
s; Ü. Fen· - Ed~. Fak. · . 
Edebiyat Dergtst 1991, 6. · Sayı 

• 1 

CUMHURİYET'E GİDEN YOL 

Vrd. Doç,, Dr. Yaşar SE_MİZ .(*) . 

. ; ... B:i:zde Batı'daki anl·amıyla ·Ctimhuriyetin. -Hk izleri Osma:nıı Devleti'nin . . ' 

batı·lılaşinoy.a . t~üyük önem ve_r~iğ·ı 3.- Salim · dönemi·ndek+ meşveret mües-
_sesel·~rincfe görül·ebiHr. . 

.. 
· ıBu dönemde ımutlak egemenlH< ha!<kına sahip padişah, yetk-ilerinin 
bfr kı·sminı· k:endi ir·a·desiyle kısıtlamayı ·kabul ediyor (1). Yetkiler.in bir kıs
mının ımeşveret meolislerine . devredilmesi Cumhuriyet iç.in . önemİi bir . 
q·dimdır. C_tinku ha-reket nadir _bir . şeki-lde kuvvetler uynıığı Hkesin1i dile 
getiıren · zihni,yet de-ğişikl-iğidir. 2. M.ohmut'un· Ayanları i'le imzalama!k zö- . 
runda· kaldığı Sened-i fttifa·I< is-e mutlak.iradeyi sınırlamak istiyen vesi·ka 
Ol·maqı .dola-yısıyJ.a önemli bir . adımdır. Ancak Alemdar ·Musta·f,a Pasa'nın . . . . . . . , . 

ya·k·l·aşı·k dört ay süren :iktidarından sonra hükümsüz bir vesika haJi,ne g_e-
lerek unutulmuştur (2).. Bunıo:nn .dışmoa'. Osmanlı Devl~tinde-. Cumhuriyet'~ 
l·e i-tg·M·i fiki,rl·eri·a gelıişmesine .önemli ölçüde katkıda· bulunan .M.- Reş'it Pa
şa ve onun yakın fikir -ar.k·adaşlanndan Sadık Rifat Paşa olmuştur. · S. Ri· 
f.cit P,a-şa· ·ins-an ·hür-riieti konusunda Avrupa'da hakım olön ra-syonel dev-. 
letı-·savunur: Batı'da-ki devletı=n üç esa-s V tebaatıin refahını temin, hazihe-

. de bolluk, asıkerıi =kuvvet·-· üzerinde· kurulduğunu · belirtir. ·Keyfi ida,reye ·ni
hayet ·verilıhıesi,ni iste'r. M'untazam· bir deVıl·eÜe konun ve nizarniann toplu-

. mun faydcisıntı göre düzenlenip şahsi fa,ydaya ·bakılmayacağını ifade 
ede~ '(3): Özetle Paş"a reform mese·les'ini şunu. ya- dQ bunu düzeltmek şek
Hnde değı'iı, bir si·stemin -6nun tersi olan bir ba-şk•a .. s·isteme, 9eç:iş deme-k 
old~ğynu ·ilk ko-vrayan kişiler arasında yer alır (4). Layıha!anyla Osma-n-

• • •.,, • •• I ' • , • • • • • • • • 

(*) .. S. Ü. Atatürk İlke-ler,~ v.e . İhkı.!ap 'Dar.iıhi Bölümü Ba~kanı. . 
( 1) ·.!_l;b,met Mumcu, "Osmanlı Devtetı:-nde Meşver€·t Yönetimi Deınokr,atik bir 

. Geli.şmB ·s-ağ}a:y•a:biUr m{y'di" · adlı te'bliğin tartışması, 'l'ürkiye'de Demokı:a
·si Hareketleri Konferansı, 6 - 8 Kasım 1:98'5, H. Ü. · Ed. Fak. y,a,yıni. s. 3 - 7 . . 

C2) Aynı eıser.de, RH,at Önsoy, "Sened-ti. İıttilfak ve Türk DemokDasi Tariıhinde:kl' 
Yeri". ~dlı mıaıımıesi. s. 241 ·: 29. · ·. · · · 

(3) Sadık· Rifıat Paş,a, "·Avr-u:pa Ahıyal~ne Dair Ris1a1'e" yaıyımı h•az. · Bir heyet, 
Yeni Türk · Edebiyatı Antolojisi C. I. (lı839 - 1'81615), İstanbul 1•9'7:4, s. 25 - 50. 

( 4) Niyazi Beı~kes_, Tüı,kiye'de .Çağdaşlaşma, İsta.nıbul 11V/.3, s. 17·9. 
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lı Devleti 'ni,n muHakiyet yönetimi yerjne Avrupa'da'ki gib'i Cumhurıiyet sis~ 
temi,nin uygul,aınmas·ını actkco tekHf eder. . . 

