ATATURK'UN TOPLAMAK ISTEDI~I
"MECLISI MUESSISAN"
FAIK RE~IT UNAT
Atatürk'ün, milli mücadelenin ilk günlerinde de, üstün de~erde bir kumandan oldu~u kadar, tarih ve hukukun hemen her sahas~n~~içine alan geni~~kültüriyle de mümtaz bir devlet adam~~vasfim
ta~~d~~~n~~gösteren bir çok vesikalar vard~ r. Bunlar aras~nda özel bir
önem ta~~yan~~ da hiç ~üphesiz Istanbul'un i~gali günü ak~am~~onun
taraf~ndan haz~rlanan ve ertesi sabah ~ifre ile Anadolu'daki vali ve
kumandanlarla, Müdafaa-i Hukuk te~kilat~~heyeti merkeziyelerine,
bu konudaki dü~ ünce ve teklifleri derhal bildirilmek üzere gönderilen tamimdir. Atatürk, Türkiye'nin mukadderini milletten taze
kuvvet alacak yeni bir meclisin eline teslim etmek ve bu meclise
y~ llar boyunca özlenen millet hâkimiyeti rejimine dayanan yeni bir
Türk devleti kurdurmak, bu tarihi vazifeyi yapacak olan "Kurucu
Meclisi" de en k~sa zamanda vazife ba~~na ça~~rmak istiyordu.
Atatürk bu te~ ebbüssünden büyük nutkunda ~u suretle bahsetmektedir : "Bu tedabir meyan~ nda en mühimini; salâhiyeti fevkaladeyi haiz bir meclisin Ankara'da içtima~n~~temin hususundaki
vazife-i milliye ve vataniyemize ait karar ve bu karar~ n tatbiki te~kil
eder.
Bu husustaki karar~m~z~~ ve bu karar~n sureti tatbikini gösteren
bir tebli~i, ~~g Mart ~~ gzo de yani ~stanbul i~galinden üç gü.n sonra
tamim ettim.
Bu mesele hakk~ nda iki gün kadar kumandanlarla makine ba~~nda
müdavelei efkâr ederek mütalaalar~m ald~m. Ben ilk yazd~~~m müsveddede "Meclisi Müessisan" tâbirini kullanm~~t~m. Maksad~m da toplanacak meclisin "Rejim" de~i~ tirmek salâhiyetiyle ilk anda mücehhez
bulunmas~n~~temin etmek idi. Fakat bu tabirin kullan~lmas~ndaki
maksad~~ lüzumu gibi izah edemedi~im için veyahut izah etmek
istemedi~im için halk~ n ünsiyet etmedi~i bir tâbirdir, diye Erzurum
Nutuk, 1934 bas~m~, cilt 2, S. 301-302
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ve Sivas'tan ikaz edildim. Bunun üzerine "Salâhiyeti fevkalâdeye
malik bir meclis "tâbirini kullanmakla iktifa ettim."
Nutuktaki bu izahat~~da, ilk Büyük Millet Meclisinin toplanabilmesi için yap~ lacak yeni seçim ile bu seçimde tatbik edilecek esaslara dair olan ve "Vilâyetlere ve müstakil livalara ve Kolordu Kumandanlar~na" telgrafla yap~lan 12 maddelik resmi tabligat takip etmektedir.
Atatürk'ün, baz~~yerlerden gördü~ü itirazlar üzerine "Meclisi
Müessisan" tâbirini kullanmaktan vaz geçerek "Salâhiyeti fevkalâdeye malik bir Meclis" toplam~ya te~ebbüs edi~i bir vak~ad~r. Ancak
bu büyük adam~ n tarihimizin 16 Mart 1920 gibi en buhranl~~ bir
gününde ve yan~nda hemen hiçbir ilmi mü~avir ve yard~mc~s~~
bulunmad~~~~bir zamanda, daha Amasya tamiminden ba~lamak
suretiyle kafas~nda devaml~~bir ol~unla~ma seyri takip eden "Milletin istiklâlini, milletin azim ve karariyle kurtaracak ve her türlü tesir ve murakabeden azade bulunacak bir heyeti milliyeye dayanan bir hükûmeti kuracak"
rejimi gerçekle~tirme yolunda neler dü~ünüp, neler tavsiye etti~ini
bilmek de onun devlet anlay~~~n~~ aç~klamak bak~m~ndan fevkalade
mühimdir. Bugüne kadar ne~redilmemi~~bulunan ve 17 Mart 1920
tarihini ta~~yan "Meclisi Müessisan" hakk~ndaki tamimin 2 sureti
~udur:
Atide arz olunan suretin gerek hareket esas~~ve gerek tatbikinin
tasvip edildi~ini veyahut tadili münasip olan nokat~n yar~n vakti zuhra
kadar i~'ar~ n.1 rica ederim. Ve bu muvafakati aliyyeleri al~nd~ ktan sonra
tamim edilece~i maruzdur.
