettir. 
Müvekkil, kendi nefsinde, kendi malındaki ve
layeti ona vermiştir. Bu cihetle o, bu verilen 
velayete binaen icrayı tasarruf ediyor. Bir 
ferd böyle olduğu gibi beş, on, yüz, bin ve da
ha ziyade efrattan mürekkep bir şirket, bir 

cemaette bunu yapabilir. Büyük, küçük alelû -
mum şirketler, cemaatlarda aynı vaziyettedir. 
Dilerse onlar umuru müşterekelerini doğrudan 
doğruya kendileri görürler. Dilerlerse kendi 
işlerinden veya hariçten bir veya müaddit 
eşhası müdür yani vekil tâyin ederler. Yani 
kendilerinin umuru müşterekelerinde haiz ol
dukları kendi velayetlerini o müteaddit efrat
tan mürekkep bir heyete veya bir şahsa bah
şederler. Hâkem meseleside böyledir. Hâkem 
de meselâ sizden velayet almadıkça sizin aley
hinize veya lehinize hükmedemez. Ne vakit 
siz birini kendinize hâkem intihabederseniz o 
vakit onun hükmü sizin üzerinizde nafiz olur. 
Neden nafiz olur? Çünkü siz o velayeti ona ver
mişsiniz, bundan dolayı nafiz oluyor, işte bu 
emsalinin cümlesi hep velayet bahsidir. 

Diğer bir itibar ile de velayet, velayeti zâ
tiye ve velayeti tefviz namlariyle ikiye ay
rılır velayeti zatiye bir tanedir o da babanın 
velayetidir. Şeriat babaya kendinde mevcut 
olan sıfatı übüvvet, evlâdı hakkındaki tam 
ve hakiki şevkat sebebiyle o çocuğun lehine 
tasarruf hakkını bahşediyor. Çocuk tarafından 
tefriz edilmeye mütevakkıf değildir. Doğru
dan doğruya şeriat o velayeti babaya veriyor. 
Çünkü ortada bir çocuk var. Bakılmak ve ter
biye edilmek ister. Veraset tarikiyle kendine 
intikal eden mallarını siyanet etmek lâzım. 
İşte şeriat bu gibi şeyleri babaya vermiştir. 
Babadan mâda hiçbir kimsenin o çocuk üze
rinde emir ve nehyi nafiz olmaz. Velevki iki 
yaşında çocuk olsun kimsenin ona şuraya git, 
burada otur gibi emretmeye hakkı yoktur. 
Bu emir nedir? Cebren söz geçirmek demektir. 
Velayettir. Tefviz ister. Tefviz olmadıkça kim
se bu velayeti olamaz. Fakat baba şevkati kâ
mil eye tebaan malik olduğundan şeriat bu 
velayeti babaya vermiştir. Fakat bâzan baba 
da bir ihtirasa mağlûbolarak çocuğun malını 
veya nefsini suiistimal edebilir. Buna meydan 
vermemek için şeriat babanın velâyetinide ço
cuğun şefi şartiyle meşrut kılmış, o kayıt ile 
takyidetmiştir. Onun için babanın zararı.mahz 
olan tasarrufatı çocuk hakkında nafiz olmaz 
bâtıl olur. 

Velayeti tefviza gelince: Bu bir zata başka
sının bahşettiği velayettir. Ona tefviz ediyor. 
Vekil, vasi ve mütevellinin velayet gibi. Vali-
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lerin, hâkimlerin, 'kumandanların ve Büyük 
Millet' Meclisinin velayetleri hep bu velayeti 
tefviz nevindendir. Meclisi Âli haiz olduğu ve
layeti âmmeyi milletten almıştır. Onun için-
dirki müddeti muvakkattir. Zira kendi zatın
da mevcut ve mündemiç olan bir velayet de
ğildir. Millet tefviz etmiştir ve bir müddetle 
ftakyideylemiştir. Halifenin velayeti de böyle
dir. O da velayeti âmmeyi milletten almıştır. 
Millet bu velayeti intihap ve biatle ona tefviz 
eylemiştir. 

İşte efendiler, Ali Şuuri Beyefendinin sormak 
istedikleri ımesele budur. Fukaha, yani İslâm hu
kukçuları, halife milletin vekilidir derler. Çün
kü millet velayeti âmmeyi ona teffiz etmiştir. 
İntihap tarikiyle teffiz etmiştir. Millet onu in-
tihabetmeseydi, 'o velayeti âmmeyii Ihaiz olaimaz-
<dı. Onun için ımillet o velayeti âminnenin sahibi
dir vâsıldır.. Umuru âmmede tasârrufat kendi
sine aittir. Fakat millet kendi uımura âmımıesin-
de bizzat kendilsi icra etmeyip 'O icraatı intihap 
ve biat tarikiyle halifeye teffiz etmiş. İşte bu su
retle halife velayeti âmmeyi İbni Hüımaımm tâbi
ri veçhile tasarrufu âmme istihkakı ikaz eyle
miştir. Ondan dolayıdır ki, efradı üimlmet üze
rin/de hakkı tasarrufa malik 'olmuştur ve yine 
bundan d'olayıdır ki, Halife, milletin vekili ol
muştur. 

hilâfet yok demektir. O vakit de Cumhuriyet 
olur. Buna ne onâni vardır? Millet kendi işini ben 
yapacğım, neden bana başkası cebren yaptır
sın 'derse neden caiz 'olmasın? Millet diyor ki, 
hayır kendi işimi ben kendim göreceğim. Ne va
kit âciz olursam o vakit halife veya imam na
mı ile başkasını vekil tâyin 'ederim. Fakat şimdi 
ben elhamdülillah âciz değilim. Büstümü istih
sal ettim. Vekile ihtiyacım yoktur. Milletler için 
en nafi 'bir şekli Hükümet demek olan Cum
huriyet ve usulü meşveretle kendi işiimi kendim 
göreceğim. O halde buna kim nıe der? Kimse 
bir şey 'diyemez. Zira hak milletindir. (Alkışlar)' 
Kuranı Kerim de bunun cevazına sarahat dere
cesinde işaret ediyor. (Müslümanların işi kendi 
aralarında meşveretle görürler) (diyor. (Alkış
lar) İşte bakınız mesele ne kadar basitleşti. Dön
dü, dolaştı basit bir meselei hukukiye oldu. Bu. 
çocukların bile anlıyacağı bir mesele 'oldu. Bu
nu izamı etmek, lüzumundan fazla büyütmek ve bu
na başka türlü mânalar vermek hurafeye, masal
lara kadar (gitmek ve korkunç bir hale koymak
ta ne mâna var/dır? Evet bunun bir mânası var
dır, ıo da görenektir. Efendiler, görenektir. Ka
falar alışmış; ^gözler alışimış, zihinler alışmış, 
başka bir şey değil. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Zeki 
Beyin kulakları çınlasın! 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Maalesef her türlü zulümlerine katlanarak alış
mışız. Memleketi malikânelerine çevirmişler. Mil
leti uşak gibi kullanmışlar. Bir şey dememişiz. 
Bilirsiniz, vaktiyle her hangi bir zatın mallarını 
müsadere ederlerdi. Şuna, buna istedikleri enva
li, araziyi peşkeş çekerlerdi. Avrupa'dan utandık
ları için meşhur Gülhane Hattı Hümayunu neşro
lunduğu zaman müsadere mülgadır demişler. Me
deni bir Devlet haline gireceğiz, artık müsadere 
mülgadır demişler ve 93 Kanunu Esasisine de 
koymuşlardır. Halbuki o vakte kadar bütün zen
ginlerin mallarına istedikleri gibi tasarruf eder
ler. İstedikleri gibi müsadere ederlerdi. Ahali mal
larını bundan kurtarmak için bir çare »aramaya 
başlamış, bir adam büyük bir zengin olursa, siv-
rilirse derhal malı müsadere olunur. Bunun önü
ne geçmenin çaresi nedir diye ahali kıvranmaya 
başlamış. 

RECEP B. (Kütahya) — Haydi vakıf. 
ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 

Ne yapsınlar tabiî vaKıf usulünü iyi bir çare bul-

Sonra burdda /bir kaide Idaha var. O da kai-
dei vekâletten çıkıyor. O da şudur. Vekâlet ba-
zan mutlak olur, ibazan mukayyet <oktr. Çünkü 
bir kimse diğerini vekil edeceği zaıman dilerse 
(mutlak surette vekil eder istediğini yap der, bu
na vekâleti mutlaka denilir. Dilerse vekilin ya
pacağı işleri tâyin eder. Bâzı kuyut ve surata 
tabi lnlar. Buna da vekâleti mukayyide Üenir. 
Bu suretle vekâlette ıtlak ve takyit müekkilin 
•hakkıdır. Ona kimse bir şey diyemez, çünkü o, 
kendi haiz olduğu velayeti vekiline veriyor. Na
sıl isterse 'öyle verir. Bu onun hakkıdır. 

Şu hailde bu kaide hilâfette İde caridir. Mîllet 
dilerse, Halifeyi sureti mutlakalda intihaibeder. 
Onun hiçbir tasarrufunu takyiidetımez. Bu su
rette bu Hüküimeti mutlaka (demektir. Dilerse 
millet Halifenin ta'samıfatını bâzı kuyut ve şu-
anıta taıbi tutar. Bu suretle de Hüküimieti mukay
yide 'olur. İşte Hükümeti meşruta denilen Hükü
met bu kabildendir. Millet hiçbir zata vekâlet 
vermez, yani bir halife, bir imaim intihalbetmezse 
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dular. Efendiler zanneder misiniz, ki, bu vakıflar•ha
yır için yapılmıştır? Hayır! Vakıfnamelere bakar
sanız, görürsünüz, elli bin lira, kıymetinde bir mal, 
senede beş, on,b.n lira varidat, getiren emlâk vak-
•feddiy.or. Fakat cJıeti hayra topu topu yüz lira 
bir masraf ihtiyar olunuyor. Meselâ falan sebile 
kırk okka gaz, falan camie seksen okka zeytin
yağı falan mescide otuz, kırk tane mum şart edi
liyor. Üst tarafı evlâdına batman ba'de batın, nes-
len badı neslin evlâdının evlâdına şart ediliyor. 
(Handeler, alkışlar) Bu neden? Çünkü müsadere 
ediıyor. Müsadereden kurtarmak için başka çare 
yok. Maksadım tezyif değildir. ilaliaynu -tarJu-
yeyiarz etmekti. 

TüNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bir 
müşkülüm var hoca efendi Hazretleri bir insan 
Cuma namazı kılmak içm başkasının iznini alma
ya mecburiyet var mıdır? 

SEYİD B. (Devamla) — Evet, bu bapta bir 
risale gördüm. Geçen devrei intihabiye mebusla
rından Hoca Şükrü Efendinin kitabıdır. Kendi
siyle teşerrüf edemedim. Kendisini görmed.ğinı 
için hali hazırda ne kanaatte olduğunu bilmiyo
rum. O kitapta (Mezhebimiz muktezasmca Cuma 
ve* Bayram namazlarının sıhhati izni imama mü
tevakkıf olmakla hutabaıtm makamı hilâfetten 
tevcihi muktazidir) deniyor. Görülüyor ki, Hoca 
Şükrü Efendi, bu makamda iki şeyden bahsedi
yor. Biri Cuma VQ Bayram namazlarının sahih 
olması için izni imamın şart olması, diğeri de 
hatiplerin halife tarafından tâyininin lüzumu
dur.. Bu iki meselenin ikisi de yanlıştır. Hatayı 
fahiştir. Kastamonu Mebusu Muhteremi Halit 
Beyefendi Hazretleri de «ahalice öyle telâkki olu
nuyor. Halife olmazsa Cuma namazı sahih olmaz 
deniyor.» buyurdular. Bir kere şunu arz edeyim 
ki, efendiler, Dini İslâmda Allah ile kul arasına 
girecek bir vasıta yoktur. Bu bir hakikati İslâmi-
yedir. Ne şeyh, ne mürşit, ne müçtehit, ne imam, 
ne de bilmem kim asla vasıta olamaz. İslâmiyette 
ruhaniyet, teşkilâtı diniye yoktur. Papa, Hazrcti 
İsa'nın lâyuhti vekilidir. Harzeti İsa namına emir 
ve nehyeder. İslâmiyette böyle bir şey yoktur. 
Hiçbir kimse Hazroti Peygamberin teşrii ahkâm
da vekili değildir. Teşride niyabet cari olmaz. 
İslâmiyette Allah yolu açıktır. Allah ile insan 
arasında açık bir yol vardır. Herkes o yolda 
gidebilir. Hiçbir vasıtaya ihtiyacı yoktur. Ne 
Kuran'da ne de hadiste böyle bir şey bulamazsı
nız. Bilâkis aksini bulursunuz. 

