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Atatürk'ün bir diktatör oldu~u, Türkiye d~~~nda çok yayg~n
yanl~~~ bir dü~üncedir. Hakikatte, Kurtulu~~Sava~~n~n ba~lang~c~ndan
beri, halkla en yak~n i~birli~i yapma~a en büyük de~er verirdi. Daha
~~o Haziran 1919 tarihli bir genelgede bu hususu ~öyle belirtmi~ti :
"Ulusal ba~~ms~zl~k u~runda ulusla birlikte sonuna kadar çal~~aca~~ma bütün inand~~~m ve kutsal bildi~im ~eyler ad~na söz veririm k."
Oysa Padi~ah, i~gal kuvvetlerinin verdikleri emirlere kar~~~yap~lan
rahats~z edici tenkitleri bertaraf etmek için 21 Aral~k 1918 de
Mebusan Meclisini feshetmi~ti. Kanun-i Esasi'nin "yeni seçimlerin
dört ay içinde yap~lmas~~gerekir" diyen 7. maddesiyle keskin bir
çeli~ki içinde, 4 Ocak 1919 tarihli bir irade ile seçimleri bar~~~n
yap~lmas~ na kadar ertelemi~ ti.
Erzurum ve S~vas Milli Kongreleri, bildirgelerinin 8. maddesinde, Milli Meclis'in tekrar toplanmas~n~~istiyorlard12 . Mustafa
Kemal de, 17 Eylül 1919 tarihli ~ifre ile, S~vas Heyeti Merkeziye'sinden seçimin acele haz~rlanmas~n~~talep ediyordu 3. Gerçi Padi~ah,
Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri, S. 24Cevat Dursuno~lu, Milli Mücadelede Erzurum, S. 270 ve Ulu~~i~clemir,
S~vas Kongresi Tutanaklar~, S. 114.
3 ~imdiye kadar yay~nlanmam~~~olan metin Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve
Beyannameleri'nde an~lm~~ t~r (say~~ : 69).
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30 Eylül'de, seçimin "bir an evvel" yap~laca~~na söz verdi ise de
ancak Sadrazam Damat Ferit Pa~a'n~n çekilmesinden sonra 7 Ekim
tarihli bir irade ile, bunu emretti. Amasya'da Salih Pa~a ile yap~lan
müzakerelerde 22 Ekim'de ~u anla~maya var~lm~~t~~: "Almanlar~n
Weimar'da yapt~klar~~gibi bar~~~n yap~lmas~na kadar geçici olarak
Milli Meclis'in Anadolu'da merkezi hükümetin istiyece~i emin bir
yerde toplanmas~~uygun görüldü d." 29 Ekim tarihli bir telgraf~nda
Mustafa Kemal hakl~~olarak ~öyle diyordu : "Avrupadan, uygarl~k
dünyas~n~ n kamuoyundan hak ve adalet istiyecek, bunu sa~lamaya
çal~~acak bir Millet Meclisi'nin Istanbul'da görevini yerine getirmesini biz imkân içinde göremiyoruz 8."
Salih Pa~a, Ali R~za Pa~a kabinesinin Amasya anla~ mas~na
muvafakatini sa~l~yamad~. Bu hayret edilecek bir~ey de~ildi, zira
Ingilizlere boyun e~mi~~hükümetle Mustafa Kemal'in amaçlar~~ayr~~
ayr~~idi. Birisi, beklenen bar~~~andla~mas~n~~tasdik ettirebilmek için
parlamentonun toplanmas~n~~isterken, di~eri Erzurum ve S~vas
bildirgelerinin losalt~lm~~~ ~ekilde, bir Misak~~ Milli olarak, bar~~~
görü~melerinde asgari isteklere temel k~l~nmas~na önem veriyordu °.
Mebusan Meclisi Misak~~Millryi kabul etti~i gün (28 Ocak 1920)
Ingiliz Yüksek Komiseri Sir John Robeck, Tevfik Pa~a'ya ~öyle dedi :
"Milli Meclisi toplamamahyd~n~z". Tevfik Pa~a'n~n cevab~~~u oldu :
"Kanun-i Esasi'ye göre buna zaruret oldu~unu bilirsiniz. Fakat
Meclisin Itilâf Devletleri aleyhine kan~~kaynarsa fesih ve tadil hukuk-i padi~ahidendir 7."
Mustafa Kemal ise, ~~Ekim 1919'da "Heyet-i Temsiliye" ile
birlikte Ankara'ya gidece~ini ve ~~o Kas~ m'da orada bir "Meclis-i
Müessisan" topl~yaca~~n~~bildiriyordu 8. 4 Ocak 1920 de ~öyle yaz~yordu: "Ingiliz siyasetinin tamamen aleyhimizde oldu~u muhakkakt~r... Dü~manlar~n Meclisi kü~at ettirmemek istiyecekleri ve her
türlü vesileye müracaat edecekleri tabildir. Yaln~z meclisin içtima~n~~
irade etmi~~olan zat-~~ ~ahanenin, bu içtima~~ gayri me~ru telâkki
Atatürk'ün Söylevleri, s. so v.d.
I Faik Re~it Unat, Amasya Protokollar~~(Tarih Vesikalar~ , Yeni Seri, I. Cilt
s. 363.
Misak~~Milli ve Mustafa Kemal (Cumhuriyet, 2 ~ubat 1970).
1 Nutuk, Cilt : III, Vesika : 230.
8 Kaz~m Karabekir, Istiklal Harbimiz, s. 331 ve Halide Edib, The Turkish
Ordeal, S. 49 not 16.
