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YETMİŞ İKİNCİ İNİKAT 

25 Eylül 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 2.2Q (Z. S.) 

REİS : Reisisâni Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Altmışyedinci İn'ikat 
18 Eylül 1336 Çarşamba 

İkinci Celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde 

in'ikat etti ve mebusan tahsisat ve harcırahları ile 
alâkalı Divanı Riyaset teklifinin aynen kabul olun
duğu tebliğ edildikten sonra Konya isyanına dair 
Dahiliye Vekâleti Vekili Adnan Beyefendinin izaha
tının dinlenmesini müteakip mebus seçildikleri halde 
Meclise iltihak etmeyen bazı mebusların düşürülme-

1. — Hilâfet mevzuu ve İstanbul Hükümeti ile 
noktai nazar üzerinde anlaşmak üzere gelmiş olan he
yetler hakkında. 

REİS — Efendim celsemiz hafidir. Bu meselenin 
hafi celsede müzakere olunmasını natık bir takrir 
var. 

(Takrir okundu) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu takriri takdim 
etmekteki maksadımız meselenin dördüncü veya be
şinci maddeye taallûku olması itibariyle değil, En
cümeni Mahsus mazbatasının esnayı müzakeresinde 
buraca tetkik ve münakaşa edilmesi arzusundan mün-
baistir. Vakı'a Hamdi Beyefendi Hükümetin verdiği 
programın beşinci maddesinde hilâfet meselesi mev-
zubahs oluyordu. Bu, Encümeni Mahsus mazbatasın
da zikredilmemiş. Binaenaleyh mesele beşinci mad
deye ait bir meseledir deniliyorsa... Bendenizce me
sele Hükümetin verdiği beşinci maddeye ait olmaktan 
ziyade Encümeni Mahsus mazbatasının herhangi bir 
yerine ait olursa olsun Meclisçe gerek celsei aleni-
yede ve gerek celsei hafiyede müzakere edilmeye 
değer bir mesele olmadığını arzetmektir. Mesele ma-

leri, mazeret beyan edenlerin vaziyetlerinin tetkiki ile 
Riyasete intikal eden seçim mazbatalarının şubelere 
havalesi icra kılındı ve celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Vehbi Yozgat 

Feyyaz Âli 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı?.. Zabtı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

lûmu âlileri hilâfet meselesidir. Evvelce Hükümetin 
tanzim ettiği programda bunun hakkında sarahat 
vardı. Hakikaten beşinci maddede idi. Bu maddenin 
Encümeni Mahsus mazbatasında görülmemesi azayı 
muhteremeden bazıları arasında birtakım sözleri mu
cip oldu. Korktuk ki celsei aleniyede müzakeresi es
nasında hilâfet meselesi ne oldu diye bir sual varit 
olmasın ve harice karşı da bir sui tesir icra etmesin. 
Binaenaleyh celsei hafiye istemekteki maksadımız 
bundan ibarettir. Eğer Heyeti Muhtereme meselenin 
şimdi müzakeresini arzu ederse, ki şimdi müzakere
sinde bir mahzur yoktur, esas hakkındaki noktai 
nazarımı burada arz ve izah edeceğim. Bir kere bu 
taayyün etmelidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, Vehbi 
Bey arkadaşımız gayet derin bir noktaya dokundu. 
Bendeniz de ayrıca âcizane nazarı dikkatinizi celbe
dedir». Bendenize bir .şey sordular. Galiba, dedim. 
Öyle ise galiba ile olmaz dedi. Düşünemiyorum de-
>"îi. Bilmem ben kendimce böyle biliyorum. Tam bu 
dördüncü madde üzerine kafa patlatmakta iken orta 
yere bir söz çıkıyor. Ya Konya meselesi, ya celsei 
hafiye meselesi... Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bu 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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kanun küçücük görünmekle nazarı dikkate çarpmı
yor. Bilmem bu pirinç üzerine fatiha yazmaya ben
zer. Bu, bu kadar mühimdir. Binaenaleyh hatta ben
deniz, bir teklifte daha bulunacağım. (Usul haricin
de sesleri) Dinlemezseniz uğurlar olsun... Ceyyit olan 
kafamı neden yorayım. Şimdi mademki dördüncü, be
şinci maddeler üzerinde kafalar işlenmiştir. O halde 
mesele bitmiştir. Badehu hilâfet ve saltanat meselesi 
için katiyen taraftarım, celsei hafiye inikat etsin. 

RElS — Hafi celse yapılmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Mevzu üzerinde bu
yurun Basri Bey. 

BASRİ B. (Karesi) — Efendim, makamı riyasete 
takdim ettiğimiz bir takrirde mazbatanın münasip bir 
yerine; «Makamı hilâfet, esaretten" tahlisinden son
ra, vazı meşruunu ahzeder.» tarzından bir madde 
ilâvesini rica etmiş idik. Bittabi bu ricamız mühim 
ve mahrem olduğu için celsei aleniye müzakeratın-
da mevzubahs olmadı. Efendiler, evvel emirde şunu 
arz ve temin etmek isterim ki, bendeniz hilâfet ve 
halife meselesini aynı mesele olarak telâkki edenler
den değilim. Yani mevkii hilâfeti işgal edip de hilâ
fetin muktaziyatını ifa etmeyen, bilâkis müslümanı 
müslümana kırdıran bir adamın haşa halifei meşru 
tanınmasına taraftar değilim. Yani meseleyi şahıslar
la değil mahiyeti ve hakikati itibariyle telâkki etme
nizi hassaten istirham ederim. Bu husustaki temina
tımı başkaca, zannederim, teyide hacet yoktur. Eğer 
teyide lüzum görülürse şahsan bile delâil arzedebili-
rim. Mesele şahsı hazır veya şahsı gaip meselesi de
ğil, bir hakikat meselesidir. Binaenaleyh maruzatımı 
bu noktai nazardan tetkik buyurmanızı bilhassa istir
ham ederim. 

