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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN YÜZÜNCÜ YILI 

 

“Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 

GİRİŞ 

Mustafa Kemal askeri öğrenciliğinden itibaren çok okuyan, dünyadaki 
gelişmeleri çok yakından takip ederek değerlendirmeler yapan, insan ve devlet 
üzerine tüm düşünürleri incelemiş, milletini de iyi tanıyan bir asker, devlet adamı ve 
lider olarak daima millet egemenliğini, meşruiyeti, her attığı adımın sağlam temellere 
dayanmasını esas almıştır. Birinci Dünya Savaşında cephelerde kaybedilen 
savaşlarla artık iyice Anadolu’ya çekilen Osmanlı Ordusunun Mondros Ateşkes 
Anlaşması kullanılarak tasfiyesinin ve işgallerin başladığı günlerde 4 Kasım 1918 
tarihinde Adana’da Mustafa Kemâl Paşa ile Ali Fuat (Cebesoy) Paşa bir toplantı 
yapar ve Kurtuluş Savaşı için çok önemli kararlar alır. Ali Fuat Cebesoy’un anılarında 
anlatıldığına göre Mustafa Kemal “Artık milletin bundan sonra kendi haklarını 
kendisinin araması ve savunması, bizlerin de mümkün olduğu kadar yolu 
göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır.” demiştir.  

Adana görüşmesinden yaklaşık bir buçuk ay sonra, 20 Aralık 1918 tarihinde bu 
defa İstanbul’da bir araya gelen iki arkadaş, Mondros hükümlerini kendi işlerine 
geldiği gibi kullanarak işgale hız veren işgalcilerden yegâne kurtuluş yolunun bir millî 
mukavemet hareketi yaratmak olduğuna karar verdiler. Bunun için “ordu ile millet 
el ele vermeli ve beraberce hareket etmeliydi.” 

Her durumda meşruiyeti esas alan Mustafa Kemal için halkın iradesi en 
olumsuz görünen koşullarda bile gözetilmesi gereken çok önemli bir kavramdır. Millî 
Mücadelenin başlamasından sonraki süreçte, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas 
Kongreleri ile Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’nin oluşumunda hep bu 
Hukuki Meşruiyeti / dayanağı esas aldığını görmekteyiz. Millî mücadelede ve devletin 
kuruluşunda elde edilen başarıyı Onuncu Yıl Nutku’nda Türk Milletinin ve onun 
değerli Ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçlu olduğunu 
söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, kendisindeki tek olağanüstülüğün de aziz Türk 
Milletinin bir ferdi olarak dünyaya gelmesi olduğunu ifade etmiştir. 

Bu çalışma 23 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü 
kuruluş yıldönümünün kutlanıyor olması münasebetiyle hazırlanmıştır.  TBMM’nin 
tüm zor dönemlerde, millî iradenin, millî birlik ve beraberliğin tecelli ettiği, milletin 
kendi geleceğine sahip çıktığı, kuruluşunda ve ilelebet sürecek yaşamında Türkiye 
Cumhuriyetinin en temel kurumu olduğunu hatırlamak, işlevini, önemini anmak, 
anlamak ve anlatmak amaçlanmıştır. Çalışmada Meclis kelimesinin anlamından 
başlayarak, tarihte özellikle Anadolu’da yaşamış uygarlıklarda Meclis kavramı ve 
fonksiyonunun gelişimi, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki siyasi gelişmeler, işgal 
nedeniyle çalışamaz hale gelen Osmanlı Mebusan Meclisinden Anadolu’ya geçiş, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ve sonrasında Millî Mücadelede meclisin 
çalışmaları kapsanmıştır.  
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MECLİS, KELİME ANLAMI  

Meclis kelimesinin tanımı ve anlatımıyla muhtelif kaynaklarda aşağıda yer aldığı 
şekilde karşılaşmak mümkündür.  

- Bir işi konuşmak için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer. 
- Bir konuyu görüşmek, konuşmak, tartışıp karara bağlamak üzere bir araya 

gelmiş kimseler topluluğu. 
- İdare meclisi - Aile meclisi - Dostlar toplantısı. 
- Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz / Baş üzere yerin var. (Nedim) 
- (Hukuki anlamda) Temel olarak seçilmiş üyelerden kurulmuş, yasama ya da 

yürütme alanında yetkili genel karar organı.  
- Meclis, demokrasilerde belli dönemlerde yapılan genel halk oylaması ile 

seçilen milletvekillerinin oluşturduğu kuruldur.  
- Meclisler devletin yasama yetkisini kullanan organlardır. Türkiye'de yasama 

yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kullanılır. TBMM 4 yılda bir seçilen 550 
milletvekilinden oluşur.  

- Milletvekilleriyle dolu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurucu Meclis.  
- Millî Mücadele ortamında toplanan ve Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayacak ''Meclis’in adı, açılışından kısa süre 
önce yapılan bir toplantı sırasında konuldu. Kuruluşundaki adı Büyük Millet Meclisidir 
(BMM). Türkiye ilk defa uluslararası anlaşma imzaladıktan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) adını aldı.  

DEVLET YÖNETİMİNDE MECLİSİN YERİ 

Bir devletten bahsettiğimizde devletin kurucu unsurları, bir arazi parçası/ülke, 
kişiler/vatandaşlar ve egemenliktir. Modern devlette toplumun yönetimi ise unsurları 
olan Yasama, Yürütme ve Yargı organları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Burada 
Egemenlik ve Meclis kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamakta yarar vardır.  

Egemenlik kavramını, birlikte yaşayan toplumlarda, o kitleyi yönetme, emirlere 
uymaya zorlama erki/gücü/yetkisi, toplum üyelerinin de alınan kararlara/yönetime 
katılma gücü olarak tanımlayabiliriz. Küçük toplumlarda bu erkin bir kişide 
olabileceğini anlamak kolaydır. Ancak toplum geliştikçe ve yaşayan kişilerin sayısı 
arttıkça, topluma hükmetmek de zorlaşmaktadır. Toplum yapısının büyüklüğüne bağlı 
olarak hükmeden kişinin kişisel becerisi/gücü ön plana çıkmakta ve o güce sahip 
kişiler toplumu yönetmektedir. Bu kişiler gerekli kararları tek başlarına alabilecekleri 
gibi, bir grup/ekiple desteklenebilmektedir. Antik Yunan döneminde halkın doğrudan 
devlet yönetimine katılabildiği gerçek demokrasinin ilk örneklerini görebiliyoruz. 

Özellikle tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasına paralel olarak topluma egemen 
olan bu kişiler güçlerinin devamı için din kavramını da kullanmaya başlamışlardır. 
Zaman zaman dini liderlerle krallar güç çatışmasına girmiş, bir dönem Kilise kralların 
da önüne geçmiştir. Ancak dinin sorgulanmaya başlaması ile dini liderlerin güç 
kaybetmesi sonucu güçlü krallar Rahip-kral olarak bir döneme adını yazdırmışlardır. 
Karanlık Ortaçağ sonrasındaki Aydınlanma dönemi ile Rahip-Kralın da gücü 
sorgulanmaya başlamıştır.  
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Egemenlik anlayıştaki bu değişimlere paralel olarak kararları tek başına alan 
güçlü Krallar, egemenliklerini halk ile paylaşmaya yönelmiş ve Meclis kavramı da 
değişmeye başlamıştır. Antik Yunan demokrasisi rehber alınarak bugüne kadar 
uzanan modern Batı demokrasisi ortaya çıkmıştır. Ancak egemenlik zaman zaman 
bir kişi/grup tarafından kullanılmış olsa da, faşist yönetimler gibi, meclis kullanılmaya 
devam etmiştir. Buradaki mesele meclisteki kişilerin halkın temsilcisi mi veya baştaki 
bir kişi/grubun direktifleri ile mi hareket ettiği sorunudur.  

TARİH BOYUNCA MECLİS (TARİHİ GELİŞİM) 

Türklerde Meclis (Orta Asya, Oğuzlar) 

Eski Türk devletlerinde siyasî, askerî, ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki 
meselelerin görüşüldüğü, tartışıldığı ve karara bağlandığı meclisler vardı. Bu 
meclislere “toy”, “kengeş”, “térnek”, ve “kurultay” (moğ.: khuriltai) gibi adlar 
verilmekteydi. Meclis üyelerine de “toygun” denmekteydi. Bu toplantılara kadınlar da 
katılırdı ki bugün bile Anadolu köylerindeki Köy İhtiyar Heyetlerine köyün en yaşlı 
kadını da katılır veya alınan kararlar o kadın tarafından onaylandıktan sonra icra 
edilir. 

 
Anadolu Uygarlıklarında  

Anadolu’da egemen olan başlıca uygarlıklar sırasıyla aşağıdakilerdir; 

1. Sümerler, Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2.000 - MÖ 600 
yılları arasında), 

2. Persler (M.Ö 543-333), 

3. İskender İmparatorluğu, 

4. Roma İmparatorluğu, 

5. Bizanslılar (395-1071), 

6. Türkler (1071-....). 

Sümerlerde Devlet kentlerden oluşmuştu ve her kent surlarla çevrili idi. Kent 
içinde yüksek bir tepeye yapılan tapınak bulunurdu ki bu sosyal yaşamın merkezini 
oluşturmaktaydı. Başlangıçta Anaerkil bir toplum yapısına sahiptiler. İşbölümü 
derinleşmişti; 1. sınıfı din adamları ve askerler, 2. sınıfı halk, 3. sınıfı ise kölelerin 
oluşturduğu bir toplumsal hiyerarşi vardı. MÖ 3000-2500 yıllarında yüksek ruhbandan 
oluşan egemen sınıflar, dinsel yapıya sahip kent devletlerinin yöneticileri olarak 
ortaya çıktılar.  

Tarihte harfleri ilk kullanan, Gılgamış Destanını yazan Sümerlerdir. İlk yazılı 
hukuk kurallarını oluşturmaları özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti 
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denebilir. Lasamtuhgaş Kralı Urukagine tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar 
"fidisiyer ve beş yüzyıllar" sistemine dayanıyordu ki bunlar meclis uygulamalarının ilk 
yazılı örnekleridir.  

 
Sümerlerin ardından gelen Akad ve Babil uygarlıkları çoğunlukla Sümerlerin 

izlerini taşıdılar. Kendilerine özgü dilleri ve çivi yazıları uzun süre yaşadı. Sümer 
inanışları ve mitolojisi de Fenike- Yunan- Roma bağlantısıyla günümüze dek ulaştı. 
Şu an dünyamızda kullanılan İncil, Tevrat ve Kur'an’da da Sümer inanış, felsefe ve 
idare sisteminin izlerine rastlandığını söyleyebiliriz. 

Tarih sahnesine çıkışıyla birlikte ilkleri de beraberinde getiren Anadolu 
medeniyetlerinden Hititler, aynı zamanda gelecek nesillere bir demokrasi örneği de 
göstermişlerdir. MÖ 2000-1200 arasında Anadolu’da Kuzey Kapadokya ve Orta 
Karadeniz bölümünde devlet kurmuş Hititlerin ilk kurucusu Labama’dır. Devletin 
başkenti Hattuşaş/Boğazköy olarak bilinmektedir. Kral ve kraliyet ailesinden seçilen 
kişilerin yönettiği ülke, esasen tarihte ilk meclis olma özelliğini de taşıyan ve “Pankuş 
(İmparatorluk Meclisi)” adı verilen Meclise hem kararları oylama hem de Kral’ı 
denetleme yetkisi vermiştir. Pankuş meclisinde yönetim ile ilgili alınan kararlar 
üyelerin oy birliğine sunulurdu. Aynı zamanda bu meclisin bir özelliği de üyelerin eşit 
haklara sahip olmaları ve düşüncelerini hiçbir etki altında kalmadan 
açıklayabilmeleridir. 

 
Hititler’den sonra Anadolu’da egemen olan Persler dönemindeki idare sistemi 

mutlak krallıktı ve meclis yapıları hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak 
Makedonya’dan çıkıp M.Ö.333 yılında Anadolu’ya ve sonrasında Hindistan’a kadar 
tüm coğrafyaya egemen olan İskender İmparatorluğu’nda ise Antik Yunan 
demokrasisinin izlerine rastlıyoruz ki egemen oldukları tüm bölgelerde o yörenin halkı 
ile birlikte oluşturulan yerel meclislerde alınan kararlarla tarım, sulama, sosyal mabet 
ve diğer kalıcı eserlerin oluşturulduğunu görüyoruz. 

ANTİK YUNANDA MECLİSLER 

Antik Yunan demokrasisi, modern Batı demokrasisinin temelleridir. Antik Yunan 
demokrasisini o zamana kadarki diğer rejimlerden ayırt eden temel özellik, Doğrudan 
Demokrasi uygulamasıdır ki bu vatandaşın, şehir devletin yönetiminde doğrudan söz 
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sahibi olmasıdır. O dönemde kölelik sistemi vardı, köleler, kadınlar ve yabancılar 
vatandaş sayılmazdı. Yirmi yaşın üzerindeki erkek vatandaşlar siyasi olarak eşitti ve 
mecliste özgürce konuşabiliyordu.  

