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YÜZKIRıKINCI İNÎKAT 

18 Teşriiuismti 1338 Cumartesi 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

REİS — Rcisisani Dr. Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER — Mahmut SaM Bey (Muş), HaMu Bey (Van), 

ıRBtS — Celseyi açıyorum. Halfi celse aSkdli husu
sumda Rauf Betyeıfenldli maıruzaiüta bulunacaklardır. Bu
yurun efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra VekilDeri Heyeti Re'i-
si) (Sivas) — Efendim, dün aikşaım geç vakit hilâfet 
makamında bulunan Vajhdeddin Bf. min firar eıtiğ'ne 
dair 'ttlr haber aîdıik. Buna da/ir (Söz i&teriz sadaları) Bir 
vayett tahassul eltırniştir. Bu vaziyetin Mir neticeye ikti
ranı tabii, Heyetli AlSyenıizoe bîr müzakere cereyanı 

sureti îile olacaktır. Ancak bu hususta muhaberat hafö 
oîması dolaiyısı ile 'biz, alemi olarak okumakta mahzur 
göridüllc. Tensip buyurursanız malumatı 'hafi olarak arz 
ede'om. İttihaz buyuracağ:nız karar üzerine hafi ve 
alenî celselerde .kararı âlinizi ittihaz buyurursunuz. 

!REfS — Efendim; bu mesele harkında HeyteiH Ve-
küle Reisinin teklif ettiği cel'sei hafiyyeyi kabul eden
ler, lütfen el kaldırsın. Ceteeii hafiye kabul edliîm'iştir. 

Efendim, zaptı sabıkı okuyalım!. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ OTUZ ALTINCI İNJİİKAT 

11 Teşrinisani 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Hüseyin Avni Beyefendi'nin tahtı riyasetlerinde bi-
linîkat zaptı sabık kıraat ve aynen kabul olundu. 

İstanbul vilayeti memurini hakkında müzakere ce
reyan ederek Heyeti Vekileru'n teklifinin aynen kabulü 
lile beyanname tarzında neşrine dair C-anik Mebusu 

Emin BXn takriri kaibul edilerek celsei alertiyeye geçildi. 
Rdi s Kâtip 

Birindi Reisvekili Van 
Hüseyin Avni Haikkı 

Kât/ip 
Kayseri 

Atıf 
REİS —• Efendim, zaptı sabık hulâsası hakkında 

söz isteyen var mı? 
Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Halife Vahdettin in firarı ve hal'i hakkında 
müzakerat ve Halifeliğe Abdiilmecid Efendinin seçil
mesi. 

REİS — Efendim, mevzu üzerinde söz Heyeti Ve
kile Reisi Hüseyin Rauf Beyfendinin. Buyurun Efen
dimi. 

HÜSEYİN RAUF iBEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Efendim; 17.11.1338 tarihli istanbul'dan Relet 
Pş. dan bür telgraf aldık. Onu okuyorum. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendi Hazret
lerin©. 

Vahidüddin Efendi bu gece saraydan gaybubet ey-
lemrşıtıir. İstanbul kumandanı ve polisi müdürünü tah
kikat ve tedaibiri lâzlJmıe itiüihazı için saraya gönder
dim. Alacağım malumatı ayrıca arz ederini. Vahidüd
din, azhebi ihtimal ©aşmalbeyiracisi ve bir kaç mukar-

ribini i'e beraber ve İngilizlerin delaleti ile gaybubet 
eylemiştir. Emanatii mukaddesenin, İngilizler tarafından 

J her hangli bir suretle alınması ihtimaline karçı daire-
j deki muhafaza tertibatı hazırasını hiç bozmaksızın 
ı emanatı emiin b'ir mahalle kalduıtacağım. Vahidüddin' 
j in firarına ve harekâtı muhtemelesine karşı esasen 
i Ikenldisinü'n mahlu olduğunu derhal ilân sureti ile mü

cadeleye başlamağı pek lüzumlu görüyorum. Bu bapta 
iradei saımilerine makina başında mümtazın m. 

Refet 

'Bunu müteakip 17/11/1338 tarihli diğer bir tel-
grafnamesinde d'iıyor k'i. 

Heyeti Vekille Riyasetinle 
Harinigton'dan simidi aldığım mektubun ve melfuf 

beyamnarnıentin suretlerCni 'beriveçhü z/ir arz ediyonutrn. 

— 1042 



t : 140 18 . 11 . 1338 C : 4 

(Beyannamenin ajanslar vasıita'sı ite Avrupa'ya da j 
töbJüğ edülimiş olduğunu hittetkik anladığımı da arz 
edertüm. 

ıMdktuıp suretidir. 
(Bâr nüshasını leffettiğim resmi biyaninairic.de L öylen-

d!iği veçıhlile Zatı Şahane, kendisini İngiltere'nin zir'i ı 
himayesine vazederek 'bir İngiliz safine! ha: İs'yeli ile 
îstanlbul'dan mıüfarakat etimiştir. 

'Bir çok elfazı ihtiraımıiye. 17/11 /'l922 j 
'Beyan'naırnje 

Resmen 'beyan olunur ki; Zalı şahane. va/Jyc.i ha
zıra neticesinde hürriyet ve hayaitmı tehkkede gördü
ğünden biütıün islamların 'halifesi sıfatı ile İngiliz hirm-
yeslini ve aynı zamanda İstanJburdan başka bir y^ru 
naklini talep etmiştir. Zatı Şahanenin arzusu bu sabah 
İfa olunmuştur. Türkiye'deki İngiliz kuvvetlciinin 
Başkumandanı Gene.al Sır Çarley Haring\cm Zan Şa
haneyi almağa giderek bir İngiliz harp sefinesine kadar 
'kendisine refakat etmiş ve zatı şahane, vapurda, bami 
sefi't filosu umum kumandanı Amiral son düdr'oc'k .a-
rafından 'istikbal edilmişJir. ingiltere fevkalâde komi
ser vekili Sir Nevil Henderscn, zalı şahaneyi, sekne-
d'e ziyaret ederek; Kral Beşindi Jorj'a 'bildirilime-k üze
re arzularım sormuştur. Beraber gidenler şunla.d:r. 
Serkarin Ömer Yaver Paşa, Hada'ka k umarı danı 'k a y-
rnakam Zeki Bey, Esvapçı başı küçük İbrahim Bey., 
beri'oer başı Mahmut Bey. Seccadeci baş; İbrahim Bey, 
•Mushlbii sahi Mazlıar ağa, Musahibi sak s hlay.e'.tm 
ağa, Sertabip Reşat Pş. Vahlddüddln oğiu Lktuğ u.p fil. 

'(Allah Kahre't.s'n sadaları) (Reis Bey: aynide el;un- j 
sun sadaları) 

Efendim; vakiin geç olmasına rağmen mü:..ac;!iy;.i 
meselenin icaibetıtird'lği vaziyete rağmen-atideki cevabı 
yazdık. 

Refet Pş.; ya yazı lan cevap. ; 

îstanbulda Refet. Pş. Hz. fenne | 
•1. — Vahidüdd'in Ef.. Meclisçe usu İd dakes.rde i 

hehüz hal'edllmiş değildir. Eğer rnuamüeylı hakkında 
cereyan etmiş muamelat neticei tabiiye:>l olmak üzere 
rnaihlu addedÜseydi yerine diğerinin intihabı ieabe.'.jr :H. ! 
'Binaenaleyh, {liran üzerine tarafı âlinizden ma.hlıı ol
duğumu derhal ilân etmek doğru değildir. Bu m es ele, j 
ancak M'sclis tarafından, hal ve 'tespit 'edildikten sen.:a 
verilecek talimata göre hareket 'buyurursunuz. Şindi kik 
InıgÜizi'eıin firarı ne suretle 'terkip etüklerini ve evcice j 
vulku 'buları işar üzerine -tanıtı muhafazada, bulundurul
ması liçli-n alınan tedaıblre ne suretle tecavüz eyledikle-
rHrai 'bildirimiz. Muadeleye efkârı umumiyei islâmiycyl j 
(tenvire medar olacak 'kuvvetli bir surette başlamak iç'iıı i 
Meclislin Sararına istinat etmek muvafık olur. j 

— 1043 

2. — Emıanatı muhafaza ettaelk mühimdir. Inıgillizîıerı 
eimanatı ancak silâh istimal ederde ve 'kan dökerek al-
makdıriar. Bu hususta icalbedenlere hu raokföali nan 
zaı'dan evaımiri 'katiye verilmelidir. Nakli mahal ile ta
rafımızdan 'ihdasına sebebiyet verilmek caiz değildir. 
Henüz düveli iltilâliyekonltrolü mevcut iken emaneti es
nayı nakilde 'müdahale etmek suretiyle ele geçirırne-
lem baldül ihtimal değildir. 

3. — Meclisçe inli hap olunaca'k hafife malum de
ğildir. Ancak intihap 'keyfiyetinin dağdağalı o'Umarnıası 
düşünülmektedir. Bu meselede en çdk-a'tfı ehemmiyet 
etij.ğimlz nokta Meclisin intihap eittiği halifenin dahi pa-
dişahlilk davasına 'kalkması bu hususta, înigiDizler ve »din 
ger müttefik Devletlere istinat etmesi ilhtlmalidiir. Bi
naenaleyh, ihtihaıp oiunaealk zatla daha evvel görüşımlslk 
ve anlaşmak hu nokta üzerinde haltta elinden senat al
mak muvafıkı ihtiyattır. Ben, taraf Muzdan gayet mah
ram bir tarzda şahsi olarak Abdülmecit Efendimi! hissi
yat ve temayülâtını şimdiden anlaşılarak bizi tenvir et
menizi muvafık buluyorum. Bu no'kta da anlaşılma-
dııkça intihap teehhür eder. Bu hususun hu geceden 
temini çaresi aranı İm alıdır. 

Efendim; bu noktada hiraz malumat vermek lü
zumunu hissediyorum. Efendim, Vahidüddln Ef. Baş-
mabeyincisini Refet Paşaya göndermiştir. Bir iki gün 
evci demiştir 'ki; Mustafa Kemal Pş. ile m'uhaibere et
mek istiyorum. Bir emin adam memur etsin. Bunun 
İçin ban açık telgraf mı çekeyim, mektup mu yazayım; 
yoksa siz mi cevap verirsiniz? Diyormuş. Bu haber 
buraya geldi. Tezekkür ettik. Bu oyunlara ;karşı bir 
ihtiyatı mahsus olmak üzere dedik ki evvel emirde 
bu arzusunu tahiriri bir şey ile yazsın. Ondan sonra 
eu mesele üzerinde görüşebiliriz. Bunun üzerine der
hal kabul ile filan memurumuzu sevk ve idare ed:n 
denildi. Bunun üzerine Refet Pş.dan cevap geimeırd'ş-
t\. Bu f.'kra ile onu soruyoruz. Vahldudd'n ile gb'.'iişen 
adam diye okundu. 

4. — Vahidüddln Ef.nin benim memur edeceğim 
atla görüşmek hakkımdaki müracaatına verdiğlrrlz ce
vap üzerine hiç bir muamele cereyan e.med.i m,i? Va-
zlyeüin tahlili için bunu da bildirmek lâzımdır. 

5. — Balâdaki mevaddtn ihtiva eylediği noktai 
nazarlara göre tedabininiz ile yenli mahımıaltınızı yarın 
18/11/1338 öğlieye kadar 'biUdirmeniz müll'rnd'r. Çünkü 
'mesele Mecliste mıavzulbalhis olıunoa derhal intaç ede-
bilm'ak için buna ihtiyaç varıdır. 

6. — Bu cevabımda Rauf Bey ile mutabıkız. Henüz 
'keylkyeit Heyeti Vdkilece malum 'değildir. 

•Başkumandan 
Gazi/ Mustafa Kemal 

http://biyaninairic.de
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Efendim; »geçen vakitte, böyle bir talimat verdik. 
Beyerti Vekileyi teşkil eden zevat ile bugün aynı zemin 
üzerinde görtiiışjtülk Refet Pş. dan gelen telgraf devaim 
ediyor. Okundu. 

Yikne 17/18 tarihli teHgraf devam ediyor. «Abdül-
ımecOt life 'göröşttipınıe daaı>, 

ıHeyeÜi Vekile Reisi Rauf 'Beye 
•Simidi AJbdiiiamedJ't ef. ile görüş/tüm, Şahsî bir ma

hiyeti olan mjüMlemaitta, Ankara'da İttihaz edilen mu-
Ikavraratı 'CasvÜp eifcMenini ifade eyleyen kendilerinin 
(bana hütalben bizzalt yazdıkları 'bJir mektubun suretini 
aynen berveçihıi ati arz edliiyıarum. 

Surat : İisitan'bul T.B.M. Meclisi Hüküımea fevka-
Jâdıe -memuru Refelt Pş. Hz. lerine. 

Büyük Millet Meclisinin 'hilafet ve saltanat hak
kında ittihaz ettiği kararı tamamen tasdik ve tasvip 
ediyorum. 

27 Râbtiülevvel 1341 
Refet 

tmza Abdülmecit olacak. Çıkmamış gene Refet 
Paşadan... 

BİR MEBUS BEY — Efendim;Abdülmecit bir 
unvan yazıyor mu imzasında. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır, ih
mal edilmiş olaca'ktır, imza. 

ŞEVKET BEY (Beyazit) — İmza kimindir, lüt
fen okunsun. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Rauf 
Beyefendi, ben de ehemmiyet verdim bu noktaya. 
imzası nedir diye sordum. Refet Paşadan gelen 
telgraf -okundu. Bundan evvelki maruzatımda diye. 

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendiye : 

Bundan evvelki maruzatımda Vahidüddin Efen
dinin keyfiyeti halinin Meclis tarafından ilânmı, bu 
suretle mücadeleye 'başlamaklığımızı ve fakat bu hu
susun teşriini arz etmek istemiştim. Yarın için neş
rolunacak Sabah Gazeteleri üç seneden beri malum 
olan harekâtiyle kendi kendini memlekette bu âlemi 
islâm nazarında halletmiş telâkki olunan Vahidüd
din emsali diğer memleket haikleri gibi aynı tarz ve 
aynı vasıta ile firar etmiş olduğunu ve bilhassa bu 
•tarz ve vasıfai firarının âlemi islâmın kendi hakkın
da vermiş olduğu hükmün doğruluğunu bir kere da
ha tasdik ve 'teyit eylediğini bir kaç saiîırla yazmak 
suretiyle iktifa edecektir. Burada ittihaz olunacak 
iki yol vardır : Birisi Vahidüdd'in'in üç seneden beri 
devam eden ihaneti sebebiyle esasen makamı hilâ
feti münhal telâkki etmek ve Vahidüddin'i şimdiye 
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kadar orada (Zillüllah) vaziyette oturmuş göstermek 
ve zaten son cuma selâmlığında namaz kıldığı cami
de hui.bede kendi ismini okutmamak suretiyle bunun 
kendi tarafından dahi tasdik edilmiş olduğunu iddia 
etmek : İkinci tarz : Son güne kadar makamı hilâ
fete bulundurulduğu halde firar ve düşmana iltica 
suretiyle hilâfete ihanette bulunduğunu iddia etmek : 
İngilizler Vahidüddin'e halife oyunu oynatmak is
terlerse bu ikinci şık kendi hesaplarına belki daha 
muvafık gelebilir. Fakat İngiliz'lerin dahi Vahidüd
din İle âlemi İslâm üzerine bir oyun oynamaya mu
vaffak olamayacaklarını bildiklerini ve bu son vazi
yetin daha ziyade şeriki cürümlerini kurtarmak 
maJksadiyle yapılmış olduğunu zannetmek istiyorum. 
General Pelle de bu fikirdedir. Yalnız İngiliz tebil
gindeki tarzı ifade calibi dikkattir. Gazetelere tali
mat vermek için bu iki şıktan hangisini daha mu
vafık buluyorsanız İngiliz'ler Vahidüddin'in kaçırıl
ması için hiç bir cebir istimal etmemişlerdir. Bu bü
yük sarayın her tarafını muhafaza etmek elimizdeki 
kuvvetle gayrı mümkündür. Biz daha ziyade dahilde
ki arkadaşlarımızın nezareti ile ve hariçte bulundur
duğumuz gözcülerle iktifaya mecbur idik. Vahidüd
din s'abaha karşı sarayın Orhaniye Kışlası tarafın
daki bir kapısından çıkmış ve oraya gelen otomobile 
binmiştir. Emanet muhafızlarını takviye ediyorum. 
Yerlerinde bırakacağım. Bu gece Mecit Efendi ile 
görüşeceğim, Vahidüddin'in müracaatına verilen ce
vabı Çarşamba günü Yaver Paşaya tebliğ ettim. 
Perşembe- günü Yaver Fahri Bey vasıtasiyle tekit et
tim Cuma sabahı da firar etti. 