M. Heşit Pıaşo ise Fransız İ~tMaHnden sonro ··Sotı'do yavaş _yavaş be
·nıimsenen can, ·mnl ve namusun muhafa·z,ası esos·lanni iktidarı dönem'iınde 

' . . . . . . . 

kanunlnrla değıişmez prens1pl·e·r ola,rok ilan etti (5). Ona ·göre devletin 
esas fonksiyonu ha,Jkm refoh ·ve emniyetini sağlamaktır. Halkı idoıreye iş
Ura.k ·ettirmek ioiın 1840'ta teşkil ediılen vifayet mecl'islerine hoilk arasındo:n . 
·iki dere·ceH s-ecimle . seçilmiş üyelerin katıl,ma-sırn. sağladı .!(6). -

Gidiş:at T856 isı,ahat Fermanı ,i.fe pe;kişth'i ldi. Ancak ·M. Reşit P.aşa'rnn 
cumhuriyetçi fiki·rlerini sezenler onu padişcıha ş:fkoyet ederek ceşitlıi de
fqlar görevden uz,akl·aştınlmasını sa·ğ'ladı·lar. _·. Şi'kayetcUerden bi1ri okm 
Serasker Sa'.it Paşa · "M. Reşit cumhurlyetl. ilan edecek, ·saltanatınız elden 
gidiyot·, daha ne duruyorsunuz?". diye pa'dişa~ı uyarmıştı (7) .. Nitekim . po~ 
çHşah .Hk fırsatta M. Reşi,t P.ö·şa'rnn Tppha,ne amiri ·Me olan taırtışmosı-rıı 

bnnane ··ederek - aslında devlet ·işlerini yeniden denetimi altına almak iste
mesinden - ·onu sad rıo·zam Jı:kta,n a~I · etti (8). 

. . . ; 

Yeni · Osmoınlıl·ar dönemi; ha·lk hakimiyeti, hür.r.iyet ve insan hak·lan· 
konusunda daha rahat ocıklamalann yapılabHdiğ·i ·blr devredi·r. Bu dö
nemde Namı·k Kema,I, MecJis-i Şura-, Ümmet (bir ·nevi porlemento),. savu-. 
nuculuğunu · yapıyordu. "Her ümmet'de hakikı hakimi,yet umumundur." (9) 
diyerek .cumhur.i,yet'.in her türlü idareye üstünlüğünü ·kobul' ediyordu. Bu
~unla beraıbç3r ."Cumhuriyetin blzi · batıracağı da bc;ışka mesele"· diyere·k 
devletıin bekası için Cumhur.iyeti te·hlikel'i görüyordu . 

. Şinasi ·ise M. ·Reşit Paşa'nm fik1l1rle·riıne önemM qlcüde katıhyor ve on.o 
,;Al:ıaH-ı flazlın reisi cumhuru" . oıa:rcrk h'itap diyordu (10). Ge.J'işmeler sonu~ 
cunda Yeni Osmanlı l.ar tnra·fından M·eşrutiyet'ıt 1ilan voodi -i:le .2. · Abdülho-. , ' . . 

mit't~n önce tahta geti·rH~n 5. Murat cuımhuri,yeti te·l.a-fuz etmemekle tle-
raber yeni reji .me iMşkin konuşma·lonnda halkın irades'inden ·söz. ediyor
du (11). Bu şebeple. Mithat Paşa . seci•ml·e ge.ıeın paırlemento ve bakanla ... 

• 1 

nn sorumluluğunu yerhie getirecek anaya·sa ta·sla·ğı · üze·rinde çalışırken 

('5 )' S'tanıford Shıaw - Ezel Kural . Sil'ııaıw, Osmanlı ·İmparatorluğu ve Mo4ern 
Tüı•kiye, C. 2, Çeiv. Mehmet Harmancı, İstanibui 19813·, s. 91 - .92 . . 

(6) . Halil İnalcık, "Türkiy.e·'de Oum:huriyet Fikr.i·nin Gel1şm.es Sıafiı:aları" Türk 
Kültürü, Sayı 2•5, ·Kasım 19:6·4, s. :l'l. ' 

(,7) _Fi.ıruzan · Husrev Toktn, "Türkiıye'de Cumhuriyet püşünce91:nin .Thri'hçesi" 
~şam, ·2ı9 Ek.im 11971. 

(•8) Sıh'aw, s. 9·4, · 
{9) ,İhs·an Sungu, "Tanzlrriıat ve Yeni Osmanlıl1aır" Tanzimat, İstanbul ı.939. 

$. ·814~ - ·&5'1·. 
(lO) Tokin,, A.g.m. 
(1,1') Shıaıw, s. 207. 
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Sadrazam Mehmet Rüştü Poşo ve Hüseyin Avni Paşa, 5. Murot'ta•n o an 
iciıi bu fikrinden va.zgecmeS'inıi ·istiyörl1ardı (12). 

