'.,~

.ot

·~.

. ",

~

MUSTAFA DURAK.

BİRİNci DÖNEM TORKİYEBOYOK MİIJET MECLiSi: ERZURUM
MiııErVEKiLi

Art.Gör. Erol KÜRKÇtJoGLU*
Mustafa Durak Bey'in Türk siyasi hayatındaki yerini
anlatmak ve onu çeşitli yönleriyle gelecek kuşaklara
aktannak benJm için gerçekten zevkli bir çalışma olmuştur. Onun
dünyaya gözlerini açtıgı 1876 Türkiyesinde. Türk insanının kendi
öz topraklannda millet olarak var olma hakkı (1878 Berlin
Andlaşmasıyla) yavaş yavaş elinden alınmakta idi. İkinci
meşrutiyet dönemi onun gençlik dönemidir. Bu kanşık. siyasi
çalkantılar içinde Mustafa Durak Bey
kendini Sinop
Zindanlannda bulur. Milli Mücadele onun en verimli dönemidir.
Mustafa Kemal Paşa tarafındanyayınlanan 19 Mart Genelgesi ile
vatan için davet edlld1gi safta 9 da yerini alır ve Erzurum mebusu
olarak meclise katılır. Mecliste mensup oldugu milletin
meselelerine sahip. idealist. milli meselelere vakıf bir vatan evladı
olarak Milli Mücadeye renk katar. Sık sık meclis kürsüsünden
ugrunda ölmeyi hak bildigi vatan. millet ve istiklal mefhumlarını
dile getirir. Tek başına Meclisin Kayseri'ye nakline karşı çıkar ve
vatan acısıyla bu milli meseleyi de Türk devleti lehine çözümler. Bu
araştınnam sırasında üzüldügüm tek nokta ise çeşitli vasıfları ile
Türk tarihine malolmuş devlete, millete ve hakka hizmeti hayatı
boyunca kendine ideal olarak kabul etmiş bu devlet adamımızın.
Türk büyügümüzün hakkında muhtelif ansiklopedllerde bilgi
verilmemiş olmasıdır. Bu. gerçeliten ilim dünyası için vefasızlık
örnegidir.
tanıtmak,

MUSTAFA DURAK BEYiN HAYAT HİKAYESi

Mustafa Durak Bey. Erzurum'un Mahallebaşı Semtinin
Veyisefendi mahallesi nden Hacı Ahmed Efendi'nin tek oglu
olarak, 1876 yılında dogmuştur. Küçük yaşta babasını kaybeden
Durak Bey. çevresinde v~r hareketleri. ~\aşWıgı. cesareti ve

* Atatürk Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve tnkıl~p Tarihi Enstitüsü
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milli meselelere vakıf olması ile dikkatleri üzerinde toplamıştır.
Durak Bey'in gençlik yıllan Osmanlı devletinin en buhranlı
dönemine rastlar. Bu yıllar içinde o. milletinin ızdıraplanna.
dertlerine, yokluklanna çare aradı. Bilhassa Ermeni Taşnak
komitacılarına karşı verdigi mücadele onun halk arasında
sevilmesine ve sayılmasına zemip hazırladı. O tarihlerde
Erzurum'da genel siyasi ve iktisadi manzara şöyledir:
Halk arasında 93 harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus
harbinden sonra, Rus ordularının tahribatındandolayı şehirde ve
köylerde toplanan dul ve yetimler devletten yardım beklemektedir.
Aynca Berlin (1878) Andıaşması yüzünden Elviye-i Selase'den
gelmiş bulunan muhacirler bakımsız ve perişan bir haldedir.
Süregelen harpler yüzünden zaten zor geçinen ahalinin geç1m
sıkıntısı had sanıaya varmıştır. Agır kış şartları yapılacak
yardımlann ulaşmasına da engel teşkil etmiştir. Bunlara .ilaveten
tahkimat namı ile halk nakden ve, bedenen Erzurum
istihkamlarında mesai sarfederek iyice yoksul kalmıştır. Bir
yandan da empe.ıyal1st devletlerin piyonu olarak kullanılan ermeni
Taşnak ve Hınçak çeteleri bölge halkı üzerinde agır bir baskı
oluşturmuştur. Bu zorluklar yaşanırken 1317(1901) de meydana
gelen deprem, kışın şiddetli günlerinde bile, halkın baraka ve
çadırlarda güç şartlarda yaşamalanna. salgın hastalıkların
yayılmasına sebep oldu. Toplu ölürllıer Yııldİz.Sarayı'nındikkatini
çekti. İstanbul'dan gönderilen saglık' ekipleri bile salgın
hastalıkları önlemede çaresiz kaldı. Osmanlı hükumeti bu
tarihlerde mali kaynak olarak yeni bir ~ergi konulmasına karar
verdi. Vergi-i şahsi ve hayvanat-ı ehliyye adı altında toplanacak
bu vergi Erzurum halkı üzerinde büyük bir mali yük getirmişti. Bu
vergi Erzurum'da tahsil edilirken Ziraat Bankası müdürü Uzun
Osman başkanlıgındaki komisyon işi ifrata vardırmıştı. İşte
Erzurumlular vergiden. kötü idaredeh,su~i istimallerden bıkarak
14 Mart 1906 günü Tebrizkapısı'ndaki Tophaneli Hanında
Samkıran Oglu Hacı Akif Aga'nın daveti ile bir toplantı yaptılar
(Erzurum İsyanı). Toplantıya HaCı Akif Aga. Hacı Sabri Aga.
Kavut1ann Hacı Hafız. Mezararkah Mevlüt, Gez Mahalleli Mesçi
Yusuf, Mahallebaşı'ndan Marangoz Ahmet. Marancı Tevfik.
Mustafa Durak Bey , Deremahallesi'nden Mehmet katıldı. Sekizi
subayolmak üzere otuz kişi Kur'an-ı Kertm üzerine yemin ettiler.
Bu yemin iki kelimeden oluşmaktaydı: "Ölünceye kadar" Bu
hareket tarihte Erzurum halkının yüksek ahlakının bir kamtıdır.
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Halkın ızdırabına tercüman