İmza 
Refet 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 'Beyefendiye 
Bu gece General Pelle ile Vahidüddin'in firarı 

hakkında görüşrüm. İngiliz müsteşarı geminin hare
ketinden sonra nezdine gelerek firardan malumat 
vermiş ve Vahidüddin'in Türk'ler tarafından bırakıl-

: masını Düveli mütelife için sıkıntılı bir vaziyet ihdas 
edeceğinden bu suretle harekete mecbur kaldıklarını 
söylemiş. General Pelle bu firarla İngiliz'lerin hilâ
fet oyunu oynamak isteyeceklerini zannetaıemekte 
ve buna ehemmiyet vermemektedir 

Refet 

Bu telgraf 17/18'de çekilmişti. Efendim bu malumat 
üzerine bu sabah Heyeti Vekileyi teşkil eden arka
daşlarımızı topladık ve hafi olarak tetkik ettik. Mü
zakeremizin neticesi olarak Heyeti Âliyenize arz ede
ceğim nikat kısadır. Bittabi ittihaz olunacak karar 

1044 — 
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müzakere neticesinde tespit edilecektir. Ewetemirde 
halife makamım işgal eden zatın şimdiye kadar biz
ce malum olan bir hıyaneti vardır. Sevr muahede
sini tasdik -etmeikle Türkiye'nin idamını ka'bul etmiş 
olmasıdır. Bu sefer gene halife ismini takınarak îslâ-
mın en kavi ve şerir ve şeni düşmanı olan İngilizle
re halife unıvaniyle müracaat ederek kendisiini bütün 
âîemi îslâma 'ihanet etmesi tarzında bir şekilde kabul 
edilebilir. Şu halde ibu ansan suretinde görünen, Tür-
ikiyemiz için, necip milletimiz için ve âlemi îslâm için 
muh'lik zehirli bir yılan olan, bu suretle mündefi ol
ması üzerine münhal kalan emameti îslâmiyeye bir 
zatın intihabının zarurî olduğu merkezindedir. Efen
diler; malumuâliniz asırlardanberi necip milletimiz 
alemdarı îslâm olarak makamı hilafeti sinesinde her 
türlü tahacüme, mehalike karşı muhafaza etmiş ve 
bununla bihakkın iftihar edebilecek bir millettir. Böy
le hıyanetler, sui kasıtlar avni hakla hiçbir veçhile 

müessir olmıyacaktır. Bu 'itibarla herşeyden evvel 
münhal kalan bu mevkii bir halife intihabı suretiyle 
inhilâlden kurtarmak zarureti lüzumunu Heyeti Âli-
yenize arz ediyorum. Bu müzakere esnasında rüfe-
kamdan bazı zevat halifenin intihabı meselesinde no-
kaîi nazar arz edeceklerdir. Ekseriyetin fikri derhal 
intihabın icrası olduğunu arz ediyorum. Akalliyette 
kalan arkadaşlarımızdan bazıları intihabın icrasiyle 
halifenin Anadolu'ya gelmesidir. (En doğrusu budur 
sadaları) (Olamaz sesleri) tabiî bu arkadaşlarımız söz 
sırasında noktai nazarlarını arz edecektir. Fakat ben
deniz her şeyden evvel ekseriyetin noktai nazarını arz 
etmiş olmak için her şeyden evvel bir halife intiha
bının en kısa bir zamanda icrası ve bu zatın bu za
manda istanbul'dan çıkmasının şimdiye kadar mü
dafaa ettiğimiz esasatı ihlâl edememesi no'ktai naza
rından, alelhusus sulh esnasında İstanbul'dan maka
mı hilâfeti başka mahalle nakletmek keyfiyetini mah
zurlu gördüm. Bu itibarla İstanbul'da kalması cihe
tini ekseriyetle »iltizam ettik. Diğer arkadaşlarımızdan 
bazıları da gene mühim nikat serdiyle Anadolu'ya 
naklini iltizam buyurdular. Efendim; hulâsai maluma
tımızı mümkün olduğu kadar manayı hak i kişiyle ve 
hulâsa suretiyle Heyeti Alinize arz ettim. Te'krara 
mecburum ki linhilâTin uzun müddet devamı Şer'iye 
Vekili arkadaşımızın da serahaten beyan ettiği veç
hile dahil ve hariçte fitne ve fesadı mucip olabilir. 
'Bir an evvel temin buyursanız... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; Hü-
'kiimet ne intihap ediyorsa onu söylesin, onun üze
rinde müzakere edelim. Her halde eşhas üzerinde söy
leyiniz ki onu anhyalım. 

HÜSEYÎN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
intihap hakkı Meclisi Âlinindir. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Efendim, tet-
k ika tını söylesin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaadf 
buyurunuz onu arz edeyim; intihap hakkı Heyeti Ce-
lilenize aittir. Bir müntehip ibrazı ile Heyeti Âliyemi-
ze, yani bunu intihap ettik, kabul ediniz suretinde. 
Bendenizin kanaatimi sorarsanız, her şeyin ehveni 
olmak üzer ve her şeyden evvel zemin ve zamana da 
muvafL'k Abdülmecit Efendinin (Veliaht sadaları) 
Veliaht sözünü de söylemiyorum, Abdülmecit Efen
dinin intiba biyle ve hatta bu gün müttefikan intihabı 
ile bir çok mahazirin mündefi olacağı kanaatindeyim 
efendim. 

ALİ VEFA BEY (Antalya) — Heyeti Vekilede 
ekalliyette kalan arkadaşlarımızın mühim bir nokta 
zikrettiklerinden bahis buyurunuz. Bu nedir anlıya
lım efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İfademde 
zannediyorum ki söyledim. Arkadaşlarım kendi nok
tai nazarlarını izah ederler diye tafsilen arz etmedim. 
Noktai nazarları halife İstanbul'da kalırsa tekrar İn
giliz te-siratına ve saireye kapılır. Esarettedir, caiz de
ğildir, mütalaasında bulundular. Ekalliyette kalan ar
kadaşlarımın mütalaaları hemen bu esas etrafmdadır. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Bizde böyle hilâ
fetler iskat edildiği vakit, inhilâl edeceği vakit ma
kamı Meşihatın bir fetvası ile hilâfetin nezl lâzımdır. 
Acaba bizim Şer'iye Vekâletinden hilâfetin Vahidüd-
din Efendiden nez'i hakkında bir fetva alınmış mıdır? 
Alınmamış ise Meclisi Âli o fetvayı da kendi kendi
sine vermiştir. Bir kâfiri veli ittihaz eden bir adam 
mümine halife olamaz. Mahludur. Bu fetva bir kere 
peşinen alınmalıdır. Alındıktan sonra evvelâ hal son
ra intihap yapılmalıdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şer'iye 
Vekili Efendi Hazretleri, heyetimizin müzakeratında 
müşterek idi ve ekseriyetin fikrine müşterek idi. Ken
dileri bir halifenin intihabı lüzumunu ifade etmiş ol
duklarından halli lüzumunu tabiatiyle ifade etmiş ol
dular. Tabiî size cevap verecektir efendim. 

TEVFİK BEY (Devamla) — Heyeti Vekilenin yap
tığı iş kâfi değildir. Fetva yazılıp ilân olunmalıdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
lâzım gelen cevabı verecekler ve sizi tatmin edecek
lerdir. 

REİS — Efendim; Şer'iye Vekilini dinliyelinij 
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VEHBÎ EFENDİ (Seriye Vekili) (Konya) — Efen
dim, müsaade buyurun. Ahvali tafsil edecek değilim. 
©u gün 'halife makamında olan bir adam ecnebi bir 
düşman himayesine iltica ederek fiilen hilâfetten fe-
ragalt etmiştir. (Elbeiıte sesleri) Binaenaleyh ikinci bir 
halifenin intihabı müslimîn üzerine vaciptir ve müsli-
minin de hal' ve alkline bu gün memur olan Meclisi 
Â'lini'zidir. Binaenaleyh beynelmüslimîn fitne ve fesada 
foais olmasın için her şeyden evvel bunu intihap ermeli. 
Ondan sonra şeraiti ne i'di, veyahut onun hakiki ne idi, 
ıriil'letin hakkı ne idi, efendiler bunlar ikinci meseledir. 
Şimdi rica edertim, İstanbul'u düşünelim, Anadolu'yu 
düşünelim, bütün âlemi islâmı düşünelim. Hep âlemi 
islâm gözünü şu Meclise dikmiş bakıyor: Ne yaplvlar 
ve ne yapacaklar? Şimdi bir fetva isteniyor. Bu da 
hakindir ve doğru bir meseledir. Ötedenberi ananatıımız 
da budur. Kâtip efendi dkusun. (Alkışlar) 

NECATİ EFENDİ (Lâzistan) — Şer'iye Vekili 
Efendi kendileri okusun. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An 
kara) — Bu gün yaptığınız boş, kanun yarın bir tea
mül olacaktır. Binaenaleyh ma'kamı üfta makamı âli
midir. Bu o makamdan okunur. 

REİS — Efendim, bendeniz de buradan okuta
caktım. Efendim bunu kendileri okumak lâzım gel
miyor. Kendileri dediler ki kâtip efendi tarafından 
okurusun. (Fetva okundu) 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Efendiler, bu 
fetvayı şerif gayet güzel yazılmıştır. Vakaa da muta
bıktır. Şu kadar var ki hal' edilmiştir, serahaten hal' 
edilmiştir. Bu suretle makamıhilâfet iki suret olacak
tır. Mahlu'dur, bu surette diye başlıyacak, Emirül-
mümininin veyahut halifenin bütün müslüman üzeri
ne vacip midir, eicevap vaciptir diye iki suretle yapı
lacaktır. Fetva da hal'ıne serahaten bir şey yoktur. 
(Doğru sadaları gürültüler) 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Zanne
derim şimdi söylenecek bir şey yok ve söylenecekler 
söylendi Yani dainiz diyecektim ki şimdi bu adam 
'kaçmış, tabiî bir çdk mesavisd var. Kendisi münhal'ı-
dir. Pekâlâ bütün müslüımanları intizardan kurtarmaik 
ve birtakım teşevvüşattan kurtarmaik, belki suiniyet 
varsa onların önüne set çekmek için filhal birisini in'ıii-
hap edip ona biat etmekliğirhiz lâzımdır. Diyeceğiz o lâ
zımdır. Şimdi Heyeti Vakilede de anlaşklı ki cüz'î ih
tilâf, ihtilâf dersem (hal' husususunda sadaiaj) yok, 
şimdi geM!k intihaba. İntihap edeceğiz. Bu intihap 
edeceğimiz zatı buraya getirelim, yahut Bursa'ya ge-
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tirelim yani esaretten kurtaralım. Yani onları birtaikım 
şeylerden vikaye için herhalde buraya, burada olmaz
sa Bursa'ya getirip biat etmek. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Zaten İngi
lizlerin istediği odur. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Devamla) — Ya
hut İstanbul'da bulunduğu halde eğer İstanbul' 
da emniyet varsa, yani hiç bir veçhile taarruz 
olunımıyacağına emniyet ve itimadınız varsa biz
zat veya bilvasıta intihabımızı yapar ve bildiririz. 
Malumya mesafenin bu hale geleceğini geçen gün 
Paşa Hazretlerine de arz etmiştim. Bunun böyle ola
cağı belli idi. Bunlar bunu böyle edecelk ve bu he
rifi alıp gidecekler ve belki birtakım şeyler çrkaracaik-
lar dedim. Paşa Hazretleri orada cevap verdiler ki 
efkârı umumiyeya karşı buna cesaret edemezler maat
teessüf ettiler. Etseler bile bu adam hirisi ti yanlarla 
teşriki mesaî ettiğinden ehemmiyeti yoktur. Yani üze
rine bir fenalık çıkmaz buyurdular. İnşallah buyur
dukları gibi çıkmayacak ve çıkmaz. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Müsterih olunuz çıkmıyacaktır. 

HACİ MUSTAFA EFENDİ (Devamla) — İnşal
lah. 

Şimdi evvelemirde daînize sual ederseniz herhalde 
irttidap edeceğimiz zatı buraya getirmeli. (Hayır ses
leri) (Bravo sadaları) Şimdi ben ona fetva vermedim 
gelsin diye.... Gürültüler, devam sesleri) Öyle ise mü
saade buyurunuz, şimdi orada kalmasındaki menafii, 
mezahiri sayalım. Her iki tarafı da biz bir kere serde-
dtiiim. Yani bu hususta Paşa Hazretleri bizi tenvir et
sin. Şimdi orada durunca ne gibi ma'hzur vardır? Ne 
gibi menfaat vardır. Buraya gelince ne gibi mahzur, 
ne gibi menfaat vardır? Ona göre ekseriyet karar ver
sin. Belki o buraya gelmek cihetini tercih ediyor. O 
başka mesele. İhtimal ki bu da olmaz. Şimdi geldik 
fetva meselesine: Bence Hacı Tevfik Efendinin buyur
duğu gibi gerçi bu firariyle değil Sevr muahedesini 
kabul, zaten bir İslâm kabul ettikten sonra bunun is
lâmiyet ile hilâfet ile alâkası olamaz. Bunu takdir 
edersiniz. Vakıa şimdi söyliyeceğkn'iz teamül merasim 
itibariyledir. Yoksa şurası şer'an şöyle olacak, boyla 
olacak demeğe lüzum yoktur. Niçin, bunu bir kere 
kemali tazim ile bu adam kabul ediyor. Değil halife, 
bayağı bir adam bunu kabul etmez. Peki, sonra on
larla teşriki mesaî ve sonra bu tarafa aslker sevildi ve 
bunlara mümasil fecayi, fenalıklar ki taibitaiyle bun
larla bu adam kendini münhali' okluğunu burhanı 
kaatı, yani evvel delildir. Lâkin merasim itibariyle şu 
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sıfat ile müttasıf olan bir adam müslümanlara halife 
olmağa lâyık olur mu? Eloevap lâyıık değildir. Yani 
bu tarzda bu adamın müslimîn üzerine hal'i lâzım 
gelir mi Eloevap lâzım gelir. Bir kere bunun hal'i 
edilmesi lâzımdır. Bu merasimi hal'i olmadı. Tabiî 
haTi ollundulktan sonra talbiî nasbülimam madem ki 
ümmetin üzerine lâzımdır, binaenelayeh ikinci fık
rası bundan ibarettir. Bu suretle pekâlâ denlir. Bu, bu 
(kadardır. Daha söyliyeceğim var, iş bitsin olsun. Sonra 
bir az vezaifte söyhyiecekleriım var. Yani Meşruti'yeit 
ilân edildikten sonra saltana'fcmış, bu emriyet imiş, bu
nu anlamam. Hepsi böyle olmaz. Bundan evvel Sultan 
Reşat istipdadıP ile geldi de ne yaptı, ne yapabildi? 
(Her şey yapcı sesleri) hiç bir şey yapmadı. Yapan 
hükümettir, hiç bir şey yapmadı. Bunlar vehimdir. 
Vebime bence itibar yoktur. Bunlar meselâ bhılm 
refettıiğimiz tasalıtun meselesidir, yoksa hilâfet için 
lâzım olan vezaifi gene vereceğiz. Onun zamanı ge
lince söyliyeceğim. 

RElS — Efendim; müsaade buyurunuz. Bazı ar
kadaşlar, fetvanın şekli hakkında.. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müsaade buyurun, 
fetvanın usulü hakkında bir şey arz edeceğim. 

RElS — Müsaade buyurunuz efendim, sizden ev
vel söz alanlar vardır, fetva hakkında arkadaşlar ba
zıları ayrıca söz almışlardır. Şimdi buna arkadaşlar 
ne derse ona göre hareket ederiz. (Hacet yok sesbr'i) 

OSMAN BEY (Lazistan) — Efendim, fetvayı 
Şer'iye encümenine havale edelim. Bir iki saat içinde 
neticeyi Meclisi Âliye bildirsinler, mesele bits'in. 

MÜFİT EFENDÎ (Kırşehir) — Efendim, usulü 
müazdkere hakkında buyurursanız Osman Beyin tekli
fini biraz izah edeyim. 

ÖMER LÜTFI BEY (Amasya) — Ben usulü mü
zakere hakkında daha evvel söz istedim. 