Bütün . bunl-aıro roğmen 7 Zilhıc~e 1293 (23 Arohk_ 187.6) d~. resme-n 
· i'lan edilen ,a,nayasa (13) cunihuriyet'·e giden yolda önemn bi,r adım oıma!k
la bi·rHkte daha çok . si-yasi faydalan beraberinde ·getJ:riyordu. Güçler ay-.. ' . ' 

nliğı •i,lke-si g,ercek olma'ktan çok biciımseldi. Müesseselerdek• değişikliık- · 
ler· köklü olmaktan çok şekNydi. Egemeınlıiğin · ·millete a·id'iyeti-nden işe hiç· 
söz edH:miyordu. Çünkü idarecilerde böyle bir onay asayı · i-lQndan ziyade 
yabancı gücleriın reform yaptırmak maskesi -a-ltıında · ()_smanlı'nın ·iç iş1eri

ne konşmoyoc-a·kl·a:rıının · beklentisi vardı. Amacın ge-rcekleşmemes·ı · anaya-
" sanın e,rken frıdiHnde önemli :rol oynadı. · 

, Yen·iden meşrutiyeti ilan ga-y,retleri devam eder_ken 1906'da M~~ta·fa 
Kem<:ı:I (Atatürk) seı,anik'te Va;tan · ve . Hüniyet Cetniyeti':~:l,n şubes·ini• kur
ma'k_. üzere düzenl,edıiğ'i g·i.zli toplantıda "Milli irade" ve "~ilH Hakimiyet" 
,lle i·lgUf firkirlerini şöyl·e _-açıklıyordu. _"Kahhar bir istibdad'a ~ar,şı ancak ih-
. tilôl ile cevap vermek ve ~ö.hneleşmiş ofan çürük idareyi · yı~mo'k, milleti · 
hakim kılmak, · hülasa vatanı kurtarmak için · sizi vo~ifeye davet ediyo
rum." (14). Onun genelik yıl'lannda1ki · bu fi:k+rl-erinl Mondros Miharekesi'·n- ·. 
den sonra - baş:ıa,yon . Miılli · Müoad-ele yı·Honnda· do-ha· rah~tlıkl-a, i.zlenebi-l'ir. 
19 Moyıs 1919-do Saırnsun'o· çrktıktan üç gün sönro ~dro·zamlık maık-amı
no ·ce·ktiğ"i . telgrafta "Millet bugün · tek vucüt olup mmi haki·mtyet esasını, 
Türklük duygusunu hedef edinerek , işbaşındaki hüıkümete bağlıdır." (15) . 
dlyerek· U:k defa-olaraık · '.'mim hakimiyet" teôrisin'i' ·resmi bi:r evrakta miHe-

. tine hed:ef ol'Orak gösteriyordu. Amasya Tomı·minde 9e (21 - 22 Haz:iraın 
· 1919) · ".fJMfletin istiklaUni yme milletin azim ·ve kararı kurtaracaktrır." söt
ı·eriy,Je ·milli hokimiyet esa,sını m-UM. bağı-msizliğın gerekl'i'liği icin'de il.on-et-

. miş :oluyordu. A. Fua,t Başgll bu ·konuya· değinirken "İsti-klôl h·arbinin de
vamı müddetince memleketin man_evi kuvveti ve mıık·ovemetinin ye·gan~ 
kaynağı ve yen'I-Türk Devı·etl'n,in terrielıi - Türk Milletinin hoyatiliğine ve -ebe~ 
diHğine· olem imanıdır/' (1~) tj·edikten sonra- bu· imanın saklı olduğu yerin 
Amasya Ta,miml olduğunu bel-irtir. Bu sebepledir ki Amasya- Tamim"i:ni,n 
g'iz-li b}r maddesinde "gerekirse yen,i.bir hükümet kurulacaktı,r" hükmü ·yer 

· olır . . 

. Amasyo'dan sonra .Erzurum'do da m'iHi hakimi.yet ·ilkesi, yer atmıştır. 
Buroda heyet, Mfüi Mücadele ha-reketinin temel prensibi olmo;k üzere · 

(12) A.g:e., s . . 204. . 
(:113-) ıSuna K~M. Türk An~yasaları, İstanbul 1982, s. 9 - 215. 
(lı4) tnaacık, A.g.m. 
0;5) Atatürk .İle İlglli Arşiv B'elgelerl 1911 - 1921 Tarihleri Arasina. ait 106 Belge, 

Anıkara 1!9:82•, Belge 28. . . 
(1'6) Alt Fuıa;t 'BaşgH, Hukukun Aıia Mesele Ve Müesseseleri, İstanbul 1·946, s. 41. 
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. . . 