olmaktan başka gayeleri olmayan bu
Günlerce süren sorgulamalar sırasında
tabanıarına kızdınlmış şiş batınlarak işkencenin en korkuncunu
gördüler. O günlerde kurulan fevkalade mahkeme karşısına
çıkarılmışlar ve bu mahkeme haklannda idam kararı vemıiş, o
gün tatbik edilmekte olan bir usulolarak cezaları yüz bir sene
müebbed kürek cezasına çevrilerek elleri kelepçeli. ayaklan zincirli
olarak Sinop kalesine gönderilmişlerdtr.1
Orhan Türkdogan. Erzurum isyanında yer alan bazı
kişilerin daha sonraki yıllarda "Vilayet-i Şarkiyye Müdafaa-i
Hukuk-ı Milliye Cemiyeti" Erzurum şubesinin kuruluşunda görev
almaları ve gerek Milli mücadele yıllarında gerek daha sonra
milletvekili, belediye· başkanı (Durak Sakarya'yı kastediyor) gibi üst
düzey makamlarında bulunmaları da Erzurum olaylarında
ittihatçıların rolünün sanılandan fazla oldugunu düşündürinsanlar

tutuklandılar.

mektedır2.

Bu

isyanı hazırlayanlar

memleketin diger h ürriyetçi
ile işbirUgi yapmak ve müşterek faaliyete geçmek
imkanını bulabilselerdi. belki de meşrutiyetin ilanına o tarihte yol
açılır ve bilahere vücut bulan -Selanik politikacılarının inhisar
siyasetlrie mahal kalmazdı3 .
Meşrutiyetin ilan edilmesiyle ziİıdandan çıkarılan Mustafa
Durak ve arkadaşları Erzurum'a dönerken Trabzon ve
Gümüşhane halkı tarafından alkışlandı1ar. Mustafa Durak hiçbir
devirde ve şartla inkılaba olan sadakatinden taviz vermedi. "Neme
lazım. neme gerek de'memeye" yemin eden Durak Bey ve
arkadaşlan bu isyanla böigede haksızlıklara, kötü idareye. baskıya
dur demJş1erciir4
Bu arada Enneni komitacıları. bir yandan Şark
vilayetlerinde Türklere karşı kıyam hareketi düzenlerken, diger
taraftan da Taşnak Cemiyeti tarafından Ugrenç emellerini daha

mıntıkalan

1 Kemal

Mühürdarogıu (Durak Bey'in eniştesi)'nin bize özel
olarak gönderdigi 23 Ekim 1989 Tarihli mektuptan.
Bkz: Mehmed Nusret Efendi, Tarlhçe-i Erzurum yahut
Hemşerilere Armagan, İst. 1338, s. 60-71.
2 Tarih ve Toplum, V (198) s.122.
3 Ahmet Bedevi Kuran, İnkılab Tariliimiz ve Jön Türkler, İst.
1948. s.221 4 Kazım Yurdalan Anlatıyor, Milletin Sesi Gazetesi, 2 Ekim
1986
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rahat tatbik etmek için) HARAÇ isimli bir gazete de yayınla
mışlardır. Bunun üzerine basın yoluyla Ermenllerle mücadele
etmek için Durak Bey, 1 Aralık 1908 tarihinde Erzurum'da
HADİKATfi'L- AHRAR adlı yan resmi bir gazete çıkarmaya
başladı5 .

Mustafa Durak Bey, II. Meşrutiyet sonrası Selanik Hukuk
Mektebl'nin emniyet bölfımünü okuduktan sonra başkomiser
olarak Erzurum'a gelmiş, ardından Adana polis müdürlügüne
atanmıştır. Daha sonra Ankara. p~iS müdürlügü görevine
getirilmiştir. Bu görevinden istifa ederek siyasi h~yata atılmış i.
Büyük Millet Meclisi'ne Erzurum'dan mebusseç1lm1şttr6.
Mustafa Durak Bey, Türk tarihine idealistler meclisi olarak
adını yazdıran i. Büyük Millet Meclisi'nin renkli simalanndan
biridir. Meclis'te Türk devletpıt ilgilendiren hayati önemi haiz
konularda Mustafa Durak Bey 'i milletin kürsüsünde dinlemek
mebuslar için gerçekten büyük bir zevkU.
Kendiifades1yle kendini şöyle tanımlamaktadır: " Ne çare ki
vatan acısını duydugum için bütün sözleri vatan hissiyle söylemek
mecburiyetindeyim7.
Mustafa Durak Bey, Milli Mücadele boyunca Mustafa
Kemal'a sadakatle baglı kalmış ve onunla kader ve gönül birlig!
tesis etmiştir. Kesinlikle meclis içiIide muhalefet olarak kurulan
ikinci grubun içinde yer almamıştırS.
"Ben grup mebusu degil 'vatan mebusuyum"9 diyerek
tarafsız bir mebus oldugunu çıok açık bir şekilde ifade etmiştir.
Şark cephesi kumaıida:oı Kazım Karabekir'in 3 Nisan 1921
tarihinde Büyük Millet MecliSi reisi Mustafa Kemal'a gönderdigi
telgrafta "Durak Bey'den başka mebuslara karşı Erzurum'da
1timat kalmadıgmı " bildirmektedir 10 . Gerçekten de tarilite
Erzurumlu onun mebus olarak belediye başkanı olarak
hizmetlerini dün oldugu gibi bugün de takdir etmektedir.
5 K.Alyanak, "1866'dan Bugüne Erzurumda Basın, Tarih
Yolunda Erzurum Sayı: 19, (l989). s.30
6 Kemal Alyanak, 34 Belediye Başkanının Hizmetleri, Eserleri ve
Hatıralan, Milletin Sesi Gazetesi, 25 Eylül 1986, s.3.
7 Gizli Celse zabıtları (Kıs. GCZ) 6.3.1339: iV, s. 156
8 Mahmut Gologıu, Cumhurtyete Dogru, Ank. 1971,s.408-409
9 GCZ. IV, s. 156
LO Kaiım Karabekir, İsUklal Harb1m1z, İst. 1988, s.894
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Mustafa Durak Bey. 20 Kasım 1922 tarihinde de Türkiye
Büyük Millet Meclisinde kura ile seçilerek onbeş arkadaşı ile
birlikte. halife Abdulmecit Hazretlerine mübarek emanetleri teslim
etmek ve halifeyi Büyük Millet MecliSi adına tebrik etmek üzere
İstanbul'a gitmiştirll. (İstanbul'daki biat törenleri ile ·ilgili
resimler ilk defa bu makalede tarafıındanyayınlanmaktadır).
II. Lozan görüşmeleri öncesinde Mustafa Durak Bey.
mecliste milletin kürsüsünde Misak-ı Milli sıtıırlanm şöyle tesbit
ediyordu:
'.'Bendeniz bugün harbin Çanakkalesini ne kadar mühim
görüyorsam. Türkiye için Erzurum'u. Kars'ı nasıl mühim
görüyorsam. Musul'u da o kadar mühim görüyorum" 12 ifadesiyle
o tarihlerde Misak-ı Milli sınırlarım kendine has milli duygularıyla
çizmiştir.