Cuma namazı siyasi bir ibadettir. Bayram na
mazı da öyledir. Onun içindir ki, büyük şehirler
de ve kasabalarda kılınır. Köylerde kılınmaz. 
Bizim mezhebimizde, yani Mezhebi Haneflde köy
lerde Cuma namazı sahih olmaz. Mutlak şehirde 
olacak. Çarşı ve pazarı olan kasabalarda kılına
cak ve mümkün oldukça bir yerde bir camide kı
lınacak, onun içindir ki, evvelleri şehir içinde 
veya şehir kenarında sureti mahsusada ihzar edil
miş meydanlarda kılınırdı. O yerlere namazgah 
denir. Hâlâ bâzı şehirlerde namazgah denilen 
yerler vardır. Sonra efendiler hatip memleketin 
en büyük zatı, en büyük âlimi olacak. Hutbe, si
yasi, içtimai, ahlâki, iktisadi, nasayıhı, ilmî izahat 
ve irşada ti muhtevi olacak. Binaenaleyh böyle bir 
lıutbe iradına herkes muktedir olamaz. Ona göre 
hatip bulmak lâzımdır. Onun için o havalide. 
hutbe meselesi mühim bir meseleydi. Hutbe oku
mak ve o suretle halka kendisini göstermek, efkâ
rı nâsda bir mevki tutmak şühpesiz büyük bir şe
reftir. Kendine güvenen herkes buna heves ede
bilir. Onların taraftarları da olabilir. Bu okusun, 
hayır o okusun diye aralarında ihtilâf ve niza 
zuhur edebilir.'İşte bu ihtilâf ve nlzaa meydan 
vermemek iç'n fukabai Ilancfiye hatibin, Cuma 
namazını kıldıracak olan zatın Sultan tarafından 
tâyin odilmiş olması lâzımdır demişlerdir. Dikkat 
ediliyor mu? Burada halife tâbiri yok, Sultan 
tâbiri var. Türkistan'ın en büyük âlimlerinden, 
Fukahayı Hanefiyenln ezanımdan Burhaneddin 
Merglnani namında büyük bir fakih vardır. Mer-
glnan Türkistan'da Fergana eyaletinin merkezi 
idaresidir. Bu zat, oralarda ve Semerkant civa
rında neşri ulûm etmiştir. (Hüdaye) namında ga
yet feyyaz, gayet mübeccel, kıymetli bir kitabı 
vardı. Elyevm Mısır'da tab olunmuştur. Âlemi 
İslâmda bu kitabı bilmiyen bir âlim yoktur. Bey-
nelulema üccoddittir. Ondan sonra yazılan bü
tün kitapların merciidir ve meshebi Haneflde en 
mevsuk ve en muteber bir kitaptır. İşte bu kitap
ta (Cuma namazını bizzat Sultan veya onun me
muru mahsusu kıldırmak lâzımdır) deniyor. Bu 
kitabın şerhi meşhur (Fethilkadir) de ve-el-

, yevm her âlimin elinde bulunan meşhur (derri-
muhtar) da (Velevki o Sultan bir şahsı mütegal-

I llp ve hattâ bir kadın olsun beis yoktur) denili-
( yor. Zikrolunan (Hüdaye) de de bu şartm, bu 
j meselenin illeti, esbabı muclbesi olmak üzere şöyle 
i deniyor: «Ve çünkü Cuma namazı cemaati azîme 

ile eda olunur ve bazan hitabet ve imamete heves-
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kâr olanlar tarafından takdim- ve takaddümde 
münazaa hâsıl olur. Bazan da başka bir sebep
ten dolayı niza ve itilâf zuhur edebilir. Bu cihet
le- emri tarzı tetemmimen bu şarta lüzum görül
müştür.» îşte bu öözler Hüdaye'nin kendi sözle
ridir. Benim sözlerim değildir. Şüphe edenler 
oraya müracaat etsinler. 

İşte pek açık olarak görülüyor ki, hitabet tev
cihi meselesi, öyle zannolunduğu gibi hilâfetin 
levazımından değildir. Mücerret inzibat ve asa
yiş meselesidir. Niza ve şıkakı ref için lüzum gö
rülen vazaifi Hükümettendir. Hattâ mezhebi Şa-
fiiye göre Cuma namazının sıhhatinde böyle bir 
şart yoktur. Fukahayı Hanefiyede Sultan olmıyan 
yerlerde hatibi ve imamı ahali kendisi intihap ve 
tâyin eder, derler. İşte meselenin mahiyeti ha-
kikiyesi budur. Fakat nasılsa maatteessüf bu 
•mesele zihinlerde pek çok yanlış olarak takarrür 
etmiştir. Bu suretle tashihi lâzımdır. Efendiler 
bir seneden beri memleketimizde hatipler yalnız 
Şer'iye Vekili tarafından tâyin olunuyor. Şimdi 
bir seneden beri memleketimizde kılman Cuma 
ve bayram namazları sahih değildir mi denilecek? 
Bu, hatayı azîm olur. Lâzım olan hatibin, Cu
ma ve bayram namazlarını kıldıracak imamın Hü
kümet tarafından tâyin edilmesidir. Bu hâsıl ol
duktan sonra başka bir şeye lüzum yoktur. 

İzni imam meselesine gelince; efendiler, bu 
da yanlıştır. (İzni imam tâbirindeki imam lâf
zı elifle imam değil ayın ile âmdır). Yani terkibi 
izafi ile izni imam değil, terkibi tarsifile (İzmi 
âm) demek lâzımdır. İşte doğrusu budur. Yani-
Cuma namazı sahih olmak için izni âm şarttır. 
Bu izni âmdan maksat da cami veya kale kapıla
rı herkese açık bulunması, herkesin o cami ve ka
le derununda Cuma namazını kılmaya mezun 
ölunmasıdır. Çünkü Cuma ve Bayram namazla
rı şeairi Islâmiyedendir. Onların alenen izharı 
lâzimedendir. İşte Cuma ve bayram namazları
nın sıhhatinde izni âmin şart olması bu hikmete 
müstenittir. Binaenaleyh bir halife, bir padişah, 
bir vali veya bir kumandan yalnız kendi mahiye
tiyle Cuma namazını kılmak isteyip de cami ve
yahut kale kapılarını kapattırarak halkı duhulden 
meneylerse o namaz sahih olmaz. İşte bu mese
leyi de bu suretle tashih etmek lâzımdır. Teessüf 
olu,nur ki, âlim geçinen birçok zevat bu meseleleri 
pek basit oldukları .halde yine yanlış bellemişler

dir. Bu meseleler kütübü fıkhıyenîn cümIesiiK$i& 
bu suretle muharrer olduğu halde bilmem nasü 
olmuş da bunlar pek yanlış, pek açık hata Otlarâ  
bollenilmiştir. Buna bir türlü aklım ermedi. Bön 
kütübü fıkhiye içinde şu söylediklerimin aksini 
iddia eden bir kitap, bir ibare görmedim. 

(Emirülhac) meselesi de böyledir, demin, ismi
ni zikreylediğim Ilcca Şükrü Efendi emirüllıao 
tâyini için de halifenin vücuduna lüzum gösteri
yor. Halbuki asla öyle bir lüzum yoktur. Bu da in
zibat ve asayiş meselesidir. Öteden beri hüccac 
arasında emniyet ve asayişi muhafaza ve niza ve 
itilâfı fasliçün bir zatı emrülhac tâyin ederlermiş 
mesele bundan ibarettir. 3u da vazaifi Hükü
metten bir vazifedir ve hiçbiri levazımı hilâfetten 
•değildi;*. 

Hudbelerde halifelerin, padişahların isimleri
nin zikredilmesi keyfiyetine gelince; bu artık büs
bütün sonradan ihdas olunmuş bir keyfiyettir. 
Hudbenin katiyen şeraitinden değildir. "Ve hud* 
be ile dinî olmak üzere hiçbir münasebeti yoktur* 
Sırf siyasi ve idari bir keyfiyettir. Hüiâ'fayı Ra-
şidin zamanında hudbelerde hiçbir kimsenin ismi 
zikrolunmazdı. Biraz evvel söylemiştim. Hudbe, 
nutuk demektir. Onda zikri lâzım olan şeyler si
yasi, içtimai, iktkadi, ahlâki nasihatler, meseleler
dir. Hudbe, halkı ikaz ve irşat için iradolunur. 
Yoksa bir zatın ismini zikretmek için iradolun-
maz. Devleti Emeviyede hatipler hutbelerde Haz
ret; İmamı Ali'ye lanet ederlerdi. Bunu sırf bir pro
paganda olmak, halkı Harzeti Ali'den soğutmak 
için Muaviye ihdas etmişti. Hazreti Ali'nin hü
kümran olduğu yerlerde de hatipler, Emevi hatip
lerine mukabele olmak üzere Hazreti Ali'ye- dua 
öderlerdi. Daha sonraları Tavaifi Melûk zuhur 
ettiği zamanlarda her yerde hatip o yere hâkim 
olan sultanın ismini zikreder oldu. Bundan mak
sat da o yerin hangi sultanın, hangi hükümdarın 
havza i Hükümeti dâhilinde bulunduğunu göster
mektir. Bizde de hatipler esnayı hudbede Osman
lı padişahlarının isimlerini zikrederken Halife,- -
İbnülhalife demez (Essultanı İbnüssultan) der; 
Eihalife İbnülhalife diyen hatip hiç gördünüz 
mü? Hudbelerde Hülefayı Iiaşidînin yani Ebube-
kir, Ömer, Osman ve Ali'nin isimlerinin zikre
dilmesi de bu kabildendir. Yani bu da sırf siyasi 
bir meseledir. Şiilere karşı zikrolunur ve bu hud
benin okunduğu yerdeki ahalinin ehli sünnet ol
duğunu bununla ilân edilmiş olur. İran'a gide** 
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seniz orada da camilerde hatipler Ebubekir, Ömer 
Ve Osman'ın isimlerini zikretmezler. Hulâsa bu 
ıgibi şeyler sonradan ihdas edilmiş şeylerdir. Asıl 
şeriatı İslâmiyede böyle şeyler yoktur. İşte efen
diler hilâfet ve onun teferruatı hakkında size 
pek çok izahat verdim. Bu izahatımla artık hi
lâfet meselesinin mahiyeti şeriyesi tamamiyle an
laşılmıştır sanırım. Şimdi de müsaade edin de 
bir, iki söz de mukaddes dini yâr ve ağyara karşı 
îlâ edeyim. 

