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TARİHTE 

ŞER'İYE 

VE 

E V KA F V E K İL L.E Rİ 

MEHMET VEHBİ (ÇELİK) EFENDİ 

Hazırlayan: 

Veli ERTAN 
Konya Y. islam Enstitüsü Müdürü 

Mehmet Vehbi (Çelik) İstiklal Mücadelesi sırasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükumeti'nin Üçüncü Şer'iye ve E:Vkaf Vekili'dir. 15 cilt
lik yazmış olduğu "Hülasatü'l-Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an" narnındaki tef
siriyle şöhret bulmuş değerli din alimlerindendir. 

1861 yılında Konya İlinin Hadim Kazasında Kongol Köyünde doğ
muştur. Ulema mesleğinden Çelik Hüseyin adında bir zatın oğludur. 

İlk tahsiline köyün mektebinde başlamış, Anbarlızade Mehmet Efen
di'den Kur'an-ı Kerim'i hatnıetmiş, tecvid ve sair lüzumlu ilimleri de öğ
rennıiştir. 1876 tarihinde Tomakzade Mehmet Efendi'den de Emsile ve 
Binayı okumuş, bir yıl sonra da Hadim medresesine kaydolmuştur. Bura
da İstanbul mezunlarından Hafız Ahmet Efendi'den Sarf ve Arabi tahsil 
etmiştir. Hocasımn Bardas köyüne Müderris olması üzerine tahsilini ik
mal etmek için onunla birlikte Bardas köyüne gitmiştir. 

1879 yılında tekrar Hadim Medresesine dönmüş, bir yıl sonra da 
Konya'da Şirvaniye Medresesine girmiştir. Konya Müftüsü Hacı Hüseyin 
Efendi'den Mollacamii, Tavas'lı Osman Efendi'den de Fıkıh ve Usul ders
lerini okumuştur. 

1888 yılından itibaren ders okutınaya ve icazet verıneye başlamış ve 
göstermiş olduğu liyakat üzerine, 1899 yılında Konya Valisi F'erid Paşa'-
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nın tamir etmiş olduğu Mahmudiye Medresesine müderris tayin edilmiş, 
1901 yılında da Konya Hukuk Iviahkemesine üye olmuştur. Bu vazifede 
iki yıl kaldıktan sonra Konya'da yeni açılan Hukuk Mektebine Vesaya 
Muallimi olmuştur. 

1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanı dolayısıyla Konya Meb'usu· 
olarak İstanbul Meclis-i Meb'usanına katılmıştır. 

Hiçbir partiye mensup olmayan üstad, 1911 yılında Meclis'in dağıl- · 
ması üzerine Konya'ya gelerek Türkçe bir tefsir yazmaya ve tedrisle 
meşgul olmaya başlamıştır. Fakat bu sırada Birinci Cihan Savaşının çık-

~ 

ı 

(Türkiye Büyük Mİillet Meclisi Hükumeti'nin 
Üçüncü Şer'iye ve Evkaf Vekili) 

(1861 - 1949) 

masıyla tedrisle uğraşmaktan vazgeçmiş, bütün vaktini tefsirin tamam
lanmasına hasretmiştir. "Hülasatü'l-Beyan Fi Tefs'iri'l-Kur'an" adı altın
da 15 ciltlik muazzam eserini 1915 yılının sonunda bitirmiş ise de maJi 
durumu müsait olmadığından tab'ettirememiştir. 

Birinci Dünya Savaşı 1918 yılmda sona ermiş, her iki tarafa men
sup .devletler birer muahede ile harbden çekilmişlerdi. Osmanlı Devleti de 
Mondros Mütarekesini imzalamıştı. Fakat Yunanlılarm 1919 yılmda İz
mir'e asker çıkarmasıyla memleket tehlikeli bir duruma düşmüş, işin 

vahametini idrak eden necib ve asil Türk Milleti böyle bir haksızlığı ka
bul edemiyeceği pek tabii idi. Bunun için memleketin muhtelif yerlerinde 
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"Kuvay-ı Milliye" teşekkül etmişti. Bilhassa Doğu Anadolu'da E,rzurum 
ve Sivas kongreleri yapılmış, memleketin muhtelif yerlerinde çete teş

kilatı kurulmuştu. 

Böylece vatanın tehlikeli bir anında Konya'lı Mehmet Vehbi Efendi, 
Milli Kuvvetler lehinde konuşmalar yapmış ve bazı subaylarla temasa 
geçmişti. Fakat bu temaslarından ürken Konya Valisi Cemal Bey, Ha
dim'li hacayı göz hapsine almışsa da üstad yılmamış, vatanın selameti 
hususunda ilgilileri uyandırmaktan geri kalmamıştır. 

Valinin kaçması üzerine İngiliz ve İtalyan temsilcileri ve 1500 kadar 
silahlı İtalyan askerleri Konya'yı almayı düşünmüşlerdi. Bu haber kısa 
zamanda halk arasında yayılmıştı. Bunun üzerine Konyalılar Mehmet 
Vehbi Hoca'yı Vali Vekaletine getirmişlerdi. Bu sırada İstanbul Hüku
meti de Suphi Bey isminde birini Vali tayin etmiş, Vehbi Hoca da 1919 
yılında tekrar İstanbul Meb'usan Meclisine Konya'dan meb'us seçilmişti. 