Efendiler, malûmu âlileridir ki hilâfet meselesi 
tarihi islâmda en çok kan dökülmesine saik olan me
sailin birincisini teşkil eder. Ta Hazreti Peygamberin 
vefatından sonra başlayan hilâfet meselesi Hazreti 
Osmanın şehadetini müteakip bir çok kanlı safhala
ra girmiş, âlemi islâm üzerinde pek elim, pek vahim 

I 

netayiç husulüne bais olmuştur. Birtakım fırkala
rın mezheplerin hilâfet namına tarihte icra ettikleri 
roller, memlekette ika ettiği tefrikalar hepinizce ma
lûm olduğu için, tarihe ait kısmı bendeniz burada 
zikretmekten vazgeçiyorum. Esasen tarih sahifelerini 
tetkike bile hacet yoktur. 

Bizim Anadoluda muhik, meşru ve millî bir ihti
lâl şeklinde toplanmamızı ve millî bir ittihat şek 
linde toplanmamızı çekememeleri, yani bu mevkii 
benimseyen adamların çevirdikleri entrikalar, nifaku-

cuyâne hareketler neticesidir. Efendiler, hilâfet var mı
dır, yok mudur?.. Bendeniz bunu tamikan burada tek 
rar etmeyi faidesiz addederim. Bazıları vardır, yok
tur dediler. Gerek hilâfet, gerek imamet herhangi ta
bir kabul olunursa olunsun, şu muhakkaktır ki, cum
huru islâm için bir baş var ve o baş için bir makam 
lâzımdır. Hilâfetin en meşruu ve en doğru tabiri 
malûmu âlileri imamettir, imamet demek ahkâmı di-
niyeyi ikame... (Gürültüler) Rica ederim, meselenin 
ehemmiyeti azimesi vardır. Meselenin ehemmiyetiyle 
mütenasip bir ciddiyetle dinlemenizi rica ederim. Ma
hiyeti hakikiyesiyle burada izah etmek istiyorum. 
Korkmayın sizin arzunuza muhalif belki söz söylen
mez. Yani nasıl arzu ediyorsanız, hakikat ve mahi
yet ne ise ilmî bir surette izaha çalışılacaktır. Ulûmu 
diniye dersi verilip verilmediğini söylemeye hacet 
yoktur, zannederim. Ahkâmı diniyeyi ikame, beyzai 
islâmı muhafaza umuru din ve dünyada hilâfettir, 
vekâlettir. Tarifi budur. Efendiler, malûmu âlileri
dir ki, hilâfet benden sonra otuz sene kalacaktır. Otuz 
seneyi müteakip gelecek halife meliki adûttur, mea
linde bir hadisi şerif rivayet edilmiştir. (Aclût ne ma
nasınadır sesleri) Zâlim manasınadır. Bu bir hadisi 
sahihtir. Fakat muhakkikini islâmiyeden Teftazani ile 
sairlerinin tetkikatına nazaran bu hadiste beyan bu-
yurulan hilâfetten maksat, kâinatın tariki terbiyeye 
şevki ve ehli islâmın irşadı hususunda resulüllaha 
veçhi tam üzere ahkâmın tenfizi hususunda Hazreıi 
Peygambere niyabetten ibaret olan hilâfeti sûriye de
ğildir. Yani bu, hilâfetin mahiyetini selbedici bir ha
disi şerif değildir. Fakat hilâfet büsbütün münselip, 
mündefi değildir. Bundan sarfınazar, malûmu âlileri
dir ki, nasbü imam ümmet üzerine vaciptir, sözü bir 
kaidei hükmiyei kelâmiyedir. Yani halife veya imam 
dediğimiz zatı, ümmet intihap edecek ve bu intihap 
ümmet üzerine vacip olacaktır. Ehli sünnet ile mer-
hibei şii ve havariç fırkaları vücubu imame kaildir
ler. Yalnız merhibeler şeklen muhaliftir. Onlar nasbü 
imamı ümmet üzerine vücubü aklî ile vaciptir derler. 
Havariçten bir fırkada... (Esastan bahsediniz sesleri) 
Müsaade ediniz. 

Herhangi şekli hükümette olursa olsun bizim için 
korkulacak bir cihet olmadığını arzetmek ve bunun 
için bir kanaat husule getirmektir ve bütün açıklı
ğıyla meseleyi arzetmektir. Eğer arzu ederseniz ben
deniz hulâsa olarak zatıâlilerine arzedeyim. Havariç
ten bir fırka efendiler umuru âmmenin cumhuriyet 
usuliyle hal ve idaresi taraftarıdır. Fakat bu merdut-
tur. Hakkında da bir çok delâil mevcuttur. (Gürültü
ler) 

— 133 — 



î : 72 25 . 9 . 1336 C : 2 

RAGIP B. (Kütahya) — Hilâfetin aleyhinde bu
lunan yoktur. 

EMİR. Pş. (Sivas) — Lafı kesmesinkr efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bu madde 
konmazsa mahzuru nedir?.. 

