"BIRINCI TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI"NIN
HUKUKI STATÜSÜ VE IHTILALCI KARAKTERI
TEVFIK BIYIKLIO~LU

1.
Birinci Dünya Harbini ( 9 ~~4-19 ~~8), Osmanl~~devleti için bir
yenilgi ile kapayan Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918), Türk milletine en a~~r ~artlar alt~ nda bir Kurtulu~~sava~~~ (1919-1923) yüklemi~tir. Bu sava~~ n lideri yenilmez kumandan Mustafa Kemal (18811938), kahraman~~Türk milleti ve onun ülküsünü gerçekle~tiren de
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir (23 Nisan 1920-1 ~~ A~ustos
1923).
Tarihte Convention (Konvansiyon) ihtilâl meclisi gibi benzerlerinin yan~ nda gerçekten büyük ve yap~ c~~bir meclis olarak yer alan
T. B. M. M. nin' hukuki statüsünü ve ihtilâlci karakterini incelemeye
giri~ meden önce, onun ne gibi ~artlar alt~nda ve niçin topland~~~~
bilinmelidir.
Böyle bir meclisin toplanmas~n~~gerektiren ve onu, yüklendi~i
tarihi ve milli vazifelerle kar~~~kar~~ ya getiren zaruretler nelerdir?
As~ l konuya girmeden bu noktalar üzerinde durmak yerinde olacakt~ r.
Bat~~edebiyat~ nda, ikinci Viyana bozgunu (1683) s~ralar~nda 2
ve bir az sonra 3 Osmanl~~Imparatorlu~u, Hasta Adam olarak damgalanm~~t~ r. Fakat, Osmanl~~devletinin, diplomatik münasebetlerde
Hasta Adam muamelesi görmesi K~r~m harbinden bir az önce, Rus
Çar~~I. Nikola ile Ingiliz elçisi Seymour aras~nda, 14 Ocak ve 20
~ ubat 1853 günlerinde Rusya'n~n o zamanki ba~ kendi Petersburg'ta, geçen bir konu~ ma ile ba~lar 4 .
Prof. Tar~ k Z. Tunaya, Osm. Imp. dan T. B. M. M. ne geçi~, 1956, s. 18.
Les Voyages du Marquis de Nointel, Paris, 1900, s. 356.
3 E. Driault, Devant Constantinople, Paris, 1919 S. 19 "~ark meselesinin tarihi,
H~ristiyan tepkisi kar~~s~ nda Türklerin geri geli~ lerinin tarihidir."
Zoosmanns, Zitaten der Weltliteratur, s. 65; Montesquieu, Fars mektuplar~.
4 E. Driault, La Question d'Orient; Enver Ziya Karal, Hasta Adam, Tarih
Notlar~, ülkü Bas~mevi, 1941, S. 189.
2
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Osmanl~~devleti, ikinci Viyana bozgunundan sonra, öz yata~~na
çekilmeye ba~ layan bir ta~k~ n su gibi, gerilemeye ba~lar. Art~k Osmanl~~meselesi, askeri olmaktan çok bir diplomasi problemi olmu~tur.
Bat~n~n kar~~s~ nda Osmanl~~Imparatorlu~u'nun bu gerilemesinin
sebebi, maddi zaaf~ndan ziyade, Bat~n~ n yap~s~n~~kuvvetlendiren,
onu yeni bir ya~ay~~~ve anlay~~~yoluna sokan Rönesans, Humanism,
din islahat~, ayd~nlanma ve uyan~~~hareketlerine, k~ saca yeni Bat~~
ya~ay~~~düzenine, taassub ve cehalet yüzünden uzak kalmas~d~ r. Ne
XVIII. yüzy~ ldan bu yana giri~ ilen askeri yenilikler, ne Tanzimat
ve ~slahat, ne 1876 birinci, ne de 1908 ikinci me~rutiyet, Osmanl~~Imparatorlu~u'nu kurtarabilmi~ tir. Afrika'da Cezair'den (1830) sonra
M~s~ r (1841) ve Garp Trablus denilen bugünkü Libya (
) kaybedilmi~ tir. Devlet, Balkan harpleriyle de (1912-1913), Avrupa'da Meriç'e kadar çekilmi~ tir. Birinci Dünya harbi ba~lar~nda, Osmanl~~
devleti, Anadolu, ~rak, Suriye, Filistin ve Arap yar~madas~ndan
ibarettir.
Bununla beraber, Avrupa emperyalizm ve kapitalizmi, yar~~
sömürge haline soktu~u Osmanl~~devletiyle birlikte, Do~u Trakya,
Istanbul ve Anadolu'ya s~~~ nan Türk milletini de yok etmek ve bu Türk
topraklar~n~~parçalamak amac~ n~~gütmektedir.

Osmanl~~devletine, son yumru~u, Türkiye'yi merkez devletleri saf~nda (2 A~ustos 1914) ve vakitsiz harbe sokan (29 Ekim 1914
Karadeniz hareketi) litihad ve Terakki Komitesi indirmi~tir.
Itilâf devletleri, daha harb içinde, Osmanl~~devletinin yaln~z
Arap k~s~mlar~n~n de~il, ayn~~zamanda Türk olan Anadolu'nun ve
Bo~azlar~ n, kendi aralar~ nda payla~~lmas~n~~ sa~layan tek tarafl~~
gizli andla~ malar ve anla~ malar yapt~lar 5. Ba~ kumandan vekili Enver
Pa~a'n~ n, harbi, amatörce, Osmanl~~devlet ve ordusunun takati d~~~nda, her türlü ak~ l ve mant~ k kaidelerine ayk~r~~ olarak romantik
bir tarzda idare etmesi, Türk milletine çok pahal~ya mal olmu~~ve
Türk ordusunu çok y~pratm~~ t~. 1917 Rus Ihtirdli, Kuzey do~udaki
bask~y~~kald~ rmakla beraber mukadder felaketi ancak k~sa bir süre
5

Tevfik B~y~ kl~o~lu, Atatürk Anadolu'da, 1 959, s• 40-4 1.
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için geriletebilmi~tir. Osmanl~~devleti Türk ordusunun Çanakkale'de, denizde (18 Mart 1915) ve Karada (25 Nisan 1915-8/9 Ocak
1916) çok üstün kuvvetlere kar~~~kazand~~~~zaferlere ve di~er sava~~
cephelerindeki ba~ar~l~~savunmalara ra~men müttefikleriyle birlikte
yenilmi~~ve pek a~~r ~artlarla bir mütareke yapm~~t~ r (30 Ekim 1918).
Birinci dünya harbine son vermi~~olan Mondros mütarekesi,
ayn~~zamanda 600 y~ll~k Osmanl~~devletini de ortadan kald~rm~~~
bulunuyordu.
Mütareke gününde, daha sonra, Erzurum ve Sivas kongreleri ile
Millz Misak'da, MiIU Hudud olarak kabul edilen ve içinde ço~unlukla
Türklerin ya~ad~~~~topraklar Türk ordusunun elinde idi. Mütarekenamenin 7 inci maddesi, mütarekename ile i~gali kabul edilmi~~olan
yerler d~~~ nda hemen bütün Türk topraklar~n~n i~gal edilmesine
aç~k kap~~b~rak~yordu.
Itilaf devletleri, Türkiye'nin can damar~~ve Avrupa-Asya aras~ndaki kara ve deniz yollar~n~n kav~a~~~Bo~azlar'dan (6-15 Kas~m
1918) ba~ ka, mütarekenameye ayk~r~~olarak dünya hakimiyetinin
merkezi Istanbul'u (13 Kas~ m 1918), Adana (9 Kas~m-26 Aral~ k 1918)
ve Musul (8-30 Kas~ m 1918) vilâyetlerini, Urfa (24 Mart 1919Ingilizler, 30 Ekim 1919 Frans~zlar), Mara~~(22 ~ubat 1919 Ingilizler,
2 2 Kas~m 1919 Frans~ zlar), Anteb'i (I Ocak 1919 Ingilizler, 25 Ekim
1919 Frans~zlar), Konya'y~~(24 Nisan 1919 bir Italyan taburu), Karadeniz k~y~lar~ nda Zonguldak (8 Mart 1919) ve Ere~li'yi (8 Haziran 1920 Frans~zlar), Samsun (9 Mart 1919) ve Merzifon'u (30
Mart 1919 Ingilizler) i~gal ettiler. Bundan ba~ ka, bütün Türk demiryollar~na, muhabere vas~talar~ na el koyduklar~~gibi Istanbul'daki Osmanl~~hükümetini de kontrollerine ald~lar.
Do~u Trakya ile geni~~Anadolu'ya da~~lm~~~olan Osmanl~~ordusu
da 42 bin ki~iye indirilmi~~ve bu zay~f birlikler için ayr~lanlardan
ba~ ka, bütün silah ve cephanesi bil:af kontrolünde depolanm~~ t~.
Bu durumda, yaln~z Lloyd George, Wilson ve Clemanceau'nun
bulundu~u müttefikler meclisinin 6-11 May~s 1919 kararlar~ 6 ve
itilaf devletlerinin fiili yard~miyle Izmir ve civar~~Yunan ordusuna
i~gal ettirildi (15 May~s 1919).
6 R. Davison, Mondros'dan Lozan'a Türk diplomasisi, s. 175. Elaine Diana
Smith, Kemalist hareketin kaynaklar~~ve Büyük Millet Meclisi hükümeti, 1959, S. 8.
Prof. .p.schke, Mitteilungen, Yunanl~lar~n ~zmir ç~karmas~ , s. 52-55.
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Itilaf devletleri yukar~da sözü geçen mütarekenameye bir tecavüz te~kil eden i~galleri yaparlarken Osmanl~~devleti taraf~ndan fiili
mukavemet ~öyle dursun ciddi bir güçlük bile görmemi~lerdir. Bundan ba~ka, Do~u Anadolu vilâyetlerinin Ermenilere b~rak~lmas~~ için
içeride ve d~~ar~ da zehirli propaganda ve haz~ rl~ klar korkunç bir
~ekil alm~~t~.
Izmir'e yap~lan Yunan ç~ karmas~~ve Kilikya'da Frans~z ilerlemesi ve tecavüzleri, bir az sonra, buralarda Mahalli halk mukavemet
hareketi do~mas~na yol açm~~t~ r.
Padi~ah-halife ve Osmanl~~hükümeti bu tecavüzl er kar~~s~ nda bile,
hayat ve rahatlar~n~~kurtarmaktan ba~ka bir ~ey dü~ünmüyorlard~.
Türk halk~, karanl~k, müphemiyet ve ~a~k~nl~k içinde kadere bel
ba'~lamaktan ba~ka bir ~ey dü~ünecek halde de~ildi. Felaketi anlamaga ba~layan baz~~ ayd~ nlar, muhitlerine ve o zamanki ~artlara göre,
kurtulu~~çarelerine ba~~vurmaktan geri kalm~yorlard~~7 . Mütarekeden
sonraki ttil.f tecavüzleri ve Trakya, Do~u Anadolu, Kilikya ve ~zmir
mukadderat~~hakk~nda bar~~~konferans~n~n dü~ünceleri halk aras~nda
mahalli Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmas~ na yol açm~~t~r.
Bununla beraber bu cemiyetler aras~ nda, ilk zamanlarda, hiçbir
ba~lant~~ ve mü~ terek bir yönetim yoktu 8.
~ç huzur ve asayi~i bile koruyam~ yacak bir duruma dü~ürülmü~~
olan Türk Ordusu sava~~k~ymetini kaybetmi~~kadrolardan ibaretti.
Bununla beraber, Italyan, Balkan ve Birinci Dünya harblerinin tecrübeleri içinde yu~urulmu~~olan Türk ordusu, mütareke devrinde,
siyaset alan~ nda en çok güvenilecek bir unsurdu. Kumandanlar ve
subaylar yorgun olmakla beraber, vatan~ n parçaland~~~n~~görmekten
içleri kan a~larken kurtulu~~çaresi aramaktan da geri kalm~ yorlard~.
Yak~ n Türk tarihinde görüldü~ü gibi, Kurtulu~~dâvas~' m, ilk a~~zda,
yine Türk ordusunun yüklenmesinden ba~ka ç~kar bir yol yoktu.
Ordu Subay~, XIX. yüzy~ ldan beri, Türkiye'de, en çok bat~l~ la~m~~~
bir unsurdu. Memleketi kurtarabilecek bir ba~, bir kumandan bulundu~u takdirde, ordu, vatan ve istiklal u~urunda, yeniden silaha sar~labilir, müttefiklere ve gerekirse Osmanl~~hükümetine kar~~~da mücaK. Atatürk, N. C. I, 1950, s. 2-6.
Prof. Tar~ k Z. Tunaya, Türkiye'de siyasi partiler, 1952, s. 472-514.
C.H.P. 25 itici y~l (1923-1948), Ulus Bas~ mevi, 1948, S. 5. Bu eserin tarih k~sm~n~~ Prof. Enver Ziya Karal yazm~~t~r.
7