REİS — Ömer Lütfi Bey daha evvel söz almıştı, 
buyurun efendim. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Efendim, şim
di burada bir fetva okundu. Fetva, burada Allahu-
âlem bissevap olur mu, olur. Fetva budur, üst tarafı 
istif tattır. Yazılan istliftayı bazı arkadaşlar zayıf bul
dular. Heyeti Ceîileniz tensip buyurursa vakit kazan
mak için bu fetvayı Şer'iye Encümenine gönderelim. 
Vekil Efendi fetvahaneden hocalarını toplasın yeniden 
istiiflta yapsınlar ve biz de alt tarafını müzakere 
etmekte olalım. Zaten hal' meselesi olmuştur. Bu vaıki-
dir. Fetva tespit edilirken biz de yeni intihap hakkın
da burada müzakeratımıza devam edelim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Zannetmeyiniz 
iki fetvayı şerife doğrudan doğruya bir Encümeni 
Şer'iyeye havale edilip de orada tetkik edilecek. 
Yanlış anlaşılmasın. Fetvayı şerife Şer'iye Encüme
ninde tetkik edilmez. Ancak fetvası yazılmış esbabı 
hal'i kaibul etmiş ve fakat hal' kelimesi girmemiştir. 
Esbabı hal'i mevcut olursa hal' kelimesi girmezse 
bu firar eden adam hilafet vaki olarak gidiyor, o 
yarın orada hailifeyim diyecektir. Doğru sesleri, ha
lifenin hallinin mucip olan esbabın altına «Hal'» 
kelimesi yazılabilmek için bunun altına yazılmalı
dır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Müfit 
Efendi hazretleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin Şer'iye Vekilinin fetvası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Şer'iye Encümenine gitmez buyurdu
lar. Ben de derim ki bu ancak burada tetkik olunur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz böyle 
söylemedim, söz söylemek hakkımdır, efendim. Ah
kâmı şer'iye ve muamelâtı şertyenin hepsi Şerliye 
Encümeninde hallolunur. Yalnız Seriye Vekili Efen
di hazretlerinin yazmış olduğu şu fetva noksan görül
müş de bundan dolayı iade edilmiş diye işrap ettirme
mek kuvvetini tamamiyle verdirmek için arz ettüm. 
Yoksa başka bir no'ktai nazardan değildir (usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim sesleri) 

REİS — Efendim, usulü müzakere bitti. 
ŞER'İYE VEKİLİ MEHMET VEHBİ EFENDİ 

(Konya) — Efendiler makamı hilâfette bulunan adaim 
bu gün firar edip meydanda olmadığı cihetle bunu 
fiilen feragat ediği malumdur ve sabittir. Çürtki ma-
makini terketmiştir ve burada fiilen terkettiği zikrölun-
muştur. Binaenaleyh hal' kelimesine lüzum görülme
miş, madem ki bulunan Müftü efendiler tarafından. 
evet, o kelime konsun deniliyor. Bende ona razıyım. 
(Mesele bitti sesleri, alkışlar) 

REİS — Müsaade buyurunuz.. Usulü müzakereye 
dair söyliyeceğim. Artık burada fetva hakkında mü
zakere edemeyiz. 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Usulü müzakere 
hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Fevzi efendi, mesele bitti. Şerliye Encü
meninden geldiği zaman izah edersiniz. 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Fetvayı şerife de 
muvafıktır. (Essül'tan...) Yani Sultan iki şeyle sultan 
olabilir. 

NURİ BEY (Bolu) — Söylediğiniz usule ait de
ğildir. Rica ederim. 
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ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Şer'iye Encü
meninde izahat verirsiniz efendim. 

REÎS — Efendim; bu fetvanın Şer'iye Encüme
ninde tetkik edilmek üzere mezkûr Encümene gön
derilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.... 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Yoksa münazil-
dir, mahlu'dur. (Gürültüler) 

RElS — Efendim, Fetva Şer'iye Encümenine gön
derilmiştir. 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Münhali'dir, mü-
nazildir. 

NECATI BEY (Lâzistan) — Efendiler, Lehülahamt 
valminneh üç buçuk senedenken çalışıp çabaladıktan 
sonra bu günü idrak ediyoruz. Bu hususta sizi ke
mali hürmetle dinlemekteyim. Bir kaç dakika olsun 
sizin de bendenizi dinlemenizi hassaten rica ederim. 

REİS -r- Usulü müzakereye dair bir şey soyliye-
ceğim. Rauf Beyefendi teklif etmişlerdi, celse hafi ol
muştu. Fakat aradan iki dakika geçmed&n iki zat söz 
söyledikten sonra şimdi verdiğimiz bu karar üzerine 
hafi olan celsenin hitaımiyle celsei aleniyeye geçilme
sini ve Meclis müzakeratınm alenen müzakereciyle sui-
tefehhümlere mani olmasını teklif ediyorlar. Şimdi 
karar verilmişti. Bunu tekrar reyinize koyamam. (Ha
yır sadaları) 

NECATI BEY (Lâzistan) — Efendiler, biz bu 
güne nail olduk ki zaten en ziyade çalıştığımız şey
ler makamı hilâfeti esaretten kurtarmak içinde. Le-
hülhamt velminne orada bulunan ve o makamı mua'l-
layı hilâfeti telvis eden adam defolmuş ilacehennmüz-
zümera. Bu gün bu mukaddes günü gördüğümüzden 
dolayı ki hliç bir kuvvetin tahtı tesirinde olmıyarak 
erbabı hal ve akit olan Meclis tarafından halife inti
hap olunmuştur ve işte günlerin en mesudu, en mü-
bareki en müteyemmeni bu gündür. Bundan dolayı 
şimdi intihap edeceğimiz olan halifenin herhalde o 
entrika, o dolap o dalavere merkezi olan İstanbul'da 
(intihap edeceğimiz halifenin kalmasına razı değiliz 
Arkadaşlar bunu katiyen kabul etmiyereik, intihar 
edeceğimiz halife yanımıza gelsin, yanımızda bulun 
sun, yalnız bırakmıyaJım. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bendeniz meselenin birinci 
şıkkına emri vaki nazariyle bakılarak ikinci safhası 
hakkında söyleyeceğim. Halife intihap olunduktan son 
ra İstanbul'da kalması mı lâzım gelir, yoksa Ana 
dolu'ya celbi mi? Arkadaşlarıma ayrı ayrı hatırlatma!: 
islterim ki birinci günü burada toplandığımız zamaı 
biz millete karşı, halife esirdir, amal ve harekâtın. 
hâkim değildir, sahip edildir. Binaenaleyh vereceği | 

emirler bizim için mut'a olamaz. Mazurdur dedik ve 
halifeyi, makamı hilâfeti ve makamı saltanatı kurta
racağız dedik. 

RAĞIP BEY (Amasya) — Ve yemin de eüillk. 

SIRRI BEY (Devamla) — Ve önün için buraya 
toplandık. Halife esir olduğundan dolayı verdiği emir
ler mut'a değildir dedik ve sıfatı esaret olarak da onun 
istanbul'da bulunmasını ve İstanbul'un da elyevm 
düşmanlar tarafından tahtı işgalde olmasını gösterdik. 
Bugün intihap edeceğimiz halife tekrar istanbul'da 
kalacak olursa sebebi esaret münselip midir? El'an 
sabık halifenin esir addedilmesini icabeden ahval el
yevm istanbul'da mevcuttur. Onun için millete karşı, 
milletimize alenî surette ve kasemi billah olarak ver
diğimiz sözde yalancı olmamak için işte Makamı Hi
lâfeti kurtardık, demek lâzımdır. Biz aksi suretle ha
reket ettiğimiz takdirde daha evvel söylediğimiz söz
lerin hep sania olduğunu ve hiç ihlâsa müpteni olma
dığını kendimiz itiraf etmiş olacağız. (Pek doğru ses
leri) Bundan başka halifenin muvakkaten oradan kal
kıp da bir kaç gün için, bir kaç saat için buraya hat
ta bu kürsüye gelip ahdetmesi, yemin etmesi lâzım 
değil midir? (Değil sesleri) Halifeyi intihap ettikten 
sonra buraya getirmediğimiz takdirde kendi verdiği
miz kararlar hakkkında bir tenakuz ortaya koymuş 
olacağız. Öyle bir tenakuz ki hiç bir suretle telif olu
namayacak ve binaenaleyh milletin nazarından kor
karım ki evvelce söylediğimiz sözler hakkında ittihaz 
edeceğimiz kararlara da sevap bakmamaları dairei ih
timaldedir. Bu ufak ihtimali nazarı dikkate alarak her 
halde halifenin buraya gelmesini ben her halde barz 
addederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kıymetli vakit
lerin pek dar olması dolayısıyle söylenilen-sözleri tek
rar etmeyeceğim. Tamamiyle Sırrı Bey biraderimizin 
fikrine iştirak ediyorum. 

Efendim, bahusus, evet; Büyük Millet Meclisinin 
bütün kavanînine, ahkâmı şeriata yemin etmek mec
buriyetiyle halifenin evet buraya kadar gelmesi kati
yen lâzımdır ve bu kürsüde yemin etmelidir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Padişah in
tihap etmiyoruz. 

TUNALI HlLMt BEY (Devamla) — Arkadaş
lardan hatta Heyeti Vekilede mütereddit olan arka
daşlardan bazılarının mütalâaasına göre.... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti) 
'Sivas) — Hayır mütereddit yoktur. 

TUNALI HtLMt BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, mütereddi demiyorum. Ekalliyette kalan - bu-
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vurduğunuz veçhile - istanbul'dan halifenin ayrılması 
ile acaba İstanbul'un makam hilâfet olması esası sar
sılır mı; sarsılmaz mı? Suali varidi hatır oluyor. Sar
sılmaz, katiyen sarsılmaz. Çünkü arkadaşlar emanatı 

• 
mükaddeseyi oradar; getirmiyoruz. Biz yalnız halife
mizi buraya yemin ettirmek için getiriyoruz. Halife
miz istanbul'da kalırsa, ne dedim, bendeniz tekrar 
etmeyeceğim, Sırrı Beyin söyledikleri bütün vakidir, 
doğrudur. Bir halife katiyen esaret altında kalamaz. 
Esir bir muhitte yaşayamaz, bu muhakkaktır. Şimdi 
biz hür bir halife sahibi oluyoruz. Fakat maalesef 
el'an Makamı Hilâfet esaret altındadır. Yarın da in
şallah onu kurtarılmış göreceğiz. 

REtS — Ziya Hurşit Bey söz sizindir. 
ZtYA HURŞlT BEY (Lâzistan) — Sırri Beyin 

fikrine iştirak ederim. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, ahiren ha

dis olan vaziyet üzerine Meclisi Âli gayet muazzam 
bir işin karşısında bulunuyor, halife namını taşıyan 
adam ingiliz'lere iltica ile bırakıp gittikten sonra Ma
kamı Hilâfetin boş kalması muzırdır iddiasında bu
lunanları vardır. Bendeniz Makamı Hilâfet esarette 
bulundukça hilâfet meselesinin bir müddet dahi mu
allak iyette kalmasında hiç bir mahzur görmüyorum, 
(Hayır sesleri patırtılar) ihsan buyurunuz efendim, 
ta ki o makama ehli bulununcaya kadar. 

ZİYA BEY (Bitlis) — Namaz ne olacak, namaz? 
RAGIP BEY (Devamla) — Gelir burada söyler

siniz. 
ZtYA BEY (Devamla) — Bu sözleri dinlemek is

temiyorum. 
RAGIP BEY (Devamla) — Şimdi geçen günkü 

ilân ettiğimiz beyanname ile Makamı Hilâfete eslah 
ve erşet olanını Büyük Millet Meclisi intihap edecek
tir diyoruz. Bugün o hanedandan bir tanesini tanımı
yoruz. Hangisi eslah ve erşettir. (Biz biliyoruz sada-
ları) Aynı zamanda bu kürsüde söylenen sözler hepsi 
hakkında, hepsinin aleyhindedir. 

LÜTFt BEY (Malatya) — O sözleri söyleyenler 
rey vermesin. 

RAGIP BEY (Devamla) — Binaenaleyh vicdanı
nızı elinize alınız, eslah ve erşet kimdir? Bunu inti
hap edecek kimdir? Bu zatı Büyük Millet Meclisi na
sıl bulacaktır? Bu ciheti düşünmek lâzım gelir. Bun 
dan başka o, o eslah ve erşedi bulduktan sonra onu 
intihap edeyim. Fakat onun burada oturması, veyahut 
İstanbul'da bulunması meselesi meselei taliyedir. Ev
velemirde tenvir etmek isterim ki bu Makamı Hilâ
fete eslah ve erşet kaç zat vardır. Bunu halletmek lâ
zımdır. (Anlaşıldı sesleri, ayak gürültüleri) 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, ben
deniz de Sırrı Beyin ifadatiyle bugün Makamı Hilâ
fetin bu vaziyette bulunması ve Makamı Hilâfet bu 
vazifede bulunan. kimsenin vazifesine ihanet etmesi 
havadadır. Bittabi buna derhal bir karar ittihaz bu-
yurmalı ve fakat ittihaz edilen karar müslimînin 
imametine getirilen zatın gene ecnebi kontrolü ve tahtı 
tesirinde kalması bittabi kendisinin sıfatı imametin 
ifa olunamaması demektir. Binaenaieyh bendenizin 
düşündüğüm Hükümet derhal telgraf •hututunu tutar 
ve hiç bir kiniseyi dışarı çıkarmaz, oradaki mümes
silimize emir verirler, emin olduğumuz, hâkim oldu
ğumuz noktaya çıkardıktan sonra derhal hilâfet ilân 
olunur. Bu ana kadar mesele Hükümetçe yapılmalı 
ve Heyeti Âliyeniz intihap meselesini tespit etmelidir. 
Bendenizin düşündüğüm budur; halifenin biati için 
Meclisi Millîmiz hallini temsil etmesi hasebiyle usu
len ve şer'an biati lâzımdır ve biatla beraber halife
nin de kabulü, hüsnü hizmet edeceğine her suretle 
âlemi islâma ve Türkiye Hükümetine hadim olaca
ğına yemin eder. Gözümüz önünde bu suretle itimat 
ederiz. O zaman ortada bir halife vardır, deriz. Bina
enaleyh teşevvüşü mucip olmamak için bendenizin 

« 
teklifim hükümete intihap edeceğimiz zat kim ise 
derhal hududu esaret içerisinde ise çıkarmalı ve çı
kardığı anda intihap edilip derhal toplar atılmalı v& 
bu suretle ilân etmeli. 

RAGIP BEY (Devamla) — Anlaşıldı. (Handeler) 
Böyledir ve pek açıktır. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Efendim; bendeniz
den evvel söz söyleyen arkadaşlarımın mütalâatına 
kendi kanaatim ve kendi düşüncem, sonra bağlandı
ğım, ahdettiğim, yemin ettiğim bir misakın dördüncü 
maddesine muvafakat edemeyeceğim. Yani hilâfetin 
istanbul'dan kalkıp buraya gelmesi ve burada bulun
ması esasını kendi düşüncem itibariyle ve misakın da 
dördüncü maddesini kabul etmekte mazur görüyorum. 
Arkadaşlar çok rica ederim istanbul'un bundan evvel
ki vaziyetiyle bundan sonraki vaziyeti Meclisi Âlinin 
son verdiği karar üzerine bizim Hükümet bundan ev
velki şekil ile bugünkü şekil arasında çok fark vardır. 
Sonra çok rica ediyorum, diyorlar ki istanbul'da in
tihap edeceğimiz gene esirdir, ben bu esareti anlaya
mıyorum. Bu esaret doğrudan doğruya o hilâfetin 
ecnebi kucağına atılmasiyle şey olmuştur. Yoksa Bü
yük Millet Meclisinin intihap edeceği bir halife İslah 
ve irşat eder. O da eslah ve erşet olur. Onun da is
tanbul'da kalması taraftarıyım, istanbul'un son vazi
yeti malumdur. Bugün istanbul'da Meclisi Alinin son 
kararı üzerine ingiliz'lerin ellerinden gelse onları si-
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iah kuvvetleriyle çıkarırlar. Ufacık bir mümessilimizi, 
ufacık bir adamımızı görmek istemezler. Hükümet 
bugün görüyorum ki maaşşükran arkadaşlar işgal 
kuvvetlerini ve bir çok tahakkümlerini bir çok şeyle
rini kırmış bulunuyorlar. Onun için eğer her halde 
halifenin buraya gelip Meclisi Âlinin huzurunda ve 
esasatımız üzerinde bizim muvacehemizde yemin et
mek için muvakkaten gelip gidebilir ki hatta bu mu
vakkat zaman için de gelip gitmesini dahi fena görü
yorum, küçük aklımla. Biz buradan bunu intihap ede
riz, intihap etmek demek, kabul etmek demek, biat 

etmek demektir. Daha iyi bir halifenin hududu mil
limize getirmek, yani buraya getirmek şekli yani, bu
nun buraya getirilmesi makarrı hilâfet olarak tanıdı
ğımız istanbul'u halifeyi buraya getirmekle imha et-
"mek, ihya etmek zannederim sulh konferansında bi
zim vaziyeti esasiyemiz üzerinde çok tesir yapacaktır. 
Her halde İstanbul'da kalması daha doğrudur zanne
derim. 

REİS — Efendim, üç saat geçti, beş dakika te
neffüs edelim. Müteakiben içtima ederiz. 

BEŞİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 4,18 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS - - Efendim; celseyi açıyorum. Söz Ziya Be
yindir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Muhterem arka
daşlar; tiran Vahidüddinin bu kadar hiyaneti, sırf 
ficrafındaki redaet seyyiesiyle yaptığına kani misiniz? 
Berideniz bursa kani değiiim. O esaretin tahtı tazyik 
ve şidcie'ınde bunu yaptı. Esaretin tahtı tazyik ve te
sirinde ulan bir halifeyi, şeriat, halife olarak tanımı
yor. Şırndi aynı suretle, aynı akıbete düşmek zanne
dersem muvafık değildir. Bu gün İstanbul'a zanne
dersem fiilen hâkim değiliz. İstanbul bir işgal mıntıka-
sıuır. Haierı o vaziyeti muhafaza etmemiş olsaydı Va
hi idudüi.o firar etmezdi ve ettirilmezdi. Binaenaleyh ka
çıp kaçmamasında katiyen ehemmiyet yok. Bunun 
ehemmiyetinden bahsetmeyeceğim. Fakat bilfiil hâkim 
olduğumuz bir mıntıkada Halifeyi intihap etmek şart
tır. biaua şarttır. Biat, intihabatın esasatındandır. Biat 
lamam ol mayınca, intihap tamam olmaz. Hatta ha
tırlarsın;/ ki Hazreü Aliye bir çokları biat etmedi ve 
hilâfeti de tamam olmadı. (Oldu sesleri.) Yine hatır-
îarsmi/ ki Hazreü Ebubekir, Hazreü Aliye biat et
medi. Yani biatin, intihabatın şeraitinden olduğunu 
izah etmek için arz ediyorum. Biat şarttır ve Hazreü 
Ali'nin de biat etmesi lâzım bir keyfiyettir. Biat, 
halifen in intihabı şeraitindendir. Biat olmayınca in
tihap tamam değildir, nakıstır. Binaenaleyh bir mu

hiti işgalde halife intihap ederek yine eski vaziyete 
düşmek katiyen muvafık değildir. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Yani musafaha mı et
mek istiyorsun? 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Evet musafa
ha edelim (kesmeyelim dinleyelim sesleri) bir camie, 
bir mescide bir imam veyahut bir müezzin tayin et
tiğimiz zaman o vazifesinin ne olduğunu bilir. Camie 
tayin olunan imam bilir ki gidecek camide imamet 
edecek. Efendiler. İntihap edeceğiniz halifenin vazi
fesi nedir? Ben bu suali Heyeti Âliyenizden soruyo
rum. Bir imamın bir müezzinin vazifesi malum iken, 
bir halifenin vazifesini tayin etmemek müşevviş bı
rakmak muvafık mıdır? 

RÜŞTÜ BEY (Ergani) — Şeriat tayin etmiştir. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Şeriatın tayin 
ettiğini biz tetkik etmeliyiz ki mübhemattan kurtula
lım. Şeriat tayin etmiş ise umuri seriye ile alâkadar 
olan zevat buraya gelsin, tespit etsin ve beni de ikna 
etsin. Efendiler, halife hangi şerait dahilinde intihap 
ediliyor? Bendenizin kanaatıma göre islâmiyette salta
nat yoktur. Bu cihetten korkuyorsanız bunu iptal 
ediyorum. İslâmiyet, Cumhuru halk üzerine müesses 
bir mecmua i hâkimiyettir. Esası Şûra ile müdevven-
dir. (Malum sesleri.) 

— 1050 — 
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YUNUS NADİ BEY (İzmir) — O, hal edilmiş 
mesaildendir. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Fakat o şûra
nın reisi tabiisi, halife olacak herhangi bir zattır. 
Efendiler şeriatı islâmiyeden bahsediyorum. Müslü
man bir mecliste şeraiatı islâmiyeden bahsediyorum. 
Binaenaleyh umuru seriye ile alâkadar rüfekai kira
mın vicdanı insafına müracaat ediyorum. O şûraya 
riyaet edecek zat, herhalde halife olacak zattır. Ha
life cismani, ruhani sıfatları nefsinde cem eder. Fa
kat mukayyeden cem der. Onu Takyit edecek ise mü
cerret şûrayı ümmettir. Bu, usulü şeriyeden, kavaidi 
sedyedendir. Buna iman eden insanların bunun karşı
sında söz söylememesi lâzımdır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyaribekir) — Halife, ya
ni Meclisin reisi mi olsun? (Gürültüler.) 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Meseleyi umu-
ri seriye ile alâkadar olan rüfekayı kiramın vicdanı 
insafına terk ediyorum. Binaenaleyh söz söylemek sü
kût etmemek haklan iken sükût ederlerse veba] ya
rın ruzu mahşerde boyunlarındadır. Mahaza halife-
niin vazifesi tayin edilmeli ve initihap, şeraiti lâzıme 
tahtrn'da olmalıdır. Yoksa efendiler halife yalnız bir 
'kelime ile olmaz. Biz Vatikan Sarayını taklit etmiyo
ruz. Bu katiyen böyledir. Yoksa âlemi islâmda müt
hiş teşevvüş vardır. Bunun önünü alınız. Yoksa pek 
fena olur. 

GAZt MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Hiç bir teşevvüş yoktur. Merak etme. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bu b^nim ka-
naaUiim'dir. 

GAZt MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) —. 
Arkadaşlar mevzubahis olan meseleyi çök münakaşa 
etmek, çok tahlil etmek mümkündür. Fakat zanne
diyorum ki münakaşat ve tahlüatta ne kadar ileri 
gidersek meseleyi halletmekte o kadar müşkülât ve 
teahhura'ta uğrarız. Bir de mevzubahis olan mese
leyi muhtelif safhadan mütalâa etmek mümkündür. 
M'eselâ şimdi kürsüyü terk öden refiki muhteremi
miz doğrudan doğruya halife olacak zatın sıfatını 
salâhiyetinin ne olacağından bahis buyurdular. Zan
nediyorum iki ondan evvel firari halifeyi halletmek 
ve onun yerine bir halife intihap etmek birinci saf
hayı (teşkil etmek lâzım gelir. 

İkindisi 'intihap olunacak halifeye keyfiyeti inti
habı tebliğ 'edeceğiz. Ondan sonra bu müntchap ha
life nerede oturacaktır? Ahvali umumiyeî siyasiye 
'hangisini mürecceh görmektedir? Ondan sonra bu 
halifenin salâhiyetinin derecesi ne olmak lâzım ge

lir meselesi mevzubahis olabilir. Binaenaleyh bugün 
hepsi'ni birden halletmenin imkânı yoktur. Bendeniz 
söyleyeceğim bir kaç söze, arkadaşımın mevzubahis 
ettiği noktadan başlayacağım. Bu Meclis, Türkiye 
Milletinin Meclislidir. Türkiye halkının Meclisidir. 
Bunun sıfatı, bunun salâhiyeti, yalnız Türkiye halkı
nın yalnız Türkiye Milletinin, Devletinin hissiyatına, 
mukarrerati'na aiittir. Bu Meclis kendisine, bütün 
âlemi islâmiyete şâmil bir kudret veremez efendiler. 
Binaenaleyh bu Meclisin Riyasetinde bulunacak za
tın da olsa olsa temsil edeceği şey, yalnız Türkiye'ye 
ait olabilir. Bu mahdut bir şeydir. Halbuki Makamı 
Muallayı Hilâfet, bütün âlemi İslama şâmil bir ma
kamı mukaddestir. Türkiye Devletinin ve halkının 
bu noktadaki vaziföi diniye ve vicdaniyesi diğer âle
mi îslâmın dahi aynı güne gelmesine kadar bu Ma
kamı Muallaya mesnet olmaktır. Bütün kudretiyle, 
bütün kuvvetiyle onun kuvvetini, kudretini, şereflini 
bütün âlemi îslâm nazarında ve gayri Islâmı âlem 
nazarında mâsun bulundurmaktır. Yoksa kendi mev
cudiyetini halifenin bir yedi iktidarına veremez, ve
remez efendiler ve vermeyecektir efendiler. Âlemi 
İslâmda teşevvüş varmış veyahut olacakmış. Bu söz
lerin hepsi yalandır, kim söylemişse yalan söylüyor. 

YUSUF ZİYA BEY (Biitlis) — Paşa Hazretleri, 
ben yalan söylemem. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Sen yalan söyleyebilirsin, müstaitsin. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Katiyen söylemem 
ve bunu kabul etmem Paşam. 

GAZt MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla)' — 
Ben bir defa Size yalan söyledin demiyorum. Size 
bunu söyleyenler yalan söylemiştir, diyorum. Sen 
kendin üzerine aldın. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bendeniz ya
lan söylemem. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Efendiler; o fetva, firarı halife hakkında yapılacak 
muameleyi tespit ediyor. İntihap olunacak halife 
hakkında da itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki has-
belicap ve hasbeihadisat, muktazayı tarihî olarak ha
nedanı Âli Osmanı kabul etmek ve muhafaza etmek 
zarurdündeyiz. Bu ailenin, içinde bizim aradığımız 
evsafı bulmak bugün için biraz müşküldür. Belki 
gençleri sureti mahsusada yetiştirildikten sonra evsaf 
ve sıfatı lâzımeyi haliz insanlara tesadüf edilebilir. 
Fakat bu gün bu ciheti hakikaten tetkik ve tahlil 
edecek olursak pek müşkil vaziyette kalabiliriz. Onun 
için intihap meselesinde bendenizce çok dağdağasız 
muameleye temayül göstermek muvafık oluyor. O da 
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zaten firariden sonra gelmesi herkesçe muntazır olan 
bir zait vardır. Albdülmecit Efendi, ©ir defa bu adam 
bazı fenalıklar ve hatalar yapmıştır. Şahsiyeti üze
rinde Meclisi Âlimizde de 'bir çok tenkidatta bulun
muştur. Bunlara rağmen dün gece ıbu adam nevama 
bir senet vermiş oluyor ki (Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin mukarreratını ben kalbul ediyorum) diyor. Bi
naenaleyh intihabatta mazhari suhulet olabilmek için 
'bu zat üzerinde efkârı temeriküz ettirmek muvafık 
olur zannındayım. 

Şimdi halife intihap olunacak zatın İstanbul'da 
kalması veyahut buraya getirilmesii meselesi var ki 
bu nazik bir meseledir. Efendiler. Şimdi hakiki va
ziyeti tetkik edecek olursak İstanbul kuvayi itilâf iye
nin kuvayi askeriyesi tahtı işgalindedir. Onların tahtı 
tesirindedir. Buna hiç şüphe yoktur. Fakat bu tesirin 
derecesi dün ile bu gün bir değildir. Yani bu gün hiç 
'bir kuvvet 'kullanmadığımız İstanbul üzerinde haizi 
tesir ve nüfuz olmaya başlamışızdır. Bunun atisi 'bu 
nüfuzu akimiyetin şeysine doğru delâlet etmektedir. 
Bunun en birinci delili Harıngton'un, yahut İngiliz
lerin kendilerinin İstanbul'da hâkim olmadüklarını 
veyahut kariben hâkimiyetlerinin zail olacağına kail 
olarak ellerindeki avı beraber alıp kaçırmak istemiş
lerdir ve kaçırmışlardır. Bu delili bahirdir ki biz İs
tanbul'da tesisi nüfuz etmekteyiz. Bu tamamdır deni
lemez. Yani Makamı Hilâfet tamamen tahlis edilme
miştir. Fakat Türkiye'nin bir vazifesi Makamı Hilafe
ti kurtarmaktır. Bu bizim için bir davayı mahsustur. 
Bunu Makamı Hilafet olaralk nihayetine kadar gös
termek ve onun kurtarılmasına çalışmak biçim için 
hayırlı bir davadır. Bizim için bu dava âlemi İslâm 
nazarında fevkalâde takviye eden bir meseledir. Bunu 
sarsmak doğru değildir. Yani Makamı Hilafeti başka 
bir yere nakletmek bu günün şeraiti hususiyesi itiba
riyle doğru olamaz. 

İkindisi yine menfi olarak düşündüğümüz zaman 
makamı hilafet henüz haizi tesir ve nüfuz olmadığı
mız ve düşmanların tesirinin haizi nüfuz olduğu bir 
mıntıkadadır. Halifeyi hapsetmek onu tanımamak: bu 
adamların ellerindedir. İsterlerse yapabilirler. Fakat 
bu tarzı hareketleri bizim aleyhimize değildir. Belki 
bizi cihan nazarında mağdur ve mazlum gösterecek 
ve davamızı haklı gösterecek kendi aleyhlerine bir 
takım harekâttır. Binaenaleyh bunları yapacakları iti
bariyle hiç bir vakit tevahhuş etmemelidir. Bu itibar
la intihap edeceğimiz halifenin orada kalmasını da
vamız ndktai nazarından muvafık gibi ad ediyorum. 

Üçüncüsü bizim cihan nazarında en büyük kud
ret ve kuvvetimiz yeni şekil ve maihiyetimizdir. Efen

diler yani Makamı Hilâfet tahtı esarette alabilir. Ha
life namını taşıyan, İngilizlere iltica edebilir ve on
larla beraber kaçabilir. Efendiler her şeyi yapabilir. 
Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarzı idaresi
ni, siyasetini, kudretini katiyen sarsamazlar. (Alkış
lar) Binaenaleyh aman halifeyi kaçıracaklar, esir ede
cekler, şöyle olacak, böyle olacak diye biz telaş ede
cek değiliz. Telaş edecek bütün âlemi İslâm olmak 
lâzım gelir. Onlar da telaş etsinler. Onlar da bizimle 
beraber çalışsınlar ki Makamı Hilafeti kurtaralım ve 
serbest olarak bütün cihana şâmil bir halifeyi oraya 
oturtalım. Onlar da ancak bu suretle bize muavenet
te bulunurlarsa... 

Bir de halifenin Anadolu'ya bu günlerde getiril
mesi mevzubahis olmamak; lâzım gelir. Biz murahhas
larımızı dünya nazarında sulh için Lozan'a gönder
mişiz ve sulh talep ediyoruz ve sulhun olacağına da 
ümitvar bulunuyoruz. Binaenaleyh yeni bir hadise, 
ve çok ehemmiyet verir gibi hiç bir hadise almamak 
lâzım gelir. Sulh yapalım diyoruz. Şayet sulh olmaz
sa, muharebe yapmak mecburiyeti olursa o zaman 
belki halifenin düşman tahtı tesirinde ben duramam 
diyip buraya gelmesi ve bizimle beraber burada na
zarı dikkati celbederek mücadeleye devam olunması 
bizim için bir kudret olabilir. Yoksa gelmesi ve ge
tirtilmesi meselesi değildir. Bizi duçarı zaaf eden bir 
meseledir. Sonra arkadaşlar evvel ve ahir arz ettim. 
Tekrar edeyim, bütün zihniyetlerin tenevvür etmesi 
için tekrara lüzum görüyorum. Türkiye halkı bİlâ-
kaydüşart hâkimiyetine sahip olmuştur. Hâkimiyet, 
hiç bir renkte hiç bir şekilde hiç bir mana ve delâ
lette iştirak kabul etmez. Halife olsun, unvanı ne 
olursa olsun, bu milletin mukadderatında bir müşa
reket sahibi olamaz. Efendiler millet buna katiyen 
müsaade edemez ve bunu teklif edecek hiç bir Millet 
Vekili olduğuna kani değilim. (Alkışlar) Binaenaleyh 
bütün harekâtımız bütün mukadderatımız bu noktaıi 
nazardan olabilir. Başka türlü imkânı katisi yoktur. 
(Fetvai şerif okunsun sadaları) 

VEHBÎ EFENDİ (Seriye Vekili) (Konya) — Efen
dim, Yusuf Ziya Bey ruhani yet, cismaniyet diye bazı 
şeyler söyledi ve diğer zamanlar da bu kelime istimal 
olunuyor. Ruhaniyet, cismaniyet tabiri nisraniyete 
ait bir tabirdir. İslâmiyet'te ruhaniyet, cismaniyet di
ye tabir yoktur. (Şiddetli alkışlar) Sonra arkadaşlar
dan ekseriya efendim hilâfetin vazifesi nedir? Bu İki
de bir soruluyor. Efendiler Islâmiyette müstebit bir 
hükümet yoktur. Hükümeti Islâmiye tamamen ıneş-
ruattır. Fakat meşrutiyeti şeriatın ahkâmını icra sure
tiyle meşruttur. Ama bu olabildi mi olamadı mı? 

— ıc;: 
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Evet sui'istimalat ta öldü, şeriata hiç yanaşmayanlar 
da oldu, ahkâmı şeriatın haricine de çıkıldı. Fakat 
makamı 'hilâfetten veyahut makamı hükümdarîde bu
lunan adamların bu vazifeyi ifa etmemelerinden do
layı bu vazife kendilerinden sakıt olmak lâzım gel
mez. O vazife ile memur edilir. Fakat ifa etmemiş
lerdir. Halife Islâmlara ait bir unvandır. Ve Kur'anı 
azirnişşan lile sabittir. Efendiler Cenabı Hak Hazreti 
Âdemi halife kıldım buyuruyor. Fakat hilâfetin ma
nası efendiler dünyayı vakti merlhununa kadar imara 
say etmektir. Bu imara da şeriat dairesinde sây et
mektir. Binaenaleyh halife olan zat, seri şerifin ah
kâmını icraya memur olması lâzımdır. Hilâfet, Îslâm
lara mahsus ibir unvan dediğimin sebebi de budur. 
Çünlki tslâm riyasetinde bulunana halife deniyor. Bu 
da ahkâmı şeriyeyi icra ile memurdur. Halife denilen 
zat tenfizi ahkâma, icrayı hukuka, mazlumun inti
kamını zalimden almaya... ıKadir olmalı. Fakat efen
diler halife denilen âlim olmalı, müotehit olmalı, sa
hibi rey ve tetbir olmalı. Bunun içinde de şecaat be-
salet te var, her şey var. Fakat bu şeraitin cemini bir 
şahısta bulmak imkânı var mıdır yok mudur? Elce
vap : Yoktur. Yok olunca ne oluyor şer'an her umuru 
ehline teVdi ile takdimi amal tarifesine riayetle Ma-
k'amı Hilâfette bulunur. Şimdi efendiler bizim hali 
'hazırımıza gelince, evet biz bir halifeye biat ederiz. 
Bu Müslümanlar için vaciptir; lâzımdır. Hatta tehiri 
de caiz değildir. Bu halife de lâzım gelen vazaifi şeri-
yesini Meclise terk eder. Meclis vasıtasiyle icra etti
rebilir. Bunun için cümlenizden rica ederim. Evvel 
intihap meselesini bilelim de sonra sıfatlarını düşüne
lim. (Doğru sesleri) 

RElS — Efendini deminki fetvayı Encümene gön
dermiştiniz. Encümen bir mazbata yazmış arzu eder
seniz onu okuyayım. 