BASRt ri. (Devamla^ — Efendiler, islâmiyet eş
kâli Hükümetten, eşkâli malûmei Hükümetten hiçbiri 
hakkında bir nassı kat'ı ıstaı etmemiştir. Yalnız Hü
kümetten islâmiyetin aradığı şey adalettir ve yalnız 
imam tabir edilecek zatın haiz olduğu şerait mesele
sidir. Bu şerati haiz olduktan ve adalet temin edildik
ten sonra, yine esasatı diniyemiz dairesinde bu hi
lâfet badettahlis vaz'ı meşruunu ahzeder» demekle 
ve kolaydır. Takdim ettiğimiz takrirde «makamı hi
lâfet badettahlis vaz'ı meşrunu ahzeder» demekle 
biz asnn icabatına, şer'in muktaziyatına muvafık bir 
hilâfet kastediyoruz - ki buna lehtar, aleyhtar olmak 
üzere ikiliği gösteren hiçbir cereyan yoktur. Bu kere 
efendiler, makamı hilâfet tabiriyle biz hilafet namı 
altında icrayı saltanat ve tasaltun eden zâtı kastetme
diğimiz için bu maddenin ona matuf olmadığı anla
şılıyor. Saniyen; vaz'ı meşruunu ahzeder, dediğimiz 
bu maddeyi programa dercetmekten mütevellit bütün 
dedikodular nihayet bulmuş olur ve aynı zamanda hu
kuku esasiye icabatına göre bir tesir icra etmeyeceği 
gibi, âlemi islâm üzerinde de pek iyi bir tesir icra 
edeceği muhakkaktır. Binaenaleyh bu maddeyi biz 
programa koymakla hem memleket dahilinde ve hem 
âlemi islâmiyette vukuu muhtemel dedikodulara ni
hayet vermiş ve bir ucubeden ibaret olan şimdiki 
müşküle karşı bir darbe vurmuş olacağız. Binaenaleyh 
bu maddenin ilâvesi vukuu muhtemel dedikodulara 
nihayet vereceği ve pek iyi Jbir tesir icra edeceği için 
bunun programa aynen ithalini heyeti umumiyeden 
rica ederim. Silsile! maruzatımı kestiniz. Onun için 
maksatlarımı lâyikiyle arzedemedim. Binaenaleyh 
maksatlarım bundan ibarettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, bu 
noktadan Cenabı Hak âdil, âkil, kâmil bir padişah bir 
halifei müslimin maatteessüm muahedeyi imzalamak
la kendi kendilerini hal, ettiler. (Gürültüler) 

RAGIP B. (Kütahya) — Bu bir cinayettir... Üçün
cü maddeyi okudu. (Türkiye Devleti Büyük Millet 
Meclisi tarafından...) ilâh. (Hilmi Beyin takriri). 

Saltanat makamı istihtâsiyle vaz'ı meşruunu ala
cak. 

BASRİ B. (Karesi) — Aynen o, padişah yoktur, 
hilâfet vardır. 

— 134 

MESUT B: (Karahisarişarkj) — Bahse hacet 
yoktur. Padişah kim olacak diye burada bahse ha
cet yoktur. Bilâhare mevzubahs olacak, padişah kim 
olacak? O, vaziyet tahakkuk ettikten sonra hallolu
nacak bir meseledir. Binaenaleyh bu hilâfet mesele
si yalnız Türkiyeye ait değil, belki üç yüz milyon 
islâma aittir. Yalnız bizim sözümüzle iş bitmez. Za
ten Kanunu Esasimizde münderiçtir. Fesholunduğu-
na dair tarafımızdan bir madde yazılmamıştır. Onun 
için bunu münakaşaya hacet yoktur. Yalnız dördün
cü madde yerine kaim olmak üzere bendeniz bir 
madde teklif ediyorum. Mademki kabul olunmuştur. 

REİS — Hilâfete ait kısmı kabul ettiniz, niçin 
itiraz ediyorsunuz? 

Efendiler; üç yüz milyonu bize rapteden bir me
seleyi burada müzakere etmek caiz değildir. Bugün 
Hindistan bizi islâmiyet noktai nazarından müdafaa 
ediyor. 

BİR MEBUS B. — Yanlış hareket ediyorsunuz. 
Kaldıracağız, din yok... 

ÖMER LÛTFİ B. (Siverek) — Vakit zayi edi
yoruz. Dördüncü madde yerine kaim olmak üzere iki 
üç madde teklif etmiştim. Yani beşinci maddeye ge
çilmezden evvel iki üç madde teklif etmiştim, okun
sun. Kabul olunursa dördüncü madde yerine kaim 
olmak üzere o madde okunsun... Hiç hafi müzakere 
cereyanına mahal yoktur. Badehu alenî müzakere ce
reyan etsin. Hafi celsede müzakere etmeye lüzun yok
tur. (Okuyun da yazalım, nedir sesleri), (Ya ses
leri) 

HAMDİ B. — Efendim, hükümet bize verdiği 
halkçılık programında beşinci madde olarak şöyle 
bir şey kabul etmişti. Diyordu ki; «Hilâfet makamı
nın tahlisına muvaffakiyet hâsıl olduktan sonra padi
şah ve halifei müslimin kavanini esasiye dairesinde 
vazı muhterem ve mübeccelini ahzeder.» Şimdi efen
dim, bendeniz de encümende samiin sırasında bulun
dum. Encümen bu maddeye lüzum görmedi. Encümen 
de bunda ihtimal ki haklı idi. Çünkü diyordu ki, za
ten hukuku esaside padişahın mevkii mahsusu mu
ayyendir. Binaenaleyh buraya derce mahal yoktur. 
Yani bunda encümen dahi hulûsu niyetle hareket et
miştir. Şüphe yoktur. Yalnız bu Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu, Kanunu Esasî Makamındadır. Yani Kanunu 
Esasî mahiyetindedir. Burada bu yapacağımız Teşki
lâtı Esasiye Kanununun makamı hilâfet ve saltanat 
hakkında sâkit ye sâmit kalmasının dahilen fena tesir
ler yapacağına kailim. Bunu vesile ittihaz ederek aley
himizde tahrikatta bulunmaları ihtimalini düşünerek 