# # 
# 

Muhterem efendiler İslâmiyet gayet âli bir 
dindir. Maarifi, terakkiyi pek sever. Akıldan, 
mantıktan hiç ayrılmaz. Yer yüzünde Dini İs
lâm kadarhürriyetperver, terakkiperver bir din 
yoktur. Bütün ahkâmı diniye ulviyei mualliyatı 
muhtevidir. İstihdaf ettiği gaye mekarimi ahlâ
kı, fazaili beşeriyeyi tesis ve temin etmektir. Haz-
reti Peygamber en sahih hadislerinden birinde 
(İnnema fahseti. lâtetemmemü mekârimül ahlâk) • 
buyuruyor. Yani ben ancak mekârrimü ahlâkı 
itmam için ba's olundum diyor ve bir hadisi şe
rifinde de akla (Huocetullah) ıtlak ediyor. Bakı
nız ne diyor : (Kün mealhakkı haysü kâne ve 
meyyezi ma iştebehüm aleyke biaklike feinne İme
ce tullahi aleyke keyfe ve berekâtühü mdeke) bu 
hadisin mânası şudur: (Halk nerede ise sen de 
onunla beraber orada bulun, ondan ayrılma sana 
şüphe veren şeylerin hakikatini aklınla temyiz et. 
Çünkü Cenabı Hak'kın senin aleyhine olan hüc
ceti sendedir, kendindedir ve onun feyiz ve be-
rekâtı da senin nezdindedir.) İşte bu hadisi şeri
fin mânası budur. Ne âli sözdür, <ne kadar ma
nidardır akla ne büyük kıymet veriyor! Zaten 
Kuranı Kerim de baştan başa aklı ve erbabı akıl 
ve izanı tebcil eder. Onun için İslâmiyet, akıl 
ve mantık ile teve'ümdür. Bir 'ayeti kerimede 
(Febeşşir ibade'llezlne yestemuel kavle feyettebe-
rine ahsen) buyuruyorlar. Mânayı münifi (Muh
telif sözleri işitip de onların en 'güzeline ıttıba 
eden kullarımı mükâfatı ilâhiyemle tebşir et) de
mektir. Bu âyetin alt tarafında da (İşte bunlar
dır ki, onları Cenabı Hak maz'harı hidayet eyle
miştir ve işte ancak onlar ülülelbap yani ashabı 
•akıl ve izandır) deniyor. İşte gerek o hadis ve 
gerek bu ayet taklitçiliği ötekinin, berikinin mu
kallitliğini, yani delinin bilmeksizin alelimiyya 
herkesin velevki ulemadan olsun ahvali nıüeerre-
deşine ittıbaı meneder. daima her şeyin akıl 

ve mantık ile delâile müstenit muhakematı akliye 
ile tetkik edilmesi lüzumunu gösteriyor. Bir âyeti 
celilede (Kul hatû bürhaneküm inküntüm sadı-
kîn) buyuruyor. Yani Hazreti Peygamber'e hi
taben ('Sözlerinizde sadık iseniz dilinizi'iradedi-
niz) buyuruyor. Burhanı değil katî demektir. 
Istılahta mükaddematı yakmiyeden teşekkül 
eden delile denir ki, delili katidir. Diğer bir âye
ti celilede de (Velâ tekaf maleyse leke bihiilmi) 
buyuruyorlar ki, (İlminin lâhik olmadığı şeye 
iktifa etime) demektir. Pek açık olarak görülü
yor ki, Hazreti Kuran akıl ve mantıka ve dalâili 
ilmiyeye pek büyük kıymet veriyor. 

'Efendiler İslâmiyet maarifle teve'ümdür. Hik
met ve marifetten hiçbir zaman ayrılmaz. Hep bi
lirsiniz. Meselâ (İlim velevki Çin'de olsa dahi gi
diniz, tahsil ediniz.) ve (İlim ve marifeti beşikten 
kabre kadar tahsil ediniz.) hadislerini hep bilirsi
niz. B ilmiyen yok gibidir. Size bir hadis daha nak
ledeyim. Bakınız bunda Cenabı Peygamber Efen
dimiz ne diyor: (Elhikmetü dalletü'l mü'minü hay-
süma veeedeha fehüve ehakku bihâ) buyuruyor. 
Bu hadisi şerif ehadisi sahiha ve hasenedendir. 
Meşhur kütübü Sitte'den (Sineni tirmizi) de ve 
diğer hadis kitaplarında mevcuttur ve pek meş
hurdur. Muhtelif tâbirlerle rivayet edilmiştir. 
Öyle mev'ıza kitapları hadislerinden değildir. Ab
di aciz öyle mev'ıza kitaplarının hadislerinden 
bahsetmek en muteber hadis kitaplarında görme
dikçe o gibi zayıf hadislerden bahsetmem. Bu ha
disi şerifin mânayı münifi şudur: «Hikmet mü'-
minin aramakta olduğu öz malıdır. Onu nerede 
bulursa onu almıya herkesten ziyade müstehak-
tır.» İşte bu hadisin mânası budur. (Hikmet) 
hakayıkı eşyaya muvafık olan kelâm, illmü mari
fet demektir. (Dalletü) ne demektir bilir misiniz? 
İnsanın kaybedip de aradığı mal demektir. Mese
lâ bir çakıyı üzerinizden düşürürsünüz aramaya 
başlarsınız işte o sizin dallenizdir. Türkçcsini Tu-
nalı Hilmi Bey kardeşimiz söylesin. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — (Yitik) 
dir. 

SEYİD B. (Devamla) — İşte Cenabı Pey
gamber böyle buyuruyor: Hikmet olan söz, haka
yıkı eşyaya muvafık olan bir kelâm; hukuki, içti
mai, felsefi, iktisadi ve ahlâki bir düstur. Her ne
rede bulunursa bulunsun her kimin ağzından işi-
tilirse işitilsin işte o söz işte o kelâm hakikat, işte 
o düstur Müslümanm kaybedip de aradığı kendi 
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malıdır. Hiç tereddüt etmesin, hemen alsın. Ne
rede bulunursa bulunsun herkesten ziyade bir 
mü'min ona müstehaktır. Herkesten evvel alsın; 
onun öz malıdır. Bakınız, bu ne yüksek ne âli bir 
sözdür, delâlet ettiği mâna ve meal itibariyle, 
.mazmun itibariyle ne büyük bir düsturdur, işte 
bu hadisten de anlaşılıyor ki, İslâmiyet maarife, 
hakaikı eşyaya pek büyük bir kıymet veriyor. 
Hukuk da hürriyetperver bir din olduğu gibi ulûm 
ve fununda da hürriyetperver bir dindir. Akıl 
ve mantıki ve maarifi pek ziyade sever. Cehalet
ten ve körükörüne, ötekine, berikine taklitçilikten 
de pek .nefret eder. Biz babalarımızı böyle bul
duk. Onların eserinden ayrılmayız diyen müte-
merridîne Hazreti Kuran (entüm ve ebaeküm fi 
dalâlin mübîn) yani siz ve babalarınız bariz ve 
aşikâr dalâlettesiniz diyor. 

Efendiler bir vakit Avrupa zulmeti cehl 
içinde iken, Şark medeniyet yollarında hayli 
ilerlemişti. O vakitler kürei arz üzerinde en <mü-
teralkki ve en ımüte'meddi'n yerler âlemi islâm 
idi. Bütün Aynıya ezcümle ingilizler tekmil 
ıılûım ve fünunu şimdi İspanya denilen Endü
lüs'ten almıştır. Amerika darülfünun .medrese
lerinden (draper) Nizaı İlim ve din naımiyle bir 
kiıtap neşretmiştir. Tavaiye ederam müh:'ım bir 
kitaptır okuyunuz. Bu adam bu kitabında bir 
kafada bir dimağda din ile ilim içtima edemez. 
Âlim ise ımütedeyyin değildir, ımütedeyyin ise 
âlim değildir diyor ve bu ımevzu üzerinde mü-
tai'âatmı tetkikatı tarihiyesini yürütüyor fakat 
yine kendisi o kitapta sarahaten diyor. Benüm 
bu kitapta dinden maksadım DÜni îslâım. değil
dir. Diğer dinlerdir. Hususiyle Katolik dlinidir. 
islâm dini değildir diyor. Sonra Endülüs'te 
vaktiyle ulamayı islâm tarafından (kısmen yeni-
baştan dcart, kısmen ikmal edilen ulûm ve fü
nunu bitter birer tıadadediyor. Meselâ müselle-
satı küreviyenin, kürrei musatta'hanm taıma-
ımiyle islâm uleması tarafından icadedildiğini, 
eski Yunanlı lar zamanında bunların icadedil-
meımiş olduğunu söyler, iki üç (üs) lü cebir 
düsturlannı, hesabı tefazuliyi ve hattâ üûgarit-
ımayı fenni saydl'Iâni yani ispençiyarlık fennini, 
pehlivan ve nohut yakılarını ve bunlara ımüıma-
sil daha birçok usul ve ıkavaidi fenniyeyi doğ
rudan doğruya iptidaen islâm ulemasının iea-
deylediğini söyler. înkisan ziyayı, Ebuıbekir 
Razi'nin keşfettiğini ve kürred arzın kürevdye-

ftini Ikezali'k islâm (ulemasının, keşfettiğini söy
ler ve kürrei arzın iptida Bağdad civarında 
Sincar. ovasında usulü fenniyesi .dairesinde öl
çüldüğünü ve Avrupalılann kürrei arzı ölçerek 
bulduğu miktar ile islâm ulemasının bulduğu 
ımiktar arasında pek cüzi '̂bir fark olduğunu 
söyler. Ebulkasım denilen bir doktorun Belçika 
Kiralı tarafından kendisini tedavi için sureti 
mahsusada eelbedildiğini ve müşarünileyhin iki 
defa Belçika'ya gittiğini, hattâ bir defasında 
altı ay kadar bir müddet Belçika'da oturarak 
Kiralı ve diğerlerini tedavi ettiğini, Avrupa'da 
ilim ımeraiklıısı birçok gençlerin ve hattâ bilâha-
ra Papa olan bir iki zatın (tahsili iliım için En
dülüs'e kadar gittiklerini ingiliz'lerin fünunu 
bahriyeyi Endillüs'te tahsil eylediğini uzun uza-
dıya tadat ve izah eder. işte bunun içindir ki 
ingilizce ıstılahatı bahriyenin ekserisi kelilmatı 
•arabiyeden ahzedilmiştir; daha bu hususta pek 
çok 'beyanatta 'bulunur ise de uzun gideceği 
için hepsini birer birer tadadetmek istetmem. 
Esasen onun söyletmesine de hacet yok. Zalten 
bizce .malûmdur. Lâkin ağyar lisanından işit
mek hoşa gideceği için muhtasıran olsun onun 
sözlerini ve hüsnü şahadetini, takdirkâr if ada-
tını nakletmeyi ımuvafLk gördüm. Efendiler, 
şurasını arz edeyim ki Şark'ta âlemi islâmda, 
medeniyeti islâmdyeye ulûm ve fünuna hizımet. 
eden ulemanın ekserisi Türk'tür, içlerinde pek 
büyük feylezoflar, pek büyük mütefennin ve 
mütbahhir âljmler, büyük hukukdu fafcihler 
vardır. Birtakım zalim ve müstebit hükümdar
ların zulüm ve istipdadı neticesinde böyle ze
bun, harap, cahil bir hale gelmiş olan Seınıer-
kand, Buhara, Nisa'bur, Bağdad, Belıh gi^i'şe
hirler vaktiyle üçer beışer milyon nüfusu havi 
cesîm memleketlerdi. Meşhur Edibi Âzaım Ke-
ımal Bey merhum bir. eserinde bu şehirler için 
«her ıbiri Paris, Londra gi'bi» diyerek bunların 
bugünkü Paris ve Londra derecesinde büyük 
şehirler olduğunu söyler. Ben ımerhumun bu 
eserini okuduğum zaman bu sözünü pek müba
lâğalı bulmuş, inanmamıştım. Sonralan asan 
Arabiyede görünce ımerhuımu tasdik ettim. 