Seriye Encümeni 'Mazbatası 
Heyeti Vtkilenin halifenin firarından bahisle Mec

lisin kararı veçhile aherinin intihabına dair Meclise 
vaki olan beyanatına binaen cereyan eden müzakere 
neticesinde Seriye Vekâleti Celilesi tarafından fetva 
dsrarı lüzumu teklif ölunmasiyle Vekâleti müşarüniley-
ha'dan takdir buyrulan fetva Mecliste kıraat olunmuş 
ve fetvayı celile tarzı tahririnde usul ve teamülü kadi-
meye tevafuk etm'iyen bir noktası kıi o da tahsisen in-
'hilâlan 'beyan edildiği cihettir. Bu cihetin tasrihi talep 
olunmuş ve 'Meclisçe bu cihetin ilâvesi lüzum ve ade
mi lüzumu müzakere olunmak üzere keyfiyetin Şe
rliye Encümenine havalesi kabul olunarak Encümeni
mize tevdi olunmakla bu ibabta müzakere icra edil
miştir. Neticede fetvanın esbabı inhilâli mübeyyin 

olan metnin vakıa mutabık olduğu cihetle yalnız şıkkı 
sani olarak bu surette münhali olur mu ibaresinin 
tahrir ve Heyeti itfaiyece imza edildikten sonra Seri
ye Vekâleti Cehlesince imza olunması usulü mütteha-
zaya muvafık olduğuna müttefik an karar verildi. 

18 Teşrinisani Î338 
Aza Kâtip 

Konya 
Rıfat 

'M, M. Seriye ve Evkaf Encümeni 
Reisi 

Karalhisan Sahip Ankara 
İsmail Şükrü Mustafa 

Aza Aza 
Denizli Adana 
Hasan Mehmet Hamdi 
Aza Aza 

Kütahya Erzincan 
Seyfi Fevzi 

Minettevfik 
Bu meselede, eimmei Hanefiyeden cevap ne veç

hiledir? 
İmamı Müslimin olan Zeyt 'düşmanın umum müs-

limin aleyhinde mucibi mahvolan tekâlifi şedidesini 
biliâzarure kabul ile hukuku Islâmiyeyi müdafaadan 
aczini izhara müslimînin müdafaaten mücahedelerin-
de düşmana muvafakatle müslimînin ihtilâl ve intika
sını mucip harekâta fiil sn teşebbüs ve harekâtı ihtilâl-
kâraneye devam ve ısrar ve badehu ecnebi himaye
sine iltica ederek Makamı' Hilâfeti terk ve firar ile 
Hilâfetten bilfiil feragat etmekle seran münhali olur 
mu? 

Elcevap : Allahü Âlem Bissevap; Olur. 
Ketetbetülfakir 
Afa Anhülgani 
Mehmet Vehbi 

Bu suretle hukuk ve menafii tslâmiyeyi siyaneten 
Makamı Hilâfete lâyık bir zata erbabı hallü akit ta
rafından biat olunmak vacip olur mu? 

Elcevap : Allahü Âlem olur. 
Ketebeülfakir 

Af? Anhülgani 
Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim; müsaade buyurursanız usulü 
müzakereye aıit bendeniz maruzatta bulunayım. En
cümene havale buyurduğunuz Seriye Vekâleti tarafın
dan verilen fetvayı Encümen bir mazbata ile tadilen 
Heyeti Umumi yeye göndermiştir. 
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ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Reis Bey; cel-
sei aleniyeye geçtiğimiz zaman Encümene gönderildi
ği zikredilmesin. Bendeniz teklif, ediyorum. Doğrudan 
doğruya bu fetva resen gelmiş gibi reye vazedelim. 

REİS — Efendim; fetvayı reye koyayım. (Fetva 
reye konulur mu sesleri) (Mazbatayı sadaları) 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — O veçhile 
tashih olunmuştur. Reye lüzum yoktur. 

REİS — Araya koyacağım şey nedir efendim; 
Encümenin mazbatasını reye koyacağım. Bu kabul 
edildi mi, keyfiyeti hal tamam oluyor. Encümenin 
mazbatasını kabul edenler... (Efendim, çok rica ede
rim reye koyuyorum) Dikkat edin; reye konan hal fet
vasını müeyyit olan Seriye Encümeni mazbatasıdır. 
(Gürültüler) 

RAGİP BEY (Kütahya) — Efendim; mazbatada 
halline dair bir kayıt yoktur. Halline karar verilme
sine dair hepimiz ittifak etmişizdir. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim; biz de onu 
söylüyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Hal "i kabul 
edenler diye reye koyunuz. 

REÎS — Efendim, rica ederim şaşırtıyorsunuz. 
(Müttefikan seslen) Efendim; tekrar reye arz ediyo
rum. 

Bunu kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; | 
intihap meselesini halledelim, ondan sonra celsei 
aleniyeye geçelim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Fakat intihaba dair müzakere devam etmelidir. 

REİS — Ediyorum efendim. 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Reis Bey; müzakere 

yoktur. 
REİS — Kini diyor müzakere yoktur. 
LÜTFİ BEY (Malatya) — Efendiler... 
YASİN BEY (Gaziayıntap) — Efendim; neyi 

müzakere ediyoruz? 
REİS — Rica ederim. Mevzubahis olan mesele 

ne idi? Onun bir cüz'ü bitmiştir. Ne söyliyeyim. Söz
lerini keseyim mi? 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Meydanda iki mesele 
vardır. Bu gayet muazzam ve mühimdir. Binaenaleyh 
bu husustaki içtihadatımı ve mütalaatımı Heyeti Ce- i 
İdenize arz edeceğim. Biraz teenni ile dinlemenizi 
rica ederim. Meydanda iki mühim mesele var. Birisi 
hal meselesidir. (O bitti sesleri) Buna diyecek yok. Bi
risi de intihap ve biat meselesidir. Fakat fetvayı şer'i j 
şerifde noksaniyet var. (Gürültüler) J 
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HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Fetvaya ait söz söy
lemeyiniz Lütfi Bey. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — İtmam edeyim efen
dim. (Olmaz o mesele bitmiştir sesleri) 

HÜSEYİN BEY (Devamla) — Lütfi Bey fetva
dan bahsedemezsin. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Esbabı hali noksan 
bırakıyorsunuz. Esbabı hal'in noksanını söylüyorum. 
(Gürültüler) Esasen miislimîn arasında sefki damaya 
sebebiyet vermesi meselesini fetvaya dercetmek lâzım 
gelirdi, bu unutulmuştur. 

REİS — Buna ait söylemeyiniz efendim. Çok rica 
ederim. Başka noktadan bahsedin. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Bu âlemi islâm naza
rında çok mühimdir. (Gürültüler) 

HACİ MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Anla
mamışın sen. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Halife fiilen sefki da
maya sebebiyet vermiştir. (Var var sesleri) Gelelim 
intihap meselesine : 

Şimdi emri intihapta halifenin burada bulunması.. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Ne ya
pacaksınız söyleyip te efendim. Dinlemeniz kifayet 
t der. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Mütalaa olarak söy
le Jim. Vaz geçtim, arzu ederseniz kabul edersiniz, 
arzu etmezseniz kabul etmezsiniz. Şimdi intihap me
selesi hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Lütfi Bey hâlâ, o noktada mı ısrar edi
yorsun (Patırdılar, gürültüler) Rica ederim söylesin. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — İkincisi intihap me
selesidir. Şimdi Halife İstanbul'da iken bizim bura
dan halifeyi intihap edip biat etmekliğim'iz veyahut 
••I-ıüfeyi buraya getirip biat etmekliğimiz meselesi
dir. Ş;mdi b:zinı buradan intihap etmekliğimiz şer'iî 
şerife muvafık değildir. (Muvafıktır sesleri) (Gürül
tüler, patırtılar) Esbabını izah edeyim şimdi. (Gürül
tüleri Esarette bulunduğu (Gürültüler) Rica ederim 
(İçtihat serbesttir sesleri) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Aynı mukabeleyi 
yaparız Reis Bey. Sükût etsinler. 

ABDÜLHAK TEVFİK BEY (Dersim) — Reis 
Bey, herkes bu kürsüden söz söyliyebilir. Ne için ke-
siyorhi'-. fçt'hat serbesttir. Rica ederim Reis Bey söz 
söylemek memnu mudur? 

RLİS — Efendim bu tarzda müzakere edilmez ki..: 
LÜTFİ BEY (Karahisanşarki) — Niye gürültü 

yapılıyor? 
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REİS — Efendim oturalım da dinliyeiim. Ne ödü
yorsunuz? 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Şimdi İstanbul'un iş
gal altında bulunmasına ve Halife intihap edeceğimiz 
zatın da İstanbul'da bulunmasına karşı biz bu gün 
buradan bu Halifeyi intihap edersele o Halife hürri
yeti şahsiyesine malik midir, değil midir? (Maliktir 
sesleri) Öyle ise istanbul işgal altında değildir ve is
tanbul'da Hükümetimiz tamamen hâkimdir. Halife 
(intihap edeceğimiz zatın her türlü kuyııt ve şuruttan 
ve taarruzdan azade bulunduğuna kanaat ediyorsak 
bu suretle orada iken biat edebiliriz. Yok bunda te
reddüt hasıl olursa mademki bugün Halife orada ec
nebinin işgali altında bulunacaktır. Aynı vaziyete 
maruz kalacağız. Halifeyi buraya getirip biat ettik
ten sonra iade etmek meselesi var. Sonra biz Halifeyi 
istanbul'da iken orada bulunduğu zaman biat etmeye 
ıbizi mec'bur edecek hal nedir. Evvelemirde merkezi 
'hilâfet ve merkezi 'hilâfeti İslâmiye olan istanbul'un 
vaziyeti idariyesi hakkında • izahat versinler. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Hüsnü Efendi buna 
cevap versin. 

LÜTFÎ BEY (Devamla) — istanbul'un vazıyeti 
idariyesii hakkında Halifenin buraya gelmesi oradaki 
vaziyetimizi sarsıltır tehlikesi vardır. Halbuki oradaki 
vaziyetimiz Halifenin buraya gelmesiyle sarsılmaz iti-
kadındayım. 

SrRRI BEY (İzmit) — Lütfi Bey; suali Seriye Vt-
'k il inden sorun. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Seriye Vekilinden so
ruyorum. İstanbul'daki Halifenin serbestlisine kani mi
siniz? İstanbul'daki Halifenin ecnebi tesirinden, her 
türlü taarruzdan azade olarak hür ve serbest olarak 
bulunduğuna kani misiniz? 

VEHBİ EFENDİ (Seriye Vekili) (Konya) — Söz
lerini söyle de ondan sonra. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Sonra bizim İstanbul' 
un hilafeti İslâmiye olarak, hilâfeti nefsi millîsinde 
temerküz ettirmiş olan Türkiye'ye terkedilmesi ta mü
tarekenin bidayetinden şimdiye kadar bütün düveli 
mutellfenin taltfı tasdikinde olan bir meseledir. Halife
nin muvakkaten buraya gelmesi ve burada biat edil
mesi tekrar oraya gitmesi meselesi üzerine değildir. 
Zaten kürrei arz üzerinde bulunan üört yüz milyon 
İslama karşı istanbul Merkezi hilâfeti islâmiye ola
rak bırakılmıştır. Binaenaleyh Halifenin muvakkaten 
'bir yere gelmesi, gitmesi onun buraya gelmesi, ona 
'burada biat edilmesi istanbul'un idarei si yas iyesi üze
rinde katiyen tesiri yoktur. Bu böyle bulunduğu hal

de Halifeyi kendi içimize getirip de kendimize karşı 
onun da bize tamamen vazifei şer'iyesini bihakkın 
ifa edeceğine yemin verdirdikten ve usulen lâzım ge
len biati ifa ettikten sonra Halifemizi tekrar mahal
line hâkim olarak göndermek daha muvafık; evfak ve 
daha ümridir. İstanbul'un vaziyetine hâkim olarak 
gönderecekleri... Binaenaleyh bu gün burada halifeye 
biat edecek olursak bütün dünya üzerinde bulunan 
dört yüz milyon nüfusu Islâmiyeye karşı İstanbul'da 
bulunan halifenin .şimdiye kadar hali, esarette oldu
ğunu ilân ettiğimiz halde aynı esaret mevkiinde bu
lunan bir halifeyi yeniden intihap ettiğimiz zaman di
ğer âlemi İslâm bu tenakuza, bu tezada ne nazarla 
bakacaktır? Binaenaleyh bunun vaziyeti siyasîmiz 
üzerinde tesiratı siyasiyesi yoktur ve olamaz. Çünki 
Hindistan'da ve sair yerlerde bulunan âlemi İslama 
karşı düveli mutelife istanbul'u merkezi hilâfeti islâ
miye olarak terkecmiştir. Bu günkü Lozan Sulh Kon
feransında bile İstanbul'un hâkimiyeti meselesi üze
rinde bu mevzubahis olamıyacaktır. Çünki şimdiye 
kadar onlar da İstanbul'u muvakkaten işgal altında 
bulunduruyoruz diyorlar; ve bütün âlemi Islama kar
şı bunu da daimî surette tekrar ediyorlar. Bu yolda 
vesaiti mühimme ve vesaiki siyasiye mevcuttur. Bi
naenaleyh biz şimdi bir vehim itibariyle kalkıp da 
İ sin aburda bulunan halifeye biat etsek bu suretle ha
reket kendi tevehhümatımıza vücut vermekten iba-
reıı.r. Bu, tavehhümdür efendiler. Halife buraya gel
meli ve ona burada biat etmeliyiz. Hülâsai fikrim bu
dur. Bunun haricinde yaparsak indullah mes'ulüz. 
Bulim âlem nazarında da yanlış telâkki edilmiş olur. 
(Ayak patırtıları, şiddetli gürültüler) 

MEHMET VEHBİ EFENDİ (Seriye Vekili) (Kon
ya) — Efendiler müsaade buyrunuz Lütfi Bey Haz
retleri bir defa diyor ki istanbul'da olup da Halife 
ohcak zata buradan şer'an biat caiz değildir... Şer'an 
bu biat caizdir, efendiler. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Hayır öyle demedim 
efendiler. (Gürültüler) 

REİS — Kesmeyin efendim, cevap veriyor, din
leyin. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Dedi efendim, 
ben biliyorum, velevki arkadaşımız dememiş olsun. 
Ben bir meselei seriye beyan etmiş olayım. Mağripte 
oları bir adama meşrikde bulunan herhangi bir Müs
lüman biat edebilir,. biatta hiç bir mani yoktur. Bu 
bitti. Bundan sonra İstanbul'da olan bir adamı inti
hap ettiğimizde o zat hürriyeti şahsiyesine malik mi
dir? Değil midir diyoruz. Evet Lütfi Bey, zanneder-
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sem İstanbul'un eski haliyle şimdiki halin beynini tef
rik etmemiş İstanbul'da bu gün lehürhamdvelmmne 
oldukça idare elimize geçmiştir efendiler. (Bravo ses
leri) müsaade ibuyrunuz eskisi gibi değildir. Bununla 
beraber efendiler zararlar içtima ederse ehveni ihti
yar etmek kavaidii sedyedendir. Soruyorum ki zatı 
âlilerine ve Lütfi Beye İstanbul'dan Halife olacak 
diye bir adamı 'buraya araba ve vapurla getirip de bi
lâhare biat ettikten sonra İstanbul'a göndermekte bir 
mahzur var mıdır? Yok mudur? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hiç bir mahzur 
yoktur. 

VEHBİ EFENDt (Devamla) — Beyefendi bilhas
sa zatı âlinize söylüyorum, bunun tacili vaciptir ve 
şer'an tacili lâzımdır. Öyle ise İstanbul'da intihabın
da bir fark yoktur buraya gelip de biat nasıl olur? 
(Gürültüler) 

SALÂHATTİN >BEY (Mersin) — Biat burada 
olur fakat intihap şimdi yapılsın. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — İntihap ile biat 
beyninde fark ydktur. İntihap etmek demek sen müs-
limıin üzerine imamsın demektir. Sen ona istersen in
tihap de, 'istersen biat de. İstersen başka bir tabir yap, 
hepsi birdir. Rica ederim, bu günkü hali maslahatı 
düşünmekle bunu intihap etmek Müslümanlar namı
na, rhillet namına, Meclis .namına bence eşlem oldu
ğunu söylüyorum. Ama rica ederim efendiler, intihap 
ettiğiniz zatı, evet Ali efendi olur, Veli efendi olur, 
onu heyet takdir eder ve mesele biter. Bunlar üzerin
de vakit kaybetmek her halde bizim için doğru de
ğildir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz iki me
sele soracağım Hoca Efendi. Biri intihap, biri de biat 
meselesi. İntihap meselesinin isticalinde ben de taraf
tarım. Fakat esasen intihap etmek (mineilezine... 
anülmünkcr fehvü halife ve halifei resul ve kitabul-
3ah) Ben bir kere intihap etmişim. Fakat ben şimdi 
bîr adama biat, edeceğim. Biatin esası iki şeyle olur. 
Biri name ile biat, biri de estaizühillah (inneHezine 
yübayüüne'ke innema yübayüünallah) diyor. Hatta 
bu ayeti kerim... 