İ : 72 25 . 9 . 1336 C : 1 

arzediyorum. Onun için hükümetin teklif ettiği bu 
maddenin aynen beşinci madde olarak kabulünü tek
lif ediyorum (Kabul, kabul sesleri) 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, evvelce de bir 
celsei hususıyede bu mesele lüzumu kadar tavazzuh 
ve tenevvür etmiş idi. Bir kere makamı hilâfet ve 
saltanata ait bu encümeni mahsus mazbatasında bir 
şey yok değildir. Bilâkis bakınız heyeti âliyenizce bu 
programın müzakeresine başlandığı (zaman müzakera-
ta mesnet teşkil eden) (1) baş taraftaki beyanname
de Türkiye Büyük Millet Meclisi millî hudutlar da
hilinde hayat ve istiklâli temin ve hilâfet ve saltanat 
makamını tahlis edeceğini gayet sarih olarak büyük 
milletin maksadını gösteriyor. İkincisi efendiler, bu
nun ahkâmı münderecesine muhalif, mugayir olma
yan Kanunu Esasinin mevaddı sairesi de tamamen 
mer'i ve câridir. Onlar da tadil edilmiyor. Biliyorsu
nuz ki Kanunu Esaside mevaddı müteaddide ile hu
kuku saltanat vejnakamı hilâfetten bahsolunuyor. Bi
naenaleyh bu hilâfet meselesi, saltanat meselesi nazik 
bir meseledir. Bununla lüzumundan ziyade iştigal 
herhalde muzırdır. Memleketi çirkin vadilere sürük
ler. Her yerde hilâfetten, saltanattan bahsetmek si-
yaseten muzır olduğunu evvelce anlamış, tenevvür et
miş idik. Evvelce bunu anlamıştık, istirham ederim. 
Bunu kâfi görelim, her vakit ve her vesile ile fırsat 
düştükçe Meclisi Âliniz makamı hilâfetin, makamı 
saltanatın tahlisi maksadİyle Meclisin teşekkül ettiği
ni ilân ediyoruz. Kezalik tekrar ediyorum. Beyan
namede musarrahtır ki her türlü vesaitle neşir ve 
ilân edilmiştir. Binaenaleyh mevaddı esasiyede bu 
madde varken başka bir maddeden bahsetmek zait
tir. 

Beyannamede bu sarahat varken tekrar makamı 
hilâfet ve saltanat diye bir madde ilâvesi zaittir zan
nediyorum. Aynı zamanda siyaseten muzırdır efendi
ler... Vakıa kavanini esasiye bir kısmıdır. Fakat he
yeti umumiyesi değildir. Yani bu mevaddı kanuni-
yeyi tatbik etmiş olmakla elde mevcut olan... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLER! (An
kara) — Efendiler, mevzubahs olan mevaddı kanuni
ye vakıa mevaddı kanuniyemizin bir kısmıdır. Ka
nun bugün için tespit edilmek lâzım gelen bazı nika-
tı nazarı ve bilhassa teşkilâtı dahiliyeye ait bazı hu-
susatı ihtiva ediyor. Fakat bununla bütün kanunla
rımızı elde mevcut olan Kanunu Esasimizi külliyen 
ilga etmiyoruz. Bu mevaddı kanuniye bugün için tes
pit edilmek lâzım gelen nikatı nazarı ihtiva etmemek
tedir) (2) Binaenaleyh bu mevaddı kanuniyenin için

de ve başında mutlaka pek mühim ve nazik olan hi
lâfet ve saltanat meselesiyle iştigal etmeyi bendenizde 
muvafık görmüyorum. Bütün kanunlarımız tamam 
olmuyor. Bundan sonra ihtiyacat bizi icbar ettikçe bir 
çok mevaddı kanuniye şeraiti lâzimesiyle (isdar oluna
caktır. Hilâfet ve saltanat) (3) .mahfuziyeti zaten birin
ci esasımızdır. Hakikaten. düşündüğümüz halâsı ha
kikiye vusul için, arzettiğim veçhile makamı hilâfet 
ve saltanat olan merbutiyetimiz ve o makamın bütün 
şeraiti lâzimesiyle mahfuziyeti birinci esasımızdır. Bu 
islâm dünyasının istinatgahı olan rabıtai hakikiyesi-
ni tesise birinci derecede medar olan bu makamı ih
mal etmek hiçbir vakitte kârı akıl değildir. Ve bunu 
bizden zorla almak mümkün değildir. Gayeye vusul 
için arzı ihtiyaç ve iftikar eylediğimiz kuvvetler bi
rinci derece islâm dünyasıdır. Bu islâm dünyasının iki
de birde Meclisi Âlinizin hilâfet ve saltanat, halife 
ve sultan meselesiyle iştigal etmesinde mehazir var
dır. Bu mahzurları şimdiye kadar fiiliyatiyle gördük. 
Bunu bizden zorla almak isterlerse her türlü mücahe-
deyi yaparız, ikide birde Meclisi Âlinizin (bu mesele 
üzerinde müzakere ve münakaşa açması caiz değildir 
kanaatindeyim. Bugün bu makamı işgal eden zat) (4) 
bu millet ve memleket için hain bir adamdır. (Alkış
lar) Müsaade buyurunuz beyim. Hain bir adamdır. 
(Alkışlar, bravo sadalan) Meclisi Âlinizde şimdiye 
kadar pek büyük ve cidden tarihî cüretler gördük. 
Maateessüf şimdi makamı hilâfet ve saltanatı işgal 
eden zat bu millet için hain bir adamdır. İspat etti
niz ve bu milletin bütün mukadderatına bütün ma-
nasiyle vaziülyed olduğunuzu- ispat ettiniz. Bunun sa
yesinde bize bütün dünya, bütün düşmanlarımız atfı 
ehemmiyet etmektedirler. Bu Meclis cidden tarihî 
hizmet ve cesaretler göstermiştir. Bu tezahürat ile bir 
milletin mevcudiyetini izhar ettiniz. Dünyada büyük 
inkilâp yapan ve büyük kuvveti olan devletler, bil
hassa bugün fevkalâde müsait şeraitle temas ve irti
bat hâsıl olmuştur 

Evvelce Ruslarla kardeşlik (ahitnamesi imzalayan
lar dahi bugün bizimle anlaşmak) (5) mecburiyetin
de kaldılar. Düşmanlarımız dahi. dünyada büyük in
kilâp yapan, büyük kuvvet yapanlar bu sayede bugün 
o küçük kalmış askerî, siyasî (kuvveti zayıflamış gö
rünen devletimize) (6) bütün manasiyle ittifakı teklif 
ediyorlar. (Alkışlar) Bizim ve sizin Heyeti Âliyenizin 
ve temsii ettiğimiz milletin kuvvet ve kudretinin 