·~ri/Hlfi İradeye "müstehit bir şum tes~sin'i ve· kuv.vetini milli ir:ade'den .alaoak 
bir hükümet'io teşki'lini" istemişti: Bu teşkilatta· "Kuvci:yı . Milliye'y.i amil 
.ve mUH irad~Yi :,hakim kılmak esastır" _ preosibi kıabul edHmiştir -(17). 

, . . . .. .. . . 

:. · ·· · Mazha·r Müfit Kansu· i,se Atatürk'ün da·ha· Eriururn'da, 'iken k·endisi-n.e 
"Muhakkak k1i mevcut şe_kli hüküm~t . bu · memleketin refah, -saadet ve .te- ·· · . . . . 
rıakkiisııie kafi gelm~yecektıir. ·saşka bir" hükümet şekli bulin_qk· kanaatin-
deyim" de·di·kten sonra " .... açıkça söyleyeyim şekl-i hükümet zafuanı ge- . 
li,nc~ Cumhuriyet olacaktır'' (18) d·ediğini · ifade etmekt~dir.: · ,. · ··· 

.· Siva~ Kongte.si':nde (4 ~. 11 _ Eyl.ü.l 1919) ise· bütün .meml·eke~in birliği 
gayesi·yle birlıikte Erzurum 'Kongresi'ndd.eki Hakimi.ye~--i Mill~ye düşü!")Ce.si 
qyınen kabul .ec;iilmi,şti. Kongreden sonra· İngiHz Ami•ra.J!i de'Rob.eok 17 Ey,ül 
·19l9 da İ..ord Curzon'ıa . gönderdiği ,ra·pörda "Alın-an bütün haberl~re göre 
M'iİli . hareket ·An<ıdotı:ı; da mü·stQ~ll-. bir Cuinıi uııiyet' e . doğru geli.şmekt~ir. 
Bı.İ htı·reketi İstcmbul'dan .. 'bilhassa· Harbiye· Nezareti deşteklemektedir. Bµ 
yenJ m1İHyetçi parti . ·bug'ünkü . [)a,ı~at Ferit Hükümetin~en . ziyade · halk ef

·k.ôrhi'İ temsi( etm:ekted;r; Hukümetin ·k®u~ · ede_c~ği b~r -antlaşma · barış v_e 
huzur g~tirmeyecekti~" 'demektedir (19L Ama ' rie.· va·r ki' Si,vas .,''Kon

1

gresi'ne 
katıfaınfonn bir ·kısmı ·tam boğı_msız·İık ve m'i-Mi hakimiye-t"'in :ne anloma gel-" · 
diğ'iıi{ de'·Robec'k.· kadar .açı·k •anlay,a,maôrklarından _o.ıa··nları · MeşrÜti i_dare 
i'Cl-nde değ'erlendifi.y"or ve ·ona. göre hçıreket ediyorlqrdı .. Bü~a· ~rağ111~n mil
Jlye.fclierİ~ . Sl~as . Kon'gresi':nde'ki ka~arlı dd~ranışkıırı istanbul'u ürkütme
_yi böşa.rniiş 'v~e (?Ôma·~ Fe.rit Hü~üme_ti'1n+n i~tifo~H)I' teırr_ı·i:n · etm .. i~ti. Y~nid~n 
ycıpı·lan seçim!e·rden sonra'' isthnbul'da .rrHİH irade doğrultusunda: son kez 

.blra:rıayo geren· vekfller ·2a :oca-k 1920 öe_. koh.1:11 ettikl·eri ''Mis.aık-ı MJfl1"de'n 
_· sonra b'askİ ··aıtı'.na olıtımışlardı .' ':Ge·İişme,ler İst,t.fnbuİ;un isgol·j. ne ·.netic~len

di. Bunun üz~rine rytustafa· Kema-1 · p,aşa-'niri 19 . Mart ·1920 tcirıihli . g_enelge
s-ı"yle bütün ·memie'kette yen:i seoimler yapılm'ış ve 23 Nisan .1920" de. Hık 
kez· :ta•in aınlıamİylcİ· ,iMiİli H~~fmiy~f'·e daya,ı:ıan . meölıs kurülmuşiu. Bu -.k~: 
rul~ş İstanbul . i·ktidaırııiın .piJtiği, .ve ·· ka,rar,lnrının ·· uygu·lc;ınm.ıyaoagının . da 
a,cık bir· ifadesidir. Nitekim olağanüstü yetkile·re s·ahi,p ,mecl{s',in cıkqrqığ·ı 
k•arorla-r: .bunu g·öster.mektedir·: 6 M,a,yıs 1920 de 2 nolu. karc:İ,rnam.e i'le·· İst,a,n~ 
bul-''1-a resmı hab'erleşme"nin kesj·leoeği~ orada"ın g'ele1n her türlü r~mi evr.a
kın ·iade edHeceği, evra•kı kabul edenin vatan ha,ini olaoağı ifıade edilirken, 
24._. Mayıs 1920 de .17 nolu km1ar·l1a· İsta,nbul'daki ·hukuko aykı-rı hükQmetir.ı 

• , . . . . 

