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ON DOKUZUNCU İN'İKAD 

11 Nisan 1337 Pazartesi 

ikinci Celse 

REİS : Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS — Celse küşad edildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

ZAPTI SABIK HULASASI 

Onuncu İn'ikat 

21 Mart 1337 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde kuşat olunan bu celsede; Tokat Mebusu 
Nâzım, Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şükrü ve 
Burdur Mebusu Şeyh Servet Efendiler hakkındaki 
Üçüncü Şube mazbatası üzerinde cereyan eden uzun 
müzakerelerden sonra, Konya Mebusu Musa Kâzım 
Efendinin; Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
ile Burdur Mebusu Servet Efendiler hakkındaki ev

rak Meclisi Âlice bir şubeye kur'a ile havale olunduk
ları cihetle bunların mazbatadan şimdilik tefriki ile 
bir şubeye havalelerine dair takriri ile Tokat Mebusu 
Nâzım Bey ve Şeyh Servet Efendi hakkında takibatı 
kanuniye icrası kabul olundu ve celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Kütahya 

Haydar 

REİS — Zaptı- sabık hulâsasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — BEYANAT 

7. — Vilâyetti Şarkiye seyahatinden avdet eden Er
zurum Mebusu Mustafa Durak Beyin ahvali Şarki-
yeye dair izahatı. 

REİS — Şarktan avdet etmiş bulunan Erzurum 
Mebusu Durak Bey izahatta bulunacaktır. Buyurun 
efendim. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efendi
ler teşrinievvel iptidalarında idi, biz buradan infikâk 
etmiş bulunuyorduk; dairei i nt İh ab i yem ize gidiyorduk. 
O vakit Şarkta mühim vakalar cereyan ediyordu. Ta
biî malûmu âlilerinizdir ki o vakit Şarkta ordumuz 
harekete gelmiş ve Ermenistan üzerine taarruza baş
lamak üzere idi. Hatta Çorum'a gittiğimiz vakit, Şark
taki ordumuzun Sarıkamış'ı zaptettiği işitilmişti. Fa
kat aynı zamanda Şarkta ve bilhassa Rusya'da, Tür
kiye ile alâkadar bazı mesail cereyan ediyordu. Bu 
cihetleri biraz kısaca arzedeceğim. Çünkü kıymettar 
vakitlerin kaybolmasını arzu etmiyorum. 

Lehülhamd Ermenistan üzerine yapılan taarruz ve 
hareket muvaffakiyetle neticelendi. Tabiî Meclisi Âli-
niz bundan da haberdarsınız. Onun için uzun boylu 

izahat vermek istemiyorum. Aynı zamanda Rusya'da, 
Türkiye namı hesabına çalışan bir takım adamların 
rüzgârları, memaliki Osmaniyeyi, memaliki islâmiye-
yi zirü zeber ediyordu, yakıyordu, yıkıyordu. 

Bendeniz bazı tarizlerde bulunacağım. Fakat rica 
ederim şahıslar bence mukaddestir. Yalnız ahvali ru
hiye ve içtimaiyatımız hakkında bahse girişeceğim. O 
zaman memlekette bir bolşeviklik meselesi cereyan edi
yordu. Fakat o bolşevikliğin ne olduğunu, memleket
te bilenlerimiz pek mahdut idi desem doğrudur. Halk, 
bolşevikliğe halaskar diyor ve hakikati, ihtimalki, hiç 
kimse bilmiyordu. Bendeniz de itiraf ederimki geçen 
sene bu mevsimlerde burada bulunduğumuz zaman fi
lân yerden gelen kırmızı ordu ... denildikçe, zannedi
yordum ki; Rusya'dan bize imdat gönderiyorlar. Bil
miyorduk ki memleketimizin içine kundak sokuyor
lar; bundan malûmattar değildim. Tabiî Erzurum'? 
muvasalatımda, müsaadenizle daha evvelini arzede-
yim, burada da bir takım partiler teşekkül etmeye 
başladı : Komünistlik partisi, Halk zümreleri vesai
re, vesaire... Bunların hepsinin altında bolşeviklik var-
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di. Bendenizin hissiyatım bu idi, ihtimal altlanıyo
rum, fakat netice de taayyün etmiştir bu mesele de.. 
Bendenize de teklif etmişlerdi, fakat girmemiştim. Ben 
milletin mukadderatını omuzuma almışım. Milletin 
mukadderatiyle oynayan (insanların çok dikaktli ve 
durendiş olmaları şarttır.) (1) Bunun için uzun boy
lu tahkikat ve tetkikat icra ediyordum ve bunun için 
çok uğraşıyordum ve geçtiğim yerlerde malumat ve 
bir çok vesaik elde ettim. Erzurum'da kongreden av
det edenlerden izahat ve malûmat aldım. Malûmu 
âliniz geçen sene Rusya'da, Baku'da bir kongre teşek
kül etmişti. Kars'a gittim. Rusya'dan avdet eden bir 
çok zevat ile görüştüm, Gümrü'ye gittim ve bilhassa 
bolşevikleri re'yülayn gördüm; lâzım gelen malûma
tı topladım. Elimde vesaik mevcuttur. Bulduğum ne
tice efendiler; bolşeviklik ne demektir? Zannediyorum 
ki Heyeti Muhteremenizi bu hususta biraz tenvir ede
bileceğim. Belki kanaatımda aklanıyorum. Bolşeviklik, 
komünistlik, iştirakiyonluk, bunun ayrısı gayrisi yok
tur. Bolşeviklik Rusya'da âzâmiyet manasınadır. Bol 
şeviklik için, komünistlik için Türkiye namı hesabı
na çalışan eşhası sefile Rusya'da Mustafa Suphi ve 
rüfekasıdır. Onların hafi komitalarından çıkan not
larını takdim edeceğim, okuyacaksınız. Onlar, umum 
Türkiye namına vekil olarak, bütün Türkiye namı he
sabına çalışıyorlar. Size bir çok isimler okuyacağım. 
Bendeniz Türkiye'nin, Büyük Millet Meclisinden baş
ka vekilini tasavvur etmiyorum. Siz kimsiniz, kim 
göndermiş, neredendir elinizdeki vesika? ... 