Efendiler bâzı asan Arabiye de gördüm. Ho-, 
rasan'la Afganistan arasında bulunan ye 
«Belıh» denilen ışehir vaktiyle (6) milyon nüfu
su havi cesîm bir memleketmiş. içinde ,altı yüz, 
kadar kubbe'li ve ıminareli cami varmış. Bugün. 
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ise ihtimal bu şehrin enkazı bile kalımaımış-

Şîmdi, sorarım' size, ovakit medeniyeti islâ-
miye o derecede müterakki ve âlemi islâm o nis-
bette mamur ve mütemeddin iken şimdi neden 
harabezare dönmüş, ahalisi cehil ve nadan için
de- kalmıştır, bunun sebebi nedir? İslâmiyet o 
vaîdt terakkiye mâni olmuyordu da şimdi mi 
mâni oluyor veyahut sözü aksine çevirelim, is
lâmiyet şimdi terakkiye mâni oluyor da, o vakit 
olmuyor muydu? Bunun hiç biri değil. Efendi
ler, zamanımızda memleketimizde terakkiye mâ
ni olan hal hakikî islâmiyet değildir, cehilden 
ıfeörükorüne taklitçilikten neşet eden bugünün nâ-
bemahal zihniyetidir. Zamanımızda Dini Isfâm 
pek garip kalmış; hurafat ile dolmuştur ve bu 
hurafat âlemi İslama odyanı saireden, akvamı 
'sairedea sirayet etmiştir. Yoksa hak";kî Dini İs
lâm hurafatın, efkârı bâtılanın on büyük düş
manıdır. Esasen Dini İslâm hurafâtı, itikadatı 
bâtılâyı kökünden yıkmak işin gelmiştir. Niteki-m 
vaktiyle y-Jkmıştı da. Fakat sonraları şuradan, bu
radan âlemi islâmın içine birçok hurafat girdi. 
Neticede Dini İslâm bütün bütün garip kaldı. 

Bilâtereddüt diyebilirim ki, bugünkü Dini İs
lâm haşkıa, aşrı saadetteki Dini lalam başkadır. 
Hakikî Dini İslâm fıtrî ve mant';kî bir dindir. 
Hayalâtı, huraf atı birtakım efkârı bâtılayı hiç 
sevmez, bilâkis onlardan nefret eder. Biraz ev
vel de söylemiştim, Hazreti Peygamberin en bü
yük duası (Allahümme ernel eşyaü kemahiye) 
yani, «Yarabbi bize hakayıkı eşyayı olduğu gibi 
göster.» duası idi. Ne güzel, ne büyük duadır. 
İnsan hakayıkı eşyayı olduğu gibi bilirse daha 
»e/'ister? En büyük hikmet, en büyük ilim ve ma
rifet de hakayıkı. eşyayı olduğu gibi bilmek de
ğil midir * 

İste efendiler, Hilâfet ve islâmiyet hakkında 
bildiğimi, anladığımı size söyledim. Bu yirmi, 
otuz senelik uzun ve yorucu senelerin mahsulü 
tetebbüatıdir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Allah sizi 
milletimizle beraber payidar etsin* 

ŞEYİD B. (Devamla) — Sözlerimde asla ri
yakârlık, bir maksadı hafi yoktur. Bildiklerimi 
kemali samimiyetle size arz ettim. Maksadım 
muazzez dinimin hakayıkmı olduğu gibi bildir-
«ıök, bu suretle- Islâmiyeti yerüağyara karşı 
Mâf eylemektir; 

Efendiler ahali bu hakayıkı anlamazmış, bil
mezmiş. Anlatalım, bildirelim; vazifemizdir. 
Ahali anlamamış, bilmemiş ise kabahat onlarda 
değil, anlatmıyanlardadır, bildirmiyenlerdedir. 
Bundan sonra anlatalım, ikaz edelim, irşat ve 
tenvir edelim ve bu zavallı memleketi artık yü
rütelim. (Bravo, sesleri) Hilâfet, hilâfet diye 
çökmüş gitmişiz. Harap ve turabolmuşuz. Ne 
malımız, ne canımız, ne mülkümüz kalmış. Bü
tün memleket yoksulluk içinde kalmış. Yevmi 
hilâfetin imhasını efendiler?.. (Bravo, sesleri) 
Artık yürüyelim, dirildim. Bütün âlemi mede
niyet almış yürümüş, tariki terakkide dev adım-
lariyle gidiyor. Biz bunların arkasından boynu 
bükük yetim gibi bakıp bakıp da (Göçtü ker
van, kaldık dağlar başında) mı diyelim? (Han
deler) doğrusu insan müteessir oluyor. Ne ya
lan söyliyeyim aynı zamanda insana hiddet de 
gediyor. No acayip şey! Dimi İslâm bu kadar âli 
ve terakkiperver bir din olsun da biz müslüman-
la? mil el ve akvam içinde en geride kalalım. 
(Handeler ve alkışlar) 

Efendiler, sözlerime nihayet vermezden ev
vel zamanımızda; hele şu sırada pek mühim olan 
bir mesele hakkında müsaade buyurunuz da bir 
iki söz söyliyeyim. (Söyle söyle sabaha kadar 
söy'ie dinleriz sesleri)' » 

Bundan üç beş gün evvel bir celsei aleniyc-
de, Heyeti Umumiyemizdc Muhterem İzmir Me
busu arkadaşım Saraçoğlu Şükrü Bey «Türkün 
ruhundan doğan kanunlar isteriz» demişti; ben 
o celsede bulunmadım sonra geztede okudum. 
Pek doğru söylemiş. Tasdik ederim. Türk'ün 
örf ve âdetine uygun kanunlar isteriz demek is
tiyor değil mi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Evet 
evet... 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) --
Kuranı Kerim'de böyle söylüyor; bir âyeti ce'li-
le vardır. İçtimai ve hukuki bir vecize, bir 
düsturu hikmettir. Bakınız Kuranı Kerim ne 
diyor: (Huzul af ve ve/mür bil ur ve ve'e rade 
anilcahilîn) diyor; mânası «affı ihtiyar et, 
örf ile emr ile, cahillerden araz kıl!» demektir; 
(Alkışlar) işte görülüyor İd Hazreti Kuran «örf 
ile emret» diyor. 

Efendiler bütün Şark ve Garb'm, bütün Av
rupa hukuk şmaslarımn, bütün feylozoflarınm 
ittifak ettikleri bir şey vardır ki o da hm raem-
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leket kanunları o memleketin örf ve âdetine uy
gun olması kaziyesidir; kanun vaz'mda esas 
budur; bir kanun memleketin örf ve âdetine 
muvafık olmazsa o kanun payidar olmaz. Çün
kü hukuk demek örf ve âdet demektir. Bir mem
leketin ahkâmı kanuniyesi, kavaidi hukukıyesi 
o memleketin örf ve âdetinden doğar ve o örf 
âdetin tebdili ile tebeddül eder; 

Lâkin acaba bu âyeti celiledeki (örf) keli
mesi bugün lisanımızda zebanzet olan örf ve 
âdet mânâsına mjdır ? Âh! Dertlerim büyüktür; 
bu âyeti celile hakkiyle tetkik edilmemiş, mâ
nası işlenmemiştir; tefsirlere bakarsanız birbi
rine mubayin baıka başka mânalar verildiğini 
görürsünüz; bu âyetteki örf mâruf manasına
dır. Münkirin zıddıdır. Halkın lisanında de
veran eden örf ve âdet mânasına değildir derler. 
Halbuki efendiler; bu yanlıştır. Ben bu mese
leyi uzun müddet, senelerce tetkik ettim. 
Meselede Es'arilerlo yani Şafii ulcmasiyle Matc-
ridilerin yani Hanefi Ulcmcsmm fikirleri bir
birine karışıyor. Bunu tefrik etmek lâzımdır. 
Safi uleması tarafından yazılan tefsirlere, me
selâ (Kadı Bcyzavi) tefsirine bakarsınız örfün 
şer'an tahsin olunan şeyidir diye tefsir edildiği
ni görürüsünüz. Halbuki Hancfiler tarafından 
yazı'an tefsirlere, meselâ Hanefi!erin en büyük 
muhakkiklerinden ve usulü fıkhe imamlarından 
olan Cessas Ebubckir Razi'nin (Ahkâmül Ku
ran) nammdaki tefsirine bakarsanız örfü aklen 
tahsin olunan şeydir diye tefsir ettiğini görür
sünüz. Bu mübayenetin sebebi (Hüsnü kubuh) 
meselesidir; bu felsefei Islâmiyede pek mühim 
bir bahistir; Elyevm Avrupa feylesofları da 
bu bahis ile meşgul olmaktadır. Bunu size izah 
etmek istemem, uzun gider, bunun yeri burası 
değildir. Şu kadar söyliyeyim ki örf irfandan 
mehuzdur; Matridelerc göre yani Fukhayı Ha-
nefiyeye göre akıl ve irfanın tecviz ettiği şey 
demektir.- Âdetle arasında şu badas* bir fark 
vardır ki âdet bâtıl üzerine de teesıi/G edebilir. 
Bâtıl ve mezmum şeyler de âdet olabilir. Nite
kim birçok fena şeylerden beynennâs âdet ol
duğu gibi. Lâkin örf, irfan üzerine müessestir. 
Bâtıl üzerine teessüs etmez. Merdim ve mez
mum şeylere örf denmez. Şu halde örf ile âdet 
arasında umum ve huussu mutlak vardır. Örf 
ıahs, aide ti ânıdır. Yani hor örf âdettir ama 
her âdet örf değildir. Bâzı âdetler aklen mak
bul olduğu için örf tür. Fakat bâzı âdetler de 

aklen merdudolduğu için öri değildir, tşte 4>tf 
ile âdetin arasında bu fark vardır, başka bir 
fark yoktur. Evet, maruf da örf demektir. Fa* 
kat o da bu mânadadır. Ben usulü-f daha dair 
yazdığım ve -el'an bitiremediğim büyük bâr 
eserde bu meseleleri uzunboylu izah etmişifia* 
dir. Arzu edenler benim o kitabıma öiücae&at 
edebilirler. Malbudur. Talebe -Cemiyeti tarafla* 
dan tabedilmiş tir. Darülfünunda Talebe C^aai* 
yeti tarafındau satılmaktadır. 

Son söz olarak şu ciheti &e arz-ıeİeyîm ^ i 
ıslahatı adliye namı altında alelacele brf İfâ
mın yapmak doğru olamaz, mtt'zıır-âiT. A l m a l a r 
son Kamunu Medenilerini ancak tin beş setoette 
vücuda getirobil'diiör. Memlekete, milimin $$: 
ve âdetine, mileltin bünyei içtîm'aiyesine uy* 
guın kanunlar yapmak kolay bir ş'ey (JeğBâİr. 
Muhtelif Devletlerin muhtelif usul ve kaVaiıM 
var. Garbın örf Ve. âdeti ve nüktikti olduğu 
gibi Şarkın da memleketimizin de Öîr ve adeti 
ve kavaidi hukukiyesi yardır. Bunları ttztiu 
uzadıya tetkik etmek, etüdetmek, düşünmek, 
hangi kaidelerin, hangi ahkamın memleketimi
ze, milletimizin şeraiti içtimaiyesMe, ahvali fca-
yatiyesina uygun olduğunu tes'bit eytem'ek iffâ-
beder. Böyle yapılmayıp da alelacele, gelişigü
zel bir kantin yapılacak otursa îaide yetine 

mazarrat hâsıl olur. Sonra sık sık, iki günde 
bir tadile mecbur kalırsınız. Ben size bir avda 
büyük bir kanun, Devletin Kanunu Medenisini 
bile getirebilirim, ne yaparım? Alman veya is
viçre Kanunu Medenisini tercüme ettirerek He
yeti Âliyenize takdim edebilirim. Lâkin ofta 
Türkiye Kanunu denmez. Muhterem Bar-açog-
lu Şükrü Beyin tâbiri veçıhile «Türk'ün ruhun
dan doğan kanun» denmez, Alman veya İsviç
re Kanunu denir. Almanya ve 4sroie;£e başka, 
Türkiye başkadır. Türkiye'de Türkiye kanması 
lâzımdır. -Bu da uzun uzadıya tetkika -muhteıg-
tır. Kaı .yapalım derken göz e ıkarmıyato, 
metin ve sağlam esaslar üzerinde yürüyelia. 
Tekrar geriye dönmiyelim. İşte ban bildikleri
mi, kanaatlerimi bütün samimiyetimle esi açık 
bir surette arz ettim. Artık ötesi size aîttir. 
Her şey kararınıza Vabestedir. Müsaactenizîe 
sözlerime nihayet vereyim. (Teşekkür efosfiz 
sesleri, alkışlar). 