. . 
(1-7) Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele'de Erzurum, ·Ankaraı Ht46: s. 1'21. ·Karşı--

l'a.ştır, Kazım Kar.aibekir, İstiklal ıH;aı·bimiz, İstanbul 19·ff8·, s. 100 ·- roı. 
(1:8) Mazhar Müf.it Kansu,· El'Zuı·uın'dan· · Ölümüne ·Kadar Atatür,k~le Bera.b·er, 

ıC. I, An'k:ar·a rn:8'6, s. -7'2 - 7:3-. 
(19) · Te1vfi k ,BıJTklıoğlu, Atatürk Anadoluda, Basım yeri Kent yaıy. _ 1'9-81,' s. ·124._ 
(:20) M1s:a1k-1 Mim İçin ıba:k. K•ar.a.bekit, s. 412•6 - 4·27.; ''Beynelm.1lel Bakımdan 

Cumıb.ur~y:etimiz'' Yoni T~rk Mecmuası, Cilt I, No. 1:l; Teşrirüeıvıvel 193:3,. s. 8-90'. 



ya,paco·gı .- her türlü terfi ve diğer işlemlerin yok sayılmasını ka:raro bağla
. . ma,ktaydı (21). 

. - . . 
_MecN-sin acılışından ' bi_r gün sonra Mustafa_ Kemal Paşo yaptığı konuş:-

mada . '.'Mıilli Haki;mi.vet"i şu şekiılde ifase ediyor. "İslamiyetin temel ilkeleri
ne başvurup yüksek .mecii~imizde topıan1Jlış 1:>uıunan ve bütün müstümcin 
hal.kın birleşmiş qylarıyla uygun_ görülen mim iirade .vatanın muka~deratına 
bllfiil el koy.Qµğu için artık onun fevkinde bir kuvvet mevcut değildir" (22). 

· :.Bu fikir . Öy çokluğu il-e .kabul edilerek hukuki yönden mHli eg·emenlik _te·si-s 
edjlmjş oldu. Y.obaıhcı hükümetlere Mi,Iİet Meolisi'niri bfr icra hey,eti;niın 
mem.fe·ket fsa,resini e·le . aldığı bildir.ildi· (23). Meoliste kooür:ıun ·t.artışı-lması 

. d·eva-rn ederken bir . mi'llet vekHi "Mustafa Kemal Paşa Reisicumhur: ~İa~ak 
·cıiıye .J.\nadolu'da hakikaten fena propogandalar vardır'' dedi ·(24). · Za:t.~n 
·Musta·fcr ·Ke'mal :P.aşa da tesl s ecfi.len ye·ni sistem için Nutu.~'t,a "Böyle .. bJr . 
'hül<ümetJ miHi hakimjyet esasına dayanan h~lk hükümetidir, . Cumhu,riyet'-. . . . 

tir'' (25) diyordu. Yani Cumhuriyet -23- Nisan 1920 de i'lan edıil,mıiş f.aka,t _j.s-
mi:n konulmaşı bir süre geci·kmiştir. M_usta·f•o K_emar Paşa 24 Nis·an . 1920 . 
d,e M~cH~ başkonı .. seçildi·kten . sorira vaptığı konuşmasındp "Gerek hayat-ı 
asket1iye. ve gerekse hayat-ı siyasiyemin bütün edvar ve .safaha.tinı .işgal · 
eden mücadelatımda daima dustüru hareketim iradeyi mJHiyey,i tstirad 
·ederek milletimin ve v.ataniİn_ın gayelerini yürütmektir" (26) 'dedikten 
sönra o an •için Padişah ve Haıl ife . hakkmdoki görüşlerini de ." ... inşaUah 
cihan padişahı olary efendimiz .. hazretler'inin ~ağlık ve srhhatleri her türlü 
düşman · baskıl·a~ından · · kurtulmuş olsun .. ·; -Halife ve Padişahıniızı milleti 
ve.· marnleketi kurtarmak ıçin çalışanların üzerinden- eksik etmesin'' (~7) 
şeklinde aci-klamı_ştir : Bu~adan anloşılma,ktadır ki · Musta,fc;ı IKema,I Paşa 
her şeye rağmen ·Mi·l.l ' İ · Müca·deJ.enin gel·eceğ'i icln .istonbUl'un ve bilhassa 
·Padişah ve. Halifenin a-ley_hinde va,ktinden önce konuşmc;ı,kton - titi·ziıikle ·ka
çınmıştır. Padişa•h ve Hcilifeli-k makamının ne oJ:a,cağı şeklindeki sorulara 
" .. : Pttdişah ve Halife Efendimiz her türlü baskı ve tehditten fourtulduktari 
sonra yüksek meclisimiz-in kaı:ıunlarına ·uygun olarak yer.ini ahr" şeklFnde 
cevap veriyordu (28)°. -