i. Büyük Millet Meclisi sonunda adaylJ.gını koymadJ.gı gibi
bütün mebtisların da seçimlere katılmayarak meclisi denetleme
görevinde bulunmasını önermiştir. Bu arada Mesure Hanım'la
evlenen Durak Bey'in çocugu olmadıgından yegeni Selahaddin
Bey'in kızı rahmetli Meliha Mühürdarogıu (Kemal Mühürdarogıu
Beyefendi'nin eşidir) yanına alarak evlatlık olarak büyütmüştür.
Savaştan sonra Kars valiligi de yapan Durak Bey. bu arada
serbest ticaretle de ugraşrnıştır. Durak Bey'i 1933-1935 yıllan
arasında Erzurum Belediye Başkanı olarak görüyoruz. O. Belediye
başkanlıgını da "VATAN GÖREVİ" olarak
kabul edip
Erzurumululara hizmeti hakka hizmet olarak kabul etmiştir.
Bugün Erzurumlular onun belediye başkanlıgı döneminde kendi
mali imkanları ile düşkünlere. yetimlere ve dullara yardım etttgini
ifade ederler. Yine başkanlıgı döneminde kendi parası ile millet
bahçesi denilen yerde kimsesiz ve yetim çocuklan sünnet
ettirdigini anlatmaktadırlar. Durak Bey. Atatürk'ün istegi ve
çevresinin ısran ile 5 ve 6. dönemlerde Gümüşhane'den mebus
seçilerek tekrar siyasi hayata atılmıştır13 .
II

12

Zabıt Ceridesi 20 Kasun 1922. XXV. cilt. s. 17

CCZ.. 6. 3. 1339. IV. s. 150-159.
Bu görüşmeler sırasında Mustafa Durak Bey. II. Lozan
görüşmelerineİsmet Paşa'nın gitmesini istememiştir. Aynca Lord
Gurzon'un Fransızca bildigi halde tercümanı vasıtasıyla
İngilizce konuşması üzerine Durak Bey" Lord Gurzon işitti
gimize göre konferanSta bir kelime dahi Fransızca konuşma
mıştır. Fransızca biliyor fakat konuşmamıştır. Çünkü ben
İngilizim diyor. İngiliz oldugumu gösterecegim. diyor. Bendeniz
konferansa gitmiş olsaydım; bu çizmem1e. bu kalpagırnlaTürkçe
konuşarakTürklügü. bir Türk olarak temsil ederdim"
13 Milletin Sesi Gazetesi. Erzurum, 25 Eylül 1986. s.4.
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Bu mecıiste engin tecrübesi, liyakatli devlet adamlıgı vasfı ile
seçildigi b.ütçe- komisyonunda 14 önemli hizmetler yapıfuştır.
Bu vatan-millet evladı Osman Bey'e, Emir Sultan'a komşu
olmak payesine erişerek 21.Ekim 1942 günü 66 yaşında Bursa'da
vefatetmiştir.