16 Mart 1920 tarihinde, İstanbul'un İngiliz kuvvetleri tarafından iş
gal edilmesi üzerine, vatanını sevenler Mustafa Kemal Paşa ile görüş
mek üzere Vehbi Elfendi'nin de katıldığı bir heyet Ankara'ya gitmişti. 

23 Nisan 1920 yılında Vehbi gfendi Ankara'da açılan Büyük Millet 
Meclisi'ne Konya Meb'usu olarak iştirak etmiş ve bir müddet Meclis 
Reisliğinde bulunmuştur. 

Milli Mücadelenin en sıkışık günlerinde idi. Kahraman T'ürk askeri 
Sakarya boylarında yapılan savaşlarda Yunanlıları hezimete uğrattığı 

esnada Vehbi Eifendi ordunun erzakını temin maksadıyla Konya'ya gel
mişti. Bu sırada Gazi Paşa'nın telgrafı üzerine Ankara'ya dönmüş, Şer'i
ye ve Evkaf Vekilliğinden çekilen E;skişehir Meb'usu Abdullah Azmi 
Efendi'nin yerine Vekil olmuştur. 

Sene 1922: Kasım ayının 16 ncı günün gecesinde son Padişah Vah
dettin Anadolu'dan çıkmak üzere hazırlıklara girişmiş, Cuma sabahı be
raberinde bulunan birkaç adamıyla birlikte geceyi Yıldız Sarayında ge
çirmiş ve saat 6.00'da İngilizlerin Malaya harb gemisine binerek İstan
bul'dan firar etmişti. 

Vahdettin'in İstanbul'dan kaçışını T.B.M.M.'ne zamanın Başvekili 
Rauf Bey bildirmiş, Şer'iye ve Evkaf Vekili Mehmet Vehbi Efendi de 
Vahdettin'in hal' edildiğine dair vermiş olduğu fetvası B. M. Meclisince 
ittifakla tasvip edilmiş, bundan sonra hilafet makamına 148 reyle Ab
dülmecit Efendi seçilmiştir. 

Bazı sebepler dolayısiyle Şer'iye Vekilliğinden çekilen Mehmet Veh
bi bir müddet siyaseti de bırakarak Ankara'da kalmıştır. Bu esnada Tet
kikat ve Te'lifat-ı İslamiyye Heyeti meyanında bulunan Şemseddin 
(Günaltay) ın cesaret vermesiyle hazırlamış olduğu 15 ciltlik tefsirinin, 
tab'ına karar vermişti. Konya'nın eşraf ve tacirlerinden Hacı Kaymak
zade, Hacı Mahmut ve oğlu Kasım Efendilerin maddi yardımıyla tefsirin 
tab'ına muvaffak olunmuştur. 
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Tefsir-i Şerif'in musahhihi bulunan Evkaf-ı İslamiye Matbaası mu
hasebecisi Abdullah oğlu Hafız M. Kamil de eserin tashihinde, "Deruhte 
edilen vazifenin ehemmiyetinden bahsetmekte ve Kadırgalı Mustafa Na
fiz Efendi tarafından yazılan Kelamu'llah'tan tatbik edilmiş olmakla 
onun resm-i hattı kabUl edilmiş olduğunu, tefsiri okumak isteyenlere de 
bir suhi'ı.let olmak babında konulan işaretler hakkında malumat verildi
ğini, terceme ve tefsir olan Kur'fmiyetleri kavislerin, ayetlerin tercüme
leri köşeli mu'terizalar içerisinde ibare arasında geçen hadis-i şerifler de 
kavisler içine alındığını, bütün tefsir, Ketuhta Cami-i Şerifi imaını bulu
nan Hafız İbrahim Efendi tarafından tetkik edilmiş, mevcut hataların 
savabiarı ayrıca bir cetvel halinde tefsir-i şerifin sonuna ilave olunduğu
nu" beyan etmiştir. 

Merhum üstad, siyasi hayatında partiye girip girmernek hususunda 
zamanın ileri gelenleri ile fikir ihtilafı halinde idi. Birinci T.B.M.M.'nin 
feshinden sonra Milletvekili olmamasına rağmen tarassut altında bulun
durulmuştur. 

Basılmakta olan ve bir taraftan da satışa çıkarılan tefsirin bine ya
kın nüshasının eski bir talebesi olan Balıkesir'de imamlık vazifesi yapan 
Necmettin'e götürmüş, sonra diğer cUtlerini de tab' işlerini kontrol et
mek üzere İstanbul'a dönmüştü. 