. . 
Böyl_ç}ce. il'k . anda Hi'l1afet ve Sa-ltanatı ka-ldırmamcikla birlikte geıe·ce- : 

(.21)_-Düstur, C. I. tertip 3. 
(2:2!) 'l;JB.M.M. Zabit Ceridesi, De;vre -I, .s .... 20 .: 312... · -.- · · 
(23) Gottahıart J,aschke . "Tüı~kiye Cumhur,1,yetinln nanı, Atatür,k Devriminin . . 

Baışl,angıcı" Çev. Ndm-et Aslıa,n, Makaleler, · Ank ara 19718', s . 4-9 . 
. (24), T.,'.B.-BJM. Zaıbit Ceridesl'nden nak'1eden Ja:schke. A: .. g.m. s .. 48 - 52. 
(2'5·) Atatütk, Nutuk, C. 2, İstanbul 1'97;3, s. 4'3·8. · · 
(2·6) . Atatürk:, Söylev ve Demeçler, C. I. An'k.a'.ra 1961, s. 61. · 
(2·7) T;B.M.M. Zabit- ·Ceridesi C. I., ·Devre I., s. 3·9 ve s. 61 . 

. (2•8) A;g.e., s . 3:t. 
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. . . 
. gımn kaınunlo:rl•a tespit edi'l:eceğ,iıni beHrterek 1876 Konun..,i Esasının padi~ 
· şahlığa tanımış olduğu üstünlüğü reddetmiş ve milletin . egemen olduğu 

T.B:B.:M.'n'in üstünde ·bi-r güc kobu:ı etmen'.)'iştiır. MHli EgemenNğe rağmen 
Saltanat'ın mevcudiyeti tezatı ise ·işin başı,nda ge:reksiz bölünmelere se
bebiyet vermemek içindir. Çünkü Mecl'istek-i· bazı gruplo-r .An·karo'dö·ki. du-

--rumu şartlı kobul. etme·ktediır . .So. durum T.lB.ı8.M.'n1in şekli ve ma·~iyetine 
dıa:ir meva-did-'i . kainuniye başlıklı konunun · -1_8 Ağustos 1920 ct-e· görüşü-

· ıorken açıkço ortaya çı.ktı. Bi:r grup .mill·etvekHi "Hanfe ve Pcıdişah vardır . 

ve var olacaktır. O mevcut olunca bu günkü vazıiyet, şekil (ve) selahiyet 
muvakıkattır. Makam-ı Hilafet, Saltanat'ın icra faqliye_tıni temin edinceye . 
kadar Ankara'da ·toplanmış olan bir takım insanlar,· muvkkat tabirıiyle ça- · 
hşacaklardır" (29) derken ·ka·rşı . görüşler "Saltanat- m}llete intikal . etmlşt~r. 
Saltanat kalm<ınuştir. Hilafet'de Saltanat demektir. Binaenaleyh onun ·da 
hikmeti mevcudiyeti yoktur" :(30) diyorlardı. Bu durumda· Sa,ıtanat'ı ka:ı
dı,rmayo ca:Iışmak _"Milli Mücadele'yi" acıkoa baltolama'k olurdu. Bunun 
için Cumhutiyet kel:imesi,nin te·la-ffuzu bir sır gibi muhafaza· edıi,ldi. İlk ·a1na- · 

. yaso'rnn birinci maddesine "Haıkimiyet bilô koyd-u şart . millet1nd~r. İdare 
usulü halkın mukadderatına bizzat ve ~bilfiH idare etmesi esasina müste- . 
nittirll ,ilkesi kondu. Yani- Cumhuriyet'1iın .tanımı yapı,fdı, amo kendisi te:la·fuz 
ediılm~di. 