 O dönemde bilim ve felsefe alanında birçok bilim insanı yetişmiş ve devlet 
idaresine yön vermişlerdir. Örneğin Sokrates hem yaşadığı hem de sonraki dönemleri 
etkileyecek yeni ve özgün fikirlerle ortaya çıkmış, ölümünden sonra fikirleri yeniden 
doğmuştur. Platon’un fikir babası Sokrates’tir.  Platon, Sokrates’in bozulmuş Atina 
adalet sistemi tarafından yargılanması sonucu “devlet ideası” oluşturmaya karar 
vermiş, Aristoteles (Aristo) ise felsefesini Platon’un idealist felsefesinden sonra ortaya 
koymuştur. Platon ve Aristo, insandan hareketle devletin varlığını açıklamışlar, birey 
devlet ilişkisi ve vatandaşlık bağına vurgu yapmışlardır.   

Platon ve Aristo’nun “eşitlik” ve “demokrasi” anlayışlarını karşılaştırdığımızda; 

Platon insanların eşit olarak yaratılmadığını, kadınların erkeklerle aynı işleri 
yapabileceğini ifade eder, ancak demokrasinin öngördüğü eşitliğe karşı çıkar, 
toplumu seçkin insanların “bilgeler aristokrasisinin” yönetmesi gerektiği görüşündedir. 
Bunun sonucu ise Soylular Meclisidir. Platon’un İdeal Devlet’i sınıflı, köle emeğine 
dayalı totaliter bir yapıya sahiptir ve siyasi karışıklığı düzeltme için yazılmış ütopik bir 
eser niteliğindedir. Daha sonra yazmış olduğu Yasalar’da ise demokratik öğelere 
daha çok yer vererek, demokrasi ile monarşinin karışımı bir yönetim şeklinin en iyi 
yönetim şekli olabileceğini göstermeye çalışmıştır. 

Aristo’ya gelince hem köleliği normal sayar hem de kadın erkek eşitliğine 
inanmaz. Aristo demokrasiyi kötü yönetimler arasında kabul eder. Ona göre 
demokrasi, çoğunluğun, kamu yararını değil sınıfsal çıkarını esas alan yönetimdir. 
Aristo, karma anayasalara birçok öğe katarak en iyi yönetim şeklinin oluşturulması 
gerektiğini belirtir. Aristo demokrasiden aşırı demokrasiyi anlar, Cumhuriyete, ılımlı 
demokrasi adını verir ve onu iyi yönetimler arasında sayar. Aristo, Platon’dan farklı 
olarak üç gerçek hükümet şeklini, Krallık (monarşi), aristokrasi ve anayasal yönetim, 
kabul eder. Aristo üç gerçek biçimden monarşiyi ideal yönetim olarak savunur ki 
burada da Soylular Meclisi ve Halk Meclisi yer alır.  

Aynı ülke, aynı kültür ve aynı dili paylaşan Platon ve Aristoteles aynı siyasi ve 
sosyal sorunlara farklı çözüm yolları önermişlerdir. Her iki düşünür de felsefeleri 
yanında sosyal yapıya, düzen ve sistem sunma amacıyla ortaya koydukları devlet 
öğretileriyle kendilerinden sonraki tüm dönemlerin, fikri ve siyasi alanlarında etkilerini 
hissettirmişlerdir. Çağımızda halen bazı ülkelerin uyguladığı sosyalist sistemlerin fikri 
alt yapısını oluşturan Platon ve Aristoteles’tir. Yine günümüzde bireyi ve temel hak ve 
hürriyetleri esas alan siyasal sistemler de Platon ve Aristoteles’ten etkilenmiştir.  

Bu çerçevede ele aldığımızda Antik Yunan’da iki tür Meclisle karşılaşıyoruz;  

Halk Meclisi: Polis/şehir devletlerinde doğrudan demokrasi uygulamasının 
görüldüğü öncelikli alan Halk Meclisleridir. Bununla beraber, Beşyüzler Meclisi ve 
yargı gibi kurumlar aracılığıyla da vatandaşların siyasetin içinde olması sağlanmıştır. 
Yirmi yaşını bitiren her erkek vatandaş Halk Meclisinin doğal üyesidir, kadınlar, 
köleler ve yabancılar ise bu haktan mahrumdur. Meclis yılda kırk kez olağan olarak 
toplanır ve en önemi yetkileri kanun yapmak ve dış ilişkilere ilişkin kararlar almaktır.  
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Beşyüzler Meclisi: Atina nüfusunun zamanla artmasıyla halkı temsil eden 
kişilerin halk adına kararlar alabileceği bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. Beşyüzler 
meclisi, Atina’daki kabileleri temsilen kura ile seçilen beş yüz kişiden oluşan bir 
kurumdu. Bu meclis, günümüz siyasi rejimlerindeki yürütme organına benzetilebilir. 
En önemli görevleri, Halk Meclisinin gündemini belirlemek ve kimi idari işleri 
yürütmekti.  Üyelerin kura ile seçilmesi ve bir kimsenin ancak bir kez seçilebilmesi 
yöntemi nedeniyle vatandaşların birçoğu Beşyüzler Meclisinde üyelik yapmış 
oluyordu, görev sürelerinin bir-iki yıl gibi sürelerle sınırlanması ile yolsuzlukların 
önleneceği düşünülmüştür. 

 
 Bununla birlikte Atinalılar, vatandaşları sürekli siyasi hayat içinde tutarak 

yönetim ile ilgili işler konusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyordu. 
Perikles döneminde Atina nüfusunun dört yüz bin, siyasal hakları olan vatandaşların 
sayısının elli bin olduğu, halk meclisinin ise altı bin yeter sayı ile toplandığı kabul 
edilmelidir Bu nedenle Atinalıların siyasi konularda günümüz insanına göre daha 
bilgili oldukları rahatlıkla söylenebilir. 

ROMA MECLİSLERİ 

Roma İmparatorluğunun uzun tarihi boyunca krallık, cumhuriyet ve imparatorluk 
dönemleri şeklinde siyasi yaşam sürdürdüğü bilinmektedir. Bu dönemlerde zaman 
zaman yapısında ve üye sayısında farklılıklar olsa da üç idare yapısının olduğu 
görülmektedir, magistra, Senatus ve Halk Meclisleri. 

Kuruluş döneminde kral tüm yetkilere sahip olsa da Roma halkı yönetime 
comitia denilen Halk Meclisleri ile katılıyordu. Halk senato üyesi olmayan Roma 
vatandaşlarından oluşuyordu. Halk Meclisleri, devletin icra organı olarak bir yıl süre 
ile görev yapmak üzere Magistra denilen görevliyi seçerdi. Halk Meclisleri, devletin 
bir konusunu görüşmek üzere Magistra başkanlığında toplanırdı, karar amaçlı ve 
halkın oy kullandığı toplantılara comitia adı verilirdi. Toplantı öncesinde Magistra 
tarafından gündem duyurulur, toplantılar aynı yerde yapılırdı. Cumhuriyet döneminde 
Magistra/ Magistralar tarafından hazırlanan kanun taslakları halk meydanına asılarak 
ilan edilir, oylama günü de halk tarafından kabul veya reddedilirdi. Onaylanan 
kanunlar halka ilan edilir ve Magistra tarafından uygulanırdı.  
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Roma Senatosu (Latince: Senatus) MÖ 509`da kurulan Roma Cumhuriyeti ve 
onun devamı Roma İmparatorluğu`nun başlıca yönetim meclisidir. “Senatus” kelimesi 
Latincede yaşlı anlamına gelen “senex”den gelir. Etimolojik olarak Senato "Yaşlılar 
Meclisi" demektir. Senato, efsaneye göre Roma`nın kurucusu olan Romulus 
tarafından Patres (Babanın çoğulu) denilen 100 aile reisinden oluşan bir danışma 
kurulu olarak kurulmuştur. Daha sonra cumhuriyet kuruluşu sırasında Lucius Junius 
Brutus senatörlerin sayısını üçyüze çıkardı. Geleneksel olarak çoğunluğun oyunu 
alan tüm magistralar ve konsüller yaşam boyu Senato üyesi oluyordu, Magistra 
olarak seçilmemiş olan senatörlere ise Senatores Pedarii denirdi ve konuşmalarına 
izin verilmezdi.  

Senato, belirli dini kısıtlamalar altında faaliyet gösteriyordu ve yalnızca kutsal 
tapınaklarda gündoğumu ile günbatımı arasında toplanabiliyordu, diğer meclisler 
oturum halindeyken toplanamazdı.  

Senatonun yasama gücü yoktu, sadece Halk Meclisine önerilerde bulunurdu. 
Yine de Senatonun Roma siyasetinde hatırı sayılır bir siyasi gücü vardı. Elçileri 
göndermek ve kabul etmek, eyalet valileri de dahil kamu arazilerinin idaresi için 
memurları tayin etmek, savaşları yönetmek, devlet tahvillerini tahsis etmek, 
Cumhuriyetin son dönemlerinde sıkıyönetim ilan etmek, başlıca görevleri idi. Batı 
Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda sona erdiyse de Roma Senatosu 6. yüzyılın 
sonlarına kadar toplanmaya devam etmiştir. 

AYDINLANMA DÖNEMİ, FRANSIZ İHTİLALİ VE SONRASI 

Roma İmparatorluğunun tarih sahnesinden çekildiği ve sadece doğuda Bizans 
İmparatorluğunun ayakta kaldığı Orta Çağda Avrupa’da Kilisenin en güçlü olduğu 
dönemdir. Aşırı dini baskı ile Kilise toplum üzerinde egemen olmuş, krallar da bazen 
tek başlarına Rahip-kral olarak veya bazen de Kilise ile egemenliği paylaşarak 
topluma hükmetmiş, bu dönem meclislerin de neredeyse hiç oluşmadığı dönem 
olmuştur.   

Aydınlanmanın ilk izlerini İngiltere’de krala karşı birlikte hareket eden diğer 
soyluların hareketleri ile görüyoruz. Arkasına halkın desteğini alan bu hareketin 
sonucunda Kralın yetkilerinin bir kısmı ilk Anayasa kabul edilen Magna Carta ile bu 
gruba devredilmiş, bu da daha fazla hakkın elde edilebileceğinin ilk kıvılcımını 
oluşturmuştur. 

Dinin ve Kralın yetkilerinin sorgulanmaya başlaması, fikir ve düşünce sisteminin 
de gelişmesine neden olmuş ve Aydınlanma tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Bu değişime 
direnen Fransa Krallarının elindeki yetki ve gücü halk ve meclis ile paylaşmak 
istememesi ve aşırı sert tepkileri de 1700’lerin sonundaki Fransız İhtilalini 
doğurmuştur. 

1700’lerin başlarında Fransa Kralı meclislerin oluşmasına izin vermişti, 
soyluların ve din adamlarının oluşturduğu Senato, halkın temsilcilerinin oluşturduğu 
Genel Meclis ve halkın kendi Yerel Meclisleri. 1788’in son aylarında Fransa’daki 
ulusal ya da yurtseverlik gibi terimler, siyasi düşünceler daha sık kullanılmaya 
başlandı ve politikleştiren bir grup liderin doğmasına sebep oldu. Bu kişilerin başlıca 
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olanları burjuva aydınlar, avukatlar, yasalara ilgisi olan eğitimli adamlar, Fransa’yı 
yeniden şekillendirmeye başlayabileceklerinin farkına vardılar. 

Krallığın Genel Meclis’i kendisine hizmet edecek bir kuruma dönüştürmek 
istemesi gerilimin artmasına neden olmuştu. Meclislerin ayrı ayrı oylama yapma isteği 
uzlaşma ortamından uzaklaşılmasına neden olmuş ve kendisine Halk Tabakası diyen 
üçüncü zümre bundan sonra onlardan bağımsız hareket edeceğini açıklamıştı.  

Yeni bir Anayasa hazırlamak için oluşturulan Yasama Meclisi üyeleri toplantı 
yerlerine vardığında kapıların kilitli olduğunu ve askerlerce korunduğunu gördü. Bu 
durum öfkeyle karşılandı. Yasama Meclisi tenis sahasına taşındı ve burada, davaları 
sonuçlanana kadar dağılmamak üzere meşhur Tenis Kortu Yeminini ettiler. Bu sırada 
kral 16. Louis tevazu ile orada kalabileceklerini kabul etti. Bu olay kralın yetkilerinin 
devredebileceğine ilişkin ilk kırılan halka o oldu.  

Haftalardır tartışmalarla dolmuş ve hızla yükselen buğday fiyatlarına öfkelenmiş 
olan Paris halkı silahlanmaya başladı ve isyancı askerleri hapishaneden kurtardı. Bu 
kıvılcım ile Paris sokaklarında halk ve krallık arasında irade savaşı çatışmaya 
dönüştü, barut deposu Bastille Hapishanesi kuşatılarak ele geçirildi ve yağmalandı. 
Bastille’in ele geçirilmesi ile Kraliyet egemenliğinin sonu gelmişti ve güç Yasama 
Meclisi’ne geçti.  