8

BIRINCI TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI

641

dele edebilirdi. Memleketin u~rad~~~~felakete ve silâhs~zland~r~lm~~~
olmas~na ra~men ordu, disiplinini ve emir ve kumandaya ba~l~l~~~n~~
koruyabilmi~ti.
Istanbul'da, müttefikler Osmanl~~hükümetini, serbest hareket
etmekten ahkoyacak kadar kuvvetli idiler. Fakat, Orta ve Do~u Anadolu'da, fiili kontrol elde edecek durumda de~il:erdi.
Anadolu'da, Itilâf kontrolü Istanbul - Adana demiryolunun
bat~s~ndaki bölgeye münhas~r gibiydi.
Orta ve Doku Anadolu'da, fiill kontrol, her türlü güçlüklere ra~men,
6 Türk kolordusunun (XV, III, XIII, XII, XX ve XIV. kolordular) elinde idi. Bu bölgelerde, ~tilâf kontrol subaylar~ndan ba~ka,
silahl~~~ tilâf kuvvetleri yoktu. Kuzeyden deniz, di~er üç taraftan sarp
s~ra da~larla çevrili olan bu geni~~saha, tarih boyunca, bir çok devletlerin nisbi bir güvenlik içinde kurulmas~na ve ya~amas~na imkân
verdi~i bilinen bir gerçektir. ~imdi de, her türlü, Türk mukavemet
hareketlerine emniyetli bir üs olabilecek ~artlar~~haizdi.
Do~u Trakya'da ise, demiryolunu tutan bir Yunan taburu, bu
bölgede, I. kolordumuz için ciddi bir engel de~ildi g.
Müdafaai Hukuk Cemiyetleri aras~nda oldu~u gibi, Trakya ve
Anadolu'daki Türk kuvvetlerinin tümünü, belli bir milli gayeye do~ru yönetecek azimli ve güvenilir bir kumandan yoktu. I~gal alt~ndaki
Osmanl~~genel kurmay~n~ n bütün gayreti, Anadolu'daki birliklerle
depolardaki silah ve cephaneyi ~tilâf makamlar~na teslim hususunda
güçlük ç~karmak ve askeri kadrolar~~korumaktan ileri gidemiyordu.
O zaman için bu kadar~~bile bir ba~ar~~say~lmal~d~r.