.
Sakarya mucizesinin hatıralannı ruhunada yaşatanlar
DlJrak Bey'in Sakarylı soyadını onun meşru hakkı oldugunu itiraf
eylemekte terüddüd etmediler. Durak Sakarya'nın ölüm haberini
22 Ekim 1942 tarihli Bursa Vilayet Gazetesi 15 şöyle vermektedir: .
"Misafireten şehrimizde bulunan Gümüşhane. mebusu
Durak Sakarya kalb sektesinden ölmüştür. Cenazesi dün ögleden
.sonra Çekirge'deki askeri hastaneden kaldınImış ve namazı Ulu
Cami'de kılınmıştır. Tabut Bursalılann
ihtiram elleri üstunde Emir
.
Sultan'a götürülmüştür.
Ba.ndo 'matem h avfis ı ç~ıyor, önde polis ve belediye
zabıtasından müteşekki,l birer müfreze ~llerinde Büyük Millet .
MeClisi ile Vilavet ve belediyenin gön~rdı.gi çelenkler oldugu halde
. agır agır önden gidiyor: kalabalık bir cemaat de cenazeyi adım
adım takip ediyordu.
..
._, Orgeneral Salih Omurtak.: Vali Muavini, parti, vilayet ve
-- belediye reisIeri merhumun aileSi bu kalabalık arasında
bulunuyorlardı. Defni müteakip Belediye reisimiz Sadık Tahsin
Arsal söyledigi veciz bir hitabesi ile merhumun meziyetlertnden
bahsetmiş ''Tarih olan adı gibi kendisi de fedakar bir memleket
evladı olan Durak Sakarya'yı Bursa ebediyete kadar saklayacak.
bekçiligini yapacaktır" demiş Tann'dan merhuma bol rahmetler.
aziz milli şefimiz de , Büyük Millet M~Cıisine ve aileSi efradına
başsagııgı tükenmez sıhhat ve uzun ömürler temenni etmiştir." .
Bir zamanlann müebb~d mahkümunun Bursa'da devlet
töreni ile topraga verilmesi T!1rk 1nsanının vefa duygusl,lnun.
kadirşinaslıgınınen güzel örnegidir.
'\

,
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MUSTAFA DURAK BEYiN BİRİNcİ TÜRKİYE BÜYÜK MİUET
. MECLİSi'NDE YAPTIGI T.ARiııiMizEMAL OLMUŞ öNEMLİ
KONUŞMALARı

ı.

Sakarya

Savaşı

Öncesi Meclls'in Kayseri'ye

HakkındakiKonuşması:

14 Zabıt Ceridesi, 1 Mart 1935, cm 1; s. 27L.
15 Bmsa Vilayet Gazetesi. 22 Ekim 1942.8.4.

,
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Samet Agaogıu "Kuva-yı MOOye Ruhu" adlı eserinde Durak
Bey için şu ifadeyi kullanmaktadır:"Erzury.ım Mebusu Durak Bey,
Birinci Büyük Millet Meclisi tarihine çok karanlık bir günün
hatırası ile bagııdır" Türk tarihinin ender karc.VUık.günlerinden biri
ve Agaoglu'nun kasdettigi gün Ordunun Polatlı önlerine kadar
çekildigi andı. Avrupalı emperyalist devletlerin uşagı olan
Yunanlılar sözde megola-idealarınıgerçekleştirmekiçin İngilizlerin
de yardımları sonunda Polatlı yakınlarına kadar ilerlemişlerdi.
Hayal aleminde gezen Yunun kralı KostanUn'in "Eskişehir'de
çayınızı içtik, Ankara'da kanınızı içecegiz" 16 şeklindeki Sözlerine,
Türk ordularının Başkumandam Mustafa Kemal Sakarya
vadisinde gerekli cevabı vemıiştir.
Ordunun Sakarya boylanna çekilmesi ve Ankara'dan top
seslerinin duyulması üzerine hükümet Meclisin Kayseri'ye
taşınmasını kabul ederek meseleyi gizli oturumda meclise
bildirmiŞtir. Karar hemen verilmek üzeredir. Bu sırada Erzurum
mebusu Durak Bey, kürsüye çıkar ve o kendine has milli heyecanı
ile :
"Arkadaşlar, nereye gidiyoruz?
Düşman bizi burada
kendisini yenmek için tedbir ararken bulmalıdır"17
Mustafa Durak; Türk milletinin millet olarak var olma
hakkının tükendigini kabul etmiyordu. 0, muhacirligin elemini,
istilanın sıkıntılarını, ermeni zulmünün ızdırabını yaşamış tarihi
ve şarilı vatanımızın bir köşesi olan Erzurumumuz'un güzide bir
evladı idi. Mustafa Durak; en karanlık günlerde bir kaç kelime ile
sarsılmak üzere olan milli imanı can:landırnllş, Sakarya Yunan'a
ve megola-ideasına mezar olmuştur. Kendisi de bizzat savaşa
katılmış ve Sakarya soyadını alarak Türk milletinin tarihi varlıgı
içinde yermt almıştır.
1981 yılında vatani görevimi yaptıgırn sırada Polatlı'da
Sakarya şehitliginiziyaret ettim. Şehitlikte bu manevi havayı
teneffüs ederken, savaş bazı ayrıntılan ile zihnimde şekillenmeye
başladı. Mustafa Kemal Sakarya için "Sakarya melhame-i kübtası
(Sakarya kan seli) dedigi bu ölüm kalırn savaşında. Türkün millet
olarak var olma savaşının ne zor şartlar altında zafere
dönüştügünüdüşünmeye başladı. Bu arada "ordu şehir bekçisi
degil. ordu istikla.l bekçisidir. Nerede canı isterse orada harbini
16 Türk İstikla1 Harbi, Batı Cephesi, Ankara, II, s.201
17 SametAgaogıu.Kuva-yı Milliye Ruhu. Ankara. 1964. s. 222
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yapar" diyen Durak Bey'in sözlert ile Sakıya tarih sayfalantnıza
ilham oluyordu.
Durak Bey'in konuşmasını aynen aşagıya alıyoruz:
"Efendiler ı Dün ben aşagıya inmemiştim. Baglara tuhaf
tuhaf haber geldi: "ışte Mecliste toplandılar: karar almışlar, meclis
kaçıyorınuş, mebuslar kaçıyorınuş" gibi tuhaf tuhaf sözler işittim.
Şehre geldim: bir çok yerlerle temas ettim. Maneviyatlan gerçekten
kınktır. Bendeniz böyle demiyorum, bendeniz diyorum ki: ordu
kendine serbest bir program çizsin; biz müdahele etmeyelim. Ordu
şehir bekçisi degil, ordu istiklaı bekçisidir. Nerede canı isterse
orada harbini yapar.
İkinci meseleye gelince: Büyük Millet Meclisi buradan
gitmemelidir. Yalnız, hükumet bir program çizmeli ve bize
söylemeli. Halkı serbest brrakmalı, aileleri serbest bırakmalı. Ne
varsa hepsi gitsin. Biz bugün burada ölecegiz. Tarrı o gün g~lmiŞtir.
Büyük Millet Meclisi azalan birer tüfek alsınlar, top patlayıncaya
kadar burada ka1sın1ar. Meclisin buradan gitmesi bütün milletin
kuvve-i maneviyesini kırar.
Biz burada azim davaya başladıgımız gün elimizde ne böyle
bir ordu ve ne böyle bir silah vardı. Bugün pek kuvvetli
bulunuyoruz. çünkü karşımızda azametkar kuvvetli bir ordumuz
mevcuttur. Biz hakikaten ordumuzu kademe kademe harp
ettirirsek yüzde seksen, doksan ihtimal ile galip gelecegimizi ümit
ediyorum. Bana göre vekiller heyetinin verdigi bu karar yanlıştır.
Meclisin geri çekildigi duyulursa ordunun kuvve-i maneviyesi
kın1rr.