Fransa’daki halkın başlattığı ve mutlak krallığın devrilip halkın egemen olması 
dalgası tüm Avrupa’ya yayıldı, birçok krallık devrildi, düşünce akımlarındaki 
değişiklikler, ekonomik reformlar ve milliyetçilik akımlarının etkisiyle gelişen halk 
hareketleri sonucu tüm kıtada kargaşa, iç savaşlar ve yeni devletlerin tarih sahnesine 
çıkışı gibi yeni bir dünya düzeni başlamış oluyordu. Bu çerçevede halkın yönetime 
doğrudan katıldığı modern Batı Demokrasisi doğmuştur ki halkın temsil edildiği 
Meclisler tekrar güçlenmiş ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru haline gelmişlerdir. 
Bu dönemdeki Meclis türü olarak da halkın seçtiği temsilcilerden oluşan Genel 
Meclisler ve elit/seçkin kişilerden oluşan ve denetim rolü üstlenen Senato ön plana 
çıkmaktadır.  

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MECLİS  

Osmanlı Devleti kurulduğunda bir divan vardı ve bu meclis Osmanlı Devleti'nin 
yönetiminde Padişaha yardımcı olurdu. Belli başlı üyeleri Padişah, Veziriazam, 
Rumeli ve Anadolu Kazasker'leri, Defterdar, Şeyhülislam, Kaptan-ı derya ve Nişancı 
idi. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Veziriazamların görüşlerini daha rahat söylemesi 
için padişahlar toplantıları arka tarafta bir bölümden izlemiş, divana Veziriazam 
başkanlık yapmıştır.  

Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’ndan itibaren Gerileme Dönemine girmiş, 
bu dönemde büyük oranda toprak kayıpları yaşamıştır. Avrupa’dan geri kalındığı 
kabul edilmiş, bu açığı kapatmak üzere yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek alınmıştır. 
Fransız İhtilali etkisi ile Padişaha ait birtakım yetkilerin halka devredilme ve meclis 
oluşturma süreci başlamıştır. 
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Tanzimat Fermanı/Gülhane Hatt-ı Hümayün 

Fransız İhtilâli ile Osmanlı ülkesinde aydın kişiler ve yeni fikirler oluşmaya 
başlamıştır. Özellikle meşruti yönetim yanlısı aydınların baskıları, yapılan ıslahatların 
kalıcı olması fikri ve Fransız İhtilâli ile ülkeye giren milliyetçilik fikirlerinin olumsuz 
etkilerinden kurtulmak amacı bir Fermanın yayınlanması zarureti hasıl olmuştur. Türk 
tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımı sayılan Tanzimat Fermanı, Sultan 
Abdülmecid döneminde 3 Kasım 1839 tarihinde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit 
Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı 
Hümâyûnu olarak da anılır. Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini 
söylemiştir.  

Osmanlı Devleti'nde başlayan bu Tanzimat/yenileşme hareketi, görünen 
yüzüyle devlet işlerinde bozulan düzeni yeni baştan tesis etme amacındaydı. Ancak 
askerî, mülkî ve hukukî alanda hayata geçirilen reformlar, bir siyasî düzen 
değişikliğinden öteye geçmiş, Türk düşünce sisteminde de köklü bir değişmeye 
zemin hazırlamıştır. 

Islahat Fermanı 

İmparatorluk boyunca en önemli fermanlar: 3 Kasım 1839'daki Tanzimat 
Fermanı, 18 Şubat 1856'daki Islahat Fermanı ve 1860'taki Sultan Abdülaziz 
fermanları olarak sıralanır. 

Islahat Fermanı ile gayrimüslimler kendi meclislerini oluşturarak kendi 
yönetimsel ve dinsel meselelerini yönetmiş ve kararlar alabilmişler, aldıkları kararlar 
da (Rum Patrikliği Nizâmâtı-1862, Ermeni Patrikliği Nizâmâtı-1863 ve Hahamhâne 
Nizâmâtı-1865) Batılı ülkeler tarafından anayasa olarak anılmıştır. Bu meclislerin 
üyeleri ilk Osmanlı Meclisinin hazırlanmasında da rol almışlardır, örneğin Ermeni 
Anayasası yazarlarından Krikor Odian Kanun-i Esasi oluşturma komisyonunda 
danışmanlık yapmıştır.  

Süreç içerisinde ortaya çıkan yeni düşüncelerin ve yaşanan gelişmelerin, 
Osmanlı’da temsil sisteminin doğmasını ve gelişmesini önemli ölçüde etkilediği 
görülmektedir. Osmanlıda temsil kavramının, Batı’dan farklı olarak halkın talepleri ve 
siyasal alana katılma isteğinin bir ürünü olarak değil, modernleşme hareketleri 
içerisinde devlet eliyle belirli bir olgunlaşma hareketinin neticesinde ortaya çıktığı 
görülmektedir.  

1877 İlk Osmanlı Meclisi 

Gayri Müslimlerin kendi meclislerini oluşturması Osmanlı’nın dağılmasını 
istemeyen aydınlar tarafından hoş karşılanmıyordu. Sultan Abdülaziz zamanında 
başlayan fikri hazırlıklardan sonra 1876 yılında II. Abdülhamit’in tahta çıkmasıyla 
meclis için izin çıkmış, Padişah yetkisini, kurulacak olan bu meclis ile paylaşmayı 
kabul etmişti. 

Osmanlı aydınları tarafından önce Kanun-i Esasî/Anayasa hazırlanmış ve 23 
Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir. Ancak Anayasa 1878 yılında yine II. Abdülhamit 
tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908’de ise tekrar yürürlüğe konulmuştur. 
Anayasada yer alan esaslar doğrultusunda oluşturulan İlk Osmanlı Meclisi de 19 Mart 
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1877 tarihinde Dolmabahçe Sarayında Sultan II. Abdülhamit tarafından açılmıştır. Bu 
Meclis, halkın seçtiği temsilcilerden oluşan Mebusan Meclisi ile Padişah tarafından 
atanan ve Senato gibi fonksiyon yüklenen Ayan Meclisinden oluşmaktadır ve ilk 
Meclis Başkanı Ahmet Vefik Paşa’dır. 

 
Kanun-i Esasî’nin hazırlanışında, seçim kanunu hazırlanmamış, bu görev 

Mebuslar Meclisine bırakılmıştı. Hükümet 29 sancak vilayetin göndereceği temsilci 
sayısını nüfus, etnik yapı ve dine göre tespit edecekti. Yapılan seçim sonucunda 
Birinci Mecliste 71 Müslüman, 44 Hıristiyan ve 4 Yahudi vekil yer almıştır. Padişah 
da 21’i Müslüman olan 26 kişiden oluşan Ayan Meclisini seçmiştir.  

Meşruti yönetime geçişte gerek Kanun-i Esasî gerekse seçim sisteminin 
eleştirilen yönleri olmuştur. Ancak, o günün dünya şartları göz önüne alındığında bu 
sistem değişikliğinin çok önemli bir gelişme olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü, 
parlamenter sisteme belki dünyada ilk defa geçilmiyordu. Ancak, Osmanlı Devleti gibi 
dini, kültürel, etnik yapısı farklı olan unsurların temsilcilerinden teşekkül etmiş bir 
meclisin de dünyada örneği yoktu. Bu açıdan bakıldığında ilk Osmanlı meclisinin 
günümüzdeki birçok parlamentodan geri olmadığı açıktır. 

Osmanlı’nın bu ilk ve renkli meclisi normal süresinde çalışmalarını 
tamamlayarak 28 Haziran 1877 tarihinde dağılmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus (93) 
Harbi, meclisin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiş, buna rağmen savaşın baskısı 
altında 56 kez toplanarak çalışmalarını sürdürebilmiştir.  

 Birinci meclisin dağılmasından sonra aynı usullerle yeniden seçim yapılmıştır. 
Birinci Meclis’in 2. devresi de denilen bu ikinci Mecliste Ayan 38 üyeden, Mebusan 
da 96 üyeden (56’sı Müslüman) oluşan Umumi Meclis 13 Aralık 1877 tarihinde açıldı. 
93 Harbinin cereyan ettiği bir ortamda çalışmalarına başlayan meclisin yaptığı önemli 
işlerden birisi seçim kanunudur. Çünkü, 31 yıl sonra 1908 yılında seçilecek olan 
vekiller bu seçim kanununa göre seçileceklerdi. 

 Birincisine oranla bu ikinci Meclis çok daha gürültülü ve sert tartışmaların 
sergilendiği bir meclis olmuştur. Bu durum Padişah’ın zihninde; devletin henüz 
demokrasi için hazır olmadığı, böyle sıkıntılı günlerin bu şekilde aşılamayacağı, bu 
meclisle yola devam edilemeyeceği fikrini uyandırmıştır. Bu düşünceyle Padişah 
Kanun-i Esasî’nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak 14 Şubat 1878 tarihinde 
meclisi dağıttı ve böylece Meclis, 31 yıl boyunca kapalı kalacak şekilde, tatil edildi. Bu 
karar Kanun-i Esasî veya Meşrutiyet yönetiminin kaldırılması değil, meclisin 
kapatılması kararıdır. Çünkü diğer kanunlar yürürlükten kaldırılmış değildir. Bu 
uygulama, Meclisin yasama fonksiyonunun otoriter yönetimlerce askıya 
alınabileceğinin ilk uygulaması olarak siyasi literatürümüze girmiştir. 
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1908 - Üçüncü Meclis ve yaptığı icraatlar  

Demokrasilerde siyasi hayatın temel taşlarını partiler teşkil eder. II. Meşrutiyet 
dönemdeki canlılık, siyasi parti ve dernek hayatını da canlandırarak çok kısa 
zamanda birçok siyasi parti ve cemiyetin kurulmasını netice vermiş, İttihat ve Terakki 
Partisi de döneme damgasını vurmuştur. Seçimleri İttihat ve Terakki kazanmış ve 
İkinci Meşrutiyetten sonra kurulan ilk ve aynı zamanda Üçüncü Osmanlı Meclisi 
diyebileceğimiz Meclis 17 Aralık 1908 tarihinde törenle açılmıştır. Bu Meclisin 
başkanlığına da Ahmet Rıza Bey getirilmiştir. 

Dört yıl sonra İttihat ve Terakkinin şaibeli bir şekilde kazandığı 1912 
seçimlerinin yenilenmesine karar verilse de Balkan Savaşı çıkması ile seçim 
ertelenmek zorunda kalınmıştır. Balkan Savaşı’nın kaybedilmesi sonrasında İttihat ve 
Terakki’ye tekrar iktidarın yolunu aralamış ve 1913 yılında yapılabilen seçimler 
sonucunda 1914 başında Dördüncü Meclis kurularak İttihat ve Terakki Partisi 
iktidarı ele geçirmiştir. Birinci Dünya Savaşı’na bu Meclisle girilirken, savaşın 
kaybedilmesi sonucunda imzalanan Mondros Mütarekesi ile bu Meclis de 
feshedilmiştir. Dolayısıyla bu Meclis 1918 yılı sonlarına kadar devam ederek, 
Osmanlının uzun ömürlü ikinci meclisi olmuştur. 

Millî mücadele başladıktan sonra seçilen milletvekillerinden oluşan son Osmanlı 
Meclisine geçmeden önce Büyük Millet Meclisinin kurulmasına giden süreçte 
dönemin siyasi, askeri gelişmelerini biraz daha yakından inceleyelim. 

MONDROS MÜTÂREKESİ VE SONRASI 
30 Ekim 1918 tarihinde, İtilaf Devletleri adına İngilizlerin Akdeniz Donanmasının 

Komutanı Amiral Arthur Gaugh Calthorpe ile Bahriye Nâzırı Miralay (Albay) Hüseyin 
Rauf (Orbay) Bey başkanlığındaki Osmanlı heyeti (Reşat Hikmet ve Sadullah Beyler) 
arasında Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Agamemnon Zırhlısı’nda imzalanan 
Mütâreke Osmanlı Devleti’nin tam anlamıyla teslim olmasıydı.  

 
Mondros Mütârekesi’nin imzalandığı İngiliz Donanmasına ait Agamemnon Zırhlısı.  

Ateşkes Anlaşmasının imzalanması için Truva ve Çanakkale Savaşının yaşandığı bölgede bulunan 
Limni Adasında, Truva savaşının Akhalı Komutanı Agamemnon’un adını taşıyan geminin seçilmiş 

olması sembollerin kullanımı yönüyle dikkat çekicidir.  
 

Mütâreke’ye esas olan metin Mondros’taki Osmanlı delegasyonu tarafından da 
ağır bulunmuşsa da müzâkereler sonucunda Amiral Calthorpe Mütâreke şartlarının 
kabul edilmemesi durumunda İstanbul’a zorla gireceğini belirtmiştir. Rauf Bey, 
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Calthorpe’un tehdidi üzerine, müzakereleri keserek İstanbul’a dönmek ya da 
Mütâreke’yi imzalamak şıklarından birinin tercihi konusunda Hükûmet ile temas 
kurmuş, Ahmet İzzet Paşa Kâbinesi de ittifakla Mütârekename şartlarını kabul ederek 
imzalanması konusunda da Rauf Bey’i yetkili kılmıştır.  