Telıa,ffuzun :rahatço· yapılabilmesi için önce Saltanot'-ıın gücünün ·za
y.ıflatı'lma:s,· ve uygun· zaman ge.fd'iğ·inde _de ·ka,fdı-rılma·sı gereıkiyordi:J . . Sal
tan_at'ın za,yıflatılması kon.usundo öneml'i bir fırsat $a·karyol Zo,ferVnden · 
önce. ortaya çıktı. Musta·fa, 1Kemal Paşa- B0ş:komuta1nl1k rutbesini1n k~ndıi- . 
sine -verilmest ha·linde Sak-arya Savaşı',nın bütün sorumluluğunu . üz-e·riıne 

o.imayı kabul ediyordu. ·Meclis ise Boşkumqndari ve1ki1Hğinde direniyordu. · 
. Cünkü Başkumandıa,nl:ığm Emir-ul Mümin olan Padişöh'o, ·ait, olduğu. ka

bul edıiıMyorçfu. Bu ünvarnn Mu-stafo Kemol P·aşa'ya verHmesi halinde ge
. lecekte gücünü . kaybetmiş olriın ~a:ltonat'ın kd·ldıniocağı ·endişesirri.i taşı- · 
yorlordı (31)·. ünvanın·, istediği şartlarda almayı boşaıran Musta-fa·. Kemal 
Pa-şa Sa'karya Zcİ·feri'nr .kazondıKtan sonra daha- do, güçlendi·. Mecl·iste' 

. kendisini destekleyenlerin so,yısı da O'ldukça artmıştı. 1 Ara·lık 1921 de bu 
gücünü de kuHoınaroık MeoHs'te · y·aıptığı . konuşmasıırtda· " ... Ahvati h~zıra 
esbab-ı saire bilmiyorum. Vatnız bHdiğim ve bilinmesi Han edilmesi l,azım 

gelen hakikat varsa (o da) milletimizin hiç khnsenıin muvaffak-iyeUne lü
zum . ggörmeden . ve muvaffakat etmelere ka'rşı isyan ederek Hak·imiyet-i 
MiUiyesi·n·i almış ve öylece is~inat etmekle bulmu,tur. Eğer l·ayihadaki bu 

.(29) Nu~.uk, s. 5'64 ~.'&5 . . 
(.30) A;g.e., s. 5·6-S. 
(3'1). Enıve-r Ziya K-aml, "Ha:1i:feıl,iğin Kaldırılması" :Atatürk'ün B_üyük Söylevinin 

50. Yıl.Semineri, An"kaıra 1-9'80. s. ·91 - -97. 



ifade herhangi bir uslubu ·nazikaneye riayetten mümbaiş ise büyük bir ha
ldkati tahr,if etmiş , olmak itibarıyla dahi tas_hthe muhtaçtır. Millet hakimi
yetin:i almıştır ve isyan ederek ·almıştır. Alınmış olan hakimiyet Mçbir se
bep ve surette terk ve ·iode edilmez,. t~vdi edilmez. Bu : hakimiyetı tekrar 
geri alabifmek ioin, almak için, ·isUmal edilnilş olan vesaiti kufi.anmak lcı
zımdır" (32) : diyerek Gumhuriyet'e g-iden yolda Saltanat meselesine bir 
çözüm getirmen·iın gerektiğini ifıade etmiştiır. Nitekim büyük zo:ferin hemen 
.a,rdmdan mevcut siyosi ortamın vermiş olduğu raha-~lık·lo konu : e:le a,lına
rctk fon>ks·iyonl.ann·ın . önemli bfr kısmını k•a,ybetmiş · olan Saıltonat bir emri-.. 
·vcrkl ile ka1l·d.ınldı. ·(33). Aynı gün Saltanat'ın kaldınlması 'leyh'fnde bir ko
nuşma y,q.pan Rauf (.Orbay) . Bey " ... T.B.B.M.'deiı başka hic bir kuvvet bu · 
nıilleti temsil edemez. Bunu kati şel<ıilde böyle bilmek lôzımdı.r" dedi (34). 
~aka,t Hi-lo:fet'e dokunulrnadı. Ama Mustafa· Kemal Paşa Türk H<;ı·l· kıının bi
lôkaydu şart ha•kim,iyetıine sahip olduğunu bir defa daha ve k·atiyetle tek
raır ediyordu. Hak·imiyet hiç b'i,r mo·ana, hiç bir şeki-1 · ve hiç bir renkte ve 
delalette iştirak 'kabul etmez. Onvanı Ha-lif~ olsun, ·ne olursa oıs·un hiç 
kimse bu m'i-lletiın mukadderatında, müşareke sohHYi olamaz. MHet buno . . . . 
k·atiıye~ iıiüsa-0de etmez. Bunu teki,f edecek hiç bir milletvekH'i bulun-
ma'z (35) dlyordu. Adım adım Cumhuri.y.e~'·i,n ilanına· gidil:iyordu. Fak,a,t isim · 
ha,l.a konulmamıştı. 24 Temmuz· 1923'te Lozan banşıının imza.ıanmasındah 
hemen -sqnr,ci 13 Ağustos 1923'de. 1Hk Meclis'i,n miHeti,n -kendi· mU'k•addero
tıno el koyduğunu ilan etti- (36). Anoak Cumhuriyet'iın ·iıkmı için uygun or
to1,run oluşrria<Sı geerkiyordu. · Bu sebeple Atatürk "İdare-1 devleti Cumhu-. . . . 