Sonra efendiler ! rtca ederim, hiç telaş göstermeyelim,
heyecana düşmeyelim. çünkü millet bizi ciddiyetle takip ediyor.
Millet yüzümüze bakıyor. Eger bizde bir telaş ve heyecan görürse
herkesin kuvve-i maneviyesi kaybolur. Millete biz heyecan
vermeyelim. metin olalım. Ölürsek ölürüz. Yedi sene içinde
milyonlarca insan telef ettik. Biz o milyonlarca insandan büyük
degiliz. Biz de feda olalım. Hükumet tedbirini alsın: programını
çizsin. İcabındaKayseriye'mi. Kırşehir'e mi göndermek lazım
geliyor. ner~nderınek lazım geliyorsa ve gidecek bir şehir varsa .
yavaş yavaş gitsin. Büyük Millet Meclisi azalannın karargah
buradan çıkıncaya kadar buradan çılonası dogru degildir. Sonra.
bugüne kadar yaptıgınuzşeyler heba olur, herşey batar gider" 18
Meclis'in Kaysertye nakli meseleSi o gün kesin bir sonuca
18 GCZ. 23.7.1337, II. s. 103-104
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bag1anmamıştır.

Ayru konu meclisin 22 Agustos 1921 günkü gizli
ofurumunda tekrar ele alınır. Bu oturumda Müdafaa-i Miillye
Vekili Fevzi Paşa meclisin Kayseri'ye nakli konusunun ısrarla
kabul edUmesini ister. Mecliste de Fevzi Paşa'nın düşüncelerini
tasvip eden mebuslar çogurılukta idi. Meclis'in kesinlik ~ ş
bu karan üzerine Mustafa Durak Bey memleket sevdası ile
mebuslan ikna etmek için yeniden söz alır:
"Efendim : zannediyorum ki biz tehlikeli oyuna giriyoruz. Bu
bizim için çok tehlikelidir. Herşeyi üzerimize almayalım. Bize lazım
olan bir şey vardır. Kontrol vazifesini yerine getirmek. Kendileri
kaçıyor dedirtmeyelim. Düşmanı aciz bırakmak iÇin ne lazımsa
yapılmalıdır. Bu heyet bunu düşünmelidir.19
Bu sözler bir ruh fırtınası kopannış ve meclis yerinde
kalmıştır. Milli mücadele tarihinde Mustafa Durak Bey'i genç
kuşaklara anlatırken "Meclisin Kayseriye naklini tek başına
durduran mebus" ifadesiyle milli sevdadan nasibini almış, kuva-yı
milliyeci olarak anlatmak gerekir.

2. Mustafa Durak Bey'in 1 Nisan 1923 tarihinde "20 ocak
1920 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Madde-yi
Münferlde'slnln20 Ugasına dair kanun" Hakkındaki Konuşması:

"Efendiler, bugün millet ve memleket tüm dünya görecektir
ki, Büyük Millet Meclisi'nde sandalye ve mevki harisi kimse
yoktur.. Yalnız vatan harisleri vardır. Efendiler: biz buruya
geldigimiz gün, memleketimiz hemen hemen parçalanmış, kimsede
ümit yok, kimse memlekette kurtuluştan ümit beklemiyordu.
Fakat büyük millet; bu tarihi azim olan millet.bu şanlı millet o
parçalanmış ve herkeSin gözünü diktigi ve memleketi parça parça
etmek isteyenlerin ders1ni vererek ne harikalar vücuda getirmiştir.
Efendiler: evet bugün biz bu kanunu kabul etmekle en büyük bir
adım atmış oluyoruz ve millete diyoruz ki, ey millet! siz bizi bir
vazife ile görevlendirdiniz. Evet, gittik vazifemizi ifa ettik. düşmanı
topragımızdançıkardık. İstiklal bayragırnız dalgalaruyor ~ Hiç kimse
bizim
memleketimize yan bakamayacak. Bakanlann yine gözünü
.
/

ıg GCZ, 1 Nisan 1923, II, s. 223

20 Düstur. 3. tertip. Kanun no: 85, i. s. 199
. Madde-i Münferide'ye göre bu Meclis kesin olarak amaca vanncaya kadar yani banş yapılıncaya kadar yasama ve yürütme
yetkisini kullanacaktır.
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çıkaracagız.