1919 y~l~~ba~lar~nda, memleketin u~rad~~~~çe~itli tecavüz ve hakaretler, özel olarak Yunanl~lar~!' ~zmir'i i~gal etmeleri, Istanbul
mitingleriyle harekete geçen Türk gençliginin 10, Türk ordusunun
ve bütün Türk milletinin sabr~n' tüketmi~ti. Sinirler, son haddine
kadar gerilu~i~ti. Herkes, bir kurtar~c~, bir lider, bir kahraman ar~yordu. Ünlü bir tarihçi bu durumu çok önceden sezmi~ti :
. Prof. D. Rustow, World Politics, ig5g, The Army and the Founding of the
Republic, (Türk ordusu ve Cumhuriyetin kurulu~u); Tevfik B~y~kl~o~lu, Trakya'da
Milli Mücadele C. I, 1955, s. 209-378.
10 Halide Edip, Türkün ate~le imtihan~.
~mon C. XXIV, P. 41
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"—Türklerin, sade, kanaatli , dürüst insan olarak aslanlar gibi dövü~tükleri iyi günlere tekrar kavu~acaklar~na inananlar vard~ r. Türk milletinde,
hdlâ bunu yapacak cevher ve faziletler bulunmaktad~r. Fakat, liderleri nerededirler ? Milleti, bu kurtulu~~yoluna götürecek bu kahraman f ~k~ncaya kadar
böyle bir uyan~~~ve dirili~ten bahsetmek bir hayaldir."
Beklenilen kahraman, Mustafa Kemal'den ba~kas~~olamazd~~12•
1908 ihtilâlini, on y~ l içinde, parlâmanter me~rutiyetten partizan
ve ~ahsi diktatörlü~e çeviren ittihad ve Terakki idaresi'ni be~enmeyenler
aras~nda en tan~nm~~~asker Mustafa Kemal'di. Anburnu ve Anafartalardaki parlak kumandanl~~~ , Filistin, Suriye çekilmesindeki hizmetleriyle, Mustafa Kemal, mütarekeden sonra, Milli ~stikMl hareketi
için rakipsiz bir lider olarak görünüyordu. 1919'da, hiç bir kumandan, onun kadar sevgi, güven ve ~öhret kazanmam~~t~. Mustafa Kemal'in 9 uncu ordu müfetti~li~ine tayin olunmas~n~~(30 Nisan 1919)13
ordu, memleket, iç ferahl~~~~ve büyük ümitlerle kar~~lam~~t~r. O,
daha, Istanbul'dan ayr~ lmadan önce Milli hâkimiyete dayanan kay~ts~z
ve ~arts~ z müstakil bir Türk devleti kurma& karar vermi~ ti. Ona göre, o
vakit, Osmanl~~devletinin temelleri çökmü~, ömrü tamam olmu~ tu.
Padi~ah, halife medlûlu kalmam~~~bo~~laflard~~". 19 May~s 1919'da
Samsun'da bu görevine ba~ layan 9 uncu ordu müfetti~ i Mustafa
Kemal Pa~a'n~ n idaresinde yirmi gün (19 May~s-8 Haziran 1919)
içinde, görünü~te bir askeri ayaklanma olarak ba~layan Milli hareket,
onun askerlikten ayr~lmas~ ndan sonra (8 Temmuz 1919) Erzurum
kongresiyle (23 Temmuz — 7 A~ustos 1919) ilk halk te~kilât~n~~ kurmu~tur 15 .
Do~u Anadolu, milli mukavemetin ba~lang~ç sahas~~olmak için
çok kolayl~klar~~olan bir bölge idi. En güvenilir Türk silahl~~kuvvetleri
(Dört Tümen) orada duruma hakimdiler. Kar~~lar~ nda, zay~f men~evik ve Bat~~tarafl~s~~zay~f Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinden ba~ka
bir dü~ man kuvveti yoktu. Mütareke ile bo~alt~lan Kars, Ardahan
ve Batum'da yerli Türk ~dra hükümetleri bu bölge ile Do~u Anadolu
°I Stanley-Lane Poole, The Story of the Nations, Turkey, 1903, s. 365.
la Tevfik B~y~kl~o~lu, Atatürk Anadolu'da, 1959, S. 27, 32, 37-64; R. Davison,
Mondros'tan Lozan'a Türk diplomasisi, S. 173.
13 Harb Vesik. Dergisi, say~~ ~, 1952.
14 K. Atatürk, N., C. I, s. 12. 1 950.
15 K. Atatürk, N. C. I, s. 64-71. F. R. Unat, Ta. V. C. I, Say~~ 2'den ayr~~
bas~m, A. v. R. M. H. C. Kurulu~ una ait vesikalar, II.
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aras~nda bir ba~lant~~sa~l~yorlard~. Kemalist ihtilalin ilk prensiplerini
ve ideolojisini tesbit eden Do~u Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, bir
ay sonra yerini, bütün memleket davas~n~~benimseyen Sivas kongresiyle (4-11 Eylül 1919) kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'ne b~rakm~~t~r 16. Kongreden sonra, bu cemiyetin kabul
etti~i esaslar~~yürütmekle görevlendirdi~i Mustafa Kemal'in reisli~indeki Temsil heyeti 17 , fiili bir hükumet olarak milli idareyi eline
alm~~t~. Bu heyetin Sivas ve Ankara'da geçen yedi ayl~k bir faaliyet
süresi içinde milli hayat~m~z~~ ilgilendiren ba~l~ca olaylar (Damat
Ferid hükümetinin dü~ürülmesi, Ali R~za Pa~a kabinesinin Istanbul'da iktidara geli~i, Amasya mülakat~, son Osmanl~~mebuslar meclisinin Istanbul'da toplanmas~~ve bu mecliste milli misakm kabulü),
milli hareketin kuvvetini ve bu hareketin bütün milletçe benimsendi~ini gösteren ba~ar~lard~r. Bu olaylar~ n en önemlisi, son Osmanl~~
meclisi için yap~lan 6 ~nc~~genel seçimi ezici ço~unlukla AN. V. R. M.
H. C. nin kazanmas~d~r. Bu sonuç, Anadolu milli hareketini fiililikten kurtarm~~t~r. Bu bak~mdan, resmi Istanbul, Padi~ah, Hürriyet
ve Itilaf partisiyle Itilaf mümessilleri bu meclisin dü~man~~kesilmi~lerdir ". Osmanl~~Ayan meclisinin görü~ü "Tenilmi~~olan Osmanl~~
devletinin muzaffer itil4f devletlerinin arzular~na boyun eymesi zaruretine
dayanmaktad~r. Bunlar aras~ndan Damad Ferit:
"insanl~~~n eski kanunudur. renilenler, galiplerin arzular~na boyun
e~mek zorundad~rlar" diyordu.
Itilâf devletlerinin, Istanbul'daki durumlar~n~~ve itibarlar~n~~
sarsmaya ba~layan bu milli ba~ar~lar, dü~manlar~m~z~~daha a~~r ve
sert tedbirler yoluna götürmü~ tü. Onlarca, Türk milletini ürkütecek
tedbirlerin ba~~ nda, Istanbul'un, Itilaf kuvvetlerince resmen i~gali
(16 Mart 1920) ve Mebuslar meclisinin tecavüze u~ramas~~geliyordu.
Her türlü insan haklar~na ayk~r~~olan bu barbarca hareket kar~~s~nda,
Istanbul meclisinin, umumt oturumlar~n tehirine karar vermesi ( ~~8 Mart
1920), Mustafa Kemal'e, Anadolu'ya geçti~i ilk günlerden beri dü~ündü~ü Yeni Türk Devleti'ni kurmak imkan~n~~veriyordu. Istanbul'un
resmen i~ gali, Mustafa Kemal'e göre, Osmanl~~Imparatorlu~u'na
K. Atatürk, N. C. I, s. 83-168.
F. R. Unat Ta. V. C. I, Say~~~ 'den ayr~~bas~m, A. V. R. M. H. C. nin kurulu~una ait vesikalar, s. 6.
18 Prof. Tar~k Z. Tunaya, Osm. Imp. T. B. M. M. H. geçi~, s. 18; C. H. P.,
25 inci y~l, s. 5.
18
17
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fiilen de, son vermi~tir. Mustafa Kemal, bu maksatla Ankara'da, saliihiyet-i fevkal~ldeye malik bir meclisi, devlet i~lerini yürütmek ve murakabe
etmek üzere vazifeye ça~~rd~~°. Istanbul'un i~gali üzerine, Mustafa
Kemal'in Anadolu'da ald~~~~ilk tedbirlerden ürken Istanbul hükümeti, önce Ankara'ya dört ki~ilik (Yusuf Kemal, Doktor R~za Nur,
Eski~ehirli Abdullah Azmi ve Konyal~~Vehbi hocalar) bir heyet-i
~zasiha gönderdi. Bu heyetin Ankara'ya kat~ld~~~~ve hiçbir i~~göremedi~i anla~~l~ nca daha ~iddetli vas~talarla, fetvalar ve hil4fet ordusu ile
milli hareketi bast~rma~a kalk~~t~.
Istanbul'un resmen i~gali, Mustafa Kemal'e, milli mücadeleyi,
Padi~ah ad~na da yürütmek imkan~n~~veriyordu. Padi~ah~n millet
aleyhindeki bütün davran~~~ve beyannameleri, dü~man bask~siyle ona
zorla yapt~~r~lm~~~gibi gösterildi. Ankara'n~n, bilhassa, 1920 de verdi~i
bütün emirler ve ald~~~~kararlar Padi~aha sadakat ve müslümanl~k duygulariyle birlikte milliyetçi Türk damgas~n~~da ta~~maktad~r. Mustafa Kemal,
bir az yukar~ da sözü geçen beyannamesinde ( 9 Mart 1919) bu meclise
"Kurucu Meclis" diyecekti. Fakat, ilk günden, fikirleri ürkütmemek
için ad~na fevkaldde saMhiyetli meclis demi~ti ki bu da, gütte~ü amac~~
sa~l~yordu. Meclisin 23 Nisan 1920'de aç~laca~~n~~bildiren 21 Nisan
1920 tarihli beyannamede Mustafa Kemal, yeni meclisin, Vatan~n
hildfet ve saltanat makam~n~n kurtar~lmas~' n~~sa~lamak gibi hayati
vazifeleri yapaca~~n~~aç~klam~~t~~2°.
Yeni meclisi davet etti~i s~ralarda, iç durum çok gergin ve tehlikeliydi. Istanbul'da, yeniden i~~ba~ma getirilen 4 üncü damat Ferid
hükümeti (5 Nisan 1920) i~gal kuvvetleriyle birle~erek Ankara'ya
dü~man muamelesi yapma~a ba~lam~~t~. Istanbul, Ankara'da toplanacak meclisin fiili oldu~unu ilân etmek ve toplanmas~na mâni olmak gayretiyle, Osmanl~~Mebuslar meclisinin, dört ay içinde, yeniden seçim yap~ larak toplanmak üzere, fesih iradesini de ç~karm~~t~~
Nisan 1920). Dü~manlar, Ankara'y~~yenebilmek için Din ve ~eriate dayan~yorlar ve Mustafa Kemal'le arkada~lar~n~ , fetvalarla, dsi
ilân ediyorlard~. Böylece, din ve ~eriat, halife ve Damad Ferid'in elinde, Ingilizlerle Yunanhlar~n yarar~na, milli mukavemeti bo~mak
için Alet ediliyordu. istanbul'un ç~kard~~~~ uydurma fetvalara kar~~,
" K. Atatürk, N., C. I, S. 421; Prof. Tar~ k Z. Tunaya, Osmanl~~Imparatorlu~undan T. B. M. Meclisine geçi~~s. 2-5. C. H. P., 25 inci y~l, s. 5.
.
1° Atatürk, N. C. I, s. 431.
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Anadolu ulemas~~ da, isnadlar~~yalanlayan kar~~~fetvalar yay~nlam~~lard~r. Bu suretle de, Ankara ile Istanbul aras~nda ~iddetli bir bo~u~ma, ölüm-dirim kavgas~~bütün h~ziyle ba~lam~~~oluyordu.
Mustafa Kemal, Ankara'da, yeni meclisin bir an önce aç~lmasiyle u~ra~~rken, Istanbul fetvalariyle Anadolu'da patlayan iç ayaklanmalar, özel olarak Anzavur' un ve hilâfet ordusunun yaratt~~~~buhranlar,
havay~~ çok a~~rla~t~r~yordu. Bat~~Anadolu'daki milli cephemizin
arkas~nda, Gönen ve daha sonra Izmit bölgesinde harekete geçen
Anzavur :
"Yunanl~lar, bizim dostumuzdur, onlara silâh çekmek küfürdür" diyordu 21. Anzavur'u, ilk defa, Gönen'de yenen Çerkes Edhem müfrezesi de Adapazar~'na yöneltildi. Ayr~ca ele geçen baz~~muvazzaf
ve milli kuvvetler de buraya gönderildi. Adapazar~'ndan Bolu ve
Gerede'ye kadar uzanan, Ankara'n~n kuzeyindeki bütün bölge isyan
kayn~yordu. Bütün Bat~~cephesi gerileri bir sava~~cephesi halinde,
bir hercü merc içinde idi.
Bütün ümitler, Ankara'da, ve bütün i~leri yürüten Temsil Heyeti
karargâh~nda, aç~kças~~Mustafa Kemal'de idi. Onun, bu ümitsizlik
ve karga~al~ k içinde:
"Behemehal, Yunanl~lar~~denize dökece~i z" demesi, herkese kuvvet
veriyordu.
Meclis toplanmadan önce Ankara, insana bir bo~luk, bir çöl duygusu
veriyordu. Görünürde, bir ordu da yoktu. Bu yokluk, her ~eyi bozabilirdi. Mustafa Kemal, bu çölden, bu çözüntüden hayat f~~ k~ rtmak
için çal~~~yor, bu bo~~görünen sahan~n dolu oldu~unu söylüyor.
"Çöl san~lan bu âlemde, sakl~~gür bir hayat vard~r. O hayat, Türk milletindedir. Eksik olan te~kilâtt~r. Biz, onun üzerindeyiz" , diyordu. Mustafa Kemal, Ankara'n~n, o s~ralardaki insan~~korkutan bo~lu~una ve felâketli
çözüntüye kendi ~ahsiyetiyle, büyüklük ve heybet veren büyük insand~. S~rt~nda avc~~elbisesi, etraf~nda yaln~z bir iki arkada~~~vard~. Meclis
aç~lmadan önce ve hattâ aç~ld~ktan sonra onun mümtaz ~ahsiyeti
olmasayd~, ortadaki peri~an hayat levhas~, insanlar~~ümitsizlikten
ç~ld~rtmaya yeterdi. O, bir kaç maiyetiyle Ankara'n~n Çubuk çay~na
bakan bir küçük tepedeki Ziraat Okulunda, ümitli bir varl~k olarak
ya~~yor ve etraf~ndakilere bir mesih, bir peygamber, bir kurtar~c~~gibi,
21