Efendiler, bolşevikliğin dört esası vardır; aksini 
iddia edenler buyursunlar. Dinsizlik, Allah yoktur. 
Esasın birincisi budur efendiler. Milliyet de yoktur. 
Bir sosyalistten, bir bolşevikten milliyetini sorarsa
nız der ki milletim nev'i beşer... Dünya yüzündeki bü
tün adamlar milletimdendir. Vatan da yok. Efendilik 
de yok. Bolşevikliğin esası bunlardır. Şimdi efendi
ler, burada ufak bir misal arzedeyim. Herifin birisi 
at alıyormuş, dostu demiş ki yahu senin hayvanının 
kaç ayağı var? Demiş ki, üç ayağı var. Birisi istediği 
vakit çifte atar, ikincisi, üçüncüsü yok. ... Allahı tanı
mak olmadıktan sonra o esasat yerin dibine girsin. 
Bolşeviklerin yaptıkları dinsizlik programlarından bir 
iki maddeyi okuyayım : Kendilerinin matbu prog
ramlarında maddeleri... 

Efendiler, Rusya komünist fırkası, kendi fırkasın
da kabul ettiği... Arzedeyim müsaade buyurun. Yüz 
tanesi zengin, mutavassıt sınıflanndandır; burjuvazi 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

derler. Ve esasen burjuvazi programında mevcut 
iken... (Bir satır yoktur) Komünist kendi programında 
kabul ettiği ve esasen... (Bir satır yoktur...) (...bir sa
tır yoktur...) (...bir satır yoktur.) Binaenaleyh hiç bir 
tarafta hiç bir yakitte mevkii tatbika konulmayan bir 
şekli idareyi kendisine rehber ittihaz etmiştir, (...bir 
satır yoktur.) Bendeniz kanatımı söylüyorum, gördü
ğümü, işittiğimi söylüyorum. 

Acaba bu komünistliği kim vücuda getirdi, yani 
nereden kaynamıştır? Efendiler; yahudilerden kayna
mıştır. Anlatayım. Rusya'da zaman, zaman yahudi-
ler ihtilâller çıkardı. Zaman, zaman bunlara kıhnç 
salladılar filân... Bakiyetüssüyufu da İngiltere'ye, Al
manya'ya ve her tarafa dağıldılar ve öteden beri hiç 
bir yerde bir heyeti içtimaiye -tesis edememişlerdir. 
Hükümetleri vesaireleri yok, nereye gitmişlerse kovul
muşlar, nereye gitmişlerse dayak yemişlerdir. Düşün
müşler, taşınmışlar bir Hükümet teşkil edememişler. 
Sonra tam fırsat bulmuşlar, Rusya'da çalışmışlar, ça
balamışlar bunu meydana getirmişler. Evet başta bu
lunanların yüzde 95'i yahudidir. Buradaki sefirleri de 
yahudidir. Efendiler, kongrede toplananların İtalya ve 
Fransa'dan gelenlerin % 95'i de yahudidir. Hattâ ya-
hudilerin propagandaları hakkında bir de gazete var
dır. O gazeteden size bir şey okursam ümit ederim 
ki kanâatlarımı şey edersiniz. Bakınız efendim arzede
yim : 

Buhara Cumhuriyeti bir müslüman memleketidir, 
bilirsiniz. Rusya'da bir çok yerler Bolşevikliğe tabi 
olduğu halde orada bir kısım ahali henüz hali isyan 
dadır ve daha Bolşevikliğe boyun eğmemiştir. Buha
ra Cumhuriyeti halkı cahil kalmış, halkı tenvir ve ta
lim hususunda çalışılacaktır. Ezcümle 75 iptidai gece 
dersleri açmıştır. Tedrisat Rus, Türk, Yahudi lisan
ları üzerinedir. İşte size nazarı dikkati calip olan me-
vad : Yahudiler bütün dünyaya hâkim olmak istiyor
lar. Yine o maddeden arzediyorum... Sınıflarla dini 
propaganda teşkili arasındaki rabıtaları... (...bir satır 
yoktur.) Dinî bâtıl akidelerden kurtulmak için ... 
Din ne için işlerine gelmiyor, sebebi nedir? Çünkü 
dinde namus var, ahlâk var, iyilik var, her şey var 
onun içinde... Bunlar onların işine gelir mi? Tabiî 
gelmez. 

Sonra milliyet meselesi efendiler. Onlarda milli
yet yoktur, milliyet, nev'i beşerdir. Böyle iken milli
yeti nasıl idame edecekler?.. Bugün yirmi yaşından 
yukarı hiç kimsenin Bolşeviklikte hakkı hayatı yok
tur. Yirmi yaşından sonra her şahıs ölüme mahkûm
dur. Fakat zaman, zaman öldürecekler. Ben propa
ganda yapmıyorum, böyledir efendiler. Bu öyle bir 
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meseledir ki hocaları, münevveranı öldürürler. Sonra 
kısım, kısım zengin der öldürürler, burjuvazi der öl
dürürler. Yirmi yaşından yukarıya neye öldürürler? 
Çünkü bu sinden yukarı olanları bu fikre getirmek 
imkânı yoktur. Hattâ değil biz Müslümanları; İsevi
leri de mümkün değil. Böyle bir fikre getirmek müm
kün değildir. Ne için? Çünkü bunlar kalkacak, ken
dilerine yeni bir nesil yetiştirecekler... 

Rica ederim efendiler, ben buradan indikten son
ra kim isterse çıkar konuşur. Müsaade buyurun mev
zuu kaybediyorum. 