Fakat bazı zaman gelmiştir ki: arkadaşlanmızın
buyurdu~u gibi aramızda ufak tefek kanaat mücadeleleri meydana
gelmiştir! Fakat vatan 'mücadelesinde hepimiz biriz. Vatan
mücadeleSinde muhalefet yoktur. Yoktur ve olamaz. Buna bütün
dünya vakıf olsun, vatan mücadelesinde hepimiz biriz.
Efendiler ı çok mühim bir karar kabul ediyoruz.. Bendeniz
diyorum ki. hatta daha ilerisine gidecegim. eger imkan olsa,
bilmiyorum ne dereceye kadar imkan vardır? Büyük Millet Meclisi
bugün bu karan kabul etmekle beraber hiçbir fert. hiçbir arkadaş
adaylıgını koymasın. Bu' millet tari~inde çok büyük evlatlar
çıkarmıştır. İşte çıkardıgı bu evlatlan, gitsinler. memleketlerinde
otursunlar, buraya gönderecekleri evlatlanna . kardeşlerine
baksınıar, eger onlar memleketin menfaatına bizim kadar
çalışmıyorlarsa ve çalışmazlarsa yine tekrar gelsinler, vazifelerini
ifa etSinler. Ege! buna imkan varsa ilk adım atan bendenizim. Bu
benim kanaatimdir. ben bunu bugün söylemiyorum. Meclis-i
alinin kOridorlannda yüzlerce defa tekrar etmiştim. Fakat her
şeyden önce memleketin menfaatini düşünmek lazımdır... 2 1
.' ..
l

~

. .
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3. MusWa Durak'Bey'ln Meclis'In Nlsan 1923 Tarihinde
Seçim Karan Almasını Müteakip Mebuslann Uzun Bır Süre Tatile
Glnnek istemelerl Üzerine YaPtııı Konuşma

Büyük Millet Meclisi'nin 5 Nisan 1923 tarihli oturumunda.
mebuslann çogunlugu ramazan ve bayram münasebettyle uzun
bir tatil istemektedirler. Bilindigi gibi bu meclis 1 Nisan 1923
tarihinde seçim karan almıştır. Mebuslann amaçlan bu tatil
dolayısıyla seçim bölgele:r'inde yeni yapılacp.·k:- seçim için
çalışmaktır. Fakat bu meclis 1921 Anayasası ile güçler birligiIli
(konvansiyonel sistem) üzerinde toplamaktadır. Meclis hükümeti
sistemini benimseyen ve kabulıeden bu meclisin en önemli görevi
de yeni meclis acılıncaya kadar hükumeti denetlemek ve kontrol
etmektir. Üstelik bu tarihte Lozan Banş görüşmeleri de devam
etmektedir. Lozan'a gidecek heyete Misak-ı Milli tlogrultusunda
ermeni meseleSi, kapitülasyonlar, Osmanlı borçlan, Türk-Yunan
anlaşmazlıgı gibi milli meseleleri çözmesi çin yetki veren meclis de
Birinci Büyük Milet Meclisi'dir. İşte bu milli gerçekleri gören millet
evladı Mustafa Durak Bey bu konudaki samimi .düşüncelerini
meclisin kürsüsünd~nşöyleifade etmektedir:
21 2abıt Ceridesi; 1.4.1339, xxvnı. s. 288-289

or

/
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"Efendiler. arkadaşlannuzınhepsiningerek kanunen üç ay
izin ve gerek yüksek meclisimizin tekrar milletin umumi reyine
müracaatındandolayı seç~ bölgelerine giderek kendilerini mebus
seçtinnek için çalışmalan tabii bır hak ise de. buna hiç kimsenin
bir diyecegi yoktur. bir tabii haktır. Fakat efendiler. bundan daha
mühim bir vazife vardır. O_cıa vatandır. Vazifeden üstün dünyada
hiç bir şey yoktur. Millet bizi buraya gönderdigi vakit dememiştir
ki. tatil ediniz. gelin yine nefsiniz için çalışın.. mebus olun. Hayır
bize dedi ki. gidin. orada çalışın. oturun. Ne vakit meclisiniz başka
bit şekle girerse yani yeniden .bir seçim yapılırsa ilk gelecek
vekillerinize o vakit sandalyelerinizi terk ediniz. geliniz.
Divan-ı riyasetin bu karanna göre mecliste çogunluk
kalmayacak ve BWük Millet Meclisi toplantılarını yapamayacaktır.
Teşkilat-ı Esasiye kanununun .1:)jr maddesi bize şöyle emrediyor.
diyor ki: Büyük Millet Medisi tpplanır. Memleketi idare eder. Bu
toplantılannı sürekli olarak yeni meclis seçilinceye kadar devam
eder ve yeni meclis geldıgl zaman devir ve teslim eder.
Efendiler. üç seneden beri tarihe harikalar kaydeden meclis
acaba böyle üç ay tatil yapmak suretiyle seçim bölges~e gitmek
iÇin bu tarihe altın kalemle yazdırdıguu silecek midir? Bu tartn1hi
, lekeleyeçek midiI?
Efendiler. ben tarihi vazifemi ifa ediyorum. Buraya ölmek
için geldik. kurtulduk. Çok şükür Cenab-ı Hakka ki bugün
yaşıyoruz ve inşallah milletin birligi sayesinde daha çok
yaşayacagız. ıyi düşfİnelim.. eger böyle bir karar verirsek üç ay
zarfında meclis toplanma imkanı bulamaz. Biz bugün sulh ve
harp karşısında bulunuyoruz. Millet Meclisinin toplanması evvelce
vacipse. sünnetse,_bugü:p. fandır. Efendiler: Büyük Millet Meclisi
hiç bir dakika hiç bir saat çalışmalarına ara veremez. Eskiden
saltanat fasılalannı görürdük, işitirdik, tarihlerde okurduk. Fakat
efendiler: millet fasılasL yoktur ve olamaz. Ben seçın:ı bölgeme
gitmem beni seçim böıgem tanır. Benim gidecegim gün iskemlemi
halenerime terkedecegim gündür. Ben seçim bölgeme beni mebus
yapın diye merhamet dilenmeyecegim. Efendiler. bizim yalnız bir
vazifemiz vardır. da şudur:
Büyük Millet Meclisi'ni. o hakimiyet-i milliyeyi ve o birligi
yaşatmaktır.,,22