BİR MEBUS BEY — Amin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Kim diyor amin? 
Bunun için erbabı hal ve akdin yeden beyet tabaiyet 
etmesi lâzım mıdır, değil midir? Name ile biat me-
maliki sairede mahsur kalan ümmeti Islâmiye içindir. 
Yalnız bu cihetin hallini bendeniz şer'an olmasını is
tiyorum. Bu ciheti lütfen hal buyrun da mesele te
nevvür etsin ve kapansın. 

VEHBİ EFENDİ (Seriye Vekili) (Konya) — Efen-
dim, her şey imkân ile mukayyettir. Şimdiki faalde 
imkân var mıdır, yok mudur? 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Bunu kabul ede
rim. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Kabul ettin ise 
geçiyorum. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Hayır, imkânda 
mesele ararım. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — İmkân ile mukay
yet olunca ve şimdi şu saatte bir imam intihabı lâzım 
olunca, zatı âlinize soruyorum? Yeden beyet musafa-
ha suretiyle imkânı var mıdır? Yok mudur? 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Yeden beyet im
kânı vardır. (Katiyen yoktur sesleri) vardır. Biz bunu 
yapabiliriz. Hatta yalnız Hazreti Muhammed'e biat 
eden bir kavmin... milleti olduğu için ona hitaben de
miştir Kİ «... Çünki onun elini tutmakta mahzur var
dı. Fakat erbabı hal ve akdin elini tutmak, bizzat 
musafaha etmek şartı azamdır. Nakisi isbat buyru-
nuz. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Tayyare ile mi 
getireceğiz Salih Efendi? 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDt (Karahisarısahip) — 
Mesalihi seriye başkadır, imkân noktası gene başka
dır. Bu bir meselei seriyedir. 

HAMDİ EFENDİ (Diyarbekir) — Hoca Efendi 
bütübü şeriyede nasib ve tayin diyor. İntihap demi
yor. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — İntihap ile biat 
arasındaki fark nedir? 

HAMDİ EFENDİ (Devamla) — Biat demiyor. 
İmamın nasıp ve tayini vaciptir diyor. Biati nereden 
çıkarmıştır? 

VEHBİ EFENDİ (Seriye Vekili) (Konya) — Rica 
ederim, Salih Efendi bizden sual soruyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Seriye Vekili olmak su
retiyle zatı âlilerinden soruyorum. İntihap olunmak 
suretiyle her hangi bir halife nasbolunabilir ve bu in
tihap telgrafla ihbar olunabilir. Bunu herkes tasvip 
etmektedir ve tesri de ister. Fakat bu noktaya başka 
nikatı güzergâh ederek gitmek doğru değildir. Mese
lenin tamam olması için intihap yapılır. O zat da 
icabet ettiğini bildirir. Fakat bunun tamamı için te-
yiden biat olunursa bu husus tamamlanır. Bunda za
man yoktur, bilakis menfaati azime var. Şimdi siya
set bahsinin yeri değildir. Siyaset bahsi için ayrıca 
konuşuruz. Bunun hilâfında bir fikriniz varsa bu
rada söylersiniz efendim. Fakat şer'an aslolan 'budur. 
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Zatı âlinize de Seriye Vekili olmak sıfatiyle soruyo
rum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Saçak öpmek mı 
işitiyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Saçağı sizler 
öpmüşsünüz, Saçak yüzü ben görmedim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Sizler kim? 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bazıları... (Gü

rültüler) 
Ben saçak öpmem isimdir, saçak yüzü bile görme-

mişimdir. Bazıları. (Gürültüler) 
VEHBİ EFENDİ (Seriye Vekili) (Konya) — Efen

dim; rica ederim işi uzatıyoruz. İntihabı biatta, yani 
biat olunacak zatın huzuru şart değildir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Okuduk, biz 
İslâmda şart olduğunu okuduk. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Vuzuh vardır. 
efendim. (Gürültüler) 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Bendenize söz verirseniz yanıldığınızı anlarsınız... Bu 
da esasatı şeriyeye nazaran bir mecliste olur. Bunun 
için ittifak lâzımdır. İttihadı olmayan bir şeyin mu
teber olması sonradan hilafı aslolarak teshilen lilnas-
tır. Bu hilafı asıldır. O hilâfet mesemesinde olamaz. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Teshilen lilmas-
lahadır efendim bu. Vuzuh şart değildir. İntihap, biat 
gaipden de olur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Efendiler, bu mesele başka. Hoca efendi hazretleri 
yanılıyor. 

ATIF EFENDİ (Ankara) — Sizin hepinizin itimat 
ettiği adama karşı ben şimdiye kadar kf söylemedim, 
sizin hepiniz ettiği... İstanbul'da halife olan zata... 
etse bizim muvafakatimiz ve bizim hepimizin biati 
addolunur diyor. Sarahaten söylüyor seri şerif. (Bu
na mani olunuz sadaları) 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurun, bir da
kika oturalım. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Arka
daşlar; ben yapılması lâzım gelen muameleyi şimdi 
arz edeceğim gibi tasavvur etmekteyim. Heyeti Celi-
leniz halifeyi intihap eder. Bunun üzerine Meclislin 
bir intihap kararnamesi ortaya çıkar. Bu kararname 
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi filân zatı Ma
kamı Hilâfete intihap ettiğine dair bir beyanname 
tertip eder. Aynı zamanda Makamı Hilâfete intihap 
olunan zat dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından Makamı Hilâfete intihap edildiğini bütün âle
mi İslama tebliğ edecek bir beyanname olacaktır.. Her 

iki beyanname dahi Meclis tarafından görüldükten, 
sonra tespit olunacaktır. Bu kararla beraber bu iki 
beyanname intihap olunan zata Meclisinizin tespit 
edeceği bir vasıta*ile bildirilecektir. İntihap olundu
ğunu kendisi kabul ederse o beyanname imza ettiri
lecek ve o beyanname de âlemi İslama gidecektir. Ay
nı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi beyanna
mesi de âlemi İslama gidecektir. Başka hiç bir mua
meleye lüzum yoktur. (Müzakere kâfi sadaları) 

REİS — Efendim, burada üç tane 'takrir vardır, 
müzakerenin kifayetine dairdir. 

HASİP BEY (Maraş) — Efendim, Lütfi Bey bir 
sual sordu. Fakat Vehbi Efendi cevap vermedi. İs
tanbul'un işgali münasebetiyle hallü akde muktedir 
olmayan bir zatı Makamı Hilâfete geçirebilir miyiz? 
(Verdi sadaları.) 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Cevap verdi canım verdi. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun Müzakerenin 
kifayetine dair takrirler vardır. Maamafih söz almış 
bir çok arkadaşımız da vardır. Münasip görürseniz 
bir takrir var. Okuyacağım. 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Reis 
Bey kifayet aleyhinde söyleyeceğim efendim, efendiler, 
öyle bir mesele konuşuyoruz ki âlemi islâmda belki bin 
senedenberi hilâfet dolayısiyle fitne yangınları uyan
mıştır. Bu gün öyle bir mesele hallediyorsunuz ki; 
bütün âlemi islâmın mukadderatını bu kürsüde hallede
ceksiniz. Rica ederim. Mesele ariz amik tetkik edilsin. 
Ondan sonra halledilsin ve halli âzım gelen şu mesail 
zannedersem ulema arasında da badii ihtilâf olmuş
tur. (Öyle bir şey yok sadaları.) Halbuki meselenin 
bir ciheti fıkhiyesi vardır, bir de ciheti siyasiyesi 
vardır. Ciheti fikhiyesine gelince; efendiler. (Kifayet 
aleyhinde söyleyecektiniz sesleri.) Kifayet aleyhinde 
evet. Bu esbabı mucibedir. Ciheti fıkhiyesi; ulemai 
islâmın, fukahayı islâmın içtihadiyle sabittir ki, hi
lâfet o da sair ukudu seriye gibi bir akdi seridir. 
İntihap... (Gürültüler) Rica ederim, beş dakika din
leyiniz, şeriattan bahsediyorum. (Gürültüler) Efen
diler, ademi kifayetin esbabı mucibesini arz ediyo
rum. Tekrar ediyorum, halife intihabı başkadır, yani 
intihap başkadır, biat başkadır, Hilâfete bir zatın, ya
ni halifenin nasıb ve tayini vaciptir. Fakat nasıb, bi
at suretiyle hâsıl olur. 

İntihaba gelince, intihap biat değildir. Eğer in
tihap biat olsaydı, Hazreti Ömerin tayin e'miş ol
duğu zat halife olurdu. Erbabı hallü akit ki bunlar
dan birisini halife kabul etmeği sonraları müslimin 
kabul etmişti, İşte bu altı kişi kimi intihap ederse 
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ona biat edeceklerdi. Bu altı kişinin ârâsı Hazreti Os
man'la, aleyhte takarrür etti. Binaenaleyh, biat Haz
reti Osman'a olmuştu. Ondan sonra umum ashap bir
den biat ettiği için Hülefayi Raşidin içinde biüttifak. 
yani kimsenin reyi hariç olmamak üzere Makamı Hi
lâfeti ihraz eden ancak Hazreti Osman bin Affan Ra-
dıyallahü anhülmerınandır Sonra Hazreti Ömer'in ve 
Hazreti Ebubekir'in hilâfetlerinde esbabı güzinin rüe-
sasından bazı zevat bu hülefaya biat etmemişlerdir. 
Hazreti Osman kadar müttefik değildir. Lâkin bun
ların hilâfetinde biat etmediğinden -Hazreti Osman 
kadar müttefik değildir. Lâkin bunların hilâfetinde 
bir iki kişinin biat etmemesi bunların hilâfetinde 
bir iştibah zemini teşkil etmez. Yine alettahkik Ha-
Ife Resulüllahtır. Bu işlerde. (Sadede geliniz sesleri.) 
Müsaade buyurun efendim. Hilâfet biat olunca, akit 
olunca; .kütübü fıkhiyeye göre akittir. Akitte esas 
olan tarafeynin icap ve kabulüdür. Fukahanın be
yanatına göre akit, tarafeyni akdeynin icap ve ka
bulü ile tamam olur. Hilâfet meselesinde icap. erba
bı haliü akit tarafındandır. Erbabı hallü akit ise şu 
Meclisi Âlidir. Bugün... (Gürültüler.) Akitte... (Esasa 
girişiyor sesleri.) 

REİS — Esas hakkında söylüyorsunuz; esbabı mu
cibe ve kifayet aleyhinde söyleyecektiniz. 

İSMAİL ŞÜKRE BEY (Devamla) — Bugün akit
te meclisin ittihadı şarttır. Bu mesele fıkıha taalluk 
eder bir meseledir. 

Bu mesele hallolunmadıkça hilâfet gibi bir emrii 
nıulıimde. şeriatın tayin ettiğinden başka hilafı asıl bir 
kaideye ibtina ederekten bövle bir emri seri\ i şu 
Meclisi Âlinin kabul etmesi doğru değildir. Bu mese
lenin her halde halli lâzımdır. D;ğer meselenin ondan 
sonra halli lâzımdır. 

HACİ MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Hoca 
efendi gitmeyiniz. Bu tarafa bakınız. Bir şey soraca
ğım. (Söyle sadalan) Müsaade buyurun. Müzakere
nin kifayeti aleyhinde söyledi. Fakat hallü faslol-
madık bir mesele varmış. Ne ise söyle o meseleyi. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Seriye 
Vekili dedi ki, gıyaben biat caizdir. Efendi, ittihadı 
meclis lâzımdır. Akitte ittihat şarttır. Efendim, sonra 
biat meselelerinde burada icabın, İstanbul'da kabu
lünü fukaha, maslahata binaen ve hilafı ası! olarak 
biati tecviz etmiştir. Böyle hilâfet halifenin buraya 
gelmesinde mahzur yok(ur. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Ola
maz efendim. keşke hileydim, sabahleyin kitap 
önümde idi. buraya getirir sana gösterirdim. Müsaa

de buyurun, şimdi efendiler bu zat demek istiyor ki, 
gıyaben biat caiz değildir. Böyle mi demek istiyor, bil
miyorum, (Öyle dedi sesleri) sonra el ele vermeyince 
ve bu halli akitte bizzat kendilerine biat etmedikçe 

'arkalarından olmaz hayır efendiler, bu böyle değil
dir. Biraz yanlış bellemiş Hoca Efendi. (Handeler) 
Bizim orada hallü akitte bulunacak üç beş tane me
busumuz vardır. Efendiler, hocalardan bir tanesi il
men biat edecek olursa onunla da halife olur. Ben 
bunun kitapta yerini gösteririm. Ama başka türlü 
olur. Beş kişi, on kişi bir heyet gider, biat edilir. Da
ha alâ canım. Onda hiç bir şey yoktur. Üç krşi, on 
kişi. hatta en mühim adamlardan bir kişi dahi biat 
etse olur. Ciheti fıkhiyesi budur. Ama siyaset cihetin
den biz gidip de veya o gelip de biat icra edilmesi 
lâzım ıırr'ş. Ben bunu bilmem ama seran evvelce de
diğim veçhile olur. Şimdi intihabımız ve oradakilerin 
biati kâfidir. (Alkış) 

İSMAİL ŞÜKRÜ: EFENDİ (Devamla) — Müsa
ade buyurun arkadaşlar, bir noktayı izah edeyim. 
(Hayır sesleri) Ahkâmı şeriyeyi yanlış telâkki ediyor
sunuz. Rica ederim: ahkâmı seriye.... (Hayır sada
lan). (Şiddetli gürültüler) 

SAMİ BEY (İçe!) — Reis Bey. diğerine nasıl söz 
verdin. 

REİS Efc:vJi!er. ben... 
İSMAİL ŞÜKRE EFENDİ (Devamla) — Bu ta

mam değildir, Bendeni/ hükemanın kelâmından bah
settim. Hocaefendi felsefeden bahsettiler. Ben esasatı 
fihkb.eden bahsettim. (Gürültüler) 

REİS Efendim, söz müzakerenin kifayeti aley
hinde idi. (Reye sadalan. gürültüler) Efendim, bu 
kadar gürültü içerisinde herkes ayakta. Ben nasıl an-
lıyayım. Bir kere müzakerenin kifayetine dair takrir
ler vardır. Müzakerenin kifayeti aleyhinde bir kişi de 
söz söylememiştir. Mesele bitti. (Gürültüler). (Me
sele mühimdir sadalan) 

Efendim, mii/.akerevi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Mesele 
mühimdir. Müzakere nasıl kâfi olur? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) --- Sus artık Hoca Efendi. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey; ben 
kendi hesabıma halife filan istemiyorum. (Canın is
terse sadalan) 

REİS - - Efendim, takrirler var, rica ederim dışarı 
çıkmayalım; ekseriyete halel gelir. Sivas Mebusu 
Vasıf Bey \s rüfekasinm takriri; 
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Riyaseti Celileye 
Halifenin istanbul'da ecnebî tazyiki altında kala

rak ifayı vazifeye gayrı muktedir bulunması mehaziri 
daîdir. Binaenaleyh, müntahap halifenin burada biat 
icra olunmak ve îstanbul ecnebi işgalinden kurtarı-
lıncaya kadar muvakkate burada kalmak üzere An-* 
kara'ya davetini ve gerek Büyük Millet Meclisi tara
fından ve gerekse Anadolu'ya muvasalatı akabinde 
halife tarafından merkezi mukaddesi hilâfeti islâmiye 
olan İstanbul'dan tebaüdü muvakkati esbabının be
yannamelerle âlemi islâma ve cihanı medeniyete ilâ
nını teklif eyleriz. 

Sivas Lâzistan 
Vasıf Ziya Hurşit 

Karahisarısahip Erzurum 
Mehmet Şükrü Süleyman Necati 

Mersin Sinop 
Selâhattin Hakkı Hami 

içel Yozgat 
Mehmet Şevki Feyyaz Âli 

Muş Mebusu Ahmet Hamdi Efendinin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Erzurum kongresini müteakip münhal'i Vahidüd-

din'e yazdığı malum beyannamesiyle rüşdünü ispat 
eden Abdülmecit Efendi Hazretlerinin intihabını tek
lif eylerim 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Gaziayıntap Mebusu Abdürrahim Eâmi Efen
dinin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Halifei İslâmın kudreti içtihat, kudreti kaza, teç

hizi cüyuş ile bilcümle hudut ve nüfuzu islâmı mu
hafazaya kudreti fııliyesi olmak gibi evsafı haiz ve 
cami bugün bir Halife bulmak gayrimümkün oldu
ğundan vezaifi mezkûreyi bugün icraı ümmeti tem 
sil eden Meclisi Âli deruhde etmişse de Halife bulun
duğu şehrin en büyük camiinde cuma ve idin namaz 
lannda bilfiil imamet etmek ve Hulefayı salifenin 
kisvei diniyesini lâbis olması lüzumunu da intihabda 
şart edilmesini teklif eylerim. 