HEYETİ VEKİLE &EİSJ İSMET Pş. — 
Muhterem efendiler., -Makamı -Hilâfet iakJaî ıda 
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verilecek karar için açılan münakaşat dinî ve 
siyasi iki 'zemine temas etti. Dinî münakaaştta 
(bütün (hatiplerin, lehte 'olan ve mahzur ıgören 
hatiplerin kamilen müttefik 'oldukları bir nok
ta vardır; Makamı Hilâfetin ilgasiyle ahkâmı 
îslâmiyenin muhafaza ve tamamen icrasında 
hiçbir eksik <olmıyacaktır. Bunu bütün hatip
ler, Haliıd Bey de diğer arkadaşlar da sıöyledi. 
Dinî bir zemini münakaşaya ıgirmek istemem. 
Yalnız hiçbir suitefehhüme mâruz kalmamak 
için hatiplerin müttefik oldukları noktalan ve 
noktai nazarlar arasındaki farkı izah için söylü
yorum. Dediler ki : Dinî esas üzerinde bulunur
ken Cuma namazının kılınmasında Makamı Hilâ
fetin bir tesiri bir vaziyeti olduğunu zanneden
ler, vardır; fakat bâtıldır. Uzun ve müdellel izah 
ettiler ki bâtıldır. Türkiye Cumhuriyeti dâhilin
de Makamı Hilâfet mevcudolmamakla diyaneti 
îslâmiyenin icrasında bütün ahkâm ve muamelât 
tamam olacaktır; hiçbir eksik bulunmayacaktır. 
Hakikat de bundan ibarettir. Zaten dört sene
den beri Türkiye dâhilinde islâmiyet; Makamı 
Hilâfetin hiçbir alâkası, münasebeti, tesiri, nü
fuzu olmaksızın ahkâmını icra ediyor. Hakikat 
bundan ibarettir. llâmaaşallah bir tarzda de
vam edecektir. 

Siyasi zemini münakaşaya giriyorum. Bu hu
susta söz söylemek vazifemdir. Dahilî siyaseti
mizde gösterilen endişe şudur : Bunu halk nasıl 
telâkki eder. Meclisi Âliniz bu karan verdiğiniz 
zaman halkın temayülâtma tamamen tercüman 
>olmuş mudur 1 Gibi dört - beş kişinin bile düşün
mediği bir mülâhazayı burada bir kişi serd etti. 
Halk hükmü diyanetin hakikatin a ehemmiyet ve
rir. Hakikat ve hükmü diyanet ne tarzda olduğu 
izah olunmuştur. Sabit olmuştur ki, ahkâmı is-
lâmiye tamamen cereyan edecektir; Makamı Hi
lâfetin hutbede tesiri yoktur. Hakikat budur. 
Bu ciheti hikmetin ve isabetin noktai nazan ol- . 
duktan sonra iki veya üç kişi aksini zannederse 
bizim vazifemiz aksini zannedenleri irşadetmek-
tir. 

Eğer her hangi bir hakikati yürütmek için 
onun aleyhini zannetmekle bulunan her hangi bir 
fert de; bulunmasın diye düşünürsek hakikatleri 
yürütmek için gayrikabili tahakkuk çıkmaz, yol
lara teveccüh etmiş oluruz. Biz bir karara var
mak için nefsülemre muvafık olan tedbir ve hik
meti aramaya mecburuz. Bir nokta serd ettiler 
ki bunu kemali teessürle bağırarak söylemeye 
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mecburum. Güya İstiklâl Muharebesi esnasındaki 
mücahedat, Hilâfete istinadolunan, Hilâfete 
isnadolunan her hangi bir tahrik; Makamı Hilâ
feti kurtaracağız, şunu yapacağız, bunu yapaca
ğız diye her hangi bir teşvik suretiyle zuhura 
gelmiş... Arkadaşlar, Anadolu'nun bütün "ovala-
nnı doldurduğumuz henüz gözleri açık yatan 
şehitler için bundan büyük hürmetsizlik olamaz. 
Tasavvur eder misiniz ki; beş sene başından ni
hayetine kadar kamilen ayaklanmış bütün vergi
lerinden, sonra da aynca mamelekini vererek beş 
sene bütün dünyaya karşı mukavemet etmiş bir 
millet bahusus muvafıkı akıl ve hikmet olmıyan 
bir uydurma ilp bu azim mücahedele atılmış bu
lunsun. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Hübbu va
tandır efendim. 

İSMET PŞ. (Devamla) — Böyle bir mülâhaza 
milletin müeahedatının mahiyetini idrakte eksik 
kalmaktır. Bundan daha büyük bir mahjyeti var
sa o da güya büyük tehlikeler karşısında mil
letler, heyulalar ve uydurma şeyler kendilerini 
kurtanrlar, heyulalar ve uydurmalarla kurtulur
lar; zannma mahal vermektir. Bu bizim için teh
likelidir, âti için tehlikelidir. Milletler mukaddes 
mefkureler için, mukaddes hakikatler için topla
nırlar. Mukaddes gayeler için yürürler. Mühim 
mevani büyük müşkilât karşısında nihayete ka
dar sarsılmıyacak olan noktalar esasen, asla çü
rük zemin üzerinde bulunmıyan hakikatlerdir. 
(Alkışlar) Saçma ve çürük nazariyeler ile ufak 
bir yokuş atlarsınız, ikinci bir yokuş gelir onu da 
atlarsınız, üçüncü bir yokuş gelir velhasıl her 
hangi bir ukabenin başında düşünmeye mecbur
dunuz. İstiklâl harbinin esası, mefkure' istinadı 
bu kadar çürük müdür? Çürüklükten aısla eser 
olmıyan çelik, sağlam, derin temellere müstenit
tir. İstiklâl mefkûresiyle bu mefkürei mücadele 
milletin sebebi hayatı oldu ve milletin sebebi ha
yatı olarak ta ilânihaye kalacaktır. Mücahedat 
esnasında şu tarzda, bu tarzda diye Makamı Hi
lâfete istinadeden her hangi bir 'kuvvet almadık, 
bilâkis suitesirlerini gördük. Halife bütün nüfu-
ziyle, bütün vesaitiyle, ®on vaziyete kadar mille
tin hayatı ve selâmeti, mevcudiyeti aleyhine kı
yam etti. Mücahedatta muvaffakivetimiz Maka
mı Hilâfetin Türk Milletinin istiklâli ve mukad
deratı üzerinde her hangi bir rol oynamaması 
fikrini fiilen ve maddeten tahakkuk ettiren bir 
neticedir. Ufak bir hâtıra olmak üzere bunun 
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tamamen aksini Heyeti Celileye ifade ederim. En 1 
müşkül anlarında toplanmış olan efradı millete, 
zâbitana, askere biz tehlikeleri sarahaten söyle
dik. Arkadaşlar, askerler, zabitler! biliniz ki bü
tün dünya düşmanmızdır, Halife düşmanmızdır. 
Şu devlet, bu millet, şu millet hepsi düşmanmız
dır. Burasını istilâ etmiş, şurasını istilâ etmiş ve 
Halife sizi esir etmek istiyenlerle beraber ol
muştur. Bunu açıktan açığa söyledik. Tehlikeleri 
(bilerek, düşünerek, görerek, muayyen bir hedefe 
doğru yürüyen sahibi idrak adamlar gibi; top
lanmış ve yürümüşlerdir. Hakikat bundan iba
rettir. Memleketin dört köşesinde bunu bilen ve 
bu hatıratı taşıyan yüz binlerce mücahitler var. 

TUNALI HİLMÎ B. (Zonguldak) — Hattâ 
küçük çocuklar... 

Efendiler, Meclisin vereceği karamı tatbikin
de ve tesirinde her hangi bir tereddüde mahal 
olmadığını ifade ve temin edebilirim. Meclisi Âli; 
memelektin mukadderatını senelerden beri ve 
baştan nihayete bütün teferruatına kadar tâyin 
eden Meclisi Âli her hangi bir mesele için karar 
verdikten sonra o karar nlihayetine kadar kemali 
azim ile tatbik olunacaktır. (Bravo sesleri, sürekli 
alkışlar) Türk Milletinin muhassalai iradesini > 
ifade eden Heyeti Celile bir meseleyi arız ve 
amik düşündükten ve milletin menafiine en mu
vafık olan bir şekilde halletmek için bütün 
kuvvetini sarf ettikten sonra bir tedbir bulur 
ve bunu ilân ederse onu Türkiye'de behemehal 
tatbik etmek, behemehal tatbik ettirmek için bü
tün vesait ve kuvvete maliksiniz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Haricî kiyasette Makamı Hilâfetin zan ve ifa
de olunan tesirleri üzerinde söz söylendi. Bir ga
lat nazariyle vardır ki; Güya îstaribul Makamı 
Hilâfet olduğu için Türklerin elinde bırakılmış. 
Evvelâ buradan başlıyaeağım. 