°

22 zabıt Certdesi. 5.4.1339. xXvııl. s. 356-365
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4. Şark Vl14yetlerl Seyahatlnden Dönen Mustafa Durak

Bey'In Bölge Üzerlnde Oynanmak istenen Siyasi Entrlkalar
HakkındaYaptııı Konuşma

"1920 yılının Ekim ve Kasım aylannda önemli olaylar
cereyan ediyordu .. Bu tarihlerde ordumuz harekete geçmiş ve
Gümrü'ye kadar olan saha tamamen Ermenilerden temizlenmişti.
Benim asıl anlatmak istedigim husus Rusya'da cereyan eden
olaylardır. Rusya'da Türkiye namı hesabına çalışan birtakım
adamların rüzgarlan Osmanlı memleketin! ve İslam topraklarını
alt-üst ediyor ve büyük maddi-manevi tahribat yapıyordu.
Bolşevikligin ne oldugunu memlekette bilenlerimiz pek azdır desem
dogrudur. Halk bolşeviklige halaskar diyor ve hakikati ihtimal ki
hiç kimse bilmiyordu. Bendeniz de itiraf ederim ki geçen sene bu
mevsimlerde burada bulundugumuz zaman filan yerden· gelen
kırmızı ordu ... denildikçe zannediyordum ki; Rusya'dan bize
yardım gönderiyorlar. Bilmiyorduk ki memleketimizin içine nifak ve
kundak sokuyorlar. Bu konuda bilgi sahibi degildim. Erzurum'a
vardıgımda da burada birtakım partiler teşekkül eterneye başladı.
Kominitslik Partisi, Halk zümreleri vs. gibi. Bunlann hepsinin
altında bolşeviklik vardır. Bendenize de teklif etmişlerdi, fakat
girmemiştim. Ben milletin mukadderatını omuzuma almıştım.
Milletin mukadderatıyla oynayanların çok dikkatli ve sagduyulu
olmalan gerekir. Bunun için Bolşeviklik üzerine epeyce araştırma
yaptım. Kars ve Gümrü'ye gittim. Lazım gelen bilgileri topladım.
Elimde gerekli belgeler mevcuttur. Bolşeviklik ne demektir?
Zannediyorum ki muhterem heyetinize bu hususta aydınlatıcı
bilgileri verecegim. Bolşeviklik, komünistlik, iştirakiyonluk
bunların birbirinden farklılıgıyoktur. Bolşeviklik, komünistllk için
Rusya'da Türkiye namı hesabına çalışan Mustafa Suphi ve
arkadaşlandır. Onlar Türkiye namma vekil olarak bütün Türkiye
namı hesabına çalışıyorlar. Bendeniz TÜrkiye'nin Büyük Millet
Meclisi'nden başka vekilini düşünemiyorum. Siz kimsiniz, kim
göndermiş, neredendir elinizdeki vesika? ..
Efendiler bolşevikligin dört esası vardır; Dinsizlik, Allah
yoktur. Esasın birincisi budur. Din ne için işlerine gelmiyor, sebebi
nedir? Çünkü dinde namus var, ahlak var, iyilik var, her şey var
onun içinde ... Bunlar onların işine gelir mi? Tabii gelmez.
Milliyet te yoktur. Bir sosyalistten bir bolşevikten milliyetini
sorarsanız der ki, milletinı nev'i beşer. Dünya yüzündeki bütün
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insanlar

milletinıdendir

der. Vatan da yok. Namus da yok.

Bolşevikliginesası bunlardır.