Efendiler, bugün yirmi yaşında bulunanların hak
kı hayatı yoktur. Çünkü programlarında bir mad
de vardır ki çocuk yuvaları tesis ediyorlar. Henüz 
mektep sinnine vâsıl olmayanlar için çocuk yuvala
rı tesis ediyorlar, çocukları alacaklar, götürüp o yu
vada terbiye edecekler. Ankara'dan alınan ^çocuklar, 
Ankara'da terbiye edilmez: Ankara'ya çok uzak bir 
yerde terbiye edilir. Sebebine gelince : Dinini, milli
yetini, her şeyini kaybetsin, sipsivri dinsiz çıksın. Bu
gün üç yaşındaki çocuk yirmiye çıktı mı onun da 
hakkı hayatı yoktur. 

Kadınlar, ortak maldır. Efendiler, izdivaç mesele
si yoktur. Onların izdivacı çarşıda gezerken birini ya
kalar; -mukavelât muharririne giderler : Sen beni al
dın mı, aldım. Acaba nikâh olmadığına dair ne gibi 
vesaik vardır derseniz şunu gösterebilirim : Bolşevikli
ğin bir kitabı. 

Bolşeviklikte izdivaç meselesi ta temelinden ıslâ
hata tutuldu... Kadın, artık erkeğin esiri değildir. Ev 
lenmek isteyenlere hiç müşkülât yoktur. Talâk artık 
yoktur. İzdivaç artık servetü samanın cebrü şevkiyle 
akdolunmuş bir muamele değildir. İki tarafı birleşti
ren şey yalnız muhabbettir. Nameşru çocuklara da 
dikkat edilmelidir. Ana ve baba bu çocuklara tama
men meşru evlâtları gibi bakacaklardır. 

Efendiler nereye gidiyoruz? Az kalıyordu, pek 
ufak bir ip kalmıştı, yakında ölecektik. Bu mesele öl
müştür efendiler, eğer bunu... Malûm ya kadınlıkta 
bir dul vardır, iş görmez, yemek yiyemez, ekmek bu
lamaz, tabiî bunun içinde kadınlar da vardır. Bir ka
dın hamile olursa hamlinden iki ay evvel ona müsaa
de ederler, hamlini vazeder, hamilden sonra da müsaa
de ederler, onun haricinde müsaade yoktur. Çalışmaz
sa ekmeği yoktur. Emzikli kadınlar her- üç saatte bir 
kerre süt verebilir. Yalnız lütfetmişler, kadınları ve 
16 yaşından ufak çocukları gece işlerinden affetmiş
lerdir. Bunlar memleketi nasıl idare edeceklermiş?.. 
Meselâ Ankara'da bir şirket teşekkül edecek, şirket 

değil ya; meselâ ekin ekenler, rençberler, herkes gi
dip ekecek, sonra burada umumî bir anbar var ko
yacak istihsalâtını, hepsini getirip o anbara doldurur. 
Herkes toplar kor. Kime? Lâzım gelenlere... Kimler? 
Çalışanlar... Efendiler; biz bugün bir tarafta dura
lım. Herhangi devlet, ordusunu muntazaman idare 
kudretini haizdir. Ordu, kimi yerde aç kalır, kimi 
yerde susuz kalır. Bir de bütün dünyanın istihsalâtını 
birleştirecekler bir anbara koyacaklar ve o anbardan 
tevziat yapılacak... Ne olacağız o vakit?.. Bolşevik
likte herkes memurdur; çiftçi, çoban, ekinci, satıcı 
memurdur, bakkal memurdur. Çünkü hiç kimsenin 
hakkı mülkiyeti yoktur. Efendiler herkes memur olur
sa işleri kim görür? Misal arzedeceğim : Onlar zatı 
âlinize masanın başında yazı yazmak vazifesini, ben
denize de bir bodrum içinde kömür çıkarmak, taş çı
karmak vazifesini verecek. Ben orada çalışmayacağım, 
zor ile çalıştıracak. Neden sen masa önünde çalışı
yorsun da ben kömür madeninde çalışıyorum?.. Son
ra Bolşeviklik iktisaden de memleketi öldürür. Ne 
için? Çünkü rekabet yoktur. Neden rekabet yoktur? 
Meselâ, bir köyde iki rençber var. İkisinin de üçer 
çift öküzü olduğunu ve ikisinin de üçer çiftlik yer 
sürdüklerini ele alalım. Birisi çalışıyor, elli kot to
hum kaldırıyor ve cesur bir adamdır, gece durmaz, 
gündüz durmaz, çalışır. Diğerinin de üç çift hayvanı 
vardır ve o kadar zahire yeri vardır. Biri aldığı elli 
kodu diğeri de 150 kotu o anbara koyuyor. Böyle 
olursa istihsalât olur mu? Ne olur? Memleket aç ve 
sefil olur. 

Efendiler; bugün Rusya açlık içindedir ve sefalet
tedir; pek perişandır. Yiyecek ekmek bulamıyorlar. 
Hatta müfrit bir komünist komünistliği böyle methe
diyordu : Adamımı gönderdim, üç gün adamım bek
ledi, bir gecelek gazyağı verdiler. Hay Allah belânı 
versin... 

Efendiler; Rusya'da adam başına bir funt ekmek 
veriyorlar; yani yüz yirmi küsur dirhemdir. Şu sı
rada bir funt da veremiyorlar. Yemek namına hiçbir 
şey kalmamıştır, memleket sefalet içinde yuvarlanı
yor. Hattâ gözümle gördüğümden dolayı bir misal 
arzedeyim. Efendiler, Rusya'ya giden zevat koca 
Rusya memleketine götürmek üzere tenekelerle ka
vurmalar yaptırdılar. Elli kilo fasulya aldılar, sucuk, 
pastırma, peynir vesaire, hepsini Erzurum'da topla
dılar, götürdüler. O zengin memlekette bizim bir iki 
zatımız yiyecek bulamayacaklar, düşününüz sefaleti... 
Kadınlar çırıl çıplak bir haldedir. Ayaklarında yok, 
üstlerinde yok... Artık bilmem nasıl arzedeyim. Rus-
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ya'daki bu sefaleti görenler hayret ediyorlar ki Rusya, I 
bir iki sene zarfında bu kadar büyük bir sefalete na
sıl maruz kalmıştır?.. 