Gaziayıntap 
Abdurrahman Lâmi 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri : 
Riyaseti Celileye 

Hilâfet esaret kabul etmez. Halifenin her halde 
hâkimiyetimizin bilfiil müesses olduğu bir mıntıkada 
bulunması ve binaberin tahlif ve biat için Halifenin 
her halde Anadolu'ya geçirilmesi lâzımdır. Bu lüzumu 

Feyyaz Âli 
Erzurum 

teklif ve işbu takririmizin tayini esami ile reye vazını 
teklif eyleriz. 

KayseH Mersin 
Osman Salâhattin 
İzmit Erzincan 
Sırrı Hüseyin 
Biiltliü Ant al} a 

Yusuf Ziya Ali Vefa 
Maraş Siverek 

M. Hasip Bekir Sı'ki 
Dersim Yozgat 
Mustafa Bahri 
Yozgat Karahisansah.p 

Mehmet Şükrü 
Er/urum 

Salih Süleyman Necati 
Kângırı 

Neşet Kâzım 

Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit Beyin takririv'ie bu 
takriri ikisi aşağı yukarı aynı mealdedir. İkinci takrir 
on beş imza ile tayini esami talep ediyor. Hırıacn-
aleyh bu takrirleri tayini esami ile reye koyacağım. 
(istemez, bir kere halifeyi intihap edelim -ıdalan) 

Rica ederim efendim; bir kere Halife ir.'.ih;m olun
madan evvel Halifenin buraya gelmesinden yitmesin
den bahis doğru olamaz. Bu mantıki olarak Halife 
intihabından sanra halledilir. Bir kere HaJfe nv. •. ent 
olsun ondan sonra bu mesele hallolur 

Şimdi intihap meselesini nasıl yapacağ'.'. nL- buu! 
ru yorsun uz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekiller, Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Müsaade buyurun. İntihabın ne su
retle olacağı mevzuubahis oluyor. Heyeiı Vekile ar
kadaşlarınız namına arz ediyorum. U/atmayalım. 
Mesele naziktir. Fesada son derece müsaittir. Her 
halde intihabın en kısa en müspet şeklini düşünün. 
(Reyi işarı sadaları) 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Efe.ıdim: inti
hap mevzuubahis oluyor. Bendeniz iki fikir görüyo
rum rüfekada. Birincisi, derhal intihabın yapılması 
fikrinde, diğeri de derhal intihabın yapılma,! fikrinde 
olmakla beraber kudret ve kuvvetinizin tamamivle 
hür ve serbest olamadığı ve binaenaleyh cuma na
mazlarının dahi hür ve serbest bir memlekette kılın
ması hususunda Halifenin şartı bulunduğu cihetini 
ileri sürerek Halife ilânı için evvelâ Halifenin çıka
rılması yani evvelâ takririn reye konması ve ondan 
sonra intihabın icrasını teklif ediyorlar (Hayır sada
ları) Rica ederim. Müsaade buyurun. Renim kana-a 
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t;m, hür ve serbest olmayan bir Halife üzerinde bizim 
ne kazai kudretimiz ve ne de kendisinin kazai kud
reti olacağından, bu, havada kılınç sallamaya benzer. 
Binaenaleyh bunun manası yoktur. Eğer bu bapta 
tayini esami ile reye konmasını teklif eden takririn 
icabı icra edilmezse böyle bid intihaba ihtimal ki 
arkadaşlarınızdan bir çok kimseler iştirak etmez. Onun 
için bu takrir reye konsun ve mesele bitsin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim; 
müsaade buyurunuz. Salâhattin Beyefendi buyurdu
lar ki 15 imza ile verilen takrir, yani Halifenin istan
bul'dan buraya gelip gelmemesi halledilmeyecek 
olursa zannederim bir çok arkadaşlar intihaba iştirak 
etmiyecektir. Şöyle olur böyle olur. Beyefendiler; 
mesele gayet mühimdir. Beyefendiler; biz bunu müt-
tefikan bir zat üzerinde kabul ettiğimiz kadar bu gü
nün vaziyetini kurtaracak müessir bir çare yoktur. 
İkinci bir noktai nazar yapılmadı diyerek bazı rüfeka 
reye iştirak etmezse vallah billah efendiler bunun me
suliyeti maneviyesi beşerin tahammül edemeyeceği 
bir derecede olur. Onun için... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Mesulü sizsi
niz. 

RAUF BEY (Devamla) — Kabul ediyorum efen
dim; vicdanım temiz olarak ve açık olarak arz edi
yorum. Prensip meselesi değildir. Halifei islâm me
selesidir. Asırlardan beri bu millet bunu muhafaza 
etmiştir. Hakkıdır ve intihap edecektir. Şimdi burada 
erbabı hal ve akit kabul ettiğimiz ve bihakkin halli 
akit olması lâzım gelen Heyetimiz bir prensip yapıp 
da ikinci noktada ârâya iştirak etmeyiz meselesini na
sıl meydana çıkarır. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Ârânın teza
hüründen neden korkuyorsunuz? Bu cihet belli olma
lıdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Belli olsun 
efendim; ondan korkmuyorum. Fakat kabul edil
mezse korkarım. Bazı arkadaşlar reye iştirak etmez 
buyurdunuz. Bunu ifham buyurdunuz. 

Arzu buyurduğunuz gibi reye konsun. Şöyle ol
sun böyle olsun. Fakat dediniz ki; kabul olunmazsa 
bu olamaz. Bazı arkadaşlar reye iştirak etmez. Lh... 
Artık bu kadarı da olmaz. Yani bu şayanı kabul ol
maz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Pekâlâ olur. 
Reis Bey; bu kürsüden herkesin reyi şayanı kabul 
olur. Olamaz diye söz söylemesinler. Herkesin reyi 
vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi
ler; şayanı kabul olamaz demek hakkını benden kim 
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nezedebilir? Hakkı kelâmımı kim nezedecektir? Yani 
hürriyeti kelâmdan bahseden sizler benim hakkı ke
lâmımın takyidi hakkını nereden buluyorsunuz rica 
ederim"? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Ben de 
hakkı reyimi kullanabilirim. Siz nasıl ki kullanıyor
sunuz. Benim kanaatim bu. Meclisi Âli halife inti
habı hakkına malik değildir. Çünkü Halife intihap 
etmek için kudreti padişahı ile olması lâzımdır. Ne 
vakit ki Halife bir makamı dinî olmuştur. Bu Meclis 
Halifeyi intihap edemez ve hakkı yoktur. (Kim yapa
cak sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendiler; burada herkes hürriyeti kelâmına 
maliktir. Herkesin sözü muhteremdir. Fakat biraz da 
insaf lâzımdır. Her suretle telâkki edersiniz. Bunda o 
ilmi tahsil etmiş ve onda mütehassıs tanınmış olan ve 
hepinizin reyiyle intihap edilen Seriye Vekili Efendi 
Hazretleri beyanatta bulundu. Ulemayı saire arka
daşlarımız da beyanatta bulundu. Siz de istediğinizi 
söylersiniz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ ( ) — Baş-
başa bağlı, baş da şeriata bağlıdır. Fetvası çıkkmıştır. 
Ona biat etmek lâzımdır. (O başka sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) •— Şimdi He
yeti Celileye tekrar ediyorum. Maslahatı ümmet bu 
işte müstaceliyeti emrettiğinde, benim kanaatim var. 
Bu işi bir an evvel neticei haseneye iktiran ettirelim. 
Demin de Heyeti Ceülenize arz ettim. Zannederim 
Heyeti Celilenin efkârı umumiyesi de bu esas etrafın
da temerküz ediyor. Binaenaleyh Mecit Efendi hak
kında beyanatta bulunuldu. Bu nokta üzerinde biraz 
teemmülde bulunun... 

SAMİ BFY (İçel) — Bu mühim mesaili ihdas eden 
Hükümettir. Bulsun da intihap etsin. 

ÖMFR LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendiler; sui-
tefehhüm var. Onu halletmek için söz söylemek isti
yorum. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey; bir ke
lime bendenize söz veriniz. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Reis Bey; 
bendeniz usul hakkında söz istedim. 

REİS — Efendim; bu tarzda müzakere etmek ka
bil değildir. (Gürültüler) Buyurun Ömer Lütfi Bey. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Efendiler, va
kit gecikince Mecliste böyle hepimiz mütereddit olu
yoruz. Ondan dolayı yine bu akşam da böyle oldu 
zannederim. Bendeniz Salâhattin Beyin ifadatiyle 
Rauf Beyefendinin ifadatını kürsüye yakın olduğum 
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için iyi dinledim. Aralarında bir suitefehhüm var. I 
Eğer bendeniz yanlış anladımsa her ikisi de lütfen 
tashih buyururlar. Salâhattin Beyefendi demek istedi 
ki; evvelâ İstanbul'dan gelsin, gelmesin meselesi hak
kında bir takrir var, evvelâ tayini esami ile o reye 
konsun ve bunun reye konması arzu ediliyor. Kaza- I 
nılır, kazanılmaz başka mesele. (Evet evet sesleri) 
Binaenaleyh intihap ondan sonra yapılsın. Müttefikan 
intihap ederiz, demek istedi öyle değil mi? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Evet öyledir. 
ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Ve o yolda J 

söylemiştir. Kendisi de öyledir diyor, beyefendi. Eğer- I 
bu takrir reye konmazdan evvel doğrudan doğruya 
İstanbul meselesi intihaba başlanırsa bazılarımız rey 
vermeyiz, dediler. Söz bu mudur? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Evet budur. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Pekâlâ. Rauf 
Beyefendi bunu yanlış anladılar, zannediyorum. On
lar dediler ki İstanbul meselesi hakkında takrir sahip
lerinin arzusunu Meclis terviç etmezse, yani ekseriyeti 
bulmazsa biz de intihaba iştirak etmeyiz diyorlar de
diler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Evet. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Demek efen
diler görüyorsunuz ki; Salâhattin Beyin fikri bu de
ğildir. Rauf Beyefendi meseleyi yanlış telâkki etmiş
ler. O halde meseleyi telif edebiliriz. Şimdi; İstanbul 
meselesi hakkında bir takrir var. Tayini esami ile re
ye vazedilmesi hakkında ve takrir de usulüne muva
fıktır. Bu takrir reye konur kazanırsa Meclisin kara
rıdır. Kazanmazsa ekalliyettir, geri kalır. Ondan son
ra intihabımızı müttefikan yapabiliriz (Alkışlar) (Bra
vo sadaları) 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkuman
dan) (Ankara) — Efendiler; mevzuu müzakere olan 
şey; Halifenin intihabı meselesidir. Halifenin buraya 
gelmesi meselesi ayrıca bir meseledir. Binaenaleyh 
onun üzerinde henüz müzakere cereyan etmiş değil
dir. Müzakere cereyan etmemiş bir mesele reye kona
maz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Müzakere zaten o 
mevzu üzerinde cereyan ediyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler; bu 
takriri veren arkadaşlarınız her halde düşman işgal 
mınlakasında bulunan bir zatı Halife intihap ederek 
düşmanların ellerinde o vaziyette bırakmak siyaseten 
daha ziyade mahzurlu olduğu kanaatinde bulunan
lardır. i 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkuman
dan) (Ankara) — Resmen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti teşekkül etmiştir. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun Paşa Hazretleri; bu muhalif bulunan arkadaş
ların kanaatına da hürmet ederiz. Rica ederim, bizim 
kanaatımıza hürmet edilmezse beri tecavüz de edil
mesin. Biz burada zaman zaman tecavüze maruz kal
dık, sükût ettik. Fakat bu kürsüden bize söz söylet-
tirilmeyecekse biz de ona göre düşünelim. Efendiler; 
burada millet namına söz söylemek intihap olunan 
her mebusun hakkıdır.- Her mebus burada söz söy
ler. Binaenaleyh hiç kimsenin tenkide hakkı yoktur. 
Biz diyoruz ki; intihap edilecek, biat edilecek her 
hangi bir halifenin intihabından evvel mutlaka hür 
bir mıntıkaya getirilmesi lâzımdır, diyoruz. Bu takririn 
tayini esami ile reye konmasını arzu ediyoruz. (Gü
rültüler.) Rica ederim gürültü yapmayınız, buraya ge
lir söylersiniz. Bendeniz bu takririn reye konmasını 
istiyorum. Hepimizi burada söz söyleten, kürsü Riya
seti işgal ettiren, bütün hukukumuzu muhafaza etti
ren nizamnameye muta ise ki- bizim bu takriri
mizin reye konması zaruridir- eğer muta değilse key
fi kaide, kanun yoktur. Binaenaleyh arzunuz veçhile 
yapabilirsiniz. 

Efendiler; Hâkimiyeti milliye, hâkimiyeti kanu
niye diye feryat ederken Meclisi Âlinin itaat zarure
tinde bulunduğu nizamname çiğnenmesin. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Ayrı meseledir. Mü
zakere cereyan etmemiştir, reye konmaz. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Hiç ayrı me
sele değildir, Beyefendi mesele budur. Evet bunun 
hilâfında yani bu takrir nizamname sarahati haricinde 
icra edilir ve hukuku iptal edilirse elbette ve elbette 
kimse reye iştirak etmez. Bu bizim hakkımızdır. Bu 
hakkımızı kimse cebren istimal ettiremez. Ve esasen 
hakkımızı yıkmak isteyenleri ve hakkımızı tecavüz 
edenleri yıkmak için çalışıyoruz. Yoksa efendiler; ri
ca ederim. Bir tahakkümü ikame için değildir. 

(Sağdan) Bravo, bravo. 
Nizamnameye riayet edilmedikçe biz de hukuku

muzu muhafaza edeceğiz. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ İCRA VEKİL
LERİ HEYETİ REİSİ (Sivas) — Efendiler; yalnız şu 
mesele etrafında konuşulurken şu meselenin anlaşıl
masını isterim. Demincik arkadaşımız Salâhattin Beye
fendinin ifadelerini kendi noktai nazarlarıma göre an
lamadığımı tekrar ediyorum. Eğer bu; bu tarzda kabul 
edilmezse intihaba da bazı arkadaşlar iştirak etmez
ler. Bendeniz bu noktai nazrdan müteessir oldum ve 
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söz söyledim. Şimdi diğer bir noktai nazar vardır. 
Zannediyorum Heyeti Muhteremenizce noktai nazara 
alınması şayandır. 

Efendiler; deminden beri cereyan eden müzake-
rattan İmamülmüslimin intihabının Halifei islâmın bu 
fedakâr, asırlardan beri alemdarı islâm olan milleti
miz üzerinde kâfi derecede izhar edildi. Bunun teah-
hurunda tehlikeleri de müttefikan kabul edildi. Şim
di efendim; böyle bir takrir ile Meclisi Âliniz şayet 
-kabul edilmesi ihtimali de vardır, kabul edilmemesi 
ihtimâli de mevcuttur- Halifeyi Anadolu'ya nakletmek 
kaydiyle mukayyet kılarsak ve Halifeyi esbabı as
keriyeden ve esbabı siyasiyeden, esbabı maniadan do
layı Anadolu'ya nakil imkânı olmazsa Hükümet ne 
yapar? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Aksi olursa ne 
mevkide kalırız? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Aksi tak
dirini ben size arz edeyim. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Esir Halifenin inti
habında ne fayda var? 

HÜSEYÎN RAUF BEY (Devamla) — Halifeyi 
biz intihap edeceğiz. Halifenin intihabından sonra da 
daha kuvvetli İstanbul'un idaresini elimize almağa ça
lışacağız. İngilizler, müslüman halifesini çaldılar, iğ
fal ettiler, hiyanet ettirdiler. Umuru dahiliyemize mü
dahale ettirdiler, İslâm umuruna müdahale ediyorlar 
diye efendiler; hem İstanbul'u tathir edeceğiz, hem 
halifenin meşruiyetini isbat edeceğiz. Bihakkın hür ol
duğunu ilan edeceğiz. Bu yolda gideriz ve çalışmak 
ve muvaffak olmak ihtimali vardır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — O kadar ufak 
bir şey yapamayan Heyeti Vekile nasıl olur, belki 
bu sözlerimle aczi mutlakımı itiraf ediyorum, Val-
lah kanaatimi arz ediyorum, düşüncelerimi arz ediyo
rum. Yani Meclisi Âliniz tenkit yalnız ihtar, yalnız 
irşat vazifesiyle muvazzaf değildir. Bu gibi mühim 
mesailde bizim kadar alâkadardır. Yani icrai vaziye-
niz de vardır. Ben bunu vazifeden söylüyorum. Muhay
yel olarak intihap ettikten sonra buraya getirmemek ih
timali vardır. Bunu da düşününüz. Ondan sonra tak
riri reye koyunuz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Biz de söz 
istiyoruz. Eğer kapanmışsa ona diyecek yoktur. 

