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MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ERZURUM MEBUSLUĞU 

Alaattin UCA 

 

ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

1920 yılının Ocak ayında Son Osmanlı Mebusan Meclisine Erzurum mebusu 

seçilmiştir. Erzurum’da yayınlanan Albayrak gazetesinin 8 Ocak 1920 tarihli 

nüshasında Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum mebusu seçildiği birinci say-

fada ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisine 

Ankara mebusu olarak katıldığı tarihe kadar Mustafa Kemal Paşa’nın Erzu-

rum mebusluğu devam etmiştir. 

Bu çalışmanın amacı aşağıdaki sorulara cevap bulmaktır: 

- Mustafa Kemal Paşa, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması 

için İstanbul Hükûmeti’ne neden baskı yapmış ve Meclis’in açı-

lışına niçin katkıda bulunmuştur? 

- Meclis-i Mebusana Erzurum’dan mebus olmak istemesinin se-

bebi nedir? 

- Meclisin İstanbul’da toplanmasını neden kabul etmiştir? 

- Seçimler sırasında neler yapmış ve seçimlerin yapılmasına nasıl 

destek olmuştur?  

- Erzurum’dan kimlerle birlikte aday olmuştur? 

- Adaylığı eleştirilmiş midir? 

- Erzurum’dan kimlerle birlikte mebus seçilmiştir? 

- Mustafa Kemal Paşa’nın aday olduğu 1919 seçimleri Erzurum 

basınına nasıl yansımıştır? 

- Meclis-i Mebusanda Erzurum’u temsil edip etmeyeceği sorusu 

niçin gündeme getirilmiş ve bizzat kendisine sorulmuştur? 
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- Erzurum mebusu olarak Mebusan Meclisine neden katılmamış-

tır? 

- Mebusan Meclisi üzerinde ne kadar etkili olabilmiştir, Felah-ı 

Vatan Grubunu kendisi mi kurdurmuştur, Misak-ı Millî’nin ila-

nındaki rolü nedir, Meclis-i Mebusan Reisi Reşat Hikmet Bey’in 

tutuklanmasıyla neden ilgilenmiştir? 

- Erzurum mebusu olduğu süre içinde hangi tarihî gelişmeler ya-

şanmıştır? 

- Ankara’da yeni bir meclisin açılmasına neden karar vermiştir? 

Amaca ulaşmak için Millî Mücadele tarihinin birincil kaynakları başta 

olmak üzere literatür taraması gerçekleştirilmiş ve konuyla ilgili diğer kay-

naklar üzerinde araştırma ve inceleme yapılmıştır. Sentez ve analiz metodu 

kullanılarak hüküm verme yoluna gidilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın hayatındaki önemli kesitlerden biri olan ve yak-

laşık dört ay devam eden ilk mebusluğu sırasında gerçekleşen olaylara açıklık 

getirmek ve yukarıda değinilen ve merak edilen sorulara cevap bulmak için 

yapılan bu çalışmada Atatürk’ün Büyük Nutku, Atatürk’ün Söylev ve Demeç-

leri, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk’ün Kurtuluş Sa-

vaşı Yazışmaları gibi eserler tetkik edilmiş ve bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın 

imzasını taşıyan belgelerden istifade edilmiştir.  

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum mebusu seçildiği 1919 seçimleri ve bu 

seçimlerin Erzurum basınına yansıması konusunda dönemin önemli basın ya-

yın organı olan Albayrak gazetesinin ilgili nüshaları incelenmiştir.  

Ayrıca Osmanlı arşiv belgeleri ve kitap, makale, tez türü pek çok telif 

eserden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın sonunda şu bulgulara ulaşılmıştır: Mustafa Kemal Paşa, Türk 

halkının yönetiminde millî iradenin önemine inandığı için Son Osmanlı Me-

busan Meclisinin açılışına katkıda bulunmuş ve bu meclis için “Meclis-i 

Millî” tabirini kullanmıştır.  