I (1,2, 3, 4, 5, 6) Parantez içindeki kelimeler ta-
I rafımdan eklendi. M. Ünver 
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maddeten tezahürü sayesinde Azerbaycan - Hariciye 
Vekili sureti mahsusada arzı malûmat edecektir. - it
tifak teklif ediyor. Evvelce Ruslarla bir kardeşlik ahit
namesi aktedilmişti. Hedaya ve behaya ile Azerbay
can bütün manasiyle ittifak teklif ediyor, âdeta tahtı 
himayemizde olmak üzere... (Alkışlar) Bütün bunlar 
milletin mevcudiyeti anlaşılmaktan neşet eder. Bu mü
nasebetle bu hususu da arzetmiş oluyorum. Meselâ, 
burayı teşrif etmiş olan zevatı âliye vardır. îzzet Pa
şa, Salih Paşa Hazretleri, diğer taraftan bizi imha
ya çalışan İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve onlarla 
beraber Istanbulda bazı menfi insanlar vardır. Fakat 
bittabi bizim vaziyetimizi bilmediklerinden ve orada 
tamamen iğfal edildiklerinden, herhalde iyilik yapaca
ğız diye mevkii iktidara gelmişlerdir. Onlar da bizim
le ilk temasında hakikati anlamışlar. Bunlar bütün 
hüsnünıyetleriyle ve samimiyetleriyle bize hadim, bi
ze nâfi olmak için bir heyet teşkil etmişlerdi. Şimdi 
böyle iken bir hafif noktamız olmuştur. Şimdi gö
rüyorum ki onu tevsi ve tezyit edecek bazı zihniyet
ler vardır. O da halife ve sultan hakkında çok söz 
söyleniyor. Arzeylediğim üzere bütün kudreti idrak 
etmiş ve serian yürümek lüzumuna kail olmuşlardır. 
Şimdi vaziyet böyle iken bu istikamette devam etmek 
menfaatimizi müeddidir. Çünkü halife ve padişah sı
fatını takınmış olan kimsenin bu milleti iğfal, ifsat et
mek için bizzat iştigal eylediği birtakım teşkilâtı mef-
sedetkârane vardır. Bu teşkilât o ifsadata kendisinde 
cüret gören bir adam merfudur ve merfu olacaktır. 
Bizi reddetmek Mrı-akıl değildir. Belâhettir. Halbu
ki hakikati hal böyle değildir. Bu millet her şey ya
par, kendi mukadderatını muhafaza etmek için ve 
bunun fevkinde ona da hürmet ve riayet eder. Onun 
da hukuku meşrua ve mahfuzasını tanır. Onun huku
ku meşruası bu milleti imha ve izmihlale düşürmek 
değildir. Cüret ve cesaret gördüğüm .sununla anlaşılı
yor. 

Bu milletin zihniyetinde; mutlaka padişah ve ha
life olan zatın emrine bilâkaydüşart ve bilâtefekkür 
itaat etmek mecburiyetinde bulunduğundan dolayı 
bunu avucumuzda tutalım ve istediğimiz şeyleri ken
dimiz emrettirelim. Fakat biz bu iş ile oynamazsak 
düşmanlarımız da görürler ki İngilizler ve İngilizlerle 
beraber çalışan düşmanlarımızın bütün ümitleri mah
volacaktır. Bundan dolayı bizim için eseri za'f ola
caktır. Zaten beyanname tarzında bazı kabul edilmiş 
easslarla bu maksadımızın temini için mahfuziyeti 
zikir ve bütün dünyaya ilân ve hatta bütün yemin
lerimize ilâve olunmuştur. 

VASFİ B. (Karahisarı Şarki) — Teklifimiz «ma
kamı mukaddese badettahlis vaz'î meşruunu ahze-
der.» tarzında idi. Bundan maksadımız icap eden te
siri yapmaktır. Ve bu maddelerin başına böyle bir 
madde koymaya ihtiyaç yoktur. Bugünün meselesi ola
rak iştigal etmek lâzım değildir. 

BASRİ B. (Karesi) — Zatıâlileri de tasdik buyu
rursunuz ki şahıs için bir şey mevzubahs değildir. 
Maksadımız bir hüsnüniyetten ve memlekette böyle 
bir dedikodu hâsıl olmasın içindir. Anadolu dahilin
de hem de âlemi islâmda iyi bir tesir icra eder zan
nederim. Vazı meşruunu iktisap eder demekle zuhu
ru muhtemel olan dedikodulara nihayet vermek de
mektir. Bittabi bunu vermediğimize kanisiniz ve he
yeti muhtereme de kanidir. Halife namı altında icra
yı mefsedet eden bir zata hilâfet vazı meşruunu alır 
demekle o zat üzerinde... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Müsaade buyurur musunuz? Bu meseleye 
temas edersek bu mesele bu kadar ifade ve ikmal edi
len bir mevzu değildir. Bu mesele, vasi, nazik ve 
mühim meseledir. Bugün fiilen tatbik etmek üzere 
yaptığımız birtakım mevaddı kanuniye vardır. Bunla
ra buna mümasil bir ifadeyi koyunca bize sorarlar, 
(halifeniz nerededir? Halifeniz esir midir? Nerede
dir) (1) halife ve padişahınız? 

Ne cevap vereceksiniz?.. Esir mi diyeceğiz? İşte 
ulema ve fuzelâyi kiramımız vardır. Esir olan adam 
padişah olamaz. Biz ötedenberi diyoruz ki, halife ve 
padişahımız kuvvet ve kudreti şeriyesini istimalden 
memnudur, hainane hareket ediyor. Binaenaleyh bu 
mesele ile iştigal caiz değildir. Nerde bizim halife ve 
padişahımız deriz ve bugün ya onu tanımak lâzım 
veyahut onun yerine derhal birisini ikame etmek lâ
zım gelir, buyurursunuz. Binaenaleyh bu işi böyle 
muğlak yapmak halife ve padişah nerede, makamı 
hilâfet ve saltanat nerededir, esirdir, yahut kudret 
ve kuvvetini kullanamaz dersek ilga ederiz. İçinden 
çıkamayız. Sonra ufak bir madde ile içinden çıkama
yız. İrtibatı nedir, hukuku nedir? Onlar için kanun 
yapmak lâzım gelir. 