Efendiler, Osmanlı İmparatorluğunun âvânı 
inkırazında bütün o elîm safahatı hazmettirmek 
için, İstanbul Makamı Hilâfet olduğundan Tür
kiye'de bırakılmıştır nazariyesi işaa olundu; bu
nu derhatır edebilirsiniz. Şayianın bir defa esa
sına bakalım. O zaman ilân olunan «İstanbul 
Türklerin elinde bırakıldı» nazariyesi hakikat 
miydi? Ve'nefşülemir miydi? İstanbul Türkle
rin eline bırakılmış mıydı? Hayır, İstanbul iş
gal altında idi. Türkiye'nin bütün hukuku alın
mıştı ve bu ısuretle hakikatte bırakılmamıştı. Bu, 
İslâm âlemine Ye binnefis Türk Milletine «bir | 

milletin en mukaddes malını elinden aldıktan 
sonra onu hurafat ile yaldızlayıp yutturmak, 
usulünden başka bir şey değildi. Bu kâfi olmadı. 
Bu nazariyeyi tatbik etmek için bir mecmuai te
dabir düşündüler. Bu mecmuai tedabir «Sevr» le 
ifade olundu. Bu mukarrerata karşı millet re
yini izhar etti. jŞimdi bir sahibi idrak, İstanbul 
makarrı Hilâfet olduğu için Türklerin elinde 
bırakıldı derse, erbabı hukuk nazarında, mem
leketin saadeti için uğraşanlar nazarında mantı
ki bir mevkiden tamamen feragat etmiş olur. 
İstanbul Türklerin elinde kaldı. İstanbul Türk
lerin elinde kaldı, niçin kaldı? Makamı Hilâfe
tin fetvasına karşı isyan edip muzafferiyet te
min edenlerin, mücahede edenlerin muzafferiye-
tinden dolayı kaldı. (Bravo sesleri, alkışlar) 
İstanbul Türklerin elinde îlânihaye kalacaktır. 
Türk Milleti; bütün kuvvet ve kudretini muha
faza ederek, yalnız İstanbul'un değil vatanın her 
hangi bir köşesi için bütün kudretini feda erme
ye daima hazır olduğunu her zaman ispat ede
cektir. Bu kudreti muhafaza ettikçe, İstanbul'da 
da, vatanın her köşesi de bütün mevcudiyetiyle 
Türk Milletinindİr. (Alkışlar) Hakikat budur, 
bunu bilmek hal için lâzımdır ve insali âtiye 
için de medarı tedbirdir. Eğer zannedersek ki 
memleketler, her hangi bir heyula ve hayal 
için alınır ve verilir. Eldekiler kaybolur, en ni
hayet esaret mukadder olur. Hakikat odnr ki 
memleketleri muhafaza • eden kuvvetin milletin 
kendi kuvveti olduğunu noktai azimet, noktai 
esasiye olarak kabul etmek, yüreklere yerleştir
mek ve insale nakletmektir. Bu ciheti hallet
tikten sonra, Makamı Hilâfetin harici bir faide-
si, siyaseti hariciye noktai nazarından bir faide-
si var mıdır esasını cesurane mütalâa edelim. 
Faidesini mütalâa edenler hangi mütalâatı der
piş etmişlerdir? Bunlar bir vaziyeti siyasiye ve 
bir makamı siyasi tasavvur etmektedirler. Ta
savvurları fevkalhükümat bir makamı siyaset 
demektir. Bu makam, evvelemirde Türk Mille
tinden tâbiiyet talebedecektdr, diğer bütün Müs
lüman milletlerden ayrı ayrı tâbiiyet talebede-
cektir. Tasavvur edebilir misiniz ki, dünyada 
bir milleti müstakille bulunsun, bütün idare ve 
ihtiyacatmı, siyasetini kendi uzviyeti dâhilinde 
tamamlasın da ondan sonra bunların hepsini 
toptan diğer bir noktaya, siyasi bir noktaya 
raptetsin, bunu tasavvur eder misiniz? Bilnefis 
Türk Milleti, kendi mevcudiyeti siyasiyesini 
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feefidi Cumhuriyeti içinde, kendi Devleti içinde, 
hâsılı Büyük Millet Meclisinin sahai vazaii'i dâhi
linde tamam addetmiştir. Bunun haricinde bir 
mevkii siyasiyi her hangi bir milleti müstakille 
kabul eder mi? Nefüsülomre gayrimuvafıktır. 
Fakat böyle bir makamı siyasi, bahusus Hükü
met noktai nazarından bir makamı siyasi ka
bul ötmek başka bir nokta ifade eder; o da, 
halifelerin ta ilk günlerden beri, îslâmiycti neş
reden öz ve temiz ilk zaman idareleri ayırırsak, 
ondan sonra halifelerin mütemadiyen takibettik-
leri bir siyaseti Islâmiyeyi takibotmektir. Bu 
siyaseti İslâmiye şudur : 

Müslümanlıkta bir tek Hükümeti İslâmiye 
vardır ve bütün Müslüman milletler oraya tabi 
olacaktır. Efendiler işte bu yüzden bütün Müs
lüman milleetlori mütemadiyen birbirini ye
minlerdir. Her hangi bJr •milleti îslümiye 'ken
disini müstakil 've kudretli addettikten sonra, 
diğer hükümatı îslâmiyenin müstakil ve ayrı 
'•bir hükümet olmasına tahamımül otmetmiştir. 
«Parih baştan başa bununla doludur. Şimdi bi-
-zkîı siyasetimizde, bizlım telâkkiyatımızda böy-
te kara hir noktadan eser var .mıdır1? 

nan teveccühü bizzat Makamı Hilâfetin Türki
ye'deki mevcudiyetine değil bizzat Türk Mille
tinin mevcudiyetine ve islâmiyet e olan hldema-
tma atfetmek lâzımdır. (Alkışlar) Türk Mille
ti, Hilâfet Türkiye dâhiline girmezden evvel 
dahi bütün İslâm milletleri arasında o derece 
muhterem idi, o derece muteber idi ve islâmi
ye tin müdafaası için kendisine seyfülislfm de
nilmekte idi. Türk milleti, Seyfülüslâm tâbirini 
hilâfet Türklere geçtikten sonra almadı. Türk
ler Müslüman olduğu zamandan beri, onu aldı. 
Binaenaleyh, nasıl ki Dünyada hakiki ve te
miz Müslümanlar; hakiki ve temiz 'Müslüman
lık için mücahedatta bulunan ve ımücabedatta 
bulunmaya vaziyetleri müsaidolan Türklere 
ş'mdlye kadar atfı teveccüh etmişlerse bundan 
sonra da böyle olmasına mâni yoktur. Şimdiye 
kadar mevcudolan teveccüh ve merbutiyet 
bundan sonra da devam edecektir. Biz herhan
gi bir vaziyeti slyasiyede, Makamı Hilâfet biz
dedir diye diğer bütün Müslümanlara bir vazi
fe! siyasiye tevcih etim ek fikrinde miyiz? (AsTia 
scûleri) Sahibi akıl ve mantık olan bir adrım; bu 
kadar tecrübelerden sonra, bir milletin âtisini 
ve mukadderatını bir gün gelecek diğer bütün 
milletlere vazaifi siyasiye tevcih ederek Tür
kiye'nin menafimi temin edeceğiz gibi bir ze
mine girebilir mi? Giremez efendiler. Giren, 
kendi mevcudiyetini müdafaa ve muhafaza et
mek için lâz'm olan tedabiri ilmiyeden bidayet
te teğafül etmiş vaziyete girer, ta bidayette te-
ğafül eder. Muhterem aıikadaşlarum! Siyasetten 
bâzı hatipler bir iki arkadaş Makamı Hilâfetin 
ilgasında mahzur olduğunu zannetmişlerdir. 
Fakat esbabı mucibeleri yine Makamı Hilâfetin 
ilgasını istilzam etmektedir. Kendileri, esbabı 
mucibe olarak serd ettikleri mütalâat ile mu
hafazası lâzım olduğunu zannetmişlerdir. Hal
buki esbabı mucibeleri ilgasını tamamen istil
zam etmektedir. Bir de onların esbabı mucibe-
sini iltizam ederek ekseriyeti azîmenin kararı
nın musibolduğunu bir daha dermayen edece
ğim. Hatipler dinen hâsıl olan vaziyette tama
men mutabakat göstermişlerdir. Muariz hatip
ler dahilî siyasette mahzuru olduğurdan bah
settiler. ETendiler siz Türkiye'nin hukuku hü-
kümranismi bunun zımmında olan bütün huku
ku siyasiyeyi Türk Milletine hasrettiğiniz za
man bunun haricinde bir vaziyeti siyasiye, her 

Hattâ siyaseti hariciyede Makamı Hl'lâfeıtm 
faydası olduğunu zanneden hatipler bile böyle 
bir «sası müdafaa edemez, böyle bir esasa ta
raftar olamazlar, bilâkis, biz istiyoruz ki bütün j 
milletler gibi bütün Müslüman milletler de ay
rı ayrı tamam ve müstakil olsunlar, yoksa; on
l a r ayrı ayrı trimam ve müstakil olduktan son- | 
#a onların istiklâlini tamamlamak için ayrıca | 
bir noktaya merbut olacaklardır esasını müda- j 
îaa edemeyiz. Hiç düşünmedik, hiç düşümıiye- I 
ceğîz. Siyaseti hariciye ııoktai nazarından bü- I 
f i n fayda ihtimalâtmı tasavvur etmeye çalımı- | 
yörıfâ. Denecektir ki, eğer Türkiye'de böyle | 
bir makamı hilâfet bulunursa bütün Müiü - i 
ıman'larm teveecühatmı celbedecek. Sorarım ni- î 
çtn -eelbedeeektir. Dini en yüksek makrm ola- İ 
rak hatipler ve ımüteJlıassıslar böyle bir maka- | 
mın hikımieti mevcudiyetinden mahrum oldu- j 
ğUKtı izah etmişlerdir. Zanneder imisiniz ki bü- ! 

"tSbı Dünya Müslümanları hakayıkı diniye hari- I 
minele, hakayıkı diniye fevkinde bir telâkkiye ı 
k a k m a k t a d ı r ve böyle bir telâkkiye kapılarak j 
•fârvJBiMi hiss'yat -ederler?.. Hakaylkı diniye nok- i 
l&i nazarından meselenin mevkiini haıt'pler izah 
«tti. 10 halde, öteden beri Türkiye'ye, Makrmı 
ÂfiEüt&âtt "içinde bulunan Türkiye'ye tevcih ^lu- il 

— U — 



î : 2 3 . 3 . 1340 O : 2 

hangi bir telâkkiî siyasi sahibi sair makam dü
şündünüz mü, düşünmeye imkân yar mıdır? 

Bu mülâhaza demek ki dahilî siyasette - ve
lev kâğıt üzerinde konmamış olsa bile zimmen 
iki makam olduğunu gösteriyor. Makamı hilâ-

, fetin vücudunda mahzur, en bariz surette is
pat eden noktadır. Efendiler haricî siyasette 
mevkii olduğunu söylüyorlar. Efendiler Türki
ye'nin siyaseti hariciyesini huzurunuzda mesul 
Hariciye Vekili taahhüdetmektedir. Bunun ha
ricinde Türkiye'nin siyaseti hariciyesi üzerin
de müessir ve nafiz her hangi bir makam Tür
kiye'de tasavvur etmiyoruz. Şimdiye kadar 
tasavvur etmemiştik, ilânihaye etmiyeceğiz. Ta
savvur ediyor musunuz ? (Hayır sesleri) Demek 
ki tasavvur edilmediği halde dahi mevcut eşkâl 
ile mantıkan hiçbir mevkii olmadığı halde siya
seti hariciye noktai nazarından... (Bir makam-
mış gibi görünmektedir. Zaten Makamı Hilâ
fetin ilgasını teklif eden hatipler de şimdiye 
kadar olan tecarübü mütehammilâne Türkiye'
yi dahilî ve haricî dkibaşlı olmaktan kurta
ramadı esasına istinadediyorlar. Türkiye'nin 
idaresini dahilî ve haricî bütün siyasette ida
resini müstakar ve mutlak bir istiklâl esası 
üzerine ibtina eden zihniyet aynı zamanda iki-
başlığa mütehammil olamaz. Hülâsa efendiler 
lehte ve aleyhte söyliyen hatipler siyasette 
Türkiye'nin dahilî ve harici siyasetinde mev-
cudolan şimdiki şeklin, şimdiki hilâfetin iki-
başlı manzarasını tebarüz ettirmişlerdir. Şehit
lerin hükümlerine, şehitlerin hatıratına hürmet 
memleketin İstiklâl Mücahedesinde sarf ettiği 
bütün gayretlere dinî ve mantıkî bir neticeyi 
temin etmek İstiklâl esası üzerine karar ver
menizle kaimdir. Türk Milletinin istiklâli, Tür
kiye'nin mevcudiyeti için her mefkureden ev
vel lâzım olan esasıdır. Bu husus bu mefku
re kemâli vuzuh ve kemâli katiyetle ifade ve 
izah ettikleri gibi ahkâmı diniye ile tamamen 
tetabuk etmektedir. Bu esas dâhilinde Meclisi 
Âlinin izhar edeceği karar Türk Milleti için 
vesilei saadet olacaktır. Kemâli katiyet ve sa
mimiyetle tatbik olunacaktır. (Şiddetli alkış
lar, müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hak
kında takrirler vardır; okunacaktır: 

Eiyaseti Celüeye 

Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulma
sını teklif eylerim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celüeye 

Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye 
vaz'ını teklif ejderim 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Riyaseti Celüeye 

Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye 
vaz'ını teklif ederim 

Saruhan 
Vâsıf 

Riyaseti Celüeye v 

Müzakere kâfidir. Birinci maddenin reye 
vaz'ını teklif ederim. 