r:iye,tten bahsetmeksizin Hakimiyet-i MiUiye esasatı da'i-resi,nde her an-
. . . . l . 

cumhuriyete yürüyen şekıilde temerkuz ettirmeye ccilı-şıyorduk" di.yor (37). 
Acaba-neden uygun z,aman bekleniyordu: At,atür:k bu konuda· da '.' ... Efen-

. " . 
diler Saltanat · dev·rinden cumhuriyet devrıine ·geçebilmek için cümlenin 
malumu olduğu vechile~ bi,r intikal. devresi· yaşadık... Devlet reisliğinden 
bahsetmeksizin onur:ı vazifesini fiilen mecl'is reisliğine gördürüyorduk. 
Cünkü derekôp saltanatçılar Padişahın içtim·ah selahiy_eti luzmunu o·rtoya_ 
atacaldardı" diyor (38). 

Uygun zaman gecikmedi,. LÔzan barışından. sonr-ct doğa·n hükümet bu~ ., 
nolımı Cumhuriyet'in ilanı için iyi b'i-r fırsat teşki:l e~tıL Atoı1:ürk "Ben mec
liste hafi ve muhalif bir hi:dp keşfettikten, meclisin mesaisinde hissiyatın . 
hakimiyetini gördükten ve· hükQmet heyetinin intizamı mesaisinin her. gün 

(32ı) Söylev ve Demeçler, S; 196. 
~33) Nutuk, s. 690 - 9-1. 
r(34:) ıwauf Oııbaıy'ın Hıatıraları, Yakın Tarihimiz, C. 4, s: 4,9-. 
1(

13:5) Nutuk, s: 700. 
(316) Söylev_ ve Demeçler, s;. 304. 
(

13·7) Enrv,er Zi:ya K-arıal, Atatürk'ten · Düşünceler, Arrlcıara 1'966, s. 3•9. . . 
(38) Nutuk, s. sa;a - 3'9. - · 
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esassız bir · takım sebeplerle- intizamsızlığa duçar edilnıekte Qlduğunq ~q.;. 
naat getirdikten sonra tatbiki için münasip zaman .intizarında bulunduo:o , 
ğum bir fikrin . tatbiki anının geldiğini hükmetmııştim'.' demektedir (39) .. 

"24 ,.E1kiım .1923'te Ali ·Fethi° Bey° (;3aşkanlıkta,n ve uhdesinde ·bulunan İç-' · 
işl·eri . Bakahl ığında,n is~ifa edince bu ma-kamla•r ·iç'iori çok ·zorlu · bir' m_ü:cadek· 
.IA hnşfödı. . Hükümetin ·i-ş; tif.ns ı .. da 27 Ekim'de ··mecliste nkundu. Çeşitli 'ku:-·· 
Jis_lere ,r,ağ-me·n yeni hükumet' bir türlü kurularnıy9rdu. Bu fı-rsaUön ya-rÖ:r-

· 1,onan· Atatü·rk · 28 Ekim 1923 Pazar · ·akşamı en · ·güv~ndigi · a,rkaddşı,a:rırıı · · .. 
Cank!çıya Köşkünde yemeğe davet. etti. · vemeğe İsmet, · Kazım, Kem.alettin-' 
Sa.mi ve Hci,(it Paşal,a-rla, · .AH . Fethi Bey'in yanı s·ıra o d1l<şar11 ·tescidüfe.n · 
Atatür.k'ü ziyarete·: -gelen Ruşen Eşref ile Tayyöre Cemiyeti Reisi :Rize rv,·; .ı r·· 
letveki'li Fuat' Bey de . katııldı. Ruşen Eşre.f'in nakletti·gine· g_ore yeme·kteh 
sonra ·Atatürk "Yarın Cumhur-iyeti ilan e~eceğiz" dedi. Karar sofradakiler 
ta,rafından memnunluk·la- ~arşı landı (40). 

· . Ertesi gün Mecli~te yapılan .çetin ·müza,~erelerden. sonra akşqm sa·ot . 
8.30. da Ct.ımhuriye,t i-lori olundu. Ardmdan Mustafa Kema-1 Paşa 158 o.yla· 
· (oybtrl·iğiyle) · Cumhurbaşkanı seçildi. . 

* 
. .. ·. , .. ,.·: · .. 

(.3·9) A.,g.,e., s. 798 - .99. 
(40) Ruş:e.n Eşref, "Cumıhuriye·t Nasıl İla.n ·oıundu" M:uhit, sene 2, ·K-a.nuniev,·ıel 

lı929, no. 14, s. ,1043 - 46. : -
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