REİS — Efendim usulü müzakereye dair konu
şuyoruz deminden beri. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim: ben
deniz zan ediyorum ki Rauf Beyefendinin beyanatı. 
gerekse Salâhattin Beyefendinin burada vukubulan 
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beyanatı bidayeten Rauf Beyefendinin burada söyle
miş olduğu bir sözden açılmıştır. En evvel Rauf Be
yefendi burada buyurdular ki Heyeti Vek ileniz ka
rar verirken ikiye ayrılmıştır. Ekserimiz şu şekilde ha
lifenin hali ile intihap icrasına karar verdi. Ekalliyet
ler de şu şekilde bulundular. Onlar da maksatlarını 
söyleyecekler buyurdukları halde ekalliyette kalan ar
kadaşlar bu kürsüye çıkıp da esbabı ihtilâfı burada 
izah etselerdi mesele hal edilir, orta yerde hiç bir 
şey kalmazdı. Ekalliyette kalan Heyeti Vekileden üç 
ve dört zat kim olduğunu bilmem. Bunların müta
laası nedir? Meclisçe burası meçhul kalmıştır. Eğer 
ekalliyete kalan Heyeti Vekiledeki arkadaşlar İstan
bul'da halifenin bulunması, yani İstanbul'un şekli iti
bariyle başka bir vaziyette ise.... 

REİS — Usulü müzakere hakkında söyleyecekti
niz. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Efendim geli
yorum. Rica ederim usulü müzakereyi oraya getire
ceğim. Ekalliyetin vermiş olduğu mütalaa ne ise an-
laşılsaydı Meclis buna bir karar verir ve hal eder
di. Şimdi ekalliyetin mütalaası acaba halife intihap 
edilirse durumu ne olur korku bu. Başka bir şey 
yok. Verilen takrir evvelâ intihabın icrası, intihap 
icra edilmeli, 'sonra o halife buraya gelsin. Burada 
biat ifa edilsin gibi bir manayı mutazammındır. Hü
kümetimiz bunda derse ki İstanbul'da halife bulun
mak ahvali siyasiyesi ve ahvali askeriyesi noktai na
zarından mahzur yoktur derse ve mesuliyeti üzerine 
alırsa intihabı yapar bitiririz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İnanırsak ya
parız. 

REİS — Efendim; rica ederim. Müsaade buyuru
nuz. Halife mevcut olmadan şurada burada olma
sı usulü müzakere noktai nazarından evvelâ makul 
ve mantıki bir mesele..,. 

HASİP BEY (Maraş) — Hürriyetine itimat ol
mayınca intihap olunamaz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Mahalle bek
çisi değildir. 

REİS — Şimdi intihap meselesini mevzubahis ede
lim. kıîihaD mevzubahis olunca intihap diye bizim 
usulümizde intihap vardır. Hepiniz bilirsiniz. Herkes 
reyini verir, isimler okunur, reyler atılır. Reyi hafi 
ile. İntihap budur. Fakat çok rica ederim. Rauf Be
yefendi çok istirham ederim. Dinleyelim, Müsaade 
buyurunuz arkadaşlar. İsimler birer birer okunacak
tır. Bunda şüphe yoktur. Buraya bir şey koyacağız, 
intihap edeceğiz. Malumu Âliniz celsei hafiyede ol
duğu gibi, celsei aleniyede tekerrür edecektir, değil 
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mi efendim? Malûm celsei hafiye ile olmaz bu iş. 
Celsei aleni ile tekerrür edecektir. Böyle iki defa te
kerrür etmekdense celsei hafiyede reyi işari ile yapa
lım. Celsei alenide hafi rey ile arz ederiz. Başka tür
lü olmaz. 

HASİP BEY (Maraş) — Rica ederim, istirham 
ederim. Şüpheli kalmayalım, tntihabda hürriyet lâ
zımdır. Hür ve serbest olması şarttır. Bunu bir kere 
anlatsınlar ki ondan sonra... 

REÎS — Efendim intihap ettiğimiz adam belki 
sonradan gelecektir? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim, 
celsei hafiyede rey verilmez Müzakere edilir. Celsei 
alenide intihap edilir. 

YUSUF ZtYA BEY (Bitlis) — Efendim bir vekili 
tayini esami ile intihap ederken nasıl olur da bir 
halifeyi reyi işari ile intihap ediyorsunuz? 

REİS — Öyle demedim efendim. Celsei alenide 
tekerrür edecek, 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bir defa yal
nız celsei alenide yapalım. Neden hafi ile yapıyoruz? 

REİS — Efendim ne yapalım? Hükümet burada 
serbest teklif ediyor. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Reis 
Bey. her söz söyleyen için yeniden bir şekil kabul 
edilecek olursa müzakerenin intacı kabil olmaz. Ka
bil ediliyor mu edilmiyor mu? anlayalım. 

REİS — Efendim Rauf Beyefendi buradan gel
diler. Siyaseten vesair noktai nazardan bir isimden ba
his buyurdular ve bunun üzerine müttefikan rey ve
rilirse iyi olur buyurdular. Rauf Beyefendi zatı âliniz 
burada bir isimden bahis buyurdunuz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ne ismi? 
REİS — Salâhattin Beyefend inin suali üzerine 

vukubuldu zan ediyorum. Bir isimden bahsettiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY VEKİLLER HEYETİ 
REİSİ (Sivas) — Abdülmecit Efendiden bahsettim. 

REİS — Zatı âliniz bu hususta ne düşünüyor de
diniz. Bunun üzerine hükümet kendinin düşündüğünü 
Rauf Beyefendi bize şunun üzerinde düşünüyoruz. De
di ki biz bu işi düşünüyoruz. Şimdi celsei hafiyede ya
pılan intihabı celsei aleniyede teyit etmek var. Bu bi
leceğiniz bir iştir. Bendenizin teklifim şundan ibaret
tir. Celsei aleniyede bittabi esami okunacak ve reyi 
hafi ile intihap yapılacaktır. Burada yani hafi cel
sede bir kere daha reyi hafi ile yapacağımıza bu fi
kir üzerinde ittihat edip etmediğimizi anlamak üze
re burada reyi işari ile reye vaz edeyim dedim. Başka 
bir şey söylemedim. (Pekâlâ sadaları.) 

Kimi teklif ediyorsunuz Rauf Beyefendi? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Abdülme

cit Efendiyi. 
REİS — Efendim Abdülmecit Efendiyi teklif edi

yorlar. Aleni celsede de... (Gürültüler). Efendim celsei 
aleniyeye geçince usulü veçhile intihap edilmek üzere 
şimdi Abdülmecit Efendinin Makamı Hilâfete isadı-
nı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Efendim 
ekseriyeti azime ile intihap edilmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla> — Efendim 
müzakeratımız celsei aleniyeye intikal edince vakayii 
telhisen Heyeti Âliyenize arz etmek mecburiyetinde
yim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Biz de tabii söy
leyeceğiz. (Söyleyeceğiz sadaları.) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yalnız ma
lumu âlileri Heyeti Âlinize hafi celsede aynen okudu
ğum telgrafnameleri aynen okuyamayacağım. Eğer mü
saade buyurursanız icabeden aksamı okuyayım. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Bize hepsini 
okudunuz mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hepisini 
okudum. Onu biliniz Salâhattin Beyefendi. Şunu da 
arz edeyim ki bunda biraz insafsızlık etmiş oluyor
sunuz. Bu hususta cereyan eden muhaberatı aynen 
Meclisi Âlinize arz ediyorum dedim ve zan ediyorum 
bu sözümün aksini isbat edecek bir kimse bulunamaz. 
İnsafsızlık olur eğer o mana ile söyledinizse... Evet 
efendim eğer muvafakat buyurursanız icabeden kısım
ları. yani İngiliz Generalinin Refet Paşaya gönderdi
ği resmi mektubu ve beyannamei resmiyi okuyayım. 
Bununla müzakere başlasın. Rica ederim böyle olsun 
ve çok rica ediyorum arkadaşlar bazı noktaları geçmek 
suretiyle bana diğer noktaları söylettirmesinler. 

REİS — Şimdi efendim: celsei aleniyeye geçilin
ce malumu âliniz geçen defa bir kere daha mevzuba
his oldu. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Tahdit yok. bir 
mebus tahdit edilemez. 

REİS — Niçin böyle söylüyorsunuz Ziya Bey? 
Bir kuvvet yoktur tahdit etmeye. Söz isteyince ar
kadaşlara söz verilecektir ve arkadaşlar söyleyecek
lerdir. Celsei hafiyede ne olmuş, ne bitmiş. Bunun 
celsei aleniyede hiç hükmü kalmıyor. Yalnız eski 
âdetimiz şu idi ki bir meseleyi celsei hafiyede hal 
ettikten sonra celsei aleniyede artık mevzubahis et
mezdik. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Celsei hafiyede hal 
olunsaydı o dediğiniz doğru olabilirdi,. 
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LÜTFİ BEY (Malatya) — Celsei hafiyede mese
leyi hal edemedik k'u 

REİS — Efendim yanlış anlaşılmasın. Mevzuba
his olan intihap meselesidir. Sırf intihabı mevzubahis 
edeceğiz. 

HÜSEYİN RAUF BEY HEYETİ VEKİLE REİSİ 
(Sivas) — Zan ederim mesele şu yolda cereyan ede
cektir. Bendeniz noktai nazarımı arz edeceğim. Ondan 
sonra Seriye Vekili Efendi Hazretleri noktai nazarla
rını ifade edecekler ve Fetfayı okuyacaklar. Yalnız fet
vada ifade edildiği gibi Zeyyitle kalması caiz değildir. 
Firar eden Zeydin Vahiüddin olduğu Sarahaten be
yan edilmelidir. Ondan sonra inhiap meselesi gelecek
tir. Arzu eden zevat söz söyleyecektir. Tekrar arzu 
ediyorum. Buraya kadar aksamı kusursuz ve müttefi-
kan çıkarmak lâzımdır. 

REİS — Efendim; Bugün Meclisi Âlide mevzubahis 
olan ve ekseriyetin kararına iktiran eden mesele in
tihap meselesidir. Öteki meseleler henüz bitmemiş
tir ve reye konmamıştır. Bunu celsei aleyinede mü
zakere edeceğiz. 

Sağdan - tabii sadaları. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Belli olmalıdır. 
REİS — Belli olmasın demiyorum. Bunu mevzu

bahis edersek intihap yarın sabaha kadar kalır. Mesele 
budur efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY HEYETİ VEKİLE REİ
Sİ (Sivas) — Yani intihap olmayacak mı? 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Müzakereden son-

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evvelâ in
tihap olunsun, sonra müzakere edilsin. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Takrir reye konsa 
ve şu iş ortadan kalksa. Herkes söylenen sözlerden 
az çok tenevvür etmiştir. Binaenaleyh geçen gün gibi 
olacağına müttefikan her şeyi kardeş gibi yapalım. 
Binaenaleyh reye konulsun takrir kabul edilmezse o 
takrire vaziyülimza olanlar bir şey diyemezler. Ekal
liyette kalırlar! Ve intihaba iştirak ederler. Kabul edi
lirse o vakit şey edilir. Her halde kardeşane hal olun
sun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ona şüphe 
yok. Zaten muhasemane hal etmek mevzubahis de
ğildir. Bunu nasıl hatırınıza getiriyorsunuz? Kardeş
likten ve uhuvvetten başka ne vardır aramızda? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Aramızda mev
zubahis bile ettirmiyorsunuz. Bu da caiz değildir. Ri
ca ederim beyim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Salâhattin 
Bey, rica ediyorum ve diyorum ki mukayyet olarak 
kabul edilir. Hükümet bunu yapamazsa bunu düşü
nünüz. 

Sağdan - İstanbul'da halifelik edilmez sadaları. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — İs

tanbul'da hâkimiyet nasıl temin edilecek? 
HASÎP BEY (Maraş) — Muhalefette kalan arka

daşlarınız esbabı muhalefetlerini söylemediler Rauf 
Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY HEYETİ VEKİLE R E İ 
Sİ (Sivas) — Ben noktai nazarımı söyledim. Karar si
zindir efendim. 

REİS — Efendim rica ederim böyle değildir. Cel
sei aleniyede tekrar bütün meseleler mevzubahis ola
caksa.; 

Sağdan - tabii sadaları. 
EMİR PAŞA (Sivas) — Bu takriri reye koyma

yacak olursanız tabii söz söylenir. Celsei aleniyeye 
bırakmayın. Şu takriri reye koyun. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Reis Bey. takriri re
ye koyunuz isterseniz. Ben şimdiden ihsası rey edeyim. 
Ben birleşmek için kendi reyimi feda ediyorum. 

REİS — Efendim Meclisi Âli şimdi ekseriyetle ve 
reyi işari ile intihabı kabul ettiler. Müsaade buyuru
nuz. Bunu intaç edelim. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Olmaz işte olmuyor. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Takriri 
reye koyunuz. Reis Bey kabul edilmezse mesele biter. 

SAMİ BEY (İçel) — Makamı Riyaset vazifesini 
ifa etse çok iyi olur. Takriri mecbursunuz reye koy
mağa. 

REİS — Reye koyacağım efendim. İntihabı yapa
lım. Ondan sonra koyayım diyorum. Şimdi bu takrir
leri bunları burada reye koyduktan sonra tekrar cel
sei aleniyede mevzubahis edecek miyiz. (Gürültüler.) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Bu
rada hal olunursa celsei aleniyede mevzubahis olmaz. 

REİS — Efendim, celsei aleniyeye geçelim. Arzu et
tiği gibi müzakereye devam ederseniz. Efendim cel
sei hafiyeyi bitirip celsei aleniyeye geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Celsei aleniyeye geçilmiş
tir. (Aleni celseye geçilmiştir.) 

— 1064 — 
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ALTINCI CELSE 

Açılma Saati : 1,40 

REİS : Reisisani Dr. Adnan Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Efendim Yozgat Mebusu Feyyaz Âli 
Beyin.... 

FEYYAZ ÂLI BEY — Müsaade buyurun. 
REİS — Takririnizi izah edecek misiniz? 
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Evet. 
Efendim Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey, me-

maliki muhtelîfeye gittiği zaman pek çok suiistimalât 
görmüş : İzmir'de, Bursa'da... 

BİR SES — Ne gibL£ 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Devamla) — Efendim; em
vali metrukeden kâşaneler bahşedilmiş, emvali men-
hubeden para alınmış, meselâ Birinci Kolordu yüzler
ce bin liralık bir para kaldırdığı halde kaydı yok
muş, Bu gibi hususat hakkında Maliye Vekilinden 
celsei hafiyede izahat istiyoruz. (Aleni olsun sadala-

n.) 
OSMAN BEY (Kayseri) — Bazı muhterem bey

ler, birinciden ikinciye ikinciden üçüncüye, üçüncü
den dördüncüye nakli hane etmişlerdir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Reis Bey, bu 
mesailin; İstanbul gazetelerine geçtiğini gördük ve 
okuduk. Aleni celsede olmasında bir beis yoktur. 
(Aleni olsun sadaları.) 

REİS — Ne karar verirseniz öyle olacak efen
dim, müsaade edin. Efendim on beş... 

NAFİZ BEY (Canik) — Hafi aleyhinde söz söy
leyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
NAFİZ BEY (Devamla) — Efendim... 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Efendim, on beş 
imzalı bir takrir verildiği zaman, bilâ müzakere re
ye konur, kabul edilir. 

REİS — Efendim bilâmünakaşa kaydı Nizamna
mede yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Vardır efen
dim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Aleni istiyoruz. 
NAFİZ BEY (Canik) — Efendim; ortada bir suiis

timal varsa, bir hadise varsa bu, bütün milletin muva
cehesinde alenen irtikâp edilmektedir. Hükümetin va
zifesi, suiistimalâtı, halkın nazarından gizlemek ise, 
celsei hafiyeye benim bir diyeceğim yoktur. Aksi hal
de, vaki olan suiistimalâtı Meclis ne dereceye kadar 
tetkik ve takip ediyor? Bu gibi mesail ile ne derece
ye kadar alâkadar oluyor? Bunu Millete bildirmek lâ
zım ise mutlaka aleni celse lâzımdır. Bunu aleni cel
sede müzakere etmek ve bütün keyfiyeti enzan âm
meye arz etmek iktiza eder. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Nizamnamenin 
18 nci maddesinde sarahat vardır. Celsei hafiye takrir
leri bilâmünakaşa reye konur diyor. 

REİS — Efendim, celsei hafiye tekliflerinin de 
tayini esamiler gibi bilâmünakaşa reye vazedilmesi lâ
zım geldiği Nizamnamei dahilde zahir oluyor. 

Af buyurunuz. Bendeniz, zühul etmiştim. Bu tek
lifi bilâmünakaşa reyi âlinize vaz edeceğini. Arzu 
buyurulursa müzakere hafi olur. Arzu buyurulmazsa 
aleni olur. 

Efendim. Maliye Vekili Beyefendinin memaliki 
müstahsaldaki tetkikat ve tahkikatı hakkındaki beya
natını Meclisi Âliye arz için bir celsei- hafiye akti 
talebediliyor. Celsei hafiye aktini kabul edenler lüt-
tal bırakmayalım. Müsaade ederseniz o vakte kadar 
celsei aleniyeye geçelim. 

Efendim hükümet gelinceye kadar Meclisi muhat-
tal bırakmayalım. Müsaade ederseniz o vakte kadar 
celsei aleniyeye geçelim. 

Kanununun maddelerinin müzakeresine devam 
edelim. 

Şimdilik celsei aleniyeye geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Celse elenidir efendim. 

Hafi Celse Hitamı : 1,45 (Sonra) 
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