BASRİ B. (Karesi) — Efendim; maksadımızı ar-
zettik. Bu mesele ile zaten iştigal etmiyoruz. Böyle 
bir maddeye böyle bir maddenin ilâvesini tasavvur 
ettik. Onun için takdim ettik. Mademki böyle bir 
mahzuru siyasî vardır, biz de vazgeçiyoruz. 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi M. Ünver 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Yani biz kabul ediyor ve herkese de ispat 
ediyoruz ki makamı hilâfet ve saltanatı biz de hiçbir 
vakit başımızın üzerinden atamayız ve Meclisi âlini
zin ilk veya ikinci celsesinde zaten resmen ve sureti 
kafiyede bu mevzubahs ve müzakere edilecek. Ati-
yen ise beyannamede de zaten makamı hilâfet ve sal
tanata karşı olan vaziyetimiz resmen ifade edilmiş 
bulunur. Buyurduğunuz mahzur düşmanlara cevap 
verebilir zannındayım. Fakat meselenin esasından hal
line girişilecek olursa hem içerisinden çıkamayız, hem 
de düşmanlarımıza tereddüt ve şüphe ilka ederiz. Bi
naenaleyh mevzubahs edilmemek ehvendir. 

BİR HOCA — Bir sual soracağım. Beyanname
ler neşredildiği vakit halifeyi kurtarmak zihniyetiyle 
halk arasında koşarken bir beyannamenin beş bin 
rubleye satıldığını bizzat müşahade ettim. Bu dere
cede bizim siyasetle teveggülümüz yoktur ve onların 
emsali bir çok kötü eşhasın elimizden çıkmazsa feni-
melittatlûp (hilafetin ipkasının hem milletimiz,) (1) 
hem âlemi islâm üzerinde bu derece azim tesiri var
dır. 1300 senedenberi bu câridir. Hatta bundan dolayı
dır ki Bolşevik Hükümeti Cumhuriyesi de bizi kendi
siyle beraber olmakta fevkalâde menafi görüyor. Bir 
mesele arzedeyim. Şark ordusu hususî teşkilâtı mah
susa kumandanı, Batum halkı, haziranda Gürcilerle 
iki cephede harp ediyordu. Malûmu devletleri bu 
zatıâli de cepheyi tanzim ediyordu. İçimizde pek çok 
zevat vardı. Usul ile işaret etmişler ki bu sivil Tür-
kiyeden gitmiş, bunun çarei halâsı halife değildir de
nilmiş. Bu da müşahedatımızdandır. Buraya gelen 
hepsi kemali samimiyetle gelmiştir. O takrirde daini-
zin de imzası vardı. Bir İngiliz zaiemesinin muvace
hesinde intihap olunarak Meclisi Âlinizde bulunmak
la müftahiriz. Bütün tarihimiz bundan mukaddes bir 
gün geçilmemiştir. Maksat birdir. Bunlara şu tesir 
yapılsın içindir, ilâve edilsin mi edilmesin mi demek
tir. Maruzatım bundan ibarettir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Bir de hususî, yani mahrem görüşülüyor. 
Umumî maruzatım meyanında tekrar arzetmek isti
yorum, ki bize iltihak eden zevatı âliyeye dair bazı 
arkadaşlar biliyorlar ki eskiden buraya bir itilâf yap
mak için bir heyet geliyor. Bu heyet nedir ve ma
hiyeti ne olacaktır diye bazı arkadaşlar benden hu
susî olarak sormuşlardı. Ben de zamanı gelince arzı 
malûmat ederim demiştim. Efendim, İstanbulda yeni 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ün ver. 