 
Mondros Mütârekesi imzalandığı esnasında sadâret görevinde olan  

Müşir (Mareşal) Ahmet İzzet Paşa  
 

Alman yazar Fritz Rössler’e göre, bu Mütâreke ile Osmanlı Devleti’nin yıkılışı 
imzalanmış oluyordu. Mustafa Kemâl Paşa, Mütâreke şartlarını öğrenince, Osmanlı 
Devleti’nin sadece kayıtsız şartsız kendini düşmana teslim etmekle kalmadığını, hatta 
memleketin istilâsında düşmana yardım ettiğini ileri sürdü. Nitekim Mütâreke’yi 
takiben yaşanan talihsiz gelişmeler de Mustafa Kemâl Paşa’yı haklı çıkaracaktır. 

Mütâreke’nin imzalanmasını takiben 2/3 Kasım 1918 gecesi İttihat ve 
Terakkî’nin (İvT) ileri gelenleri; önceki Sadrazam Talat Paşa, önceki Başkumandan 
Vekili Enver Paşa ve önceki Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile Dr. Nâzım ve Dr. 
Bahaeddin Şakir Almanların Lorely adlı elçilik vapuruyla Odesa (Rusya)’ya kaçtılar. 
Buna göz yumduğu ileri sürülen Ahmet İzzet Paşa Hükûmetine gerek muhâlefet, 
gerekse de Padişah sert tepki göstermişti. Meclisteki İvT mebusları da kaçan 
liderlerinin aleyhlerine dönmüşler ve sorumluların adâlete hesap vermesini 
istiyorlardı. Fethi (Okyar) Bey, Mehmet Cavit Bey ve Şeyhülislam bu hücumların boy 
hedefiydi. Padişah Vahidettin, Mütâreke görüşmeleri delege seçilirken iradesine karşı 
gelenleri affetmemişti. Önce istemediği kişilerin Kâbineden çıkarılmasını talep etti. 
Birkaç gün sonra da Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’yı görevden çekilmeye davet etti. 

 

 
13 Kasım 1918 İstanbul için işgal ya da Mütâreke Döneminin başlangıcı. 

Müttefikler 55 parça savaş gemisinden oluşan bir donanmayla İstanbul’a gelerek  
Dolmabahçe önüne demir attılar ve İstanbul’a asker çıkardılar. 
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Müttefikler daha Mütârekenin mürekkebi dahi kurumadan sözde Rusya’daki 
Bolşevik tehlikesine karşı tedbir olarak, gerçekte ise Osmanlı Devleti’nin 
parçalanması konusunda daha önce kendi aralarında yapılmış olan gizli anlaşmayı 
uygulamak maksadıyla, 13 Kasım 1918 tarihinde Yunan Averof zırhlısı da dâhil 55 
parça büyük savaş gemisinden oluşan bir donanmayla İstanbul’a gelerek 
Dolmabahçe önüne demir attılar ve aynı gün karaya asker çıkarmaya başladılar. 
Böylece İstanbul’da (gayrı resmî) işgâl ya da Mütâreke Dönemi denen dört yıllık acı 
günler başladı. 

Ahmet İzzet Paşa’nın sadâreti ancak 25 gün sürdü. Görevlendirildiği mütârekeyi 
sağlayarak, yerine eski bir sadrazam ve Londra büyükelçisi olan ve İngilizlerin 
teveccühünü kazanabileceği umulan Ahmet Tevfik Paşa’ya bıraktı. Ahmet İzzet Paşa 
Hükûmetinin 8 Kasım 1918 tarihinde istifa etmesi üzerine 11 Kasım 1918 tarihinde 
kurulan Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti 18 Kasım’da Meclisten güvenoyu aldı.  

13 Kasım 1918 günü itilaf donanması boğaza demirlerken İstanbul’a gelen 
Mustafa Kemal Paşa, Haydarpaşa’dan Kartal İstimbotu ile karşıya geçişini de 
geciktiren düşman gemilerine bakıp “geldikleri gibi giderler” diyor ve memleketi nasıl 
kurtaracağının planlarını zihninde tartışıyordu. İstanbul’da kaldığı altı ay boyunca 
mevcut devlet sistemi içinde memleketi düşman işgalinden kurtarmanın bir yolu olup 
olamayacağını inceleyen Mustafa Kemal Paşa bu kapsamda hükümet içinde görev 
almaya da çalışmış ancak bu mümkün olamamıştır. Padişah kendi makamını ve 
yaşamını muhafaza ederek memleketi İngilizlere teslim etmenin yollarını araştırırken 
kendisine engel olabilecek devlet sisteminin unsurlarını da devreden çıkarıyordu. 
Hükümet içinde beğenmediği üyeler olduğunda istifa ettiriyor, yerine kendisine ve 
İngilizlere müzahir üyelerin görev almasını sağlıyordu. Nihayet Meclis-i Mebusan’ın 
da ayak bağı olacağını düşündüğünden ve İngilizlerin dayatması üzerine 21 Aralık 
1918 tarihinde meclisi feshediyordu. O gün Meclis genel kurulunda, önemli bir 
gerekçe bile göstermeyen “Zorunlu siyasi sebeplerden dolayı, anayasanın 7. 
Maddesi gereği meclis fesholunmuştur” şeklinde okunan Padişah iradesi ile 
dördüncü Osmanlı Meclisi Mebusanı kapatılmış, millet iradesi yok sayılmıştır.  
İstanbul’da fiilî iktidar, artık Sarayın ve gâlip devletlerin temsilcilerinin elindeydi.  

Meclisi Mebusan’ın padişah tarafından feshedilmesi Mustafa Kemal Paşa’yı çok 
üzmüştü. Minber gazetesinde neden üzüldüğü şu şekilde açıklanmıştır. “Meclisin 
bugün Osmanlı Milleti Anayasasının simgesi olduğunu unutmamalıyız. Şimdiki 
meclisin üyelerinin seçim bölgelerinde yeni bir seçim yapılmasına imkân vermeyen, 
olağanüstü durum hüküm sürmektedir. Sadece bu bile bize meclisi dağıtmanın nasıl 
bir çılgınlık olduğunu göstermeye yeter. Barış koşullarını kararlaştıracak olan baştaki 
hükümetin, milletvekillerinin desteğine sahip olması şarttır.” 

MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETLERİ 
Mondros Mütârekesi’ni izleyen dönemde önce İstanbul’da, sonrasında da 

Ankara’da önemli siyasal gelişmeler olmuştur. Mütâreke sonrasında dağılan İttihat ve 
Terakkî Cemiyeti (İvTC) üyelerinin de içinde bulunduğu yerel gruplar, Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetleri adı altında, millî bağımsızlığı kurtarmak amacıyla örgütlenmişlerdi. 
Mustafa Kemâl Paşa, 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu’ya geçmeden önce, bu 
grupların bazılarıyla ilişki kurmuş, bunların ileri gelenleriyle izlenecek hareket tarzını 
görüşmüştü. Öte yandan Anadolu’da; Erzurum’da bulunan 15. Kolordunun Komutanı 
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Kazım Karabekir Paşa ile Kırşehir’de bulunan ve sonrasında da Ankara’ya intikâl 
eden 20. Kolordunun Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa yardım vaat etmişlerdi. 
İlaveten, Mustafa Kemâl Paşa’nın İstanbul’da Harbiye Nezâretinde (Savaş 
Bakanlığında) görev yapmakta olan yakın arkadaşı Miralay (Albay) İsmet (İnönü) Bey 
ile önceki Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa da hükûmet merkezindeki 
durum hakkında kendisini düzenli olarak bilgili kılıyorlardı.  

MİLLÎ MÜCÂDELEDE HEYET-İ TEMSİLİYE DÖNEMİ  
Mütâreke sonrasında adeta yok olan devlet otoritesi nedeniyle bölgede 

bağımsız bir devleti kurma hevesleri daha da artan Karadeniz Bölgesindeki Rumların 
bölgede çıkardıkları karışıklığa son vermek ve böylece İngiltere’nin (Mondros 
Mütârekesi’nin 7. maddesine dayanarak) bölgeyi işgâl etmesini önlemek üzere (kısa 
bir süre sonra ismi 3. Ordu Müfettişliğine dönüştürülecek olan) 9. Ordunun Müfettişi 
olarak geniş yetkilerle bölgeye görevlendirilen Mustafa Kemâl Paşa, İzmir’in Yunanlar 
tarafından 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgâlinin ertesi günü, maiyetiyle birlikte 
İstanbul’dan ayrılıp 19 Mayıs’ta Samsun’a vâsıl oldu. 

 
Bandırma Vapuru ile Samsun’a gelen 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemâl Paşa ve  

Karargâhının Samsun’da iskeleden karaya çıkışına ilişkin bir temsili resim. 

Mustafa Kemâl Paşa’nın Samsun’a gelmesi, Türk siyasî hayatında yeni bir 
devrin, Kurtuluş Savaşının başlangıcının işaretidir. Bu tarihten itibaren ülke iki kampa 
bölünmüştür. Bir tarafta devletin ve kurulu düzenin varlığını idâme ettirmek için her 
türlü zillete katlanarak Müttefiklerle işbirliği hâlinde olan İstanbul Yönetimi, diğer 
tarafta da ülkenin toprak bütünlüğünü ve millî bağımsızlığı korumak maksadıyla 
Anadolu’da mücadeleye başlayan Mustafa Kemâl Paşa ve onun etrafında toplananlar 
yer almıştır.  

Mustafa Kemal Paşa Samsun’da kaldığı 6 günde, yerel yönetimi güvenebileceği 
kişilerle değiştirir, gençlik kuruluşlarıyla, her türlü işgale karşı olan Müdafaa-i Hukuk 
Dernekleriyle temaslar kurar ve onların örgütlenmelerine ışık yakar. Yoğun bir telgraf 
trafiğinin yaşandığı bu dönemde İstanbul’a halkın işgallere duyduğu kızgınlığı 
bildirirken, Anadolu’nun her tarafındaki komutan, vali ve mutasarrıflara işgalleri 
kınayan mitingler düzenlemeleri ve protesto telgrafları çekmeleri, örgütlenmeleri için 
talimatlar verir. 25 Haziran’da Havza’ya geçen burada halkla doğrudan ilk temaslarını 
gerçekleştiren Mustafa Kemal Paşa, memleketin içinde bulunduğu durumu açıklığı ile 
anlatarak “Evvel Allah ama asıl kendimize güvenmekten başka çaremiz yoktur. Hiçbir 
zaman umutsuz olmayacağız, çalışacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı 
mezara sokmak istiyorlar. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir.” ifadeleri ile millete 
güvenerek, milleti ile birlikte mücadeleye hazırlanmaktadır. İstanbul Hükümetine 
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güvensizliğini, İstanbul Hükümetinin niyet ve teşebbüsleri ile milletin istek ve 
menfaatleri arasında birlik olmadığını Mustafa Kemal Paşa, açıkça ve ilk kez 3 
Haziran 1919 tarihinde Havza’da ilan eder. 
AMASYA TAMİMİ 

Mustafa Kemâl Paşa 12 Haziran’da Havza’dan Amasya’ya geçer ve orada 
Bahriye eski Nâzırı Rauf (Orbay) Bey, Ankara’da konuşlu 20. Kolordu Kumandanı Ali 
Fuat Paşa ve Sivas’ta konuşlu 3. Kolordu Kumandanı Miralay Refet (Bele) Bey ile 
buluşup onlarla toplantılar yapar. Görüşmeler sonunda, Mustafa Kemâl Paşa’nın 
önceden hazırladığı prensipleri kapsayan bir metin üzerinde anlaşma sağlanır. 
Toplantılara iştirak edemeyen Konya’da konuşlu 2. Ordunun Müfettişi olan Mersinli 
Cemal Paşa ve Erzurum’da konuşlu 15. Kolordunun Komutanı olan Kazım Karabekir 
Paşa’nın da görüşleri alındıktan sonra bazı düzeltmelere uğrayan metin, 21/22 
Haziran gecesindeki son toplantıda kesin şeklini alır. 

1. Vatanın bütünlüğü ve milletin istikbali tehlikededir. 
2. Merkezi hükümet sorumluluklarını yerine getirememektedir.  
3. Milletin istikbalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 
4. Milletin bu durumunu göz önünde tutmak, haklarını dünyaya duyurmak için bir 

Millî Heyetin oluşturulması zorunluluktur. 
5. Sivas’ta Millî Kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.  
6. Tüm vilayetlerin her livasından üçer temsilci seçilip, derhal yola çıkarılması 

gereklidir. 
7. Bu durum millî bir sır olarak korunmalı, gerekli örtü ve gizlilik sağlanmalıdır. 
8. 13 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum’da Doğu İlleri Kongresi gerçekleştirilecek, 

bu üyeler de Sivas Kongresine iştirak edecektir. 

 
Amasya Genelgesi’nin imzalandığı Amasya Saraydüzü Kışlası 

 
Millî Mücadele için bir strateji belgesi niteliğinde olan ve Amasya 

Kararları/Tamimi/Genelgesi olarak bilinen bu kararlar, 22 Haziran 1919 tarihinde ülke 
sathındaki askerî ve mülkî erkâna telgrafla bildirilir. “Amasya Tamimi” ile çok milletli 
imparatorluktan, millî devlete doğru kaçınılmaz bir dönüşüm başlatılmış; ümmet 
iradesi yerine, aynı coğrafya temelinde millet esas alınarak, sultan iradesi yerine millî 
irade konulmuştur. 