Acaba bu komünistligi kim vücuda getirdi yani nereden
Efendiler. yahudilerden kaynaklanmıştır.
Rusya'da zaman zaman yahudiler ihtilaller çıkardı. Hükumetleri
vesaire yok. nereye gitmişlerse kovulmuşıar. nereye gitmişlerse
dayak yemişlerdir. Düşünmüşler. taşınmışlar. bir hükumet teşkil
edememişlerdir. Başta bulunanların %95'i Yahudidir. Buradaki
sefirleri Yahudidir. Kongre'de toplananların İtalya'dan ve Fransa'dan gelenlerin %95'i yahudidir. Hatta Rusya'da Yahudilerin
propagandalan hakkında bir de gazete vardır. Bunlann amaçlan
bütün dünyaya hakim olmaktır.
Efendiler. Bolşeviklikte herkes memurdur; çiftçi, çoban.
ekinci, satıcı memurdur. bakkal memurdur. Çünkü hiç kimsenin
mülkiyet hakkı yoktur. Bolşeviklik iktisaden de memleketi
öldürmüştür. Ne için? Çünkü rekabet yoktur. Efendiler. bugün
Rusya açlık içindedir ve sefalet içindedir. pek perişandır. Yiyecek
ekmek bulamıyorlar. Hatta müfrit bir komünist. komünistligi böyle
methediyordu. Adamımı gönderdim, üç gün adamım bekledi. bir
gecelik gazyagı verdiler. Hay Allah belanı versirn... Rusya'da adam
başına bir funtekmek veriyorlar; yani yüz yirmi küsur dirhemdir.
Şu anda bir funt da vermiyorlar. RuSya'daki bu sefaleti görenler
hayret ediyorlar ki Rusya. bu iki sene zarfında bu kadar büyük bir
sefalete nasıl maruz kalmıştır?
Efendiler. BolşeviklerAzerbacan'da, Türkistan'da, Buhara'da
ve Başkirdistan'da pek büyük facialar ve kıyımlar yapmışlardır.
Buhara'da yıkılmadık namus kalmamıştır. Buhara'da parça parça
edilmedik namus kalmamıştır. Hatta gasbolunan eşya ve
mücevherat onsekiz vagon idi. Onun içinde Cengiz Han'm da
hazinesi vardır. Bunlar hep birtakım ahlaksız ve namussuz
ellerde sarf olunuyor. Türklük bölgelerinde binlerce münevver
elvaltal evlatlar birgünde kurşuna dizilmiştir. Buna mukabil dört
aydır Ermenistan'da bolşeviklik ilan edilmesine ragmen Ruslar
burada herhangi bir kıyım hareketine girişmediler. Ermenistan'da
bolşeviklik hüküm sürerken henüz Taşnaklar Ermenistan'a hakim
idiler. Taşnaklar işi çevtriyorlar. Ermenilerin Rusya'da ayncalıklı
bir millet olmasının sebebi de Ermeniler; Rusların elinde bize karşı
bir silahtır ve emin olunuz ki bir gün bize karşı kullanacaklardır.
Aynca kendileriyle bizim aramıza bir set çekiyorlar ve daima böyle
bir kurdu bizim ar~ sokacaklardır. Çünkü Rusların maksadı
kaynaklanmıştır?
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Islamı mahvetmek, parçalamaktır. Onlar bolşevikligi memlekete
süs için sokmuyorlar. Ruslar b~im nüfusumuzdan istifade ederek
Türkistan'ı, Buhara'yı elde ettiler. Azerbaycan'ı elde ettiler . O
müslüman memleketlerini feci hallere soktular.
Efendiler, Erzurum'da Müdafaa-i Hukuk Heyeti'nin istifasının sebebi Bolşeviklerle temas edilmesinden ileri geliyordu. Tabii
orada yokluk vardı. Bu yoklugu doldurmak ve çalışmak için
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini yeniden kuranik aralannda toplantı
yaptılar. Bu toplantıda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetl'nin programını aynen kabul
etti. Yalnız üç maddelik bir program daha yapılmış; Anti
kominist...Yani komünistl1ge karşı müdafaa ve mücadele etmek.
Orası o vakit o lüzumu gÖhnüştü ve bu teşkilattan hükumetin ve
polisin haberi vardı. Yani hatıra gelmesin ki bu başka bir
cemiyetili. Hayır yine Müdafaa-i Hukuk'tur.
Efendiler, Erzurum'a geldikten bir kaç gün sonrası idL
Buradan bir telgraf aldım;
Erzurum'da Mebus Necati Yoldaş'a
Durak'la beraber merkez-i umumimize yani Komünist
fırkasma aza olarak seçildiniz.
Hakkı Behiç

Ert;urum'a gittiketen sonra beni böyle açıktan açıga telgrafla
komünistl1ge davet gücüme gitmişti. BendeniZ o zaman şu telgrafı
yazdım:

Ankara'da Büyük Millet MecliSi Reisi Mustafa Kemal
Paşa'dan Hakkı Behiç Bey'e
Orada iken komünizmin memleket1m1Zde gayr-i kabil-i tatbik
oldugu kanaatinde idim. Buraya muvasalat ve halk ile temasım ve
tahkikat-ı amikam neticesinde bu kanaatim
neticesinde daha
ziyade teeyyüd etti. Daire-i intihabiyemde buna taraftar bir ferte
tasavvur etmedigim gibi esasen bunun Islamiyetçe de cayi kabul
bulunamayacagıkanaat-i kaviyesindeyim. Haber aldım, komünist
fırkası meyanında isminin bulunmamasınırica ederim.
Tabii bu meyanda heyet-i aliyeniZe de bır telgrafverm1ştim.
Ankara'da Büyük Mmet Meclisi R1yasetine
Orada bir komünist fırkasının teşekkül etetigini ve
gıyabımda yapılan intihapda propagandaya memur edildigimi
haber aldım. Bu meslegin TÜrkistan'da ve Azerbaycan'da husule
getirdigi tahribatı nazar-ı d1kkatten dür tutmayı muhabbet-i
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vataniye ve kabtl-i telif görmedigimden. teklif-i vakii reddederim ve
muhterem arkadaşlanmın bu hususatı mühimmeye ı:;ı.azar-ı dikkati vatanpeıveranelerinicelp tle telgrafımın meclise arzını istirham eylerim.
Bendeniz maddi ve manevi mesuliyetten kurtulmak için
meseleyi bütün açıklıgıyla meclise arzetmeye bir vazife. bir görev
addederim. Meselenin azametini takdir ettigim için btlumum
konuşmamın zabta geçirilmesini ayrıca ve ehemmiyetle rica
ederim. Şurasını da arzederim ki, Erzurum halkı Büyük Millet
Meclisinin yardımları tle bu iŞi başarmak azmindedir. çünkü bu
ahali. Büyük Millet Meclisine kırılmaz ve sarsılmaz bir azim ve
itimatla baglıdır. Canını ve her şeyini. mukaddesatını muhafaza
ugrunda feda eder. Şurası muhakkaktır ki, Erzurum ahalisi
Ruslarla dost olmak ve hatta müttefik bulunmak hususundaki
menfaat ve zararları da idrak etmektedir. Ancak İslamiyetle kabtl-i
telif görülemeyen komünizm ve onu imha için her ne pahasına
olursa olsun ahd ü misak etmişlerdir. Ümid ederim ki bu
düşünceleriminvatani bir düşünce olduguna kanaat buyurulur
ve bu suretle bütün milletin de düşüncelerine tercüman
oluyorum."23

23 GCZ, 11.4.1337. II. s. 28-35
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