Efendiler; bu cihetlerden bahsi kapatacağım; bi
raz da Rusların fecayiinden bahsedeceğim. Efendiler, 
Bolşevikler Azerbaycan'da, Türkistan'da, Buhara'da, 
Başkırdistan'da pek büyük fecayi yapmışlardır. Her 
türlü fecayii ika etmişlerdir. Buhara'da yıkılmadık na
mus kalmamıştır, Buhara'da çakçâk edilmedik ismet 
kalmamıştır. Hattâ Buhara'dan gasbolunan eşya ve 
mücevherat onsekiz vagon idi. Onun içinde efendiler, 
Cengizhanın da hazinesi vardı. Bunlar hep bir takım 
ahlâksız ve namussuz ellerde sarfolunuyor. Bunlar
dan bir fukara istifade etmemiştir, hiç kimse de hiç 
bir zenginde hiç bir şey kalmamıştır. Binlere baliğ 
olan münevver evlâtlar bir günde kurşuna dizilmiş
tir. Buna mukabil dört aydır Ermenistan'da, Bolşevik
lik ilân edildi. Çünkü maksat İslâmı mahvetmek, par
çalamaktır. Gözlerinizi iyi açınız. Zannetmeyiniz ki 
Ruslar bizi parçalamayacaklar. Onlar Bolşevikliği 
memlekete süs. için sokmuyorlar. Maksatları bizi mah
vetsinler... Efendiler, Türkiye, komünistliği kabul et
seydi - Mustafa Suphi'nin raporu var, onda da gö
receksiniz - Türkün payitahtı Moskova'dır. Bizi bir
den bire Moskova'ya raptedecekler. Bu fırka burada 
da vardır, onlarla derecei irtibatını bilmiyorum, Hü
kümet düşünür. Onların siyaseti; bizimle dost olmak, 
ittifak etmek, bizi Şarkta hâkimdir demek... Ruslar 
zaten bu siyasetleriyle başka yerleri elde ediyorlar. 
Ruslar bizim nüfumuzdan istifade ettiler. Türkistan'ı 
ve Buhara'yı elde ettiler, Azerbaycan'ı elde ettiler. 
Zavallı müslümanlar aldanıyorlar, hiç bu meselelerin 
farkında değildiler. Fakat ne vakit anladılar? Epey 
zaman geçtikten sonra. Ruslar bizim maddî ve ma
nevî nüfuzlarımızdan pek çok istifade temin ettiler. 
O müslüman memleketlerini feci hallere soktular. 
aZnnediyorum ki Türkistan ve Azerbaycan'da yavaş, 
yavaş kendilerini kurtarırlar. Onlar da Rusların ne 
olduğunu takdir ediyorlar. fnşaallah onlar da kur
tulacaklardır. Rusların siyaseti yalnız bizi değil, bizi 
elde ettikten sonra İran'ı da elde etmektir; ondan 
sonra Hindistan'a doğru uzanmaktır. Efendiler dört 
aydır Ermenistan'da Bolşeviklik hükümferma iken, he
nüz Taşnaklar Ermenistan'a hâkimdir. Taşnaklar işi 
çeviriyorlar. Rusların Ermenistan'da daha iki üç ki
şiyi kurşuna dizdikleri yoktur. Sebebi de onlar, Erme
niler; Rusların elinde bize karşı bir silâhtır ve emirt 
olunuz ki bir gün bize karşı kullanacaktır. Gürcüler 
zavallı bir millettir. Onları insandan saymıyorum. Tür
kistan'ın Kazan vilâyeti henüz Bolşeviklere teslimi 
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nefs etmedi. Acaba Ruslar, Ermenileri niçin böyle 
tutuyorlar? Ermenileri tutmaktan maksatları büyük
tür. Kendileriyle bizim aramıza bir set çekiyorlar ve 
daima böyle bir kurdu bizim aramıza sokacaklar. 
Efendiler, Ruslar Şarkta, arzettiğim yerlerden milyon
larla değil, milyarlarla parayı bizim memleketimize 
gönderiyorlar ve bizim aleyhimizde kullanıyorlar. 
Hakikaten bu memlekete bir çok para gelmiştir. Gel
miştir, zannetmeyiniz ki gelmemiştir. Türkiye komü
nist fırkasının program ve mukarreratı... 

MUSTAFA BEY (Tokad) — İrtibatları bura ile 
mi?.. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Türki
ye'den başka bir yer tasavvur edemem... Efendiler; 
Baku'daki hafi komitenin intihap evrakını okuyorum : 
Bu celse ... sırf kongrenin azalan arasındadır. Kendi 
el yazılarıdır, müsveddenin aynıdır. Evvelâ, teşkilât 
nizamnamesi, fasıl, fasıl madde, madde kabul edile
rek badehu merkez heyeti intihabı icra kılınmıştır. 
Burada bir takım çizilmiş yazılar vardır. İntihap olu
nan yoldaşlar aşağıda gösterilmiştir. Mustafa Suphi 
Yoldaş; ittifakı âra ile... Mehmet Emin Yoldaş; 27 
ile reisi sâni; maatteessüf Trabzon'da alıkonulmuş
tur. Hasan Bey reisisâni olduğu halde orada duru
yor. Onu Trabzonlulardan himaye eden yoktur. Hil
mi oğlu Hakkı, Süleyman Nuri, İsmail Hakkı, Nazmi, 
Etem Necat - dün aleni muhakemeye gitmiştim de 
bu ismi orada işitmiştim. - Süleyman Sami, Lütfi 
Necdet, İsmail, Çitoğlu yoldaşlar hesap müfettişliği
ne; Hasan Sait, Asım Necati Selim, Mehmet oğlu yol
daşlar merkez heyeti namzetliğine intihap edilmişler
dir... 