17 
 

ERZURUM KONGRESİ 
Amasya’dan sonra, Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ile birlikte, Sivas ve Erzincan 

üzerinden Erzurum’a gitmiştir. Sivas’ta tutuklanma tehlikesini atlatmış,  İstanbul 
Hükûmeti İngilizlerin baskısıyla Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a dönmesini 
sağlamaya çalışmış, bunu başaramayınca da görevden almıştır. Aynı anda 8/9 
Temmuz 1919 gecesi Mustafa Kemal Paşa da askerlikten istifa ederek kendi 
ifadesiyle “bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak, yalnız milletin 
sevgi ve fedakârlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudret kaynağından 
ilham ve güç alarak vicdani görevine” devam etmiştir.  

Doğu Vilayetlerini de içine alan genişletilmiş bir Ermenistan tehdidine karşı 
yapılan ve 23 Temmuz 1919 tarihinde de Erzurum’da toplanan Doğu vilayetleri 
temsilcilerinin kongresine katılır ve kongreye başkan olur. Onun ustaca yönetimi 
sâyesinde, Erzurum Kongresinin 7 Ağustos 1919 tarihinde yayımlanan beyannamesi 
Amasya Kararlarına uygun olarak hazırlanır. Erzurum Kongresi Kararlarını 
sadeleştirerek özetlemek gerekirse; 

1. Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. 
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti'nin 

dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.  
3. İstanbul Hükümeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği 

takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu 
hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi 
Heyet-i Temsiliye yapacaktır.  

4. Kuva-yı Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak 
esastır.  

5. Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar 
verilemez. 

6. Manda ve Himaye kabul olunamaz.  
7. Millî Meclis'in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin meclis 

tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır. 

Erzurum Kongresinin en önemli sonucu, daha sonra Misak-ı Millî olarak tanınacak 
olan demecin ilk nüshasını hazırlamış olmasıdır.  Erzurum Kongresi, tüzüğü 
gereğince bir Heyeti Temsiliye ve başkanlığına Mustafa Kemâl’i seçer.  

SİVAS KONGRESİ 
Erzurum Kongresini takiben çeşitli vilâyet temsilcilerinin katılımıyla 4-11 Eylül 

1919 tarihlerinde gerçekleşen Sivas Kongresinde, Erzurum’da alınan kararlar, burada 
da tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilerek kabul edilir. Heyet-i Temsiliye 
sadece Doğu Anadolu’nun değil tüm vatanın temsilcisi haline getirilir ve yeni 6 üye 
eklenir.  

Sivas Kongresinin önemi, Erzurum’da sadece Anadolu’nun Kuzey ve Doğu 
Bölgeleri temsilcileri tarafından alınan kararların vatanın tamamı için hukuken geçerli 
hâle getirilmiş olmasıdır. Öte yandan Mütâreke’den sonra kurulmuş dernekler 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (A-RMHC) adıyla birleştirilir. Bundan 
itibaren BMM hükümetinin oluşmasına kadar, Heyet-i Temsiliye artık millî direniş 
hareketinin yürütme organı hâline gelir. 
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Sivas Kongresine katılanlardan bir grup (04-11.09.1919) 

 
Sivas Kongresinden sonra Millî Mücadele hareketi, Anadolu’da daha bir güç 

kazanmıştır. Milliyetçiler artık İstanbul Hükûmetini dinlememektedir. İngiliz Amirali 
John de Robeck, 19 Eylül 1919 tarihinde Lord Curzon’a gönderdiği raporda, 
Türkiye’deki gelişmelerin bir cumhuriyete doğru yönelmiş olduğunu şu şekilde açıklar: 
Hükûmet ve İtilaf Devletleri kuvvetsizdir. Alınan bütün haberlere göre Millî Hareket, 
Anadolu’da bir cumhuriyete doğru inkişâf ediyor. Bu hareket, İstanbul’dan bilhassa, 
Harbiye Nezareti’nden desteklenmektedir. Bu yeni milliyetçi hareket bugünkü Damat 
Ferit Hükûmetinden ziyâde halk efkârını (kamuoyunu) temsil etmektedir.  

Pahalılık ve yoksulluk ile Anadolu’dan sağlanan vergi gelirlerinin artık İstanbul’a 
gönderilmesinin Kuvâ-yı Milliye yanlıları tarafından engellenmesi sonucu Damat Ferit 
Paşa Hükûmeti itibarını ve otoritesini kaybeder. Mustafa Kemâl’in Heyet-i Temsiliye 
Başkanı olarak, milletin Kâbineyi istemediğini belirten ve Padişaha iletilmek üzere 
gönderdiği telgrafın Padişaha aktarılmaması üzerine İstanbul’da meşru bir Hükûmet 
kuruluncaya kadar Anadolu ile İstanbul arasındaki haberleşmeyi keser. Mustafa 
Kemâl’in koyduğu bu tavır sonucu Damat Ferit Paşa Hükûmeti 2 Ekim 1919 tarihinde 
istifa eder. Böylece Kuvâ-yı Milliye politik bir zafer kazanır. Batılı Devletler de 
Anadolu’ya giderek artan bir ilgi duymaya başlarlar. Fransa’dan Georges Picot ve 
ABD’den de General Harbord, Sivas’ta Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl ile 
görüşürler. İngilizler ise bir yandan Anadolu’ya karşı politik kampanyayı 
yoğunlaştırırken, diğer yandan da sessizce Anadolu’dan askerî kuvvet çekerler.  

Yeni kâbine 3 Ekim 1919 tarihinde Âyan Meclisi üyelerinden Ali Rıza Paşa 
tarafından kurulur. Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl aynı gün yeni 
Sadrazama çektiği telgrafta, Hükûmet, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin amaçlarına 
uyduğu takdirde, Kuvâ-yı Milliye’nin, Hükûmete yardımcı olacağını belirtir.  

Padişah ve Sadrazam, İstanbul’daki yönetimin meşruluğu üzerindeki 
tartışmaları durdurmak ve gerginliği azaltmak için Mebûsan Meclisini tekrar 
toplamaya ve Kuva-yı Milliye ile tekrar diyalog başlatmaya karar verdiler. Bu 
çerçevede, İstanbul Hükûmeti tarafından Bahriye Nâzırı   Salih Hulusi Paşa, Temsil 
Heyeti ile görüşmeye memur edilir. Görüşme yeri, Amasya’dır. İstanbul Hükûmeti 
böylece politik bir kuruluş olarak Temsil Heyeti’nin varlığını tanımış olur. 20-22 Ekim 
1919 tarihlerinde gerçekleşen Amasya Görüşmeleri, Sivas Kongresinde kabul edilen 
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kararlar üzerinde yapılır ve beş protokol üzerinde anlaşmaya varılır. Görüşülen ve 
mutâbık kalınan en önemli konu yeni Meclisin Ankara’da toplanmasıydı.   

Salih Hulusi Paşa İstanbul’a döndüğünde, Hükûmetin ve Padişahın böyle bir 
çözüme karşı oldukları ortaya çıkar. Onlara göre Meclisin İstanbul dışında 
toplanması, Meclisin, Hükûmetle ilişkilerini çok zorlaştırabileceği gibi, bu durum 
Osmanlı’nın İstanbul’u terk etmeye hazır olduğu izlenimini de verebilirdi. Böyle bir 
zorluk ortaya çıkınca, Mustafa Kemâl, A-RMHC bünyesinde genişletilmiş bir Temsil 
Heyeti toplantısı düzenler. 16-29 Kasım 1919 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirilen 
toplantıya A-RMHC adına Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl ile 3., 12., 15. ve 
20. Kolordu Komutanları katılırlar. Herhâlde bu nedenle, bu toplantı Nutuk’ta Gazi 
Mustafa Kemâl Paşa tarafından Kumandanlar Toplantısı olarak ifade edilir. Toplantı 
sonunda, sakıncalarına ve tehlikelerine rağmen Mebûsan Meclisinin İstanbul’da 
açılması, milletvekillerinin İstanbul’a gitmeden önce Trabzon, Samsun, İnebolu, 
Eskişehir ve Edirne gibi şehirlerde toplanmaları sağlanarak durum hakkında bilgili 
kılınmaları kararlaştırılır. 

Ali Rıza Paşa Hükûmeti, Meclis-i Mebûsan seçimlerinin 7 Kasım 1919 tarihinde 
yapılmasını kararlaştırır. Seçimler iki dereceli olduğundan uzun sürer ve hemen 
hemen tüm seçim bölgelerinde tamamen A-RMHC’nin egemenliği altında cereyan 
eder. Gayrı Müslimler ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası (HvİF) bu seçimi boykot eder. 
Seçimlerde ağırlıklı olarak A-RMHC tarafından desteklenen kişiler seçilirler. 

Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl’in 17 Aralık 1919 tarihinde seçilen 
mebuslara gönderdiği talimatta, Mecliste aynı amacı gerçekleştirecek güçlü ve kararlı 
bir grubun oluşturulması için mebusların Temsil Heyeti ile görüşmesi, Temsil 
Heyeti’nin bir süre sonra İstanbul’a yakın bir yere taşınacağı bildirilir. Mebuslara 
İstanbul’a gitmeden önce Ankara’ya gelmeleri ve görüşmelerin orada yapılacağı 
bildirilir. Sivas’tan karargâhı ile birlikte ayrılan Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa 
Kemâl 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelir. 3 Ocak 1920 tarihinden itibaren 
mebusların bir kısmı, küçük gruplar halinde Ankara’ya uğrayıp Mustafa Kemâl ile 
görüşürler.  

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLÎ’NİN KABULÜ 
Osmanlının son Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da açılır. Bu 

ilk toplantıya sadece 72 mebus iştirak edebilmiştir. Heyet-i Temsiliye Başkanı 
Mustafa Kemâl tarafından arzu edilenlerin bir kısmı bu Mecliste gerçekleşemez. 
İstanbul’daki durumun hassasiyet arz etmesi nedeniyle ne Mustafa Kemâl, Meclis 
başkanlığına seçilebilir, ne de Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulabilir. Mebuslar, 
Müdafaa-i Hukuk Grubu gibi doğrudan Anadolu Hareketini çağrıştıran iddialı bir isim 
altında bir araya gelmeyi İstanbul’un o günkü durumunda tehlikeli bulurlar ve bunun 
yerine Felah-ı Vatan Grubu ismini uygun görürler. Bu grup 7 Şubat 1920 tarihinde 80 
kadar mebusla kurulmuş, daha sonra da bu grubun başkanlığına Celâleddin Arif Bey 
seçilmiştir.  
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Son Osmanlı Mebûsan Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da açılır. 

 
Özellikle Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl ’in tâlimat ve telkinleriyle 

Mebûsan Meclisinde kuvvetli bir milliyetçi hava ortaya çıktığı gibi, esasları Ankara'da 
tespit edilmiş olan Misak-ı Millî'yi de bu Meclis kabul edecektir. Başka bir ifadeyle, 
Millî Hareket, Müttefiklerin gözleri önünde kendilerine alenen meydan okumaktaydı 
ve daha da önemlisi, Müttefiklerin barış şartlarını hazırlamakta olduğu bir sırada, 
Türkler, kendilerinin kabul edebileceği barış şartlarını kendileri tespit ediyorlardı. Öte 
yandan, İstanbul Hükûmeti de bütün bu olup bitenlere hâkim olmaktan çok uzak 
bulunuyordu. 

 
28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumda Misak-i Millî’yi kabul eden Mebûsan Meclisi, 

17 Şubat 1920 tarihinde de bu kararını kamuoyuna açıklar. Altı maddelik belgenin 
esasları Amasya Tamimi’ne dayandığı gibi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin 
yayınladıkları beyannâmelerde kayıtlı ayrıntıları da ihtivâ eder. Mebûsan Meclisi, bu 
kararıyla İstanbul’un istediklerini değil, kendi istediğini yapmış oluyordu. Bu itibarla 
Misak-ı Millî, Anadolu’nun gerçek zaferidir.  

Misak-ı Millî’nin kabulü ve ilânı, İstanbul’u yarı işgâl altında tutan İtilâf 
Devletleri’ni huzursuz etmiş ve çeşitli tepkiler göstermelerine sebep olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasından beklediği payı alamamış olan İtalyanlar, 
Misak-ı Millî’yi bütün dünyaya duyurur. Yunanistan’ın bu kararı protesto etmesi 
İngilizleri harekete geçirmiş, Lloyd George ve Clemanceau, Wilson’un da onayını 
alarak Osmanlı coğrafyasında işgâllere devam edilmesine karar vermişlerdir. 

Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl önderliğindeki Millî Mücâdele’nin 
etkisi ve gücü her gün biraz daha artarken, bununla ters orantılı olarak, 9 Şubat 1920 
tarihinde Mebûsan Meclisinden güvenoyu alan Ali Rıza Paşa Kabinesinin aczi de her 
gün biraz daha görünür hale geliyordu. Hâlbuki daha sonra Sevr olarak ortaya 
çıkacak barış antlaşmasının hüküm ve şartları her gün biraz daha belirginleşiyor ve 
bu antlaşmanın uygulanması sorunu ortaya çıkmaya başlıyordu. Müttefikler, Paris 
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Konferansında hazırlanmakta olan barış antlaşmasını İstanbul Hükûmetine imza 
ettirmeye hazırlanırken, bu hükûmet giderek güç kaybediyordu. Buna karşılık, bu 
antlaşmayı kabul etmeyeceği belli olan Millî Mücâdele hareketi ise, bir yandan 
güçleniyor, bir yandan da İstanbul Hükûmeti üzerindeki etkisini arttırıyordu.  

Ali Rıza Paşa Hükûmeti, Müttefikler ile Kuva-yı Milliye arasında sıkışmıştı. 
Müttefikler Anadolu’daki Millî Hareketin faaliyetlerinin sorumluluğunu da Ali Rıza 
Paşa Kâbinesinin sırtına yüklüyorlardı. Yunanların taarruzla Gölcük Yaylası’nı ve 
Bozdağ’ı işgâl etmeleri, Kuvâ-yı Milliye hareketini önlemeye çalışan ve böylelikle 
ülkeyi işgâllerden kurtaracağını sanan İstanbul Hükûmetini, içinden çıkılması 
imkânsız çok zor bir duruma sokar. Sadrazam Ali Rıza Paşa 3 Mart 1920 tarihinde 
istifa eder. Aynı gün Felah-ı Vatan Grubunun başkanları ile Meclis Başkan Vekilleri 
saraya giderek Kuvâ-yı Milliye’nin kabul edebileceği bir hükûmetin kurulmasını 
istemişlerdi. Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl ’in 4 Mart 1920 tarihinde, bu 
konu için Padişaha çektiği telgraf gerçekten önemlidir. Mustafa Kemâl, bahse konu 
telgrafta; milletin güvenine sahip bir hükûmetin kurulması gerektiğini belirtirken, Ali 
Rıza Paşa'nın istifa sebebi olarak da İtilâf Devletleri'nin bağımsızlığa ve millî 
haysiyete dokunan saldırılarına ve Mütâreke hükümlerine uymayan müdâhalelerine 
ve davranışlarına daha fazla dayanamamış olmasını göstermekteydi. Yeni hükûmeti, 
8 Mart 1920 tarihinde eski Bahriye Nâzırı Salih Hulusi Paşa kurar ve Sultan 
Vahidettin tarafından da onaylanır.  

Yeni hükûmetin kurulmasından kısa bir süre sonra, Misak-ı Millî’den rahatsız 
olan İngilizler tarafından İstanbul, 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgâl edilir. 
Şehzâdebaşı Karakolu basılarak uyuyan 6l askerin üzerine ateş açılması sonucu 5 
asker şehit edilir. Harbiye eski Nâzırı Mersinli Cemal Paşa giyinmesine bile fırsat 
verilmeden evinden alınırken yeni Harbiye Nâzırı Fevzi (Çakmak) Paşa’nın odasına 
giren İngiliz askerleri Paşa’nın göğsüne süngü dayarlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Mart 1920 tarihinde Müttefik (İngiliz-Fransız) birlikleri tarafından  
resmen işgâl edilen İstanbul’dan bir fotoğraf. 
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İngilizler tarafından, İstanbul’un işgâlini müteakip uygulamaya konulan bir diğer 
faaliyet de daha önceden de örnekleri görülen, önde gelen Kuvâ-yı Milliyecileri ve 
onlara taraftar ve yardımcı olduklarına inandıkları kişileri tutuklamak ve Malta’ya 
sürmek olmuştur. Bu çerçevede, aralarında eski Harbiye Nâzır Mersinli Cemal Paşa 
ile eski Bahriye Nâzırı Rauf Bey de dâhil olmak üzere 14 mebusun da bulunduğu 150 
kadar Türk devlet adamı ve aydını tutuklanarak Malta’ya sürülür.  

18 Mart 1920 tarihinde son Osmanlı Mebûsan Meclisi, İstanbul’da son 
toplantısını yapar. Üyelerinden bazılarının zor kullanılarak tutuklanması nedeniyle, 
mebusların, görevlerini serbestçe yerine getirme imkânı kalmadığına ilişkin bir 
protesto kararını oybirliğiyle kabul ettikten sonra Meclis çalışmalarını süresiz olarak 
durdurma kararı verir; bir daha da toplanmaz.  

İstanbul’un işgâli, Meclisin dağılması, millî mukâvemetle iltisaklı olduğu sanılan 
şahısların tevkif edilmeleri ve sonra da ülke dışına götürülerek hapsedilmeleri Türk 
istiklâline vurulmuş son bir darbe olur. Bu darbe üzerine İstanbul’da artık milleti temsil 
eden bir otorite kalmamıştı.  

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI  
İstanbul’un işgâli üzerine Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl, aynı gün, 

yabancı devlet temsilcilerine gönderilmek üzere hazırladığı protesto metnini 
Antalya’da bulunan İtalyan Temsilciliği aracılığıyla bütün dünyaya duyurur. Yine aynı 
gün, İstanbul'u tamamen saf dışı etmek, Heyet-i Temsiliye'yi geçici bir hükûmet gibi 
çalıştırarak, Ankara'da millî iradeyi gerçekleştirecek bir meclis toplamak üzere 
harekete geçer. Bir yandan askerî ve mülkî erkâna peş peşe telgraflar çektirirken, 
diğer yandan da işgâli protesto eden telgrafların işgâl makamlarına gönderilmesini 
ister ve alınması gereken önlemleri bildirir. Son Osmanlı Mebûsan Meclisinin 
kapatılması ve İstanbul'un işgâli üzerine, Mustafa Kemâl, Türk Milletine yayınladığı 
beyannâmede ise 700 yıllık Osmanlı Devleti'nin hayat ve hâkimiyetine son verilmiş 
olduğu, Türk Milletinin medenî kabiliyetini, hayat ve istiklâl hakkını ve bütün istikbâlini 
korumaya çağırıldığını bildiriyordu.  

İstanbul’un işgâli üzerine 16 Mart 1920 tarihinde Mustafa Kemâl Paşa 
tarafından verilen emirlerin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Anadolu’daki 
yabancı subay ve askerlerin tutuklanmasına dair verilmiş olan emirdir. Önce elindeki 
kuvvetleri toplayarak, 19/20 Mart 1920 tarihinde Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki 
İngiliz kıtalarını geri çekilmeğe mecbur eder. Ardından da Anadolu'daki İtilaf 
Devletleri'ne mensup subayları tutuklatır. Böylece İtilaf Devletlerinin herhangi bir 
harekete geçmelerine engel olur.  

Madem ki artık memleketin mukadderâtına el koyacak bir makam yoktu, o halde 
bunu tesis etmek lazımdı. Bunun için de Ankara'da milletin temsilcilerinden ibâret 
olağanüstü yetkiye sahip bir meclis kurmak ve milletin idaresini bu meclise vermek 
gerekiyordu. Mustafa Kemâl, 19 Mart 1920 tarihinde Temsil Heyeti adına, illere, 
sancaklara ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek Selâhiyet-i 
fevkalâdeyi hâiz (olağanüstü yetkilere sahip) bir meclisin Ankara’da içtimaı 
(toplanması) kararını ilgililere duyurur ve yeni seçimlerin yapılmasını ister. Bu 
genelgede, İstanbul’dan Anadolu'ya geçen milletvekillerinin haklarının saklı tutulacağı 
da bildirilir.  
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İtilaf Devletleri, Sadrazam Salih Hulusi Paşa’dan, Anadolu’daki Millî Mücâdele’yi 
suçlayan bir bildiri hazırlamasını isteyince, Salih Hulusi Paşa görevde 
kalamayacağını anlar ve 2 Nisan 1920 tarihinde istifa eder. Görev, Tevfik Paşa’ya 
teklif edilse de o kabul etmez. Bu gelişmeler 5 Nisan 1920 tarihinde Damat Ferit 
Paşa’yı yeniden Sadrazamlığa getirir. Damat Ferit Paşa Kâbinesinin işbaşına 
gelmesiyle birlikte Meclis-i Mebûsanın feshedilmesi yönünde hızlı bir çalışma 
başlatılır ve bizzat Damat Ferit Paşa tarafından gizli bir şekilde sürdürülür.  

Saray ve İstanbul Hükûmeti, Müttefik İşgal Ordusu Komutanı’nın, İngiliz, Fransız 
ve İtalyan Yüksek Komiserlerinin isteklerini yerine getirerek durumu idare etmeye 
çalışıyordu. Mebûsan Meclisi, 11 Nisan 1920 tarihinde Sultan Vahidettin’in Siyasî 
gelişmelerden kaynaklanan zorunlu şartlardan dolayı feshi gerektiren irade-i 
seniyyesi ile dört ay içinde tekrar toplanmak kaydıyla kapatılır. Hükûmet tarafından 
Meclis-i Mebûsanın kapatılması için ileri sürülen gerekçelerin hiçbir tutarlı tarafı 
yoktu. Dağılan Meclisin birçok üyesi de Ankara’ya giderek BMM’ne katılır.  

Sultan Vahidettin’in Mebûsan Meclisi için fesih kararını almasında, Meclisin 
Anadolu’da toplanabileceği endişesi önemli rol oynamıştı. Zira Mebûsan Meclisinin 
toplantılarını erteleyen karar, mebuslara sağlanan dokunulmazlığın son bulması 
dolayısıyla kutsal görevlerini güvenle sürdürebilecekleri bir durum ortaya çıkıncaya 
kadar genel birleşimlerin ertelenmesi şeklinde alınmıştı. Meclisin bu kararına 
dayanarak, Mustafa Kemâl Paşa ve arkadaşlarının Meclisi Anadolu’da 
toplayabilecekleri ve böylece Anadolu’da kontrolleri altına alacakları Mebûsan 
Meclisinden istedikleri kararları çıkarabilecekleri bir ortamın oluşması, Padişah ve 
Hükûmet için asla düşünülebilecek bir durum değildi. Dolayısıyla kendileri açısından 
çok vahim sonuçlarının olacağına inandıkları bu gelişmenin önünü kesebilmenin en 
kolay yolunun Mebûsan Meclisini feshetmek olduğuna inanmışlar ve bu yola 
gitmişlerdir. Osmanlı yönetiminin aldığı bu karar, Osmanlı meşrutî hayatında yeni bir 
dönemi ifâde etmektedir. Artık İstanbul merkezli meclislerin yerini Ankara merkezli 
meclisler alacaktır. Anadolu’da yürütülen Millî Mücâdele’nin gerçekleştirilmesi de 
Büyük Millet Meclisi (BMM) mârifetiyle olacaktır.  

Mustafa Kemâl’in askerî birlikler ile vilâyetlere göndermiş olduğu 21 Nisan 1920 
tarihli telgrafta, Ankara’da olağanüstü şartlara sahip yeni bir Meclisin toplanmasının 
maksadının, ülkenin bağımsızlığını sağlamak, Hilâfet ve Saltanat makamını 
düşmanların elinden kurtarmak olduğu belirtilmektedir. 22 Nisan günü de tüm askerî 
ve mülkî erkâna gönderilen telgrafta, 23 Nisan günü Meclis açılarak vazifeye 
başlayacağından, o günden itibaren, sivil ve askerî tüm makamların ve bütün milletin 
yegâne yetkili merciinin Ankara’da toplanacak Meclis olacağı duyurulur. 

23 Nisan 1920 Cuma günü, başlarında Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa 
Kemâl olmak üzere İstanbul’dan gelen milletvekilleri ile yeni seçilen temsilcilerden 
kurulu Meclis üyeleri Hacı Bayram Camii’nde namaz kıldıktan sonra hep birlikte 
törenle Meclis binasına gelmişler, orada vatan ve milletin esenliği ve bağımsızlığı için 
dua edilmişti. Meclisin en yaşlı üyesi olan Sinop Mebusu Şerif Bey geçici olarak 
Meclis Başkanlığına getirilmiş, böylece Büyük Millet Meclisi açılarak vazifesine 
başlamıştı. Şerif Bey’den sonra ilk sözü Mustafa Kemâl alarak Türk Milletinin takip 
edeceği siyasetin esaslarını açıklayan ve zamanın gerçeklerine uygun bir konuşma 
yapar. 
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23 Nisan 1920 Cuma günü, başlarında Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl olmak üzere 
Meclis üyeleri Hacı Bayram Camii’nde namaz kıldıktan sonra hep birlikte Meclis binasına gelmişler,  

orada vatan ve milletin esenliği ve bağımsızlığı için dua edildikten sonra Meclis açılmıştı. 
 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  
Erzurum Kongresi kararlarında yer alan ve Sivas Kongresinde de kabul edilen 

Kuva-yı Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak” şeklindeki 
Millî Mücadele ilkesine istinâden yeni ve millî meclis kurulmuş göreve başlamıştır.  Bu 
Meclis, Mustafa Kemâl’in, Heyet-i Temsiliye Başkanı olarak yayımladığı 19 Mart 1920 
tarihli bildiride açıklanan esaslara uygun olarak seçim yoluyla işbaşına gelmiş meşru 
bir meclistir. Artık Amasya Tamimi’nde gerekli görüldüğü tarzda her türlü tesir ve 
kontrolden bağımsız bir millî heyet meydana gelmişti. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan 
BMM, millet iradesiyle seçilen mebuslardan oluşan, millî egemenlik ilkesini esas alan 
demokratik karakterde ve yapıda bir Meclis idi. BMM, İstanbul’dan gelebilen Mebusan 
Meclisi üyeleri ile yeniden seçilen mebuslardan oluşmuştu. Son araştırmalara göre 
BMM’nin üye sayısı 390 kişidir. Ancak Mecliste hiçbir zaman bu kadar milletvekili 
toplanamamıştır. Bunun nedeni bazı milletvekillerinin istifaları, bazılarının memuriyeti 
kabul ederek ayrılmaları, bazılarının devamsızlık nedeniyle gelmemeleri ve ölenlerin 
bulunmasıdır. 23 Nisan 1920 tarihinde 120 milletvekili toplanmış, bu sayı bilâhare 
günden güne artmıştır.  