Yunus Nadi, Birinci Millet Meclisi, Sel yay~nlar~.
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gelecek günler için ümit ve kuvvet a~~llyordu. Kuvvetsizlikten, milli
cepheler için kaygulananlara, o, ~unlar~~söylüyordu:
—"Bu cephelerin i~lerini, orada çözmek mümkün de~ildir. Ayd~n, Manisa
ve bütün Yunan cephesi ve di~er cepheler, memleket ve vatan cephesidir. Bu
cephelerin gerçek kavramlar: anla~~ld~~~~gün, kar~~lar~ndaki dü~man cephelerinin y~k~lmas~~mukadderdir. Bütün prensiplerimizi ifade eden millf misak~m~z~, istikl~llimizi, vatan~ n son kayan üzerinde savunaca~~z ve eminim ki
ölmiyece~iz ve memleketi kurtaraca~~z." 22
Yeni Meclis ve ordu hakk~nda da ~öyle dü~ünüyordu:
—"~imdi, her i~~me~ru olmal~d~r. Millet i~lerinde me~ruiyet, ancak millf
kararlara, milletin temayüllerine dayanmakla elde edilir. Türk milleti, esaret
ve zilleti kabul etmez. Millet tehlikeyi aç~kça görünce en do~ru karar~~verecektir. Meclis, nazariye de~il, bir gerçektir. Gerçeklerin en biiyü~üdür. Önce
meclis, sonra ordu! milletin azim ve karar~~yüzbinlerce insan, milyonlarca
para demek olan orduyu yaratacakt~ r."
Olaylar, Mustafa Kemal'in hakl~~oldu~unu göstermi~tir.
Anadolu'da, büyük ölçüde ba~ar~l~~askeri hareketler, ancak,
Ankara'da sivil hüld~met müesseseleri kurulduktan sonra yap~lambilmi~tir. Bu da, meclisin kurtulu~~sava~~m~zdaki müstesna rolünü belirten en kuvvetli bir delildir.
O s~ralarda, bir Ingiliz gazetesinde ç~kan Sopa siyaseti ba~l~kl~~
bir yaz~y~~okuyan Mustafa Kemal ~öyle ba~~rm~~t~ :
—"Bizim de, kendileri kadar, medeni oldu~umuzu anlad~klan gün, bize,
ba~~e~eceklerdir. En son insana kadar, onlar~n m~deniyetlerini ba~lar~nda parçalamak için can verece~iz." ". Bütün ~ark~n, Mustafa Kemal'in bu sözleriyle ve sesiyle konu~tu~u duyuluyordu.
Mustafa Kemal, Millet Meclisinin Ankara'da biran önce, toplanmas~~için yap~lmakta olan seçimleri takip ediyor, bir taraftan da
Istanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelmek üzere yolda bulunan Istanbul meclisi mebuslar~n~n durumlariyle ilgileniyordu.
Seçimler, bütün Anadolu'da ~evk ve heyecanla yap~l~rken baz~~
yerlerde ", hattâ bir iki kolordu kumandanliklar~ nda tereddütler
22 Yunus Nadi, Ankara'n~n Ilk günleri, Sel yay~nlar~, 1957.
" Halide Edib, Türkün Ate~le imtihan,. s. m~ .
" K. Atatürk, N., C. I, s. 427.
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ve ayr~l~klar belirmi~ti. Konya, yeni bir seçim yapmakta a~~r davramyordu. Band~ rma'daki XIV. Kolordu kumandan~~ise, Konya'daki
XII. Kolordu ve Bal~ kesir'deki 61 inci tümen ve milli heyetle mutab~k oldu~unu iddia ederek 22 Mart 192o'de Mustafa Kemal
Pa~a'ya ~öyle yaz~yordu:
—"Tekmil Anadolu'da, mülke ve askeri bütün icra kuvvetlerinin üstünde,
fevkaldde saldhiyet tesis ve deruhte ederek bir çe~it ikinci bir hükûmet ~ekli
ihdas~na te~ebbüs etmek ve sükûnet halindeki zay~f ~tildf kuvvetlerine kar~~~
muntazam kuvvetlerle tecavüzde bulunarak yeniden bir harb açmak kanuna ve
duruma uygun de~ildir."
Mustafa Kemal, her vakit oldu~u gibi bu durumda da so~ukkanl~~davrand~. Bu dü~üncede olanlar~~Ankara'ya getirterek onlarla
aç~kça görü~tü. Gelenler Mustafa Kemal'in istedi~i seçimi yapmak
karariyle i~lerinin ba~~na döndüler.
O, Nisan ba~lar~ nda, Ankara'ya gelmeye ba~layan Istanbul
meclisinin mebusIariyle uzun uzad~ya konu~uyor, dikkatle fikirlerini
anlama~a ve daha çok kendi dü~üncelerini onlara telkin etmeye çal~~~yordu. Bir yandan da, yeni meclisi aç~~~nutkunu haz~rl~yor ve yeni
devletin Anayasas~~üzerinde bile baz~~çal~~malarda bulunuyordu.
Bu konu~malar aras~nda yeni meclisin ad~~konmu~tu: Türkiye Büyük
Millet Meclisi.
Yeni meclis, önce dü~ünüldü~ü gibi, 22 Nisan 1920 per~embe
yerine, halk~ n temayülü gözönünde tutularak, bu olaya dini bir renk
ve kutsalhk vermek mülâhazasiyle 23 Nisan 1920 Cuma günü parlak
dini merasimle aç~ld~.
Ankara'ya ilk gelenler aras~ nda bulunan son Osmanl~~Mebuslar
Meclisi reisi Celâleddin Arif Bey, kendini hâlâ yeni millet meclisinin
de reisi say~yordu. Onun dü~ üncesine göre, Ankara meclisi, Istanbul'dakinin bir devam~~olacak, kendisi de bir devre için onun reisi olacakt~. Bu görü~ , yeni meclisin karakteri problemini ortaya at~yordu.
E~er, Celâleddin Arif'in istedi~i yap~lsayd~, yeni meclis ve yeni rejim
daha do~madan ölmü~~olacakt~. Bu güçlük, Mustafa Kemal'in, son
Osmanl~~meclisine reis seçilmemi~~olmas~ndan ileri geliyordu 25 .
25 K. Atatürk, N., C. I, s. 424-427; Yunus Nadi, Ankara'n~n ilk günleri,
Birinci Millet Meclisi. Halide Edip, Türkün ate~le imtihan~.

648

TEVFIK BIYIKLIO~LU

Iv.
Yeni meclis nas~l bir meclis olacakt~ ?
Milletin ve kemalist ihtilalin yaratmak istedi~i yeni yap~n~n
karakteri bu soruya verilecek cevapta gizli idi. Mustafa Kemal, bunu,
Anadolu'ya ayak bast~~~~günlerden ba~layarak dü~ünmeye ba~lam~~~
ve buna kendi içinden cevap vermi~ti. Yeni meclisin vazifesi, memleketin içine dü~tü~ü felaketle izah olunabilirdi. Aç~~~nutkunda da
belirtti~i gibi "Vatan~n yok olmak tehlikesinden kurtar~lmas~~için, millet,
kendi mukadderat~n~~eline alm~~~bulunuyordu" 2 4. Da~~t~lan Osmanl~~meclisinin reisi Celaleddin Arif Beye göre "Yeni meclis, yeni üyelerin de katilmanYle Istanbul' dakinin bir devam~~olmal~d~r." Böyle olunca da, tarihe kar~~m~~~olan Osmanl~~devletini, Ankara'da toplanacak yeni meclisle
ya~atmak gibi sakat bir dava güdülmü~~olacakt~. Gerçekte, Ankara
meclisiyle Anadolu'da yeni bir Türk devleti do~uyordu. Mustafa Kemal,
meclisin aç~l~~~ndan önce, Istanbul'dan gelen mebuslarla yapt~~~~
hususi konu~malarda bile, bu konu üzerinde fazla durulmasm~, bu
problemin vakitsiz tart~~~lmas~ndan, ala~mazl~k ç~kmas~n~~uygun
bulmuyordu. As~l, ilk i~~olarak yeni meclisin nas~l olaca~~~proleminin
çözülmesi gerekiyordu. Yukar~da temas edildi~i gibi, ad~na, daha
toplanmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi denilen yeni meclis,
millete izafetle memleketin en büyük ve tek hakimi olmal~yd~.
Bu bak~mdan, yeni meclisin fevkaMde sald4yet'li olarak seçilmi~~
olmas~, karakterinin de en büyük sembolü idi. Ihtilal kuruculu~unu
da üzerine almas~~gerekiyordu. Iki seçimle gelen mebuslarda ço~unlu~un yeni seçilenlerde olmas~~(tstanburdan gelenler 92, Malta ve
Yunanistan'dan gelip kat~lanlar 14, yeni seçilenler 232) meclise yeni
bir çehre ve mana veriyordu. Yeni seçime, ikinci seçmenlerden ba~ka
Müdafaai Hukuk Cemiyetleri, belediyeler ve idare meclisleri de katilm~~lard~ . Bu nokta da, seçim tekni~i bak~m~ndan ayr~~bir özellik ta~~yordu.
Her halde, birinci Büyük Millet Meclisiyle, Kemalist ihtilal
fülilikten kurtulmu~~ihtilali yürütecek kanuni bir organa sahip olmu~tur.
Birinci Büyük Millet Meclisi'ni, Osmanl~~meclisinden ay~ran ve
ona özel, ihtilâki ve yap~c~~karakterini veren özellikler, toplu olarak
~u suretle s~ralanabilir " .
" Z. C. C. I., s. 8-30.
" Tar~k Z. Tunaya, T. B. M. M. nin kurulu~~ve siyasi karakteri,,. 4-5.
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— Yeni Meclisin kurulu~~ve yap~s~ndaki özellikler:
Meclis, Dünya Anayasa tarihinde pek benzeri olmayan iki
seçimle (7 Ekim 1919 ve 19 Mart 1920) kurulmu~ tur.
Mebuslar, çe~ itli mesleklere ve siyasi partilere mensup olmakla beraber Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin temsilcileridirler. Eski Ittihad ve Terakki mensuplar~~bile mecliste bir partili de~ildirler. Yap~c~~ rol Müdafaai Hukuk te~kilât~ ndad~r.
2 — Meclisin ad~ndaki "ve ça~~r~l~~~ ndaki özellikler bak~m~ndan ayr~l~klar:
Meclisin ad~~ Büyük Millet Meclisi' dir. Ad~ndaki büyük vasf~, meclisin üstünde bir Padi~ah otoritesinin olmad~~~n~~gösterir. Meclis,
Osmanl~~ Anayasas~ na göre, Padi~ah taraf~ndan de~il, Anadolu ve
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Reisi Mustafa Kemal
taraf~ndan Istanbul'da de~il, Ankara'da toplanmak üzere ça~~r~lm~~t~r. Ayan Meclisi de yoktur. Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisinin topland~~~~günlere kadar Osmanl~~Devleti terimini kullanm~~t~r.
Bu davran~~~ , onun da XIX uncu yüzy~l Osmanl~~ ~slâhatç~lar~~ gibi
Hanedan mefkûresine ba~l~l~~~ = bir delili olarak gösterilemez. O,
daha Anadolu'ya geçmeden, Osmanl~~devletinin sona erdi~ine inanm~~t~ r. Zaman zaman, Osmanl~~devletini ve Padi~ah-Halife'yi kurtarmaktan söz etmesi, s~ rf, vakitsiz ve mücadeleyi zay~flatabilecek yersiz
tart~~malar~~önlemek içindir.
Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan Cuma günü
aç~laca~~n~~bildiren 21 Nisan tarihli genelgesine ek olarak, 22 Nisan
1920 de de sivil ve askeri makamlara yapt~~~~tebli~de :
"23 Nisandan itibaren bütün mülki ve askeri makamlar~n ve bütün milletin mercii Büyük Millet Meclisi' dir" 28. demesi, Osmanl~~hükûmetinin
kar~~s~ nda, bütün siyasi ve hukuki yetkileri kendinde toplan-u~~olan
yeni bir meclisin ve yeni devletin yer ald~~~n~~aç~ kça göstermektedir.
Osmanl~~Padi~ah~ , 5 Nisan 1920 tarihli hatt-~~hümayuniyle:
" . . . Millet nam~~ alt~ nda ika edilen i~ti~a~lar~n siyasi vaziyetimizi
vahim bir hale götürdii~iinü" söylemekte ve ". . .Buna kar~~~~imdiye kadar
ittihaz~na çal~~~ lan muslihane tedbirler semeresiz kalm~~t~r. . . Bu isyan
halinin devam~ . . . bar~~~~artlar~n~ n hafiflemesine ve bar~~~n bir an evvel akdine . . ." mani oldu~ unu aç~ klamaktad~r.
28

Atatürk, N. C. I, s. 432.