Heyeti Temsiliye nam~na
Mustafa ke~nal
Istanbul Meclisi Mebusamna ve hükümeti merkeziyeye ba~ta
Ingilizler oldu~u halde kuvay~~itilâfiye taraf~ndan resmen ve cebren
vaziyed ol~marak hakimiyet ve istiklali Osmaninin haleldar edilmi~~
olmas~, devletin vaziyeti umumiyesinde esasl~~bir tebeddül vücude
getirmi~tir. Kanunu Esasimizin taht~~siyanetinde bulunmas~~ laz~m
gelen, kuvvei te~riiye, adliye ve icraiyeden ibaret o~an kuvay~~selasei
devlet bugün mevcut de~ildir. Binaenaleyh vaziyeti haz~ran~n IstanI Türk Inkilâp Tarihi Enstitüsü Ar~ivi : No. 10/1659, 2743.
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bufa rab~tas~~tamamen katedilmi~~bulunan Anadolu'da icabettirece~i tarz~~idareye ait esasat~~her milletin bu gibi zamanlarda müracaat etti~i ahvale tevfikan bir Meclisi Müessisan te~kiliyle tesbit
etmek zaruridir. Ay~n zamanda makam~~hilafet ve saltanat~n masuniyeti istiklalini ve makarr~~hilafet ve saltanat olan Istanbul'un tahedecek mücahedat~~milliyeyi Meclisi Müessisan~n mu~isini
rakabesi elzemdir. Bu meclisin ~u ahvalde ~u usule göre müstacelen
içtima~ndaki ehemmiyet dahi a~ikar oldu~undan Meclisi Millin;n i~tirakiyle Meclisi Müessisamn davetine imkan~~maddi dahi gayri mevcut
bulundu~undan berveçhi âti azan~n nihayet on be~~gün zarf~nda Ankara'da ekseriyet te~kil edecek surette içtima ettirilmesi heyetimizce
karargir olmu~tur.
Meclisi Müessisan Ankara'da içtima edecektir.
Meclisi Müessisan 'azalan cesareti medeniye, kabiliyeti fikriye, salabeti diniye ve milliye gibi evsaf~~haiz olmakla beraber yirmi
be~~ya~~ndan ekal olmamak ve sui ~öhret eshab~ndan bulunmamak
me~ruttur.
Meclisi Müessisan~n intihab~nda livalar esas ttihaz edilecektir.
Anas~n gayn müslime intihabata i~tirak ettirilmiyecektir.
Her livadan be~~aza intihap olunacakt~r.
Meclisi Müessisan~n müstacelen içtima~ndaki zaruret aray~~
umumiyei Milliyeye do~rudan do~ruya müracaat suretiyle intihabatm
icras~m mani oldu~undan intihabat Idare ve Belediye meclislerinde
temerküz eden aray~~milliyeye istinat ettirilmek tariki tercih edilir.
Binaenaleyh intihabat her liva idare ve belediye meclisleriyle Müdafaa-i
Hukuk Heyeti merkeziyeleri taraf~ndan ay~n günde ve ayn~~celsede
icra edilecektir.
Meclisi Müessisan azal~~~na her f~rka, zümre, cemiyet taraf~ndan namzet gösterilmesi caiz oldu~u gibi her ferdin bu mücahede-i
mukaddeseye fiilen i~tiraki için müstakilen namzetli~ini istedi~i mahalde ilâna hakk~~vard~r.
Intihabata her mahallin en büyük Mülkiye memuru riyaset
edecek ve selâmeti intihaptan mesul olacakt~r.
~ntihap reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile icra ve tasnifi ara
Meclisin içlerinden intihap edece~i iki zat taraf~ndan ve fakat huzuru
Mecliste ifa edilecektir.
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intil~ap neticesinde umum âza~un imza ve bizzat mühürler/ni muhtevi üç nüsha mazbata tanzim olunacak, bir nüshas~~mecliste
al~konularak di~er iki nüshas~n~n biri intihap olunan zata tevdi ve
di~eri Meclisi Müessisana irsal olunacakt~r.
Meclisi Müessisan âzalar~~Meclisce aralar~nda yaz edecekleri
usul ve nizama tevfikan muhassasat alacakt~r. Ancak azimet harcirahlar~~intihap meclislerinin masarifi zaruriye hesabiyle takdir edece~i
mikdar üzerinden mahaileri mal sand~k.lar~nca ayr~ca bir hesab~~mahsus
aç~larak tesviye °bulacakt~r.