BMM’nin açılması sonucu eşi görülmemiş bir durum meydana gelir. Bir yanda 
millî bağımsızlığı sağlamak hedefine yönelmiş görünen BMM, diğer yanda 
(İstanbul’da) ise Müttefiklerin elinde hapis durumda olan ve Müttefik makamların her 
türlü zilletine katlanarak hânedan menfaatleri uğruna millî hareketi suçlamakla halkı 
kendinden soğutmuş bir Hâlife-Padişah vardı.  

Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl, 24 Nisan 1920 tarihinde uzun bir 
konuşma yaparak, Millî Mücâdele’nin başlama sebeplerini ve izlediği yönü anlattıktan 
sonra, bu konuda izlenmesi gereken yolu açıklayan ve hükûmetin kurulması 
hakkında bir önerge verir. Aynen kabul edilen önergede; hükûmet kurmanın zorunlu 
olduğu, millî iradenin temsilcisinin BMM olduğu, memlekette BMM’nin üstünde hiçbir 
kuvvet olmadığı, kanun yapmak ve kanunları yürütmenin BMM’nin hakkı olduğu, 
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BMM tarafından tefrik edilen bir heyetin hükûmet işlerini göreceği ve Meclis 
Başkanının bu heyetin de başkanı olacağı ifade edilir. Bu önergenin altında da 
önemli bir not bulunuyordu. Bu notta ”Padişah ve Hâlife, altında bulunduğu baskıdan 
kurtulduğu zaman Meclisin düzenleyeceği kurallar çerçevesinde durumunu alacaktır.” 
deniliyordu. Mustafa Kemâl Paşa’nın hazırladığı bu önerge, özünde, yeni kurulacak 
olan devletin nasıl bir rejimi benimseyeceğinin ipuçlarını taşımaktadır. Meclisin 
üstünlüğüne ve onun denetimine bağlı bir yürütme gücü olacaktır. Öyle ki, 
Padişah bile bu Meclisin kendisine tanıyacağı statü içinde kalacaktır.  

 
24 Nisan 1920 tarihinde BMM Başkanlığı için yapılan oylamada  

Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemâl oyçokluğu ile BMM Başkanı olarak seçilir.  
 

Aynı gün BMM’ye başkan seçilmesi konusu görüşülür. Yapılan oylamada, 
Mustafa Kemâl Paşa oy çokluğu (110 oy) ile Meclis Başkanı seçilir. İstanbul’daki 
Mebûsan Meclisinin başkanı olan Celâleddin Arif Bey de BMM ikinci başkanı olarak 
seçilir.  

Yeni Meclis, daha ilk günlerinde yetkilerine kıskançlıkta sahip çıkar. Halkı 
doğrudan doğruya temsil eden Meclis, yurdu bir an önce düşman işgâlinden 
kurtarmak için tüm güçleri kendinde toplamış ve yetkilerini de aracısız kullanmıştır. 
Böylece BMM ya da I. Meclis bir Kurucu Meclis karakterini almış ve yeni bir rejimin 
temelleri atılmıştır. BMM, zafer kazanılıncaya kadar dağılmamak kararını vermişti. 

Meclisin 25 Nisan 1920 tarihli oturumunda, Mustafa Kemâl’in bir önceki gün 
kabul edilen hükûmetin teşkili hakkında teklifine göre, yürütme yetkisini bizzat 
kullanacak olan Meclisin bu yetkiyi ne şekilde kullanacağı üzerinde durulur. Meclis, 
Celâleddin Arif Bey’in kabul edilen önergesi gereğince, 25 Nisan 1920 tarihli beşinci 
oturumunda, Muvakkat İcra Encümeninin (Geçici Bakanlar Kurulunun) seçimine 
başlamıştır. Böylece seçimle belirlenen altı kişi (Celâleddin Arif Bey, Sami Bey, Bekir 
Sami Bey, Fevzi Paşa, Hamdullah Suphi Bey, Hakkı Behiç Bey) seçimsiz olarak 
Meclis Genel Kurulu kararıyla Erkan-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi (Gnkur.Bşk) İsmet 
Bey ve BMM Başkanı olması sıfatıyla, (hükûmetin teşkili hakkındaki karar gereğince) 
bu heyetin tabii başkanı olan Mustafa Kemâl’den oluşan yedi kişilik geçici bir 
hükûmet kurulur. Muvakkat İcra Encümeni adı ile kurulan bu heyet BMM’nin ilk 
yürütme organı, yani ilk hükûmetidir. Henüz savaşın devam etmekte olduğu ve yeni 
bir devletin kurulmakta olduğu bir ortamda kuvvetler birliği ilkesini esas alan Meclis 
Hükûmeti Sistemi, Mustafa Kemâl’in fikrî ve fiilî önderliğinde Millî Mücâdelenin 
başarıya ulaşmasını mümkün kılmıştır. 
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25 Nisan günü Meclis Başkanı Mustafa Kemâl imzalı olarak, düşman 
propagandasına inanılmaması gerektiğine dair bir beyannâme yayımlanır. 27 Nisan 
günü de Padişaha BMM emriyle Mustafa Kemâl (Paşa) imzalı bir sadâkat arizası 
(bağlılık beyânı) gönderilir. 

Millî egemenliğin emânetçisi, Türk halkının ve Türkiye’nin yegâne temsilcisi 
olduğu inancıyla hareket eden BMM, 29 Nisan 1920 tarihinde, Meclisin meşruiyetine 
karşı çıkanlar için ölüm cezasını getiren Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nu kabul eder. 
BMM tarafından 7 Haziran 1920 tarihinde kabul edilen bir başka kanunla da İstanbul 
Hükûmetinin 16 Mart 1920 tarihinden sonra yaptığı ve yapacağı antlaşmalarla vermiş 
olduğu ve vereceği imtiyazların hükümsüz sayılacağı kabul edilir. 

DÖNEMİN GELİŞMELERİ VE MİLLİ MÜCADELEDE BMM’NİN ÇALIŞMALARI   
Zafer kazanılıncaya, Misak-ı Millî gereği yerine getirilinceye kadar görevde 

kalmaya karar vermiş olan BMM, kurulan geçici hükümet eliyle doğrudan yönetimi ele 
almış ve millî mücadeleyi yönetmiştir. İşgal altındaki İstanbul’da padişah ve İstanbul 
Hükümeti müttefiklerin baskısı altında, millî mücadeleyi engellemeye çalışmaktadır. 
Dönemin olaylarını sıralayıp kısaca inceleyelim. 

• 11-24 Mayıs 1920: Mustafa Kemâl ve arkadaşlarının, İstanbul'da Divan-ı 
Harb tarafından idama mahkûm edilmesi ve bu kararın Padişah Vahidettin tarafından 
onaylanması.  

• 22-30 Haziran 1922: Yunan Ordusu'nun Ege Bölgesi'nde Milne Hattı'nı 
aşarak ilerlemeye başlaması ve Balıkesir'i işgâl etmesi.  

• 8 -25 Temmuz 1920: Yunanların Bursa'yı ve Edirne'yi işgâl etmesi.  
• 10 Ağustos 1920: İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Barış 

Antlaşması'nın imzalanması. BMM bu antlaşmaya büyük bir tepki göstererek, 
antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti.  

• 28 Eylül 1920: BMM'nin Ermenistan üzerine askerî harekâta karar vermesi 
üzerine Doğu Cephesi ve 15’inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'nın 
Ermenistan'a karşı askerî harekâta başlaması. 29 Eylül'de Sarıkamış'ın, 30 Eylül'de 
de Kars'ın Ermenilerden kurtarılması. 

• 19 Ekim 1920: Sovyetler Birliği'nin Sevr Antlaşması'nı tanımadığını ilan 
etmesi. 

• 3 Aralık 1920: Ermeniler ile Gümrü Anlaşmasının imzalanması ve savaşa son 
verilmesi.  

• 5 Ocak 1921: Yenilgiye uğrayan Çerkez Ethem Kuvvetlerinin Yunan 
Hatlarına geçmesi.  

Çerkez Ethem'in isyan etmesinin yarattığı ortamdan faydalanmak isteyen Yunan 
güçleri 6 Ocak 1921 tarihinde Bursa'dan hareket ederek askeri harekâta başlamıştı. 
Yeni kurulan düzenli ordu birliklerinin, vatan topraklarını savunma mücadelesi, 9-10 
Ocak 1921'de İnönü Mevzileri'nde Yunanlarla yapılan şiddetli çarpışmaların ardından 
Yunanların ileri harekatının durdurulmasıyla başarıya ulaşmaya başlamıştı. I. İnönü 
Muharebesi’nde düzenli ordunun ilk sınavını başarıyla vermesi sonucu halkın düzenli 
ordu ve BMM'ne güveni artmıştı.  

İtilaf Devletleri, Sevr Barış Antlaşmasını yürürlüğe sokabilmek için Yunanların 
saldırılarına izin vermişlerdi. Ama Yunanlar İnönü'de yenildiler. Bu yenilgi üzerine 
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İtilaf Devletleri, Sevr hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Londra'da bir konferans 
toplanması için diplomatik temas başlattılar.  

20 Ocak 1921'de ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) kabul edilirken 5 
Şubat'ta BMM'nin gizli oturumunda Londra Konferansı'na BMM Hükümeti adına 
heyet gönderilmesi kararlaştırıldı. 6 Şubat'ta Bekir Sami Bey başkanlığındaki BMM 
Heyeti Londra'ya hareket etti. 21 Şubat'ta başlayan konferansta, Sevr hükümlerini 
savunan İtilaf Devletleri ile Misak-ı Millî'yi savunan BMM temsilcileri arasında 
anlaşma sağlanamaması üzerine konferans 12 Mart'ta son buldu. 

Büyük Millet Meclisi (BMM), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oluyor.   
I. İnönü Zaferi'nden sonra BMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında 16 Mart 

1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalandı. Bu antlaşma BMM için büyük bir 
başarı olmuştur. BMM Hükümeti ilk kez büyük bir devletle eşit koşullarda bir antlaşma 
yaparak bu devlete Misak-ı Millî'yi kabul ettirmiştir. BMM’nin uluslararası bir 
antlaşmayı imzalamış olması da kendisini uluslararası süje kılmış oluyordu. Bahse 
konu antlaşmadan sonra BMM artık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olarak anılır 
olmuştur. 

Londra Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine I. İnönü 
Muharebesindeki yenilginin ezikliğini atmak için İtilaf Devletlerinin de onayını alan 
Yunanlar 23 Mart 1921 tarihinde Bursa, Bilecik ve Uşak’tan taarruza geçtiler. 24 
Mart'ta Bilecik'i, 25 Mart'ta Pazarcık'ı işgâl ederek İnönü'ye kadar geldiler. İnönü 
Mevzilerinde Yunanları durduran Türk Ordusu 27 Mart'tan itibaren bu hatta stratejik 
savunma yapmaya başladı. 1 Nisan'a kadar süren şiddetli muharebeler sonucu 
Yunanlar Bursa Mevzilerine doğru çekilmeye başladılar. Böylece Yunanlar ikinci kez 
yenildiler. TBMM Başkanı Mustafa Kemâl Paşa Batı Cephesi Komutanı ve 
Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta şöyle diyordu; "Paşam! Siz 
orada sadece düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz. İşgal altındaki 
topraklarımızla beraber tüm yurt, başarınızı kutluyor."  

Yunanlar Sevr'i gerçekleştirmek ve Türk Ordusunu kati sonuçlu bir imha 
muharebesiyle yok etmek için 10 Temmuz 1921 tarihinde Batı Cephesinden genel bir 
taarruza geçtiler. Personel, silah ve teçhizat bakımından iki kat üstün durumdaki 
Yunanlar Afyon, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'i işgâl ettiler. Batı Cephesi Karargâhına 
gelen Mustafa Kemâl daha fazla kayıp verilmesine mânî olmak için yeni bir strateji 
belirleyerek İsmet Paşa'ya Türk Ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi 
direktifini verdi. 5 Temmuz'da Türk Ordusu tamamen Sakarya Nehri'nin doğusuna 
çekilmişti. 

Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihimize "Kütahya-Eskişehir Muharebeleri" olarak da geçen bu çarpışmalarda 

ordumuzun insan zâyiatı ile araç ve gereç kaybı büyüktü. Türk Ordusunun Sakarya 
Nehri'nin doğusuna çekilmesinin yarattığı moral bozukluğu TBMM'yi de etkilemişti. 4 
Ağustos 1921 tarihinde TBMM'de yapılan gizli oturumda yorgun orduyu yeniden 
canlandıracak ve ülkeyi bu badireden kurtaracak yegâne çarenin Mustafa Kemâl 
Paşa'nın "Başkumandan" unvanıyla fiilen ordunun başına geçmesi olduğunda karar 
kılındı. 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemâl Paşa’yı TBMM yetkileriyle donatan 
ve 3 ay süreyle Başkumandanlık görevi veren kanun TBMM'de kabul edildi. 
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Başkumandan artık planını uygulamaya başlamıştı. Hedef, başarıya götürecek 
tedbirleri süratle almaktı. Bu amaçla 7-8 Ağustos’ta kendi imzasıyla 10 adet "Tekâlif-i 
Milliye/Millî Vergi" emri yayımlanarak ülkede olağanüstü bir seferberlik başlatılmıştı. 
Millet ve ordu el ele topyekûn bir harbe hazırlanılıyordu. Başkomutan bu tedbirleri 
aldıktan sonra 12 Ağustos 1921 tarihinde Polatlı'daki Cephe Karargâhına gelerek 
fiilen Türk Ordusunun başına geçti.  

Yunan Ordusu 13 Ağustos'ta Sakarya'daki Türk mevzilerine doğru ileri harekâta 
başladı. 23 Ağustos 1921 tarihinde Yunan Ordusunun taarruzu ile 22 gün-22 gece 
devam edecek olan Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Yunanlar Polatlı'ya kadar 
ilerlemişlerdi. Top sesleri artık Ankara'dan bile duyulabiliyordu. Harbin doruk noktası 
çoktan aşılmasına rağmen Yunanlar hala kati sonucu alamamışlardı. Bu noktadan 
sonra düşmanın taarruz gücü, ilerleme kuvveti ve kudreti gittikçe azalmaya 
başlamıştı. Artık taarruz sırası Türklerindi. Muharebe boyunca cepheden ayrılmayan 
Başkumandan'ın muharebeyi bizzat ateş hattından takip ettiği ve 10 Eylül 1921 
tarihinde başlayan genel taarruz ordumuzu coşturmuştu. 12 Eylül'de Sakarya'nın 
doğusu düşmandan temizlenmişti. 13 Eylül'de Yunanlar ağır zayiat vermiş bir şekilde 
batıya doğru geri çekilmeye başladılar. 

Sakarya Zaferi'nin ardından; 

•    TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde, Başkumandan Mustafa Kemâl’e 
''Gazi'' unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilmiş, 

•    13 Ekim 1921'de Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile TBMM Hükümeti 
arasında Kars Antlaşması imzalanarak doğu sınırları güvence altına alınmış,  

•    20 Ekim 1921 tarihinde de Fransızlarla Ankara İtilafnâmesi imzalanarak 
Güney Cephesi sınırlarındaki savaşa sona verilmiştir.  

Türk topraklarının düşman çizmesi altındaki esareti birer birer sona eriyordu.  

Yaşanan gelişmeler İtilaf Devletlerinin yeni bir barış projesi hazırlamalarına yol 
açmıştı. Taraflar arasında 22 Mart 1922 tarihinde başlayan ve 15 Nisan 1922 tarihine 
kadar devam eden Türk-Yunan Savaşını durdurmaya yönelik ateşkes görüşmeleri, 
İtilaf Devletlerinin Sevr'le örtüşen teklifleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Büyük Taarruz, Büyük Zafer ve Yurdun Düşmandan Temizlenmesi  
Artık düşmanı yurttan kovmak için tek bir yol kalıyordu: Savaş. Ancak bunun için 

milletin, ordunun ve TBMM'nin çok iyi bir şekilde savaşa hazırlanması gerekiyordu. 
Nitekim bunların hepsi de birer birer gerçekleştirildi. Sakarya Zaferi ile Büyük Taarruz 
arasında Gazi, olağanüstü yetkilerini ve Başkumandanlık unvanını TBMM'nin uzatma 
kararlarıyla muhafaza etti.  

Yunanlar Sakarya Bozgunundan sonra Afyon-Eskişehir Hattına kadar 
çekilmişler, bu bölgede mevzilerini kuvvetlendirerek savunmada kalmışlardı. 
Yunanların bulundukları mevzilerden atılmaları, Türk Ordusu'nun kesin sonuçlu bir 
muharebeyi kazanmasını gerektiriyordu. Ancak bu şekilde düşmanın Anadolu'dan 
tamamen kovulması mümkün olabilecekti. 

Başkumandan tarafından en ince ayrıntılarına kadar hazırlanan Büyük Taarruz 
ve onu izleyecek meydan muharebesi planı, 26/27 Temmuz 1922 gecesi ordu 
komutanlarına açıklandı. Batı Cephesi Ordularına da 6 Ağustos 1922 tarihinde gizli 
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olarak "Taarruza Hazırlık" emri verildi. Büyük Taarruz Planı gerçekten dâhiyane 
olduğu kadar da cüretli ve tehlikeli idi. Bu plan, büyük komutanların sevk ve 
idaresinde başarıya ulaşabilirdi. Bütün riskleri etkisiz kılacak faktör, ne pahasına 
olursa olsun mağlup olmamak kararıydı. Nitekim öyle oldu. 

26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30'da topçu ateşiyle Kocatepe'den Büyük Türk 
Taarruzu başladı. Taarruz kısa sürede Afyon-Konya Demiryolu Hattı boyunca başarılı 
bir şekilde gelişti. Süratli taarruz sonucu 26/27 Ağustos gecesi Yunan Ordusu'nun 
birçok mevzii düşürüldü. Baskın şeklinde gelişen bu taarruz karşısında şaşıran 
Yunanlar geri çekilmeye başlamışlardı. 27 Ağustos'ta Ordumuz, düşman işgâlindeki 
Afyon'a girdi. Türk Ordusunun bu ilerleyişi karşısında Yunan Ordusu, Dumlupınar 
Mevzileri'ne çekilme kararı aldı. Kuvvetlerimiz 29 Ağustos günü Dumlupınar 
Mevzileri'ne taarruza başladı. 30 Ağustos günü Dumlupınar Bölgesi'ndeki 200.000 
kişilik Yunan Ordusu tamamen kuşatılmıştı. Tarihe "Başkomutan Meydan 
Muharebesi" şeklinde geçen bu savaş, harp tarihinin en kanlı imha muharebelerinden 
birine dönüşerek, Yunan Ordusu'nun büyük bir kısmının imha edilmesiyle sonuçlandı. 
Ancak mağlup düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve İzmir istikametinde aralıksız 
takibi gerekiyordu. Bu nedenle Başkumandan 1 Eylül 1922 tarihinde kendi el yazısı 
ve imzasıyla Türk Ordusu'na “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" şeklinde verdiği 
emirle İzmir’e doğru takip harekâtı başladı. Türk süvarileri, 9 Eylül'de İzmir'e 
girdiklerinde Kadifekale'de de Türk bayrağı dalgalanıyordu.  

3 Ekim 1922 tarihinde Mudanya’da başlayan ateşkes görüşmeleri sonunda 
anlaşma 11 Ekim 1922 tarihinde imzalandı ve 15 Ekim 1922 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Şekillendirilmesi ve Uluslararası Tescili 
TBMM, 1 Kasım 1922 tarihinde hilafet ve saltanatı birbirinden ayırarak 

saltanatın lağvına karar vermek suretiyle bir devri sona erdirdi. TBMM Hükümeti,       
5 Kasım 1922 sabahı idareye el konulduğuna dair kararı Refet Paşa aracılığıyla 
İstanbul Hükümeti'ne tebliğ etti. 

Vahidettin'in 17 Kasım 1922 tarihinde bir Malaya adlı İngiliz savaş gemisiyle 
İstanbul'dan ayrılması üzerine Şeriye Vekili Vehbi Efendi tarafından Vahidettin'in 
halifelikten de uzaklaştırıldığına dair 18 Kasım'da fetva çıkarıldı.  

Millî Mücadele sona ermiş, şimdi sıra zaferin masa başında kazanılmasına 
gelmişti. 20 Kasım 1922 tarihinde Lozan Konferansı açıldı. Konferans, iki ay süren 
görüşmelerden sonra, 4 Şubat 1923 tarihinde kesintiye uğradı. 23 Nisan 1923 
tarihinde tekrar başlayan görüşmelerin ardından Yeni Türk Devletinin kuruluş 
vesikası anlamına gelen Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde 
imzalanmıştır. Bu vesikayla Türkün ateşle imtihanının başarıyla sonuçlandığı, onu 
yok etmek isteyen güçler tarafından da tescil edilmiş ve yabancı işgâlinden tamamen 
kurtulan Türkiye'nin fiili toprak bütünlüğü sağlanmıştır.  

Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 tarihinde TBMM'ne bir maddelik 
kanun tasarısı teklif eder. Altında kendisinden başka 14 kişinin de imzası olan bu 
kanun teklifi, 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşmelerden sonra çok büyük bir 
çoğunlukla kabul edilir. Kabul edilen kanun maddesi şu şekildeydi; "Türkiye 
Devleti'nin başkenti Ankara şehridir."  
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Günlerden 28 Ekim 1923'tü. Gazi Mustafa Kemâl, Çankaya'daki akşam yemeği 
esnasında, hazır bulunanlara şöyle dedi: ''Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz...''  

Bütün hazırlıklar bitmiş ve 29 Ekim günü gelmişti. Gazi Mustafa Kemâl’in 
Cumhuriyet kurulması teklifi, Halk Fırkası toplantısında kabul edildikten sonra TBMM 
saat 18.00'de toplandı ve Anayasa Komisyonu tarafından "Cumhuriyet Teklifi 
Mazbatası" hazırlandı. TBMM'de Anayasanın bazı maddeleri değiştirildi. Türkiye 
devletinin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğuna ilişkin kanun teklifi ''Yaşasın 
Cumhuriyet'' sesleri ve milletvekillerinin alkışları arasında kabul edildi. Bunun 
ardından TBMM'de gizli oyla Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Toplanan oyların 
sonucunu, TBMM Başkanlık Kürsüsünde bulunan Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 
TBMM Genel Kurulu’na şu şekilde bildirdi: "Türkiye devletinin cumhurbaşkanlığı için 
yapılan oylamaya, 158 kişi katılmış ve 158 üye oy birliğiyle Ankara milletvekili 
Mustafa Kemâl Paşa Hazretlerini Cumhurbaşkanı seçmişlerdir."  

Çalışmayı Devletimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ün 10 uncu Yıl 
Nutku'na ait şu ifadelerle bitirmek uygun olacaktır; "Az zamanda çok ve büyük işler 
yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan 
Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk Milletinin ve onun değerli 
ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat 
yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak 
mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni 
memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına 
sahip kılacağız. Millî Kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkaracağız… 

SONUÇ 
Toplumlar kendileri için en uygun olanı bulabilmek için tarihin en eski 

dönemlerinden itibaren bir ve bütün olarak karar verme yollarını aramış, meclisi 
bunun için iyi bir araç olarak görmüşlerdir. Türklerin özellikle kendilerini yönetmede 
etkili biçimde kullandığı bu yönetim biçimi modern çağda da tercih edilmiştir. Bununla 
birlikte her çağda insanın hırsları, erk ve güce sahip olma ve bunu toplumunun iyiliği 
ve ilerlemesi için kullanma anlayışı yerine, kendi menfaatlerini öne alma arzularının  
barış ve huzuru bozduğu dönemler olmuştur. 

700 yıllık Osmanlı Devleti 18-19. yüzyılda dünyadaki gelişmeleri akıl ve bilim 
yoluyla takip etmeyi başaramamış, emperyalizmin hedefi olarak ömrünün sonuna 
gelmiştir. Padişahların (meclisleri kapatmak gibi) tutum ve davranışları bu süreci 
kolaylaştırmıştır. Dünyadaki ve Türkiye’deki değişim ve dönüşümün farkına varan 
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları yeni bir devletin kurulmasına giden yola önderlik 
etmiş, Türk Milletinin kökleri çok eskilere, tarihin başlangıcına dayanan asil, temiz, 
sevgiye dayalı, halisane ortak duygu ve güveniyle Millî Mücadeleyi kazanmayı 
başarmıştır. Millî Mücadelenin her aşamasında millî irade, millî birlik ve beraberliği, 
meşruiyeti gözeten anlayış, sonunda en güzel biçimde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde tecelli etmiştir.  

Büyük zorluklarla, mücadelelerle, fedakârlıklar ve kayıplarla kurulan bu yüce 
kurumun değeri ve önemi, başta oraya seçilmiş olan vekiller, devletin her 
kademesinde bulunan tüm yetkililer ve Yüce Türk Milleti tarafından daima bilinmeli ve 
titizlikle korunmalıdır. Sonsuza kadar yaşaması dileği ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 100. Yılı kutlu olsun.  
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