650

TEVFIK BIYIKLIO~LU

Buna kar~~l~k, Sivas kongresi beyannamesinin 2 inci maddesi
~udur:
"Osmanl~~camias~n~n t~mamiyeti ve milli istiklâlimizin temini ve hiliifet ve saltanat makam~n~n mas~~niyeti için milli kuvvetleri âmil ve milli iradeyi
hâkim k~lmak kesin esast~r." "
Yukar~da görüldü~ü gibi, Padi~ah, Anadolu hareketini bir isyan saymakta ve sadece bar~~~ ~artlan n~n hafifletilebilmesini amaç
edinmektedir.
Temsil Heyeti Reisi Mustafa Kemal Pa~a ise, Sivas Kongresi Beyannamesi ve bunun ~stanbul meclisinde, 28 Ocak 192o'de kabul olunan bir benzeri olan Milli Misak'la, Türk milletinin me~ru haklar~n~~
savunmaktad~r. Bu dava, Milli hudutlar içinde ba~~ms~z ve hür bir Türkiye kurmak ~eklinde aç~k ifadesini bulmaktad~r 30.
Kemalist ihtilalin amac~~konusunda a~a~~daki hususlar~ n bilinmesinde fayda görmekteyim:
Kemalist ihtilalin mücadelede esas ve ideolojisi Müdafaa-i Hukuk
Hareketi ile en derli toplu bir ~ekilde tarif olunabilir. ~ttihadc~l~kla
ve particilikle hiçbir münasebeti yoktur. ihtilal, dü~manlar taraf~ndan iddia olundu~u gibi, ~ttihad ve Terakki hükümetinin harb gayretinin bir devam~~ de~ildir. Mustafa Kemal, ittihadc~~liderlerin,
bilhassa Enver Pa~a'n~n Anadolu hareketine kan~malann~~ba~ariyle
önlemi~tir. Bununla beraber, d~~ar~dan silah ve cephane tedarikinde
yard~m etmesi için, memleket d~~~nda bulunan Enver Pa~a'ya da
ba~vuruldu~u gibi 31 Enver Pa~a'n~n amcas~~Halil Pa~a (Rahmetli
General Halil Kut) da özel bir görevle Sovyet Rusya'ya gönderilmi~tir 32. Genel olarak, eski ~ttihad ve Terakki'nin Talat Pa~a'dan
" Atatürk, N., Vesikalar k~sm~, C. III, vesika numaras~~ ~~3o.
" Atatürk, N., C. I, s. 12.
Tar~k Z. Tunaya. Osmanl~~ ~mparatorlu~undan T. B. M. M. hükümetine
geçi~~s. 8, 9, 19.
R. Davison, Mondros'tan Lozan'a kadar Türk diplomasisi 1953, s. 172-173.
(Ingilizce).
D. Smith, Kemalist hareketin kaynaklar~~ve B. M. M. hükümeti, 1959, IV ve
VIII. fas~llar (Ingilizce).
" Mustafa Kemal Pa~a'n~n, Moskova Ate~emiliteri Saffet Beye Almanya'da
malzeme ve mühimmat tedarikinde yard~m etmesi için Enver Pa~a'ya yazd~~~~
taribsiz bir mektup. Bu mektup, Saffet Bey'in Kas~m ~ 92o'de Ankara'dan hareketi
s~ras~nda kendisine verilmi~tir.
81 Tevfik B~y~kl~o~lu, Atatürk Anadolu'da, 1959, s. 65.
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ba~ ka hemen bütün liderleri Izmir suikasd~~mahkemesi vesikalar~ n~n
da gösterdi~i gibi, Mustafa Kemal'e dü~man göziyle bakm~~ lar ve
kendisini yok edip kurtulu~~hareketinin ba~~ na geçmek istemi~ lerdir.
Mustafa Kemal ise, memlekette kalan eski ittihadc~lardan, her alanda
faydalanm~~ , fakat, ittihadc~l~~~n hortlamas~na f~ rsat vermemi~tir.
~stanbul hükümetinin ve Itilaf devletlerinin Kemalist ihtilâli bir
kihadc~~hareketi gibi göstermeleri Anadolu ihtilâlini içeride ve d~~ar~da gözden dü~ ürmek ve kötülemek için bulduklar~~binbir bahaneden birisidir. ~ttihadc~ l~ kla Kemalizm aras~ ndaki temel görü~~ve
davran~~~aynl~ klan çok derindir. Ittihadc~lar Me~rutiyetçi ve Parlâmanter bir hükûmet kahraman~~olarak i~e ba~lam~~ lar, sonunda mebuslar meclisini bir tarafa atarak bütün otoriteyi tek bir askerin eline
vermi~ lerdir. Kemalist ihtilal ise bir askeri hareket olarak ba~lam~~,
fakat, hemen arkas~ ndan sa~lam bir halk te~ kilat~n~n güvenilir müesseselerini kurmu~tur.
Anadolu ihtilâlinin ele ald~~~~ilk dava ... müsternleke olarak ya~at~ lmak istenilen Türklerin, milli müstakil bir devlet olarak ya~amak hakk~n~,
fiili bir mücadele sonunda, Osmanl~~hükûrnetine, imparatorlu~un di~er unsurlar~na ve bu hakk~~tan~m~yan emperyalist devletlere tan~tmakt~~33 .
Mustafa Kemal bu fikrini ~ u ~ekilde aç~ klam~~t~ :
"Türkiye'nin mevcudiyet ve istiklâline hürmet eden milletlere Türkiye
halk~ ; derin ve samimi muhabbetini izhar ve ispaita kusur ertmez" 34.
3 — ~lk yönetim organ~= kurulu~undaki özellikler
Osmanl~~devleti, birinci dünya harbi içinde, millet meclisini
toplamam~~ , harbin idaresi, kontrolsüz olarak, bir kaç ki~inin elinde
kalm~~t~ r. T. B, M. M. eski Osmanl~~meclisine benzemedi~i gibi, yeni
meclisin kuraca~~~ Yünetme organ~~ da Osmanl~~kabinelerinin bir taklidi
olamazd~. Kurulacak yeni hükümet, meclisin istedi~i bir hükümet
olmal~yd~ . Dava, normal bir parlâmanter sistem kurmakla çözülmezdi. Meclisin, fiilen, i~leri eline almas~~gerekiyordu. Yasama ve
yönetme yetkileri meclisin kendi elinde bulunmahyd~.
Bu dü~ ünce ile, B. M. M., Türk hukuk tarihinde ilk defa olarak
Milli hâkimiyet prensibi'ni, siyasi ve hukuki temel edinerek, Osmanl~~
kanunu esasisine ayk~r~~olarak Meclis hükûmeti ~eklini kabul etmi~ tir.
~na
33 Z. C., C. I, Mustafa Kemal Pa~a'n~ n mütarekeden meclisin aç~lmas
kadar geçen zaman zarf~ndaki olaylar hakk~ nda nutku, s. 8-30.
34 Tevfik B~y~kl~o~lu, Atatürk Anadolu'da, s. 64.
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Pratik olarak bu hükümet nas~l kurulacakt~ ? Bu konuda, Ankara
Mebusu Mustafa Kemal Pa~a'n~ n, meclisin 24 Nisan 1920 günkü
üçüncü oturumda okudu~u teklifin anahtarlar~~ ~u idi 35 :
cc
. . . Memleketi parçalanmaktan ve da~~ lmaktan kurtarmak için, derhal
bütün milli kuvvetleri, esasl~~ te~kilâtla birle~tirmekten ba~ka çare yoktur.
Bunun ~ekli ne olmak lâz~ mgelir ? ~~te mesele buradad~r.
Gayr~~ me~ru ve gayr~~mesul kuvvetlerin tahkimiyle devlet kuvvetlerini
birle~tirme~e imkân yoktur. Esasen yüksek meclisini zin varl~~~, önce, me~ruiyet ve mesuliyet esaslar~n~ n milletçe de kabul olundu~unun delilidir. Bunun
için mesuliyeti tesbit edece~iniz bir kuvvetin, i~leri idare etmesi zaruridir. Bu
kuvvetin tabii ~ekli ise bir hükümettir. . . Hükümet, hükümet reisi taraf~ndan
seçilecek ve meclisin itimad ve muvafakat~ ne müsteni d bir icra kuvveti olacakt~ r.
Hilâfet ve saltanat makam~~kurtar~ld~ ktan sonra, padi~ah ve halife, hür
ve müstakil olarak kendini milletin sinesinde gördü~ü gün, meclisin izin düzenliyece~i esaslara göre muhterem durumunu alacakt~r. Meclisiniz, bir kontrol
organ~~de~ildir, fiilen milli mukadderatla u~ra~acakt~ r. Bunun için, biz, ittifalc-~~cumhura, salâhiyet bah~eden islâmiyet esaslar~n~~da dikkate alarak meclisinizin, milletin bütün i~lerini eline almas~~tarafl~s~y~ z. Bu esas kabul olundukdan sonra, meclisinizin umumi heyeti bütün i~leri inceleyip yürütemiyece~inden
muhterem heyetinizden ayr~ larak vekil seçece~iniz üyelerin hükümet te~kilat~na
göre memur edilmesi ve her birinin ayr~~ ayr~~ve hepsinin mü~tereken umumi
heyetiniz önünde sorumlu olmas~~maksad~~ temine kâfidir. Meclis reisinin de,
hükümet heyetine riyaset etmesi ve meclis ad~ na imza etmeye ve kararlar~~tasdike
yetkili olmas~~ve icra i~lerinde, di~er hükümet üyeleri gibi meclise kar~~~sorumlu
olmas~~zaruridir. Hükümet üyelerinin adlar~~ da vekil olacakt~ r. Anadolu'da,
geçici bir süre için olsa da bir hükümet reisi tan~ mak veya bir padi~ah kaymakam ihdas etmek caiz de~ildir. Reissiz bir hükümet kurmak zarureti vard~r....
Yüksek meclisiniz, haiz oldu~u fevkalâde salâhiyete binaen, bi~~icra kuvvetini
yaln~ z murakabe etmek ve icra kuvvetiyle mücadele etmek gibi hudutlu bir te~rii
vazU'e ile de~il, idareyi fiilen deruhte ve memleketin ve hilâfetin salâmetini
bizzat temin ve müdafaa vazfe ve salâhiyetiyle kurulmu~tur. Ve art~ k meclisiniz üstünde bir kuvvet mevcut de~ildir. . .".
Bu teklife göre, Ankara Mebusu Mustafa Kemal Pa~a, meclis
reisinin, ayn~~zamanda icra Vekiller Heyetinin de reisi olmas~n~~ve
35 Z. C. C. I, S. 30-32. Mustafa Kemal Pa~ a, Meclisin, 24 Nisan 1920 günkü
dördüncü son oturumunda (saat 15,5) Büyük Millet Meclisi Reisi seçilmi~ti (Z. C.
C. I, s. 38). Reis seçildikten sonra söyledi~i nutuk için Bk. Z. C., C. I., s. 39.
C. H. P., 25 inci y~l, s. 7.
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vekillerin de hükümet reisi taraf~ ndan seçilmesini istiyordu. Hükümet reisi ve vekiller ayr~~ayr~~ve hepsi birden meclise kar~~~sorumlu
olacaklard~.
Bu teklif meclisin ayn~~günde (24 Nisan 1920) dördüncü gizli
oturumunda tart~~~ld~.
Gizli Oturumdaki çok uzun ve sert tart~~malarda iki teklif beliriyordu :
Tam bir meclis hükümeti kurularak, ba~kan~ n, meclis encümenleri vas~ tasiyle hükümeti idare etmesi. icra kuvvetinin, yaln~z
kendinde oldu~unu kabul eden meclis, bu vazifeyi kendi aras~ndan
seçece~i bir heyete bile b~ rakmak istemiyordu. Fakat, bunun güçlü~ü
çabuk anla~~ larak bundan vaz geçildi.
~ kinci bir teklif olarak, her idare ~ubesine seçilecek bir veya
bir kaç vekilin kendi ~ ubesine tekabül eden encümenle birlikte idare
etmesi ileri sürüldü.
Tart~~ ma sonunda, vekillerin, teker teker, do~rudan do~ruya
meclis umumi heyeti taraf~ ndan seçilmesinde fikirler birle~ti. Bu
suretle vekillerin, meclisten kuvvet ald~klar~~belirtilmi~~olacakt~.
Bu teklif kabul olunmakla beraber icra Vekilleri Heyeti kanununu
haz~ rlamak üzere 15 ki~ ilik bir lâyiha encümeni kuruldu 38. Fakat,
lâyiha encümeninin, ~ cra Vekilleri Heyeti kanununu haz~rlamas~~ ve
vekillerin meclisce seçilmesi için geçecek süre içinde memleketi hükümetsiz b~ rakmamak ve idare i~ lerini yürütmek üzere 7 ki~ ilik bir geçici
icra encümeni de seçildi".
Meclis, lâyiha encümeninin haz~rlad~~~~Icra Vekilleri Heyeti kanunu'nu, 2 May~ s 1920 günü kabul etti 38 . Vekillerin seçilmesi de 4 May~s
Lâyiha encümeni üyeleri ~unlard~r: Celâleddin Arif, Dr. R~za Nur, Yusuf
Kemal, Yunus Nadi, Hamdullah Subhi, Hakk~~ Behiç, S~rr~, Refik, ~eyh Servet,
Haydar, Emir Pa~a, Abdülhalim Çelebi Efendi (Istifas~~üzerine yerine Mustafa
Kemal Pa~a seçilmi~ tir), Besim Atalay, Ferit, Abdülkadir Kemali. Z. C., C. I, s. 53,
6o, 97 ve Jâschke, Cumhuriyet yolu üzerinde, s. 2 10.
37 Z. C., C. 1, s. 59, 67. Mustafa Kemal Pa~a'n~n reisli~indeki 7 ki~ilik icra
38