heyet teşekkül eder etmez, İzzet Paşa buraya hususî 
bir adam gönderdi, bendenizle temas etmek üzere. 
Fakat elinde bir vesika yoktu. Şifahî temas etmek üze
re o geldi. Bundan mana istihraç olunamıyordu. Biz 
bu zat ile buradaki vaziyetimizi, eşkâlimizi mufassal 
notlar yaparak kendilerine gönderdik ki, vaziyetimiz 
tenevvür etsin. Bu notlan hemen almazdan evveldi 
ki, doğrudan doğruya, bilvasıta bana bir telgraf gön
derdiler. Bana bilvasıta orada yine mülakat arzu edi
yordu. Biz düşündük. Maksadımız falana düşmanlık 
etmek değildir. Maksadımız memleketin saadet ve 
selâmeti hakikiyesidir ve bunun da muayyen bir hu
dut dahilinde istiklâlinin mahfuziyetiyle kaim olaca
ğını düşündük. Binaenaleyh bizim hayatımıza sui kas
tetmekten ve bizi esir ederek rezil etmekten sarfına
zar olunduğu gün biz en koyu düşmanımızla anlaş
maya hazırız. Bu itibarla bu yeni heyet erbabı na
mus ve hamiyetten müteşekkildir. Bunların emirsiz bu 
mevkie gitmiş olmaları ihtimali olmadığı bir çok di
mağlarda düşünülmüş idi. Biz de öyle olmak ihtima
lini nazarı dikkate alarak bu temas tarikini reddetmek 
istemedik. Yalnız böyle bir temasın bizim için mu
zır olması ihtimali de vardı. Çünkü ötedenbeıi garp-
ten hiçbir şey görmedik. Rus Hükümeti Cumhuriye-
sinden maddeten muavenet görmekteyiz ve birtakım 
münasebatı siyasiye ve uhuvvetkârane tesisiyle iştigal 
etmekteyiz. Bunlar bizim garp emperyalizmi ile olabi
leceğimizi düşünerek bizim hakkımızda mütereddit 
bir vaziyet aldılar. Binaenaleyh garpte böyle bir te
masta bulunmak için ne o mühim faideyi biliyor
duk. Berideki ümidi daha faideli buluyorduk. Bun
lara rağmen bu teması kabul ettik. Yalnız fevkalâde 
mahrem olmasına dikkat etmek istedik. Onlar da bu 
temasın mahrem olacağını söylüyorlardı. Halbuki da
ha buraya adam gelmezden evvel İngilizler, Fransız
lar bunu neşrettiler, telgraf çektiler. Henüz biz cevap 
vermeden dünyaya programlar neşrettiler ve en niha
yet nasıl bir şekil hâsıl oldu. Biz aciz ve dehalet ede
cek yer arıyormuşuz. Onlar da lütfen kabul ediyorlar. 
Pekâlâ, dedik. Bu Rusyada anlaşılınca derhal vazi
yet aldılar ve bize göndermekte oldukları silâh, cep
hane ve parayı tevkif ettiler. Derhal tedbir almaya 
başladılar. Bu vaziyet karşısında kaldığımız vakit he
yette Bileciğe gelmişlerdi. Ben de başka bir mesele 
için - bunun için değil - belki bilen arkadaşlar var
dır ... gitmek mecburiyetinde kaldım. Cephe işleriyle 
meşgul iken bunların geldiklerini işittim. Eskişehire 
gitmiş idim. Tekrar geri geldim ve bunları dinledim. 
Malûmu âlileridir. İzzet Paşa, Salih Paşalar, süfera-
dan Hüseyin Kâzım, Fatin Beyler. Bu zevat ile iki 
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şey yaptık. Birisinde ben yalnız îsmet Beyle görüş
tüm. Büyük Millet Meclisi âzasından Hakkı Behiç 
ve Celâl Beyler vardı ve Heyeti Vekileden Celâl Bey 
vardı. Kılınç Ali Bey de vardı. Onları da beraber 
bulundurdum ki daha iyi istişare edeyim. Efendim 
tekmil bu zevat, bu zavallılar kendi evlerinde tahtı ta
rassut ve tehdit ve terzilde bulundurulmuşlardır. El
lerine İngiliz veya Fransız adamlarının verdikleri kâ
ğıtta her şey bitmiştir ve biz de burada birbirimizin 
başını kırıyormuşuz. tnhilâl etmek üzereyiz. Bu na
muslu insanlar kendileri bitmiş, istanbul bitmiş, İs
tanbul ahalisi mahvolmuş, Anadolu ahalisi mahvol
muş ve bunlara da delâlet edelim zihniyeti hâsıl ol
muş ve yine İngilizlerin vesairenin delaletiyle mev
kii iktidara gelmiş ve bu işi halletmek için, yani bizi 
daha fazla kırılmaktan sıyanet için (buraya gelmişler. 
Fakat) (1) bizim hududa girer girmez bu fikirleri
nin gayet vahi olduğunu büyük şükranlarla anlamış
lar. Diğer taraftan malûmu âlileri bir buçuk sene ev
velinden beri benim bu şâhıslara hürmetim vardır. 
Bu işlerde daima kendilerinin noktai nazarlarına, mü
talâalarına iştirak etmişimdir. İddia ediyordum ki 
Meclis tstanbulda toplanırsa tecavüze uğrar. 

Salih Paşa Hazretleri bana rapor veriyorlardı ki; 
bu katiyen vaki olamaz. Hiçbir milletin mümessilleri
ne tecavüz edecek namussuz bir devlet, bir millet 
olamaz. Binaenaleyh bu nasıl olur ve 'olacaktır, bu 
iş? Binaenaleyh bütün hatalarını müdrik olarak; size 
karşı kara hatalarımız vardır diye itiraf atta da bu
lunmuşlardır. Mamafih münakaşa edildi. Ne ümit 
edersiniz İngilizlerden? Bir ümidiniz varsa söyleyin. 
Bunlar hiçbir İngiliz ve Fransızlarla görüşmemişler
dir. Bunlar da kimse ile siyasî ve diplomatik könuşma-
mışlardır. Bundan sarfınazar, fakat ne memul eder
siniz? Hiçbir şey memul edemiyorlar. Biz, Sevr mua
hedesini parçalamış ve bunun parçalanması için kuv
vetimizin idamesine (gayret sarfediyoruz ve) (2) gün
den güne emniyetimiz artmaktadır ve derhal yapıla
cak şey yoktur, dedik. Onlar en kuvvetli vaziyette bu
lunuyorsunuz ve teessüf ederiz ki biz buradaki vazi
yeti bilmiyorduk, dediler ve bu zararı tazmin etmek 
için çok uğraştık ve onlarla görüşmekte iken bile bu 
hatanın tashih olunup olunmadığına dair henüz ma
lûmat ... En son malûmatı mütalâa edeceğiz. O tara
fını beraber hallederiz. Söylediğim gibi sui zan ber
taraf edilmiştir. Azerbaycan böyle bir ittifak teklif 
ediyor. Hülâsa şarkta ittifak vardır. Garpta kara ve 

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
tendi. M. Ünver 

müthiş bir pençe berdevamdır. Kendilerine dedim, 
ne yapalım: Bütün teşebbüsatınızı tetevvüç ettiği bir 
sırada pek mes'uduz ki Heyeti Âliyenize temas ve 
milletin ağuşuna iltica ettikten sonra milleti içinden 
vurmak için çalışan hain bir padişahın hatırı için dö
nemezler. Bunlar bunu gayet vazih bir surette bildik
lerinden gelmişler ve bize iltihak etmişlerdir* (Alkış
lar) 

REİS — Paşa Hazretleri, Vehbi Bey bir şey so
racaklar. 