Şimdi efendim, bunlar Baku'da Türkiye namu he
sabına çalışan eşhası sefile ve serserilerdir. Hep Tür
kiyelidir. Bunların yardakçıları hakkında da şimdi bir 
rapor vereceğim : Yani Mustafa Suphi'nin altı sene
lik hidematını havi ve teşekkül devri namiyle mühim 
malûmatı gösterir bir raporunu vereceğim. Onda bir 
takım isimler öğrenilecek. Meselâ, Erzurum'da ve 
Trabzon'a kimler gitmiş, Ankara'ya kim gelmiş, ne 
yapmış anlaşılacaktır. Bunlardan başka İstanbul'a iki 
kişi gönderilmiş, isimleri Mitat ve Abdurrahman'dır. 
Zonguldak'a Abdurrahman ve Ahmet yoldaşlar, Trab
zon'a ve Rize'ye Çerkez Yusuf Kemal Yoldaş... - Bi
zim Yusuf Kemal Bey değildir, yanlış anlaşılmasın 
Nahcivan ile Anadolu arasında müvassalayı temin için 
Cemal Hakkı yoldaş. (Zabıtta «okunamamıştır» yazı
lı) ...Giresun... Kemal, Salih Zeki, Hilmi, Hakkı. Nu
rettin yoldaşlar... 
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Efendiler, burada Naciye yoldaş namında birisi
nin, kadınlık hakkında dört maddelik bir nutkunu 
kabul etmişler; şimdi okuruz. 

Sonra efendim, bunlardan başka Türkiye nama 
hesabına Rusya'ya gidip gelip mekik atanlar var. 
Bakalım, Heyeti Âliyeniz bunlardan kimseyi tanıyor 
mu?.. Mahmut Şevket, Baha Şakir, Tokadî Asker 
İmamı Mesut Efendi namında birisi vardır. Bu zat 
da mesmuatıma göre altı bin lira almıştır. Görüyorum 
ki efendiler, bu saydığım adamları kimse tanımıyor. 
Bu sefiller kimdir ki memleketin namu hesabına ça
lışıyorlar? Herhalde zannederim ki Hükümet, mese
leyi ehemmiyetle nazarı dikkate alır; bugünden son
ra Hükümet lâzım gelen teşebbüsatta bulunur. Bu se
filleri umum Rusya'da da tanıyan yoktur. Bu sefil
ler kimlerdir ve kimin vekâletini haizdirler? Hükümet 
bunlara fırsat vermez ve Rusya'da da teşebbüsatta 
bulunursa belki de mazarratını önlemek imkânı hâsıl 
olur. Efendiler, Yüzbaşı Kâzım namında bir adam, 
Erzurum'a gelmiş, bendeniz de orada idim. Rusya'da 
çalışıyormuş, Türkistan'da, Buhara'da çalışmış, kim
senin haberi yok... Erzurum'dan Bayburt'a gittiği va-
-kit Bayburt'ta jandarma imiş. Ufak bir propaganda 
yapmak istemiş. Telgraf verir vermez cephe kuman
danlığına şikâyet ettik. Cephe kumandanı tahtelhıfz 
bunu aldırdı. Ben vilâyette iken bu geldi, cebinden ve
saik çıkardı, Buhara'daki bir çok hidematından bah
setti. Nişanlar çıkardı... Kimin nişanı olduğunu anla
yamadım. tşte şöyle hizmet ettim; Buhara'da şurada, 
burada... Bir çok şeyler... Ben işe hiç müdahale et
medim. Son zamanda bir vesika daha çıkardı o tah
riratta umum Türkler namına diye imzası var, imza 
koymuş; ben bunu kazara okudum; bunu okur oku
maz kalktım, nöbet şimdi bana geldi; derhal elini tut
tum : Sana vekâleti kim verdi ve kimin hesabına ça
lışıyorsun, muhabere yapıyorsun, senin Allah belânı 
versin; sen ne nam ve hesap ile hareket ediyorsun, 
dedim. Demek ki, beni takdir edersiniz dedi. Bilâ
kis, bilâkis seni takbih ederim, tel'in ederim, Allah 
belânı versin. Sen ne salâhiyetle Türkiye'ye vekâlet 
ediyorsun dedim? (Bir satır yoktur.) ... 

Efendiler bendeniz Kars'ta bulunduğum zaman ko
münistlerin ilk partisi memlekete geliyordu ve bu par
ti ile ikinci parti arasında riyaset kavgası vardı. Dok
tor Fuat Sabit ile Kars'ta ve hatta mühim yerlerde 
uzun boylu münakaşalar yaptık. Onun peşinden Mus
tafa Suphi âlâyı vâlâ ile Gümrü'ye muvasalat buyur
dular. Bendeniz de Kars'ta bulunuyordum. Bendeniz 
tacil ediyordum ki Erzurum'a geleyim : Doktor Fuat 
Sabit bir kaç avanesiyle Erzurum'a gelmiş idi. Ge

lince bir heyet gitti, sizi kabul etmiyorlar, dediler, 
memleketten kovdular. Aradan bir kaç gün geçti, ta
biî Kars'ta bulunan arkadaşlarımız da, yani oradaki 
müslümanlar da, onlara dediler ki siz memleketimizi 
48 saat zarfında terkedeceksiniz. 