encümeni üyeleri ~unlard~r:
Celâleddin Arif, Cami, Bekir Sami, Hakk~~Behiç, Hamdullah Subhi, Fevzi
Pa~a ve Erkân~ harbiyei Umumiye Reisi Albay Ismet Beyler.
38 Icra Vekilleri Heyeti kanunu için Bk. Z. C., C. I, s. 185, 198, 216 ve F. R.
Unat, Ta. V. C. I, Say. 6. T. B. M. M. Hük~lmetininin kurulu~una ait baz~~vesikalar.
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1920 de tamamlanabildi. Bu suretle geçici icra encümeni 24 Nisan 4 May~s ~ 92o'de, hükümet i~lerini yürütmü~~oluyordu.

Mustafa Kemal Pa~a, 4 May~s 1920 tarihli bir tamimiyle, Büyük
Millet Meclisinin mahiyetini, icra Vekilleri kanununu ve bu kanuna
göre seçilen vekiller heyeti listesini yeni devletin ilk kurulu~~ve çal~~ma
esas~~olarak bütün si‘ il ve askeri makamlara aç~klamaya çok önem
vermi~tir.
icra Vekilleri Heyeti kanuniyle, ilk icra vekilleri listesi meclis tutanaklar~nda (Z. C. C. ~~) bas~lm~~~oldu~u için burada tekrar vermeye
lüzum görmedik. Meclis zab~ t ceridesinde bulunmayan Mustafa
Kemal Pa~a'n~n sözü geçen tâmimiyle meclisin mahiyeti hakk~ndaki
aç~klamas~n~~say~n Faik Re~ it Unat arkada~~m~z meclis dosyalariyle
gizli oturum tutanaklar~~üzerindeki ara~t~rmalar~~sonucunda tarihe mal etmi~~bulunmaktad~r 39 . Biz; bu iki k~ymetli vesikay~~burada
oldu~u gibi, bir daha vermeyi faydah bulduk:

"Büyük Millet Meclisi'nin ~nahiyet-i esasiyesini tesbit eden ve ikinci
ictimada ittifakla kabul olunan hususlann mühim noktalann~~birinci suret,
icra vekillerinin intihabt hakk~ nda yine meclisce tadilen kabul olunan kanun
ikinci suret ve bu kanuna göre meclis umumi heyetinde yap~lan intihap
neticesinde belli olan vekilleri listesi de üçüncü suret olarak a~a~~da arzolunmu~tur.
Emir ve kumanda saldhiyeti ise meclisin ~ndnevi ~ahsiyetinde olup bu
i~leri m~clisce seçilen icra Vekilleri Heyeti aras~nda bulunan Erkd~ntharbiyei
Umumiye Reisi tedvir eder. Her idare ~ubesinin bundan böyle kendi mercileri
olan vek~lletlere müracaat eylem~si tdmimen tebli~~olunur. 4 May~s 1920 Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal".
Birinci Suret
" — Milli iradenin bilfiil vatan mukadderat~na vaztülyed (elkoymu~)