VEHBİ B. (Karasi) — Bir şey sual edeceğim efen
dim. Bu Rusya Sovyet idaresinin - Bu seyahat esna
sında sesim kesildi. Fena telaffuz ediyorum - Rusya 
Sovyet idaresinin sorduğu sualler dostane bir tarzda 
ise buna diyecek yok. Fakat herhangi bir şekilde bizim 
için evvelce beyan buyurduğunuz veçhile her şeyden 
evvel hedefimiz istiklâl ve istikbalimiz olmasına naza
ran böyle kendi memleketimizin bir kısmı addettiği
miz Istanbuldan gelen adamlardan şüphelenerek bize 
karşı vaziyet almaları ne dereceye kadar şayanı na
zardır? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Müsaade buyurunuz izah edeyim. Hududu 
millimiz dahilinde bulunan İstanbul vilâyetimizden 
erbabı namus ve hamiyetten falan veya falan zat bu
raya geliyor denildiği zaman mesele yoktur. İngiliz
ler ve Fransızlarla uyuşarak Ferit Paşa kabinesi iskat 
edilmiş ve yerine Anadoluyu avucuna alabileceğini 
vadetmiş olan bir heyet getirilmiş. Yine İngilizlerin 
marifet ve vasıtasiyle Anadolu ile anlaşmak üzere me
mur edilmişlerdir ve Anadolu Hükümeti de bu itilâf 
zemini üzerine anlaşmayı kabul etmiştir. İşte efen
dim şekil budur. Bununla beraber hiç kızmamışlar-
dır. Yalnız istediğiniz siyaseti anlayalım, demişlerdir. 
İstediğiniz adamlarla görüşebilirsiniz ve istediğiniz si
yaseti takipte serbestsiniz, demişlerdir. Para veriyo
ruz, silâh veriyoruz, cephane veriyoruz. İlkbahara ka
dar fırkalar vait ediyoruz. Hiç olmazsa bizi siyase
tinizden haberdar ediniz dediler. 

VEHBİ B. (Karasi) — Bir noktayı istirham edece
ğim. Bendeniz demek istiyorum ki yalnız bize para, 
mühimmat, levazım göndersinler. Başka bir şey iste
meyiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Efendiler; her şeyde olduğu gibi belki ahlâ-
kiyat noktai nazarından da kuvvet nazarı dikkate alın
malıdır. Arkadaşlıkta ve kardaşlıkta dahi kuvvet mu
vazenesini nazarı dikkate almak lâzımdır. 

Zaif olan kavi olanın mutlaka mahkûmudur. 
İnsanlık, adalet, bütün prensipler, kaideler ikinci dere-
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cede kalır. Her şeyden evvel kuvvettir. Binaenaleyh 
bizim halâsımız için bize vukubulacak muavenetler 
gayemizi ihlâl etmeyen, ki istiklâlin mahfuziyeti için 
kendi kuvvetimize istinat ettiğimizi ispat etmektir. Bi
ze muavenet etmek için gelecek kuvvetler bizi yuta
cak kadar olursa yutar. Bu sebeple vekilleriniz gayet 
dikkatli ve vesveseli, bu ciheti nazarı dikkatte tut
maktadırlar. Evet, bizim için hakikaten kuvvet, insan 
menabiimiz vardır. Daha fazla silâh, cephane para
mız olursa kuvvetimizin iki üç mislini daha ikmal 
edebiliriz. Hariçten kuvvet gelmesine ihtiyacımız ol
mayabilir. Hatta ecnebi denilebilecek kuvvetin gel
mesine o kadar lüzum yoktur. Meselâ Azerbaycan 
istiklâlini tam manasiyle istihsal ve istirdat etmiştir, 
islâmdır ve bize cidden kalbi ve vicdanî rabıtalarla 
merbuttur. Zaten ittifak yapacağız. Bizim için faide-
lidir. Bizi yutmak isteseler de biz onları yutarız. Fa
raza Kafkasyada islâm kuvveti kendiliğinden teşekkül 
etmiş. Meselâ islâm kuvveti olarak bir fırka veya iki 
fırka süvari gelirse makbule geçer. Bir defa islâmdır-
lar, yutmak istemezler. Bu cihet çok düşünülmektedir. 
Bendeniz bir tarihte Bulgarlarla Türkiye arasında as
kerî bir plan yapmaya memur olmuştum. (Osmanlı 
Hükümeti tarafından yapılan vaattej (1) bütün Türki
ye ordusu Bulgaristana muavenete hazırdır, deniliyor
du. (Bulgarların cevabı :) (2) Bizim kuvvetimiz kâfi
dir. (Çünkü yutulmaktan korkuyordu.) (3) (Bulgarlar, 
Meclisimiz teşekkül ettikten sonra,) (4) Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti nezdinde müracaatta 
bulundular, muahede yapalım dediler. Kendisi müs
takil bir devlet olarak, sefiri de o namla geliyor. 

Geçenki izahatta- biraz vaziyetimiz karışık dedi
ler. Dedik ki; vaktimiz yoktur, çabuk cevap veriniz. 
Müspet cevap verdiler. Derhal heyeti murahhasanızı 
gönderiniz, kendileriyle (bir muahede) (5) yapalım, 
dediler. Yalnız bunlar Ruslarla bir ahitname yapmış
lar. O ahitname bizce şayanı dikkat görüldüğünden 
onlara kat'î cevap vermeden biraz vakit kazanalım, de
dik ve bu müddet zarfında ahitname münderecatım 
Rusyadan aldık. Ancak bir noktası mühim görüldü. 
Bunu anlamak bilâhare anlaşmak istiyoruz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu maddede bir halife 
meselesi uzayıp gitmektedir. Ben zannediyorum ki bu 
bir aile meselesidir. Dalbudak sarmış olan bu şecere
yi... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Zannediyorum ki böyle bir şey yoktur. 
(Gürültüler), (Öyle bir şey. yok sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Fakat Paşa Hazretleri 
bunun kurumuş dallarını kesmeyecek miyiz? 

REİS - - Efendim müzakere kâfi, takrir sahibi 
beyefendiler de takrirlerini geri alıyorlar. Şu halde 
Paşa Hazretlerinin beyanatını kâfi görerek celsei ha
fiyeye nihayet verilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın! Kabul edildi efendim. 

Kapanma Saati : 5.35 

(/, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver. 
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