3 Mart 1340 
Çorum 
Ferid 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize koyuyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Kâfi görmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. Birin
ci maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Birinci madde kabul edildi. (Müttefikan ses
leri) 

Madde 2. — Mahlû, Halife ve Osmanlı Sal
tanat münderisesi- hanedanının erkek, kadın 
bilcümle âzası ve damatlar, Türkiye Cumhuri
yeti memaliki dâhilinde ikamet etmek hakkın
dan ebediyen memnudurlar. Bu hanedana 
mensup kadınlardan mütevellit kimseler de 
Âli Osman'dan addedilirler. 

REİS — Efendim bir tadil takriri vardır: 

Riyaseti Celüeye 
İkinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederiz: 

Mahlû Halife ve Osmanlı Saltanat münde
risesi hanedanının bilcümle erkek âzası, Tür-
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kiye Cumhuriyeti memaliki dâhilinde ikamet et
mek hakkından ebediyen memnudurlar. 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Erzurum 
Halet 

Niğde 

Diyarbekir 
Feyzi 
Bursa 
Refet 

Ebubekir Hazım 
(Ret sesleri) 

.SÜLEYMAN SIRRI IB. (Bozok) Muhterem 
arkadaşlar kabul ettiğimiz birinci madde mu
cibince Halifeyi Hal'ettik. Hilâfet Makamının 
hakiki mercii Meclisi Âli olduğunu, orada Hi
lâfet Makamı denilen bir sandalyanm ariyet bu
lunduğunu o madde ile teyidettik. Şimdi mesele 
halledilen Halife ve hanedanın memleketten 
ihracı meselesidir. Malûmuâlinizdir ki 1 Teş
rinisani karariyle Meclisi Âli saltanatı hilâfet
ten ayırdı. Elinden kudreti icraiyesi alman o 
hanedan; hilâfete hâs bir vazliyet takınması 
lâzımgelirken öteden beri adat ve ananesi veç
hile yine sureta Halife idi. Hakikatte mânevi 
bir saltanat kurdu. Daha evvel Halife Ordusu 
namiyle teşkil ettikleri kütleyi memleketin İçe
risine saldırarak milleti kana boyadı. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Canım hepimizin 
bildiği şeyler kellem kellem lâyenfa'. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi! Meclisi Âliyi Mustafa Bey temsil 
ediyorsa inelim, benim de hakkı hürriyetim var... 
Hulâsai kelâm efendiler; bunlarda kesilmiş kuy
ruk acısı vardır ve bu millette bir ciğer acısı 
vardır ki Hilâfet Ordusu... Onlarda acı, bizde bu 
acı baki kaldıkça imtizaca imkân yoktur. Bugün 
olmazsa yarın behemehal bir Hilâfet Ordusu teş
kil edecektir. Bendeniz bundan sonra böyle 
bir vesikanın elime gelmesine şahidolamam. Em
redersiniz, müsaadenizle arz edeyim : 

Kuruş 
5 000 000 

Yalnız beş milyon kuruşluk varakai nakdi
yedir. 

Makamı Mukaddes Hilâfetpenahiye ve Hü
kümeti Osmaniyeye karşı ilânı isyanla Anadolu'
da bir hükümet teşkiline kıyam etmiş olan baği-
lerin tedibi için biinayetillâhi tealâ teşkiline mu
vaffak olduğumuz Süvari ve Piyade efradının 
maaşat ve masarifatı sairesine sarf etmek üzere 

Yozgat Ziraat Bankası mevcudundan balâda mu
harrer beş milyon kuruşun a'lnıdığmı mubeyyin 
işbu mazbata ita kılındı. 

16 Haziran 1336 

Abdülcabbarzade 
Calâleddin 

Dinîzade 
Şahab 

Tevifikzade 
Elsayidi Ahmedi Askerî 

Hayripaşazade 
Osman Nâzım 

Halidbeyzade 
Mustafa Vasıf 

Abdülcabbarzade 
Edib 

Abdülcabberzade 
Mahmud Calâleddin 

Emin Efendizade 
Hakkı 

Salih Efendizade 
Elseyddi Abdülkadir 

Haşmet 
Ceridzade 

Hüsnü 

Metni mazbatada murakkam mebaliği ahız 
ve kabze Hafız Şahab ile Muhlis Bey memur tâ
yin edilmişlerdir, 16 minh 

Edib 

Binaenaleyh bundan sonra böyle bir vesikaya 
şahidolamam, değil bunların en büyüğü, en ufa
ğına kadar memleketten gitmesine taraftarım. 
Şurasını da arz edeyim ki efendiler, Meclisi Âli
niz 1 Teşrinisani kararını verdiği zaman bende
niz dışarı çıktım. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Ölülerinin ke
miklerini bile mezardan çıkarıp atmak lâzımge-
lir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Mec
lisi Âli saltanatı dlg*a ettiği vakit dışarı çıktım. 
Minarede kandilleri gördüm. Esbabını sordum; 
Mevlûdü Nebevidir dediler. Kail oldum ki Ru-
haniyeti Peygamberi de bizimle beraberdir. İşte 
efendiler, bugün de miracı Nebevidir. Bugün de 
Peygamberin mâneviyeti bizimle beraberdir. 
Tereddütsüz bu maddenin kabulü lâzımdır. (Al
kışlar, bravo sesleri) (Müzakere kâfidir ses
leri) 

MUHTAR B. (Trabzon) — Arkadaşlar Ha
lifeyi hallettik. Hilâfeti lâğvettik. Bunu he
pimiz ittifakla kabul ettik. Halife Hanedanın
dan erkeklerini de bilaistisna memleketten çıka
racağız. Bunda da müttefikiz. Çünkü Cumhu
riyetimize engel olacak hiçbir şey kabul etmi
yoruz. Lâkin bu kararı katiyi verirken bende
niz bütün rüfekadan semahet dileniyorum ve di
yorum ki. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kime kar
şı canım? Milletin mahvına karşı semahet dile
nilir mi?. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Rica ederim Yah-
, ya Galib Bey. Her şeyde siz müdahale edermisi-

niz. Hiç susmak âdetiniz değil mi? Efendim ya
ni bendeniz kadınların bu memlekette bir ma
zarrat iras edeceklerine kaani değilim. Filhaki
ka kadınlar siyasette büyük rol oynuyorlar. 
Tarihi Osmanide birçok sultanlar rol yapmışlar
dır, hattâ birçok ricalin karısı da rol oynamış
tır, fakat kadınların siyasette rol oynaması, mu-
talaka kocasının mevkii iktidarda bulunmasına 
mütevakkıftır. Halbuki bunların büyük, küçük 
erkeklerini çıkardıktan sonra mevkii iktidarda 
bulunımıyan kimselere mensup kadının kuvveti 
'kalmaz. Hiçjbir rol yapamazlar. Mukadderatı 
islâmiyenin, yüksek bir hayata alışmış olan mu
kadderatı islâmiyenin harice atılması - bendeniz 
neticesini düşünüyorum da - iyi görmüyorum. 
Onları suiahlâka sevk edeceğiz. Bir zamanlar 
yüksek saydığımız kadınların öteye beriye, fena 
ahlâk, sülük etmelerine sebebolacağız ve bunla
rın memlekette kalmasında bir mahzur yoktur. 
Tasavvur edemiyorum. Bunlar hakkında semıa-
hatkâr davranınız. Bunların memleketten tardı
nı şey etmeyiniz. Müttefikan erkekleri bilaistis
na tard edelim, memleket haricine çıkaralım. 
Lâkin kadınlara dokunmıyalım. İstirhamım bu
dur. 

SEYİD B. (İzmir) — Efendiler... 

RECEB B. (Kütahya) — Hükümet namına 
mı S ey id Beyefendi? 

SEYİD B. (İzmir) — Kendi namıma efendim, 
İzmir Mebusu sıfatiyle. 

REİS — O halde söz Ragıb Beyindir efen
dim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim kadınla
ra, çocuklara merhamet etmemek, acımamak hiç 
kimsenin elinden gelmez. Fakat bir hanedanın 
çocuklarını ve kadınlarını düşünürken benim 
gözümün önünden bundan sekiz yüz sene sonra 
gelecek ahfadın ve onların arasında bu yüzden 
dökülecek kanlar geçiyor bir sinema şeridi gibi. 
Size efendiler bir misal söyliyeceğim. Evvelki 
sene bir teşrinisani kararının Meclisi Âlide itti
haz edileceği zamanlarda Hâlifenin Meclisten 
intihabı, hanedandan intihabı, her hangi aslah 
ve erşet bir zatın intihabı gibi hususi yerlerde 
Meclis koridorlarında birçok fikirler dermeyen 

ediliyordu. Bu meyanda o zaman içimizde bu
lunan bir zat Hanedanı Abbasi'den imiş, kendisi 
ben şecerelerle neslimi isbat ederim, vesaikle- is-
bat ederim, bu hilâfete ben ehikkim demişti ve 
bunu birçok arkadaşlarımız bilirler. Görüyorsu
nuz ki, efendiler; Hanedanlık ruhu o kadar ha
bis bir ruhtur ki, sekiz yüz sene sonra onun nes
linden - şecere, mecere ne arasın. Meşkûk bir 
surette onun neslinden olduğuna kendisinde ka
naat hâsıl eden bir şahıs sekiz yüz sene sonra 
iddiayı Hilâfet eder 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — O Rüşdü 
Bey deli idi, sersem idi. 

RAGIB B. (Zonguldak) — Eğer o akıllı olsa 
idi, onun etrafında akıllı bir kuvvet bulunsay
dı; muhakkak o kuvvetle biz çarpışmak mecbu
riyetinde kalacaktık. Çok rica eder; bu habis 
ruh ölmez ve bunu şimdiden esasından öldürmek 
lâzım ve vaciptir. 

Merhamet hepimiz için bir histir. Hepimiz 
merhamet ve şefkat sahibiyiz. Fakat memleketi
min, milletimin bir tarafta bulunduğu, Haneda

nın bir tarafta bulunduğu zamanda bir kere 
mutlaka milletime bakmak mecburiyetindeyim 
ve benim sekiz yüz sene sonra gelecek neslim için 
ufak bir şüphe bırakmamak elzemdir. (Bravo 
sesleri) 

• REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir var. 

Riyasete 

Müzakere kâfidir. İkinci maddenin aynen 
reye konulmasını teklif ederiz. 

Boz ok Gelibolu 
Salih Celâl Nuri 

REİS — Efendim evvelemirde müzakerenin 
kifayetini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Tâdil takriri olduğu için evvelemirde Trab
zon Mebusu Muhtar Beyin teklifini reye koya
cağım. (Muhtar Beyin teklifi tekrar okundu) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vazediyorum. Kabul etnli-
yenler lütfen el kaldırsın. Bir daha reye koyaca
ğım. İşbu teklifi kabul edenler lütfen ayağa 
kalksın. Aksini reye/koyuyorum. Kabul etmıyenler 
lütfen ayağa kalksın, reddedilmiştir efendim. 