Intihabat i~bu telgrafnamenin vusulünden itibaren nihayet
be~~gün zarf~nda ikmal olunarak âzalar tahrik ve netice isimleriyle
i~'ar edilecektir.

Büyük nutukta ne~rolunan i9 Mart tarihli tebligat ile kar~~la~t~ r~lacak olursa bu iki tamim aras~nda esasl~~farklar görülmektedir.
Ba~taki izahat k~sm~~ ~stanbuna her türlü temas~ n kesildi~i ve orada
vuku bulmu~~olan hâdisat~ n bilinmedi~i bir hava içinde yaz~ lm~~~
ve te~kil edilecek meclise ~stanbul Meclisi Mebusan~ndan gelebileceklerin i~tiraki mevzuu bahis olmam~~ , bilâkis bu cihetin imkâns~ zl~~~ na i~aret olunmu~~ve ancak 18 Mart 1918 tarihinde Meclisi Mebusan~ n "Vazife-i mebusiyetin icras~nda emniyetbah~~olacak
bir halin vukuuna kadar müzakerat~ n tehirine" karar vererek da~~ld~~~n~~ ve Meclisi Mebusan Reisi Celâleddin Arif Bey'in Ankara'ya
gelmek üzere yola ç~kt~~~n~~ ö~rendikten sonra "Da~~lm~~~olan mebusandan Ankara'ya gelebileceklerin dahi bu meclise i~tirak ettirilmesi zaruri" görülerek bu hususta 19 Mart tarihli tamime sarahat
verilmi~tir.
Bundan ba~ ka dikkati çeken ikinci fark seçilecek milletvekillerinin evsaf~n~~ tayin ve tasriheden ikinci maddede görülmektedir.
~ g~ g son Osmanl~~ Meclisi Mebusan~~seçimlerine i~tirak etmiyerek
kendilerini vatanda~l~ k vecibeleri d~~~ nda tutmu~~bulunan gayri
müslim unsurlar~ n, bu defaki seçime i~tirak ettirilmemeleri hakk~ nda
projede yer alan dördüncü maddenin de sonraki resmi metinden
tamamen ç~ kar~lm~~~oldu~u görülmektedir.

MECLISI MÜESS~~SAN

487

Esasl~~ bir fark da projede alt~nc~, ~~ g Mart tebli~inde be~inci
madde ile tesbit edilen ve bu seçim için oy verecekleri tayin eden
maddededir. Meclisi Müessisan projesi seçimi yaln~z "Idare ve Belediye Meclislerinde temerküz eden aray~~milliyeye istinat ettirmek"
görü~üne dayand~~~~halde, resmi tebli~~"Her livan~n kazalardan
celbedece~i müntehibi sanilerle merkez livas~~müntehibi sanilerinin,
liva Müdafaa-i Hukuk idare heyederiyle vilâyetler merkez heyetleri
üyelerinin de" bu seçimlere kat~lmalar~~suretiyle seçim hakk~m
kullanacaklar~ n dairesini geni~letmektedir.
Ilk tahmin olundu~u gibi, on be~~gün içinde Meclisin seçim
i~lerinin bitmesi ve Ankara'da toplanmas~~mümkün olamam~~, hattâ
de MebuAnkara'ya gelen Meclisi Mebusan Reisinin ~ o Nisan 1920
sam millete hitap eden bir tebli~~yapmas~~ve millete durumu ve
toplanacak meclisin me~ ruiyetinin dayand~~~~hukuk prensiplerini
aç~klamak üzere millete hitaben bir beyarmâme 3 ile Atatürk'ün görü~~
ve te~ebbüsüne i~ tirakini bildirmesi de gerekrni~ti. Meclis böylece,
de Istanbul Meclisi Mebusamndan kat~labilen
ancak 23 Nisan 1920
milletvekilleriyle birlikte büyük ve tarihi vazifesine ba~lam~~, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini bilfiil kurarak Türk devletinin milli hakimiyet esas~na dayanan sa~lam temeller üzerinde
istiklâlini temin için vazifesine ba~lam~~t~r.
Bu tamim, Atatürk'ün daha ilk günlerde, devlet anlay~~~~konusunda ilme dayanan görü~ ünü ve tutumunu aç~klad~~~~kadar, anayasa
hukukumuz ve Ink~ lap Tarihirniz bak~ mlar~ndan da özel bir önem
ta~~maktad~r.
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