Bu meyanda bir meseleden daha bahsedeceğim. 
Geçen sene bu vakitler Şark cephesindeki ordu bol-
şeviktir, deniliyordu. Biz de bunu ne üzerine söylü
yorsunuz, bir esbap üzerine mi söylüyorsunuz, diye 
soruyorduk. Bundan iki ay evvel Mustafa Suphi Er
zurum'a geldiği zaman, geleceği sıralarda biz herçi-
badabat dedik, her şeyi gözümüze aldık - zira bizim 
Erzurum'da ordudan şüphe ediyordu, din yok, milli
yet yok, istiklâl yok, ne yaşayacağız diyerek - bu
nu mülâhaza ile her şeyi gözümüze aldık. Ordu ku 
mandanlığına bir telgraf yazdık, dedik ki; Erzurum 
ordudan biraz şüphe ediyor. Çünkü Ordu, Bolşevik
liğe biraz mümaşat ediyor. Fakat herhalde biz Ordu
larımızın Bolşevik olmadığına, olmayacağına kani 
idik. iki gün sonra Şark Cephesi Kumandanlığından 
onbeş sahifelik bir telgraf geldi. Telgrafta siyaseti 
umumiyemizden uzun uzadıya bahsediliyor ve neti
cede Ordu içinde Bolşeviklik propagandası yapanları 
tardettim, Bolşeviklik eserinden Orduda hiç bir şey 
yoktur, deniliyor. Bundan emin olabilirsiniz ki Bol
şeviklik namına Orduda hiç bir şey yoktur. 

Efendiler Mustafa Suphi'nin Erzurum'a geleceği 
anlaşılması üzerine; zaten burada Dahiliye Vekâleti
nin bazı vilâyata tamimi bizi son derecede kuşkulan
dırmıştı. Çünkü herkesi hızır biliyoruz. Herkes ha
laskar bir kuvvet bekliyor. Fakat Mustafa Suphi Er
zurum'a giripte orada alkışlandıktan sonra bu müsa
mahaları yapıyorlar. Fakat bilmiyorum bu müsamaha
lar siyaseten mi, idareten mi yapılıyor? Bu müsama
haları yapıyorlar, çünkü Ruslar bizi o suretle öldüre
ceklerdi. Efendiler Erzurum ahalisi galeyana geldi, 
son derecede galeyana geliyor. Zaten orada o vakit 
Müdafaai Hukuk Heyetinin istifası, yine Bolşevikler-
le temas edilmesinden hâsıl olan infial üzerine idi. 
Tabiî orada yokluk var idi. Bu yokluğu doldurmak 
için ve çalışmak için, Müdafaai Hukuk Cemiyetini 
ihyaen aralarında içtima yaptılar ve içtimalarında 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti programı; Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti programı idi. Yal
nız üç maddelik bir program daha yapılmış : Anti 
komünist... Yani komünistliğe karşı müdafaa etmek. 
Orası o vakit o lüzumu görmüştü ve bu teşkilâttan 
Hükümetin ve polisin haberi vardı. Yani hatıra gel
mesin ki bu başka bir cemiyettir. Hayır yine müda
faai hukuktur. Efendiler halk öyle heyecana gelmişti 
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ki yedi yaşından yetmiş yaşına kadar herkes heyecanda 
idi. Halk, içlerinden yirmi kişilik bir heyet teşkil et
tiler. Heyet gitti, lâzım gelen tedabiri yaptı ve he
yeti âliyenizi de haberdar etti. Bendenizin de bazı 
telgraflarım var, onları da okunacağım.. 

? . 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Necati' 
nin komünist olduğuna dair bir malûmatım yoktur.. 

Efendiler Erzurum ahalisi lâzım gelen tedabiri it
tihaz etti ve Mustafa Suphi ve avanesi Erzurum'a 
geleceği zaman, halk dükkânlarını kapadı : Yedi ya
şından yetmiş yaşına kadar... Bunlar, evvelce Erzu
rum ahalisi bizi istikbale çıkmış diye bıyık buruyor
lardı. Fakat istasyona yaklaşınca müteessir oldular, 
biraz istirahatten sonra bunlar trenden indirildi ve 
bendenize söz verildi. Sordum : Zaten Mustafa Sup
hi'nin masebakını, Erzurum iyi tanır. Son zamanlar
da Kastamonu Valiliğinde bulunan Ali Rıza İ3eyin 
oğludur. Babası da kendisinden memnun değildir ve 
kovmuştur. Bu yirmi kişilik heyet de tabiî beraber gel
miş idi ve Kars'ta da Orduca nezaret altında bulun
duruluyordu. Bunların Rusya'ya geri gitmeleri siya-
seten muTafık görülmüyordu. Sözü bana verdiler : 
Oğlum nereden gelip nereye gidiyorsun diye söze baş
ladım, kimin namı hesabına söz söylüyorsun ve ne
sin? Dedim. Halk asabileşmişti; nümayişler yaptılar, 
bağırdılar, çağırdılar, yirmi kişilik heyet de beraber
di. Kar topu gibi bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler... 
Trene bindirip koğdular. Tabiî Trabzon'a da böyle 
gittiler. Trabzon'a kadar hiç bir köy, hiç bir kahve, 
hiç bir han bunları almadı, ekmek bile vermedi. Se
kiz dokuz gün ekmeksiz, aç ve susuz Trabzon'a ka
dar geldiler. Herhalde yollarda değirmen köşelerinde 
kaldılar. Trabzonlular da onlara ekmek vermediler. 
Trabzonlular da hazırlanmışlar, motorlarını hazırla
mışlar ... Ve Trabzon ahalisi de tezahürat yapıp De-
ğirmendere'de bekliyor. Onlar da belki daha hakaret 
görürüz diye gece geliyorlar... (Bir satır yoktur) ... 
İşte Mustafa Suphi böyle gidiyor. Kâzım, henüz Şark 
cephesindedir. Efendiler bu aralık bendenizin de bazı 
muhaberatım vardır ve telgraflarımın zapta geçmesi
ni istiyorum. Siz de bunlar hakkında biraz malûmat 
edinirsiniz. 