tan~nmas~~esas umde olarak kabul olunmu~tur.
2 — Büyük Millet Meclisi, te~ri ve icra kuvvetini (yasama ve yönetme
gücünü) nefsinde toplam~.; ve milletin umumi iradesini fiilen üzerine alm~~t~r.
3 — B. M. M., kendi aras~ndan vekil olarak sefece~i dzas~nt icra vazifesiyle memur etmi~tir. Vekillerin her biri ayr~~ayn ve cümlesi mü~tereken umumi heyete kar~~~mesuldür.
" F. R. Unat, ayn~~eser.
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4 — B. M. M. Reisi, ayn~~zamanda, ~cra Vekilleri Heyeti'nin de reisidir. Meclis reisi s~fatiyle, meclis nam~na imza koymak' a ve kararlar~~tasdik
etmeye sallihiyetli olmakla beraber icraya ait meselelerde de umumi heyet nezdinde tamamiyle mesuldür."
Mustafa Kemal, 22 Nisan günü bütün mülki ve askeri makamlar~n her bak~mdan ertesi 23 Nisan günü aç~lacak Büyük Millet Meclisine müracaat etmelerini istemi~ti. Art~k, 4 May~s 192o'de, icra Vekilleri Heyeti kurulmu~~oldu~undan bütün askeri ve mülki makamlar~n,
ilgili vekâletlere ba~vurmalar~n~~bildirmi~tir. Bunun için, 4 May~s
1920 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin fiilen i~e
ba~lad~~~~bir gün olarak kabul olunabilir.
Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi devletinin Anayasas~n~~haz~rlamak i~i geliyordu. Bu i~, icra Vekilleri Heyeti te~kilinden daha çok zor olmu~~ve ancak dokuz ay sonra, 20 Ocak 1921'de
Türkiye devletinin ilk anayasas~~Büyük Millet Meclisince kabul olunmu~tur. ~lk Anayasan~ n haz~ rlanmas~~için mecliste geçen tart~~ma ve
fikir ayr~l~klarma geçmeden önce Meclisin yay~nlad~~~~beyannamelerle
ihtilâlci karakterini belirten baz~~kanunlar üzerine de dikkati çekmek
yerinde olacakt~r.
5 — Büyük Millet Meclisinin yay~nlad~~~~ilk beyannamelerle
ihtilâlci bir karakter ta~~yan özel kanunlar:
Bu ilk beyannameler ~unlard~r :
B. M. M. nin memlekete beyannamesi 26 Nisan 1920.
~r~ad encümeninin beyannamesi 9 May~s 1920.
~er'iye encümeninin beyannamesi 9 May~s 1920.
Bunlardan ba~ka, meclis ad~na, Padi~aha çekilen bir telgraf
(27 Nisan 1920) vard~ r 4°.
Dü~manlar~m~z, kurtulu~~mücadelesini Padi~ahla milletin bir
ihtilâf~, bir anla~mazl~~~~gibi gösterdiklerinden bu dü~man oyununu
akim b~rakmak gerekiyordu. Bu maksatla memlekete yay~ nlanan beyannamede, özel olarak ~u hususlar~n belirtilmesine önem verilmi~ti :
. . . Dinda~lar~n~z~~yine size yok ettirmek için Padi~ah ve Halifeye
isyan sözünü ortaya at~yorlar. Millet Meclisi, Halife ve Padi~ah~m~z~~dü~man
bask~s~ndan kurtarmak, Anadolu'nun ~unun bunun elinde parça parça kalma40 Z. C., C. I, s. 6o, 248, 123, 246. Yunus Nadi, Birinci Büyük Millet Meclisi,
Sel yay~nlar~, 1955.
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s~na mâni olmak, payitaht~m~z~~yine anavatana ba~lamak için çal~~~yor . .
Padi~aha, Ha4feye isyan sözü bir yaland~,.; Bundan maksat vatan~~müdafaa
eden kuvvetleri aldat~lan müslümanlar~n elleriyle yok etmek ve memleketi sahipsiz le müdafaas~z b~rakarak elde etmektir. . ."
~er'iye encümeninin beyannamesi özel olarak Kuvay-~~Milliye
hareketinin, Kur'an âyetlerinin delâletiyle ~er'-i ~erife de uygun oldu~unu memleket efkarma anlat~yordu. ir~ad encümeninin beyannamesi, istiklal mücadelemizde, islam aleminin manevi müzaheretini
sa~lamak amac~n~~güdüyordu.
Padi~aha çekilen 27 Nisan 1920 tarihli telgrafta da ~u noktalar
dikkati çekmektedir:
. . . Istanbul mdbedleri etraf~nda dü~man askeri gezdikçe, öz vatan~n
topraklar~~üstünden yâd adamlar~n ayaklar~~çekilmedikçe biz mücadelemizde
devam etmeye mecburuz.
Kalbimiz ba~l~l~k duygulariyle dolu olarak
taht~n~z~n etraf~ nda her zamandan ziyade daha s~k~~bir rab~ta ile toplanm~~~
bulunuyoruz. . ."
Meclisin ç~kard~~~~ihtilâlci karakter ta~~yan ilk kanunlardan
a~a~~dakiler say~labilir:
Hiyanet-i vataniye kanunu 41 (29 Nisan 1920. Kanun numaras~~ 2).
~stanbul hükümetiyle resmi muhaberat~n yasak edilmesi (May~s
1920).
~stanbul hükûmetininin 16 Mart 1920 den itibaren akdetti~i ve
edece~i bütün mukavele, ahidler vesairenin hükümsüz oldu~una dair
kanun (7 Haziran 1920).
Saltanat ~ûras~nda (22 Temmuz 1920) Sevr muahedesinin imza
edilmesine karar ve rey verenlerle muahedeye imza koyanlar~ n ihanet-i vataniye ile itham olunmas~~ve haklar~nda g~yabi hüküm yerli~nesi ve isimlerininin her yerde lânetle an~ lmas~~ takarrür etmi~tir.
( 9 A~ustos 1920).•
istiklal mahkemeleri te~kili hakk~nda umumi heyet kararlar~~
(18 Eylül 1920) 42.
Büyük meclis, Hiyanet-i vataniye kanunu ile, millete kar~~, kendi
me~ru durumunu teyit etmi~~ve milletin yüksek menfaatlerine yap~lacak hareketlerin bu kanunla, fakat mahkemeler taraf~ ndan verile41
42

K. Atatürk, N. C. I, 441.
K~l~ç Ali, Istiklal Mahkemeleri Hât~ralar~, Sel yay~nlar~, 1955.

Z. C., C. t, S. 137 -145.
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cek hükümlerle cezaland~r~lmas~~esas~n~~koymu~~oluyordu. Halife ve
Padi~ah~ n, Anadolu'yu âsi ilan ve isyana te~vik etti~i ola~anüstü zamanlarda, yine ola~anüstü tedbirlere ba~vurmak zaruriydi. Daha
ba~lang~ çta, milli mukadderata hâkim yüksek bir heyet oldu~unu bu
suretle de anlat~yordu.
Di~er cihetten, Istanbul hükümetinin de, 16 Mart ~~92o'den
sonra yapt~~~~ve yapaca~~~bütün mukavele ve anla~malar~n hükümsüzlii'~ünü de ilan ediyordu. Ayn~~zamanda, mütarekeden sonra
Istanbul hükûmetince akdedilmi~~olan bütün gizli andla~malannyabanc~lara verilmi~~olan imtiyazlar, maden fera~~ve intikal ve ruhsatnameleri de hükümsüz ilan olundu.
6 — T. B. M. M. nin ihtilâlci ilk Anayasas~ : 20 Ocak 1920,
Kanun numaras~~85.
B. M. M.'nin ilk Anayasas~, kurulu~undan (23 Nisan 1920) ancak 9 ay sonra haz~rlan~p kanunla~abilmi~tir. Bu süre içinde, meclisin yetkilerini ve karakterini tesbit eden di~er karar ve kanunlar meclisin ve hükümetin, milli davay~~gerçekle~tirmekle ifade olunan
amac~n~, mümkün oldu~u kadar, aksatmadan sa~layacak bir yeterlikteydi.
Meclisin ve hükümetinin çal~~malar~ na bir istikamet veren
tarihli takririnkararlar~n ba~~ nda Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920
deki prensipler gelmektedir. Yukar~ da daha geni~~olarak aç~klanan
bu esaslar, ilk günden itibaren uygulanm~~~ve Geçici bir Anayasa vazifesini görmü~tü.
As~l Anayasan~n haz~rlanmas~~çal~~malar~na, 15 May~s 192o'de,
mecliste bir Kanunu Esas i Encümeni kurulmasiyle ba~lanm~~t~ r. Bu
günü ikinci
encümen üç ay kadar çal~~arak, meclisin 18 A~ustos 1920
oturumunda Büyük Millet Meclisi'nin ~ekil ve mahiyetine dair kanun maddeleri ba~l~kl~~ve 8 maddeli teklifini meclise sundu 43. Bu kanun layihasm~ n ruhuna göre, Büyük Millet Meclisi ve hükümeti geçici olacakt~. Gaye elde edilince, yerini, Padi~ah ve halifeye ve Osmanl~~hükümetine b~rakacakt~~44.
Padi~ah~n, milli mücadeleyi bo~mak için, dü~manlarla birlikte
Anadolu'ya kar~~~ giri~ti~i öldürücü davran~~lar~~ bilindi~i halde
44
44

Z. C. C. 3, S. 280-283.

K. Atatürk, N. C. II, s. 564-65.
C. H. P., 25 inci y~l, s. 7, 8.
Belleten C. XXIV, F. 42
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meclise, böyle bir sakat, muhafazakâr ve geri zihniyetli bir kanun
lâyihas~~getirilmesi sebepsiz de~ildi. Meclisteki geri zihniyetli zümrenin bu te~ebbüsünü, 22 Haziran 1920'de ba~layan Yunan taarruziyle
Bat~~Anadolu'da, Bal~kesir, Bursa, Ala~ehir ve U~ak gibi büyük ~ehirlerimizi içine alan geni~~bir bölgenin dü~man i~galine dü~mesine
ba~lamak hiç de yanl~~~de~ildir. Bir çoklar~~ milli ordunun zaferine
inanmamakta olduklar~ ndan böyle bir intikal rejimi projesi teklif
etmeyi duruma uygun bulmu~lard~. Mustafa Kemal ~una kuvvetle
inan~yordu ki bütün dü~ man cepheleri, zamanla y~ k~lacak ve dü~manlar milli hudutlar d~~~na at~lacakt~ r. Büyük Millet Meclisi'nin ve
ordular~n~n bu gayeyi gerçekle~ tirecekleri günler, pek uzak de~ildir.
Onun için, bu gaye elde edilinceye kadar Padi~ah ve Halife i~inin çözülmesini daha ileriye b~ rakmak ve günün meselesi olarak koyaca~~m~ z kanuni
esaslarla varl~~~m~z~~ve istiklalimizi kurtaracak Büyük Millet Meclisi'ni ve
hüldimetini kuvvetlendirmek ön plânda gelen bir i~tir.
Kanunu Esasi Encümeninin haz~rlad~~~~bu ilk tasar~~meclis umumi heyeti taraf~ndan, 22 A~ustos 1920 günü red olunmu~tur 45. Bununla beraber bu olaydan iki hafta sonra, mecliste, 5 Eylül 1920 günü
kabul olunan Ni sab-~~müzakere (müzakere yeterli~i) kanununun birinci maddesiyle Hil4fet ve saltanat~n, vatan ve milletin kurtar~lmas~ ndan ve
istiklâlinden ibaret olan gayesi elde edilinceye kadar Büyük Millet Meclisi'nin müsterr~irren (aral~ ks~z) in'ikad (toplant~~halinde) edece~i kabul olunmu~tur 48.
Mustafa Kemal'in haz~rlad~~~~13 Eylül 1920 tarihli Te~kilât-~~
Esasiye kanunu lâyihas~'mn mecliste konu~ulmas~ na 18 Eylül ~~920'de
ba~land~~". 3 ~~maddeli lâyihan~ n 1-4 üncü maddeleri esas maddelerdi. ~~7 inci maddeler k~sa bir anayasa hükümlerini, 8-31 inci maddeler ise iç idare ile ilgili yeni hükümleri aç~ klamakta idi.
Bu layiha, incelenmek üzere, 25 Eylül 192o'de, Özel bir encümene verildi 48 .
48
48

Z. C. C. 3, S. 387.
Z. C., C. 3) s• 455, 466, 473, 506. Büyük Millet Meclisi'nin âzas~n~n say~s~,

Istanbul'dan gelenlerle birlikte 360'1 a~m~~t~~(Z. C., C. 3, s. 467).
47 Z. C., C. 4, S. 179-186. Atatürk, N., C. 2, 567, 594, 595, 596 ve 600. Jâschke,
Cumhuriyete do~ru (Almanca) s. 211-212. Tar~ k Z. Tunaya, T. B. M. M. Hükümeti, 1958, s. 12. E. D. Smith, Kemalist hareketin ve Büyük Millet Meclisi
hükümetinin kaynaklar~, 1959, s. 51.
48