Bir gün köprüde eski Canik Meb'usu Nafiz Bey'e tesadüf etmiş ve 
Nazif Bey ile birlikte Erzurum Meb'usu Avni Bey'in Karaköy'de bulunan 
yazıhanesine gitmişti. Orada nargilesini içerken (İzmir suikasdinin mü
rettiplerinden maslup) Ziya Hurşit de gelmişti. Merhum Vehbi Efendi 
Ziya Hurşid'in eski bir Meb'us arkadaşı olması dolayısiyle onunla has
bıhalde bulunmuştu. Bu sebepten Vehbi Hoca İzmir suikasdinden dolayı 
1927'de Konya'da tevkif edilmiş, bir hafta kadar polis kısm-ı adli reisi
nin odasında nezarette kaldıktan sonra bir emirle ilmiye kisvesinden 
tecrid edilmek suretiyle Ankara'ya gönderilmiştir. On gün kadar neza
rette kalmış, yapılan tahkikat neticesinde suikasdle hiçbir alakası olma
dığı anlaşılmış ve İstiklal Mahkemesine sevkedilmesine mahal kalmadan 
serbest bırakılmıştır. 

Şahsiyeti: 

Merhum kuvvetli bir irade sahibi idi. Bu hususu oğlu emekli hakim 
Sayın Asım Çelik şöyle bir misaile anlatmıştır: "Ankara'da Şer'iye Ve
kili olarak bulunduğu sırada Tefsirinin bastırılması için bazı ilgililerle 
istişare yaparken o zaman Şer'iye Vekaleti (Tedkikat ve Te'lifat-ı İsla
miyye Heyeti) azasından olan eski Başvekilierden Şemseddin Günaltay, 
peder merhumun el yazısiyle olan Tefsirinden bir formayı İstanbul'a gö
türmüş, tab'ı hususunda Evkaf-ı İslamiyye Matbaası idarecileriyle gö-
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rüşmüştü. Matbaada eserin yalnız bir sayfasına yazılması lazımgeldiği, 

sahife arkasına yazılmaması icabettiği söylenmişti. Eğer böyle olmazsa 
mürettipler tarafından kolaylıkla ve yanlışsız olarak dizilmesine imkan 
olmadığ·ı neticesine varılmıştı, Merhum Şemseddin Günaltay gelip du
rumu peder merhuma anlatmış, peder merhum da rahmetlik ağabeyim 
Fevzi Çelik'e ve bana birkaç sayfa yazdırıp tetkik ettikten sonra bu işin 
bizim tarafımızdan yazılmasını uygun görmemiş olacak ki, 7000 sayfalık 
eseri oturup yeni baştan bizzat yazmıştır." 

Şer'iye ve Evkaf Vekili bulunduğu sırada Vekaletin resmi atlı ara
hasına bir gün dahi binmemiş, meb'usluğunda olduğu gibi vekilliğinde de 
evi ile Meclis arası üç kilometre olmasına rağmen her gün yaya gidip 
gelmiştir. Vekilliği sırasında ne sarığında ve ne de giydiği mes ve lasti
ğinde hiçbir değişiklik yapmamıştır. Sıhhatli idi. Sohbetleri gayet tatlı 
ve nüktedandı. Sevdikleri ile şakalaşmaktan hoşlamrdı. 30 yaşından son
ra nargile içmeye başlanuş ve tiryakisi olmuştu. T'ren seyahatlerinde ve 
diğer yoculuklarında nargilesini de beraberinde taşırdı. Tiryakisi olma
sına rağmen bazan iradesini kullanır, altı ay nargileyi bile içmediği 

olurdu. Gene tekrar içmeye başlardı. Bir gün bile hasta olarak yatağında 
yattığı görülmemiştir. 

, Mehmet Vehbi Efendi 15 Nisan 1923 yılmda vazifesinden ayrılmış ve 
sonra 1683 numaralı Tekaüd Kanununun 25 inci maddesi mucibince ken
disine emekli maaşı bağlanmıştır. 1949 yılında Kasım ayının 27'sinde 
88 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kabri Konya'da Ankara yo
lu üzerinde Musalla kabristanındadır. Mezar taşında şu cümleler yazılı
dır: 

"E1-MağfUr, bütün mevcudiyeti ile İslamlığı ve bütün varlığı ile va
tanına hizmet eden Tefsir-i Kur'an sahibi Şer'iye Vekili Konya'nın öz ev
ladı Hadim'li Hoca Mehmet Vehbi Çelik ruhuna fatiha." 

Alt kısmında da şu mısralar vardır: 

Eserleri: 

Hüve'l-baki 
Eyledi üstad-ii kül Vehbi Efendi irtihal 
Bir eşi gelmez ferid-i asr idi bi-iştibalı 
Geldi bir hatilf esefle söyledi tarihi 
Son müfessir Hadimi Vehbi Efendi göçtü ah, 

Hülasatü'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an'dan başka diğer basılmış ve 
basılmamış eserleri şunlardır: 

1 - Akaid-i Hayriye (Arapça ve Türkçe) 
2 - Alıkam-ı Kur'aniye 
3 - Sahilı-i Bnlıari, Tecrid-i Saxih Tercemesi 
4 - Siyasi Ilatıralar (b asılmamıştır). 
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