Efendiler Erzurum'a muvasalatımın bir kaç gün 
sonrası idi. Buradan bir telgraf aldım : 

Erzurum'da Mebus Necati Yoldaşa. 
Durak'la beraber merkezi umumimize yani komü

nist fırkasına âza olarak intihap olundunuz. Hakkı 
Behiç. 

j Erzurum'a gittikten sonra beni böyle açıktan açı-
j ğa telgrafla komünistliğe davet gücüme gitmişti. Ben

deniz o zaman şu telgrafı yazdım : 
AnkaraMa Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 

Kemal Paşadan Hakkı Behiç Beye 
Orada iken de komünizmin memleketimizde gayri 

kabili tatbik olduğu kanaatında idim. Buraya muva
salat ve halk ile temasım ve tahkikatı arnikam netice
sinde bu kanaatim daha ziyade teeyyüd etti. Dairei 
intihabiyem de buna taraftar bir fert tasavvur etmedi
ğim gibi, esasen bunun islâmiyetçe de cayi kabul bu
lunamayacağı kanaati kav i yesin deyim. ... Haber al
dım... Komünist fırkası meyamnda ismimin bulunma
masını rica ederim.) 

Tabiî bu meyanda Heyeti Âliyenize de bir tel
graf vermiştim. 

(Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine : 
Orada bir komünist fırkasının teşekkül ettiğini ve 

giyabımda yapılan intihapta propagandaya memur 
edildiğimi haber aldım. Bu meslekin Türkistan'da ve 
Azerbaycan'da husule getirdiği tahribatı nazarı dikkat
ten dûr tutmayı muhabbeti vataniye ile kabili tel'f 
görmediğimden, teklifi vakii reddederim ve muhterem 
arkadaşlarımın bu hususatı mühimmeye nazarı dik
katlerini, nazarı dikkati vatanperveranelerini celb ile 
telgrafımın Meclise arzını istirham eylerim.) 

O sırada bendeniz Kars'ta bulunuyordum. Bir bu
çuk ay sonra avdet ettim; Erzurum'a geldim. Arka 
daşlarımızdan Besim Atalay Bey; Tevfik Rüştü Bey, 
Rıza Nur Bey ve Soysallı İsmail Suphi beyler oraya 
gelmişlerdi. Mecliste, telgrafımın okunup okunmadığı
nı sordum. İsmail Suphi Bey dedi ki; okundu, size 
teminatlı cevap yazılması takarrür etmişti; hattâ o gün 
Trabzon'dan da bir telgraf vardı. Ben o gün vilâyet
ten anladım ki : Dahiliye Vekâleti vilâyata bir ta
mim yapıyor, tamiminde diyor ki; komünistlik vesi 
kasını hamil eşhas hakkında takibat yapılmasın. Buna 
da kızdım doğrusu ve şu telgrafı yazdım : (İki ay 
evvel komünizm cereyanı aleyhinde verdiğim telgraf-
nameye teminatlı cevap yazıldığını istihbar ettiğim 
halde henüz cevap alamadım; mütehayyirim. 

Bu defa da Dahiliye Vekâletine vilâyata yapılan 
tamimde komünist fırkası vesikasını hamil eşhas hak
kında tahkikat ve takibat icra edilmemesi emiri ve
rildiğini haber aldım. Şu hale nazaran mezkûr fırka
nın vesikasını hamil eşhas her türlü komünist pro
pagandasını icrada serbesttir ve demek ki mezkûr 
vesikalar haizi kıymet olup; Meclisin âli gayesine vu
sulü için lâzım olan tesanüdü efkâr, katiyen ekseriyete 
iktiran etmemiş ve Meclisi Âlinin şimdiye kadar de-
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faatle ilan eylediği hedef ve makasıdına mübayin bir 
fırkaya böyle nim bir resmiyet verilerek onun icra
at ve harekâtına nevama müzaheret edilmesi yolun
da, bir makamı resmiden vilâyata tamimen tebligat ic
rasının ne dereceye kadar doğru olduğunu takdir lâ
zımdır. Fakat halkın günbegün asabiyetinin müteza-
yid olmasına binaen ... Bunların ... takınarak müstakil 
ve sabit ve umumun mazharı kabulü olmayan ve bu-
ralarca hatalı görülen mesail hakkında tenvirat; müs-
tacelen lâzımdır. İşbu telgrafımın, halkın tercümanı 
hissiyatı olarak Büyük Millet Meclisine arziyle, Bü
yük Millet Meclisinde behemahal bir karar ittihazı 
ve umumî tefrika ve teşettüte meydan verilmemesi 
müstarhamdır.) 

Efendiler, sonra bir telgraf daha vermiştim. Ve 
Ethem'i sormuştum. Ethem'in vaziyeti ne olduğunu 
biliyordum ve o tarafa geçtiğini de biliyordum. Bu
na cevaben şu telgrafı alıyorum : 

(C. 10 Kânunusani 1336 Komünist cereyanı hak
kındaki telgrafnamenizde bir siyaset fehmü mahsu? 
oluyor. - ihtimaldir bendenizin bir siyasetim olarak 
anlaşılmış olur - Dahiliye Vekâletinin tamimi; Ko
münist fırkasının vesikasını haiz olmayan eşhas hak
kında takibat icrası şeklinde değil, belki kendisinin 
komünist olmalarından bahisle ikaı şuriş etmeleri 
muhtemel serserilerin komünistlikten bahisle, yeni te
şekkül etmiş bulunan fırkanın ... esasına mübtenidir. 
- Bendeniz de onu soruyorum. - Bu suretle Hüküme
te mensubiyeti malûm olan eşhasın, meslek hakkında 
faaliyette bulunmaları men edilecek ve binnetice sü
kunu memleket hâsıl olacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Hükümetinin, o Meclisi vü
cuda getiren esbabı siyasiyeden mülhem hututu esa-
siyesi, bir umdei hayat olarak çizilmiştir ve bütün 
millet tarafından intihab suretiyle tespit edilmiş olan 
bu hutut/-hilâfında ne bir karar, ne bir icraat vaki 
olmamıştır. Yalnız menafii âliyei vataniyeyi düşün
düklerini zannettiğim bazı arkadaşlar tarafından Halk 
Iştirakiyon Fırkası (teşkil edilmiş) ve Halk İştirakiyon 
Fırkasının usulü resmiyeye tevfikan Hükümetten is
tedikleri vesikayı ita etmemek serbest bir idarenin esa-
satına muvafık düşmezdi. Hiç bir fırka, ve mesleğin, 
hiç bir sebeple memleketin huzur ve sükûnunun ih
lâline katiyen müsaade olunmayacağına Erzurumlula
rın itimat etmesi ve emniyeti kâmile göstermesi lâ
zımdır. 