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etmesi, iradesini nakzeylemesi varid-i hat~r m~d~r? Zat-~~ ~ahanenin
bu baptaki nokta-i nazarlar~n~n Heyetimizce kati olarak ~imdiden
bilinmesi lâz~md~r ki, mebuslar~~Istanbul'un haricinde, emin bir
mahalde toplamak için te~ebbüsatta bulunal~m e."
Cevat ve Cemal Pa~a'lar Yüksek komiserler taraf~ ndan çekilme~e zorland~ktan sonra 22 Ocakta Mebusan Meclisinin milli mebuslar~na ~u telgraf~~ çekti : "Ingilizler sald~r~dan vazgeçmezlerse
Meclisin görevi, Anadolu'ya gelmek ve ulusun yönetimini ele
almak olacakt~r "."
General Milne, Anadolu demiryollar~ nda ve Istanbul'da bulunan
i~gal kuvvetlerinin emniyetini, yayg~ n hale gelen milli hareket dolay~siyle, o derece tehdit edilmi~~gördü ki, Istanbul'daki kuvvetlerin takviyesini ve y~~~nak yap~lmas~n~~mutlak bir zaruret olarak görüyordu.
Onun verdi~i raporlar üzerine Lord Curzon 25 ~ubat 192o'de ~öyle
dedi : "Türklerin davran~~~~günden güne daha tehdit edicidir n."
Ingiliz ve Frans~z Yüksek Komiserleri, De Robeck ve Defrance, hükümetlerinden ald~klar~~talimat üzerine 4 Mart'ta "Milli liderlere kar~~~
sert tedbirler alma~a karar verdiler 12 ." Bu tedbirlerin muhtemel sonuçlar~~Paris Bar~~~konferans~nda endi~e yaratt~. 5 Mart'ta Paleologue
"Sonu olmayan bir hareketten sak~n~lmas~m" ihtar etti, zira bundan,
yay~lmas~n~~ve sonunu kimsenin önceden kestiremiyece~i bir sava~~
do~abilir," diyordu. Scialoja I o Mart'ta ~u beyanda bulundu :
"Mebusan Meclisi belki Anadolu'nun bir yerinde toplanarak Mustafa Kemal'in nüve halindeki resmi te~ kilât~ndan çok daha büyük
bir tehlikeye sebep olabilir "." Nihayet Mare~al Wilson 15 Mart
tarihli raporunda ~ öyle diyordu : "Siyasi kudret nasyonalistlerin
eline geçmi~ tir. Zaman, Mustafa Kemal lehinedir. A~~r bir andla~ ma teklif inin muhtemel neticeleri : a) Tasdikten kaç~nma, b)
Parlamento'nun Anadolu'ya kaçmas~yle orada yeni bir hükümetin
kurulmas~, olabilir 14 ."
g Nutuk, Cilt : III, Vesika : 217.
10 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt : I, S. 269.
II Documents on British Foreign Policy, 1919 - 1939, First Series, Vol. VI!,
No. 27.
12 Ayn~~yerde, Vol. XIII, No. ~ o.
12 Ayn~~ yerde, Vol. XIII, No. ii ve Vol. VII, No. 55.
14 Ayn~~ yerde, Vol. XIII, No. 23.
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Bütün bu ihtarlara ra~men Londra ve Paris hükümetlerinin
verdikleri Istanbul'un "muvakkat inzibati i~gal" karar~~16 Mart'ta
tatbik edildi. Parlamento'nun baz~~mebuslar~~tevkif edilerek Malta'ya
sürüldüler. Bu Britanya demokrasi tarihinde görülmemi~~bir olayd~ !
Manast~rl~~Hamdi'nin, ayn~~gün (16 Mart) gönderdi~i telgraf
sayesinde Mustafa Kemal ~u hususlar~~ö~rendi : "En sonunda, bugün
Istanbul'u zorla i~gal ederek Osmanl~~ Devletinin alt~yüz y~ll~k
hayat ve egemenli~ine son verildi. Yani, bugün Türk Ulusu, uygarl~k
yetene~ini, ya~ama ve ba~~ms~zl~k hakk~m ve bütün gelece~ini savunmaya ça~~r~ld~~"." 19 Mart tarihli seçim genelgesinde ~öyle demekte idi : "Ankara'da ola~anüstü yetkili bir meclis, ulusun i~lerini
yürütmek ve denetlemek üzere toplanacakt~r "." 21 Nisan tarihli
bildirisi ile de yeni parlamentonun nihai ad~n~~ve aç~l~~~gününü belli
etti : "Tanr~= yard~m~yle Nisan~n yirmiüçüncü Cuma günü, cuma
namaz~ndan sonra, Ankara'da Büyük Millet Meclisi aç~lacakt~r "."
Damat Ferit Mebusan Meclisinin feshi için haz~rlatt~rd~~~~
Nisan tarihli irade sayesinde ~~o A~ustos 1920 de imzalanan Seyre s sulh
anla~mas~n~n tasdikini imkâns~z k~ld~, fakat onun bilmesi gerekirdi ki Mebusan Meclisi'nin yeniden seçilmesi söz konusu de~ildir
ve Büyük Millet Meclisi, her ne olursa olsun Misak-~~Milli'ye ba~l~~
kalacakt~ r. Bu temel üzerinde 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da
yap~lan muahede "biricik gerçek bar~~~andla~mas~d~r

Atatürk Söylev, Cilt : I, s. 304.
Ayn~~yerde, s. 306.
11 Ayn~~yerde, s. 313.
18 V. Türk Tarih Kongresi (1956), s. 27.
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