I (Bravo sesleri) 
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REGBB B. (Kütahya) — Beis Beyefendi mü
him bir nokta arz edeceğim. Efendim esaslı bir 
nokta mevzuubahistir. Zühulen kabul edilirse 
bir hatayı mucibolur, zannederim. Reye vaz'edi
lecek olan maddenin son fıkrası, bu hanedan? 
mensup kadınlardan mütevellit kimseler de 
Âli Osmıaoıa mensup addedilirler şeklinde
dir. Bu buraya koymaktan malksat Âli Os
man meyanmda bunlar da beraber çıkarı
lacaktır. Bunu böyle demektense bu ha
nedana mensup kadınlardan mütevellit kim
seler de bunlarla beraber çıkarılır, demek 
daha evlâdır. Çünkü böyle denilirse kadın
lardan mütevellit kimseler şimdiye kadar hane
dan addedilmedikleri halde nevema bunlara 
prenslik tevcih edilmek hatası yapılır. Buna 
meydan vermemek için bendeniz bunu teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim bu maddenin başındaki fık
ralar aynen kalmak üzere son fıkrasının «bu ha
nedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler 
de memleket haricine çıkarılırlar.» şeklinde ta
dili teklif olunuyor. (Kabul sesleri) 

Bir Mebus (Mütevellit kimseler de bu madde 
hükmüne tabidirler) densin. (Muvafık sesleri) 

TUNALI HİLMÎ B. (Zonguldak) — Orada 
mütevellit yanlış kullanılmış Reis Bey. Teklif 
ediyorum; doğmuş densin 

REİS — Efendim bu maddede ufak bir tadil 
teklifi vardır. Bu hanedana mensup kadınlar
dan mütevellit kimseler de... (Damarlar ne ola
cak sesleri) 

RECEB B. (Kütahya) — Maddede vardır 
efendim. 

• REİS — Efendim teklif olunan tadile naza
ran madde şöyle oluyor: «MahhV Halife ve Os
manlı saltanatı münderisesi hanedanının erkek, 
kadın bilcümle âzası ve damatlar, Türkiye Cum
huriyeti memaliki dâhilinde ikamet etmek hak
kından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana 
mensup kadınlardan mütevellit kimseler de bu 
madde hükmüne tabidirler.:» maddeyi bu şekil
de reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın. Aksini reye vazediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul edildi. 

Madde 3. — İkinci maddede mezkûr kimse
ler işbu kanunun ilânı tarihinden itibaren âza
mi on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazi
sini terke mecburdurlar 

REİS — Söz istiyen var m i l . (Hayır, sesleri) 
Maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İkinci maddede mezkûr kimse
lerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku mer-
°udur 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Yok, 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bundan böyle ikinci maddede 
mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti dâhilin
de emvali gayrimenkuleye tasarruf edemezler. 
İlişiklerinin kat'ı için bir sene müddetle bilve-
kâle mahakimi devlete müracaat edebilirler. 
Bu müddetin mürurundan sonra hiçbir mahke
meye hakkı müracaatları yoktur. 

REİS —• Söz istiyen var mı?.. (Hayır, ses
leri) Maddeyi aynen reyinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul olun
du. 

Madde 6. — İkinci maddede mezkûr kimse
lere masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya 
mahsus ve derecei servetlerine göre mütefavıt 
olmak üzere Hükümetçe tensibedilecek mebaliğ 
ita olunacaktır. 

HÂOİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Efen
dim burada bu çıkacaklara derecei servetlerine 
göre masarifi seferiye verilecektir deniyor. Bu 
ne demektir? Eğer bunların servetleri varsa 
kendi paralariyle çıkar giderler. Eğer servetleri 
yoksa millet bunlara muavenet eder. Bundan 
maksat nedir? (O demektir, sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi ay
nen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edildi. 

Madde 7. — İkinci maddede mezkûr kimse
ler Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bilcümle 
emvali gayrimenkuUerini bir sene zarfında Hü
kümetin malûmat ve muvafakatiyle tasfiyeye 
meoburdurlar. Mezkûr emvali gayrimenkuleyi 
tasfiye etmedikleri halde bunlar Hükümet ma
rifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine 
verilecektir. 
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BEİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır, 
sesleri) maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde aynen kabul olundu. 

Madde 8. — Osmanlı İmparatorluğunda Pa
dişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti 
arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gay-
rimemkuleleri millete intikal etmiştir. 

EEİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Madde aynen kabul olundu. 

Madde 9. — Mülga padişahlık sarayları ve 
kasırları ve emakini sairesi dahilindeki mefru
şat, takımlar, tablolar, asarı nefise ve sair bilû
mum emvali gayrimenkule millete intikal et
miştir. 

EEİS — Söz istiyen var mı?. (Hayır, sesle
ri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Madde aynen 
kabul edilmiştir 

Madde 10. — Emlâki Hakaniye namı altın
da olup evvelce millete devredilen emlâk ile be
raber mülga padişahlığa ait bilcümle emlâk ve 
sabık Hazinei Hümayun muhteviyatlariyle bir
likte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi mille
te intikal etmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesle
ri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 

1. — Rumeli'den hicret eden bâzı Türk aile
lere verilen memaliki metrukedeki emval ve 
arazilerine mukabil muhtelif mahallerde verilen 
emlâk ve araziye Mübadele ve İmar Vekâletince 
vaziyed edildiğine dair Zonguldak Mebusu Halil 
Beyin sual takrirlerine Başvekil İsmet Paşanın 
tahriri cevabı (6/121) 

•Kiyaseti iOelileye 

1332 tarihimde neşredilen bir Kanunu Mu
vakkat mucibince Rumeli'den hicret eden bâzı 

edenler el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Madde aynen 
kalbul edilmiştir. 

Madde 11. — Millete intikal eden emvali 
menkule ve gayrimemkulenin tesbit ve muhafa
zası için bir nizamname tanzim edilecektir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesle
ri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum., 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Madde aynen 
kalbul edilmiştir. 

Madde 1*2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumi-
yesi kabul olundu efendim. (Alkışlar) 

Yarın saat bir Ibuçukta içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat, Saat : 6,45 

Türk ailelere, memaliki metrukedeki emlâk ve 
arazilerine mukalbil muhtelif mahallerdeki ara-
zi ve emlâk verilmişti. (Bunlar, evvelki mame
leklerini kâtibiadillikçe musaddak ve müseceel 
.evrak ve vesaikle terk etmişler' ve hakkı mül
kiyetlerini ;bu suretle katiyen fakat eylememiş-
lerdi. Yunan İstilâsı mülkü cehitleri üzerinde
ki hakkı tasanruıflarmı muvakkaten iptal etti. 
Zaferi Millînin 'bu hakkı kendilerine iade et
mesi ieab ederken Maliye Vekâleti ve bilâhara 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti emlâki mez-

SUALLER VE CEVAPLAR 
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küreye, tıpkı emlâki metruke gibi variyet et
mek içtihadında bulundular. Vâki olan teşebbü
süm üzerine mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
noktai nazarlarını Başvekâlete arz ve keyfiye
tin Heyeti Vekilece karara raptunı rica etti. Bu 
muamele 30 Teşrinisani 1330 tarihinde cere
yan etmişti. İki .aydan beri neticeye raptedil-
miyen bu iş yüzünden birçok aileler nanıpa-
raya mulhtaıç vaziyette kalmışlar ve sefaleti 

., umumiyenin tezayüdüne sdbebolmuşlardi'r. He
yeti Vekilenin muıvafıkı hakkaniyet bir karar 
.ittihaz .edeceği tabiî ise de ihtiyaç içinde çırpı
nan mârularz ailelelerin derdine çaresiz olabil
mesi biran evvel ittihazı karar etmesine müte-
vakııftır. Berveçlhi meşırulh iktizayı madeletin 
(biran evvel ifası ve szatı mesele • hakkımda şim
diye kadar, ne yapıldığına ve Heyeti Vekilece 
bu bapta ne düşünüldüğüne dair (tahriren) 
cevap itası için işbu sual takririmin Başvekâle-
'te teıvdiini rica ederim efendim Hazretleri. 

28 . 1 . 1340 
Zonguldak 

Halil 

»Riyaseti lOelileye 

Balkan Harbinden sonra Rumeli'den hicret 
eden bâzı Türk ailelere 1332 tarihli Kanun. 
mucibince verilmiş iken ibilâJhaıra Maliye ve da
ha sonra Mübadele vekâletleri tarafından va
siye d edilen emlâk ve arazi hakkında ne dü
şünüldüğünü hayli zaman evvel (Tahrirî bir 
sual takriri) ile Başvekâletten sormuş ve bir 
kaç hafta .evvel Makamı Âlileri vasıtasiyle ten-
kidetmiştim. Henüz bir netice hâsıl ıolmadı. Baş
vekil Paşa Hazretleri ©evap- lûtfunda buluna
caklar mıdır? İstifsarını rica ederim.. 

18 . 3 . 1340 
Zonguldak 

Halil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
ıCelilesine 

29 . 1 . 1340 ve 12 . 2 . 1340 tarih ve Kava-
«nin Müdüriyeti 6/126/2492 ve 6/126/2301 nu
maralı iki kıta tezkerei riyasetpenahileri ceva
bıdır. 

Gerek Ermenilerin dâhile naklinden ve ge
rek kendi rızalariyle Yunanistan'a giden veya 
kısmen dâhile naklolunan Rumlardan metruk 
kalan emvali gayrimenkulenin 8 Eylül 1332 
tarihinde neşrolunan Mütemevvilân Kanunu 
mucibince Balkan Harbinden sonra memleketi
mize mecburi hicret olan Rumeli ahalii islâmi-
yesi mütevvilânına bâzı şerait dairesinde mu
vakkaten tevzi ve tevfiz kılındığı ve Harbi 
Umuminin hitamını mütaakıp olbaptaki müta
reke şeraitine tevfikan dâhile menkul Ermeni 
ve Rumların memleketlerine avdet etmeleriyle 
işbu emvale tekrar tesahübe başladıkları ve 
bilhassa Yunanistan'ın Anadolu'ya tecavüz ve 
istilâsı üzerine hemen umumiyetle emvali meb-
huse istirdat kılındığı ve işbu istirdat karşısın
da kalan mütemevvilân dahi birer arzuhal ita
sı suretiyle mülga muhacirin idarei umumiye-
since bilmüracaa mukaddema tevzi ettikleri ta
sarruf senetlerini istirdada sâi bulundukları 
gibi Lozan Muahedei iSulhiyesinin inikadından 
sonra bu suretle yapılmış istisnai muamelelerin 
hükümsüzlüğü de ahden runmon olmuş olduğu 
ve filhakika emvali mebhuse mübadelei ahali 
mukavelenamesi dairesinde bu kere memleketi
mize nakledilen Muhacirinin Kanunu mahsus 
mucibince hakkı iskânı haiz muhacirini saire 
ve istilâzedeganinin tevzi edileceği gibi fazla 
kalacakların Heyeti Vekilece bittasvip Kanu-
niyeti icra kılınmak üzere Meclisi Âliye arz ve 
takdim kılınan nisbeti kanuni dairesinde mü
badeleye tabi mütemevvilânı muhacirine itası 
mukarrer bulunduğu ve zaten gerek mütemev
vilân Kanunu ve gerek ânifülzikir nisbeti ka
nunu mübadelei ahali Mukavelenamesi muci
bince memleketimizde ve Yunanistan'da muh
telit komisyonlarca yapılacak tasfiyei katiyeye 
intizaren zarureti mür'iyeyi muvakkaten teh-
vin ve izaleye matuf olduğundan mâruz kanun 
lâyihasının biran evvel temini meriyeti mebhu-
sunan meseleyi halledebileceği Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâletinin 13 Mart 1340 tarih ve İs
kân Şubesi 10857/552 numaralı tezkeresinde 
işar kılınmakla Zonguldak Mebusu Halil Beye
fendinin tahriren vâki olan sualine cevaben 
arz olunur, efendim. 13 . 3 .1340 

Başvekil 
İsmet 

— 70 — 