Ethem; kıtaatiyle, Yunan içindedir ve şiddetle ta
kibata devam olunmaktadır. Kariben neticesinin teb
şir edilmesi memuldur. 

17 Kânunusani 1337 İmza : Mustafa Kemal.) 
Tabiî efendim, bu telgraf - açık söyleyeyim - ne 

bendenizi tatmin etti ve ne de Erzurum halkını... 
HAŞİM BEY (Çorum) — Ne için?.. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Niçinin 
cevabı budur : Bendeniz buraya şu telgrafı yaz
dım. 

(Büyük Millet Meclisi Riyasetine; 
Komünizm cereyanları hakkında vermiş olduğum 

telgraflardan bir siyaset fehim ve mahsus olduğunu 
söylüyorsunuz. Bundan hiç bir mana istihraç edile
medi. Bendeniz de bir şey anlayamadım. Eğer bunda 
tsndenize bir siyaset atfedilmek isteniyorsa - ki bunu 
ümit edemiyorum - bunun yanlış telâkki buyunûV 
duğunu bütün mevcudiyetimle temin edebilirim. Ben
denizin ahval ve harekâtım hakkında, Mecliste bu
lunduğum zaman, bir fikir ve kanaat hâsıl etmiş ol
duğunuzu tahmin edebilirim. Ne bir fırkanın medda
hı, ne de diğer bir fırkanın zemmamıyım... işte ha
kikatini olduğu gibi görür ve söylerim ve kanatımı 
izhar ederim. Tarihî olarak yaşadığımız şu nazik 
günler ve dakikalarda amali siyasiye takip etmenin 
affedilmez en büyük bir cinayet olduğunu fehmü id
rak edenlerdenim. Maahaza Zatı devletinize samimî 
lâyetezelzel hürmetler beslerim. 

Şimdi asıl meselenin ruhunu arzedeyim : Paşa 
Hazretleri bu muhitte komünizm aleyhinde pek bü
yük bir cereyan olduğuna ve günbegün dairei şümu
lünü artırdığına katiyen itimat buyurunuz. Trabzon' 
da Erzurum'la hem efkârdır ve meseleyi ehemmiyet
le nazarı dikkate alınız.. Çünkü halk bu yeni meslek 
ile yakından temas etmiş, tahkikat ve tetkikatta bu
lunmuş, programlan okuyup hususi adamlar gönder
miş, hâsılı bütün gavamıza vakıf olmuştur. Zavallı 
Azerbaycan'ın ve Buhara'nın, Türkistan'ın, Başkırdis-
tan'ın pek elim ve acıklı vaziyetlerini hemen bilme
yen yok gibidir. Hele Şûralar programlarındaki siya
set; halkın feveranını had bir şekle sokmuştur. Bu
rada bendeniz, oldukça ehemmiyetli bir tazyik karşı
sında bulunuyorum. Her gün halkın bölük bölük mü
racaatlarına maruz kalıyoruz. Çünkü telgraflarla ve
rilen cevaplarla maatteessüf halkı tatmin edemedim. 
İhtimal meselenin ehemmiyeti anlaşılamamıştır. Şim
di ben bununla alâkadarım. Bendeniz Kars'ta bulun
duğum zaman Müdafaayı Hukuk Cemiyetinden ve 
umum halk tarafından şu günlerde yeni bir cemiye
tin teşkil ve yirmi kişiden ibaret hetî idare ve icrai-
yesinin umum halk tarafından ... Komünizm ruhunu 
aşılamak üzere Mustafa Suphi ve rüfekasmın istas-
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yona vürutlarında bilcümle halk tarafından nümayiş 
icra edilerek tard edilmelerinden Meclisin haberdar 
olup olmadığını bilmiyorum. Bendeniz maddi ve ma
nevî mesuliyetten kurtulmak için meseleyi bütün ür-
yanlığıyla Meclise arzetmeyi bir vazife, bir vecibe 
addederim. Meselenin azametini takdir ettiğim için 
bilumum muhaberatımın zapta geçirilmesini ayrıca ve 
ehemmiyetle rica ederim. Şurasını da arzederim ki, 

-Erzurum halkı Büyük Millet Meclisinin müzahara-
tiyle bu işi başarmak azmindedir. Çünkü, bu ahali, 
Büyük Millet Meclisine kırılmaz ve sarsılmaz bir azim 
ve itimatla merbuttur. Canını ve her şeyini, mukad-

—.>. 

desatını muhafaza uğrunda feda eder. Bu uğurda is
tihkarı hayat eder. Şurası da muhakkaktır ki, Erzu
rum ahalisi Ruslarla dost olmak ve hattâ müttefik 
bulunmak hususundaki menafi veya mazarratı da 
müdriktir. Ancak islâmiyetle kabili telif görülemeyen 
komünizm ruhunu imha için her ne pahasına olursa 
olsun ahdü misak etmişlerdir. Ümit ederimki bu ma
ruzatımın vatanî bir maruzat olduğuna kanaat buyu-
rulur ve bu suretle umum halkın da hissiyatına ter
cüman oluyorum. Tedabiri lâzime ittihaz buyurulsun 
efendim.) 

REİS — Vakit gecikti celseyi tatil ediyorum. 

> € K i y » •«••• 

— 35 — 