Z. C., C. 4, S. 283.
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M. M. Reisi Mustafa Kemal'in imzas~m ta~~yan bu 13 Eylül
1920 tarihli siyasi, içtimai, idari ve askeri program~n ileri sürdü~ü esaslar
~unlard~ :
". . . Meclis, Halk~ , emperyalizm ve kap italizm tahakküm ve zulmünden
kurtararak idare ve hâkimiyetinin hakiki sahibi k~lmakla gayesine vas~l olaca~~~
kanaatindedir (2 inci madde).
D~~~dü~manlarla birle~i p milleti i~fal veifsada çal~~ an iç hainlerin tedibi
için orduyu kuvvetlendirmeyi ve orduyu istiklâlini dayana~~~bilmeyi vecibe sayar
(3 üncü madde).
içtima~~meselelerde, B. M. M. Hükûmeti milletin gerçek temayülât ve
ihtiyaçlar~n~~ gözönünde tutmaktad~r (4 üncü madde).
Hilâfet ve saltanat kurtar~ld~ktan sonra Padi~ah ve Halife esas kanunlara göre, muhterem yerini al~r (5 inci madde).
Hâkimiyet, kay~ts~z ve ~arts~z milletindir (6 inci madde).
Türkiye Halk Hüldm?ti, B. M. M. taraf~ ndan idare olunur ve ad~~
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" dir (8 inci madde).
Ordu, B. M. M. nin ordusudur (16 ~nc~~madde)."
Bundan sonra, Özel Encümen'in haz~ rlad~~~, 21 Ekim 1920
tarihli Esbab-~~ Mucibe, Büyük Millet Meclisi'nin Beyannamesi ve
Te~kilât-~~Esasiye Kanun lâyihas~ , 18 Kas~ m 1920 günü, mecliste
müzakere olundu 49 .
Bu arada, ~ cra Vekillerinin, B. M. M. Reisinin, meclis üyelerinden gösterece~i adaylar aras~ndan mutlak ço~unlukla seçilmesi kabul
olunmu~ tu
Yukar~ da sözü geçen Anayasa lâyihalariyle 18 Eyl<il 1920
tarihli halkç~l~ k beyannamesinde, Bat~~ve Do~u tezlerinin etkisi aç~ kça görünmektedir".
Meclis konu~malar~ n~n bu noktaya ula~t~~~~s~ralarda bat~~ cephesinde geçen iki olay, Anayasan~ n son ~ekli ve kabulü üzerinde kesin
sonuçlu bir etki yapm~~~gibi görünmektedir. Bu iki olaydan birincisi,
Yunanl~lara kar~~~ ~~o Ocak I92 ~ 'de kazan~lan Birinci ~nönü zaferi,
ikincisi Ye~ il ordu ve gizli komünist partisinin dayana~~~oldu~u anla~~ lan Çerkes Edhem kuvvetlerinin da~~t~lmas~d~r.
Z. C., C. 5, s. 363-371.
° Z. C., C. 5, S. 259.
51 Bat~~ ve Do~u tezleri için Bk., Tar~ k Z. Tunaya, T. B. M. M. hükümetinin
kurulu~u ve siyasi karakteri, s. 14.
H. P., 25 inci y~l, s. 7, ~ o , 12. Tarih, C. 4. s. 87.
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Bu mutlu iki olay~ n da yard~miyle, B. M. M. nde, 2o Ocak 1921
tarihli ilk Anayasam~ z kabul olunmu~tur 52.
Bu ilk Anayasam~z~n ba~l~ca hükümleri ~unlard~ r:
"Haimiyet, kay~ts~z ~arts~z milletindir (I inci madde).
Icra kudreti (yönetme gücü) ve te~ri salâhiyeti (Yasama yetkisi), milletin yegâne mümessili Büyük Millet Meclisindedir (2 inci madde).
Türkiye devleti, B. M. M. taraf~ ndan idare olunur ve hüldtmeti Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükt2meti ad~n~~ ta~~r (3 üncü madde).
... Kanun koymak, andla~ma ve bar~~~yapmak ve vatan müdafaas~~
ilân~~gibi esas haklar B. M. M. ne aittir (7 inci madde).
B. M. M. Umumi heyeti taraf~ ndan seçilen reis, bir intihap devresi için,
B. M. M. reisidir. Bu s~fatla, meclis ad~ na imza etmeye ve Vekiller Heyetinin
kararlar~n~~tasdike yetkilidir.
Icra Vekilleri, kendi aralar~ndan birisini reis seçerler. Ancak, B. M. M.
reisi, Vekiller Heyetinin de reisidir (9 uncu madde).
Bu kanunla Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hühin~eti
Türkiye'nin yegane me~ ru hükümeti olarak ~erefli yerini al~yordu.
Ankara için, Padi~ ah - Halife ve Osmanl~~ hükümeti diye bir varl~ k
yoktu.
Bu ilk Anayasam~ z, Büyük Millet Meclisi taraf~ndan a~a~~daki
~ekilde manaland~r~lm~~t~r :
" . Türk milleti saray ve Bab~ iili'nin hiyanetini gördü~ü zaman zo
Ocak 1921 tarihli Te~kilât-~~Esasiye kanununu ç~kararak onun birinci maddesiyle hâkimiyeti Padi~ahtan al~p bizzat millete ve ikinci maddesiyle icrai ve
te~rii kuvvetleri onun eline vermi~tir. Yedinci maddesiyle de harb ilân~, sulh
akdi gibi bütün hükümranl~ k haklar~~millette toplanm~~t~r.
Binaenaleyh
bu tarihten itibaren eski Osmanl~~Imparatorlu~u tarihe intikal edip yerine
yeni ve milli bir Türkiye devleti, yine o zamandan beri padi~ahl~k kalkm~~~olup
yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmi~tir . . . Millet, ~ahsi saltanat
yerine halk kitlesinin ve köylünün haklar~n~~koruyan ve saadetini tekeffül eden
bir halk hüktimeti idaresi kurmu~tur. ." 53.
52 Dustur, 3. tertip, Te~kilat~~ Esasiye Kanunu, kanun numaras~~
85, Kanun
layihas~n~ n tevdi tarihi 13 Eylül 1920, müzakere tarihi 18 Eylül-23, Aral~ k 1920 ve
to, 17, 20 Ocak 1921. ilan tarihi 7 ~ubat 1921.
58 T. B. M. M.'nin hakimiyet ve hükümranl ~k hakk~n~n
gerçek mumessili
oldu~una dair 1-2 Kas~m 1922
tarihli beyanname ve karar~ n~n ilk parças~. Düstur,
3. tertib, C. 3, s. 102.
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Londra konferans~na, Ankara heyetiyle Istanbul'dan da bir
heyetin kat~lmas~~ etraf~nda Mustafa Kemal'le Istanbul'da Tevfik
Pa~a aras~ nda geçen muhabere, ilk defa, ciddi olarak Padi~ah-Halifenin ve Istanbul hükümetinin de durumlar~n~~ ortaya atm~~~oluyordu.
Mustafa Kemal, Tevfik Pa~a (Padi~ahl~k sadrazam~) vas~tasiyle Padi~aha ~ekil ve mahiyeti haz~rasiyle Büyük Millet Meclisi'ni tan~mas~n~~ve
Ankara I~iik~imetine kat~lmas~n~~ teklif etti. Kabul edilmezse Padi~ah~n
durumunun sars~lmas~ ndan korkulur, dedi 54 .
Bu teklif kabul olunmad~. Vahideddin'in ve Istanbul hükümetinin Ingilizlere ve Bat~~Anadolu'yu hâlâ i~galleri alt~nda tutan Yunan
ordular~na, yâni yabanc~~i~gal kuvvetlerine dayand~~~~ve bunlardan
ümit bekledi~i anla~~llyordu. Istanbul'un Ankara'ya tabi olmas~~
için daha büyük ve kesin zaferler kazan~lmas~~ve Yunanl~lar~n büsbütün memleket s~n~rlar~ndan d~~ar~~ at~lmalar~~gerekiyordu.
Mustafa Kemal'in Ba~kumandanl~~~~alt~nda kazan~lan Sakarya
zaferi (23 A~ustos ii - Eylül 1921) bile beklenilen siyasi de~i~ikli~i
sa~layamam~~t~r.
1922 y~l~nda, milli ordunun taarruz haz~ rl~ klar~n~n uzamas~~
meclisteki havay~~bozar gibi olmu~tu. Bu olay~n tesiri alt~nda, Malta
mevkuflar~n~n meclise kat~lmas~ ndan sonra Icra Vekillerinin ve Icra
Vekilleri reisinin, ilk Icra Vekilleri Heyeti kanununa uygun olarak
( ~~May~s 1920) gizli reyle meclisce seçilmeleri kabul olundu (8 Temmuz 1922). Bu suretle, Icra Vekilleri için aday göstermek yetkisi elinden al~nan meclis reisinin nüfuz sahas~~daralt~lmak istenmi~ti. Büyük
Millet Meclisi ordular~ n~n, Mustafa Kemal Pa~a'n~n Ba~kumandanl~~~~alt~nda ve idaresinde yapt~klar~~büyük taarruz ve kazand~klar~~
kesin zafer (30 A~ustos 1922) bütün siyasi problemlerle birlikte Padi~ah-Halifenin ve Istanbul hükümetinin de, 16 Mart ~~92o'den beri
belli olmu~~olan akibetlerini çözmü~~bulunuyordu.
Bu büyük son zaferin sonucu olarak ~~I Ekim 1922'de, Mudanya'da Itilâf devletleri ve Yunanl~larla, Türkiye büyük Millet Meclisi ve
ordular~~için çok ~erefli bir mütareke imzalanm~~t~r.
B. M. M., hemen bunun arkas~ndan ~~Kas~m 1922`cle, resmen ve
fiilen ~ahsi saltanat~~kald~rm~~t~. Bütün ümitleri ve hayalleri birden" Atatürk, N. C. 2 S. 554-563
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bire y~k~lan Vahideddin bir yabanc~~harb gemisiyle can~n~~kurtarmaktan (17 Kas~ m 1922) ba~ka bir ~ey yapamam~~t~r.
Türk topraklar~n~~yabanc~lar~ n elinden kurtarmak ve vatan~n
istiklâlini sa~lamaktan ibaret ~erefli ve tarihi vazifesini Mustafa
Kemal Pa~a'n~n ba~kanl~~~nda, yerine getirmi~~olan birinci Büyük
Millet Meclisi ~~Nisan 1923'de yeni seçim yap~lmas~na karar vermi~~
ve yerini ~~~~A~ustos 1923'de toplanan ikinci Büyük Millet Meclisi'ne
b~rakm~~t~ r.
Cumhuriyetin ilan~~ ~erefi (29 Ekim 1923) ~kinci Büyük Millet
Meclisi'ne kal~yordu.
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