Meclisin İstanbul’da veya İstanbul dışında bir yerde açılmasını değerlen-

dirmiş her iki durumun neler getirip neler götüreceğini tespit etmiş sonunda 

bir analiz yaparak İstanbul’da toplanmasını kabul etmiştir.  

Mustafa Kemal Paşa, Meclis-i Mebusanın toplanması için yapılan seçim-

leri desteklemiş, seçimlerin güvenlik içinde yapılması için tedbirler almıştır.  
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Kendi isteği ile Erzurum’dan aday olmuştur. Erzurum’un ileri gelenleri 

ve Erzurum halkı onun adaylığından memnuniyet duymuş ve Erzurum’dan 

mebus seçilmiştir. Ancak onun adaylığına karşı Albayrak gazetesinin yazar 

kadrosu içinde üstü kapalı da olsa yani adı geçmese de gizli bir muhalefet 

oluşmuştur. Bu muhalefet Mustafa Kemal Paşa tarafından hissedilmiş olmalı 

ki Meclise Erzurum mebusu olarak katılıp katılmayacağı sorusu gündeme gel-

miştir.  

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükûmeti’ni hem ikaz ederek hem de üze-

rinde baskı kurarak kendisinin de Erzurum mebusu olduğu Mebusan Meclisi-

nin açılmasına katkıda bulunmuştur. Fransızlar tarafından tutuklanan Meclis 

Başkanı Reşat Hikmet Bey’in serbest bırakılmasını sağlamıştır. Felah-ı Vatan 

Grubunu kendisi kurdurmuştur. Heyet-i Temsiliye’den güvendiği arkadaşla-

rını İstanbul’a göndererek ve seçilen pek çok mebusla irtibat kurarak Meclis-

i Mebusanda etkili olmuş ve Misak-ı Millî’nin kabul ve ilanını sağlamıştır.  

İstanbul işgal edilip Meclis-i Mebusan kapatılınca Ankara’da Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erzurum Mebusu Mustafa Kemal, Erzurum’da 1919 

Seçimleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Millî, İstanbul’un İşgali, 

TBMM’nin Açılışı. 
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MUSTAFA KEMAL PASHA AS A DEPUTY OF ERZURUM  

ABSTRACT 

Founder of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Ataturk was elected 

deputy of Erzurum for the last Ottoman Assembly in January 1920. On Janu-

ary 8, 1920, in Albayrak, a newspaper published in Erzurum, Mustafa Kemal 

Pasha was declared as the deputy of Erzurum on the first page. Mustafa Ke-

mal’s Erzurum deputyship continued until the Grand National Assembly of 

Turkey was opened on 23 April 1920 and he became the deputy of Ankara in 

this new Assembly.  

The purpose of this study is to find answers to the following questions: 

- Why did Mustafa Kemal Pasha put pressure on the Istanbul Govern-

ment for the opening of the last Ottoman Assembly and why did he 

contribute to the opening of the Assembly? 

- What was the reason which led him to be a deputy of Erzurum in the 

Ottoman Assembly? 

- Why did he agree to convene the Assembly in Istanbul? 

- What did he do during the elections and how did he support the elec-

tions? 

- Who was nominated together with Mustafa Kemal Ataturk from Er-

zurum? 

- Was his candidacy criticized? 

- Who was elected from Erzurum together with Mustafa Kemal 

Ataturk? 

- How were the 1919 elections, in which Mustafa Kemal Pasha was 

nominated, reflected on the Erzurum press? 

- Why was the question of whether or not he would represent Erzurum 

in Ottoman Assembly revived and asked directly to him? 

- Why didn’t he join the Ottoman Assembly as a deputy in Erzurum? 

- How effective was he in the Ottoman Assembly, did he set the Felah-

ı Vatan Group (Salvation of Homeland Group) himself up, what was 

his role on the Misak-ı Millî (National Pact), why was he interested 

in the head of the Ottoman Assembly’s Reşat Hikmet’s arrest? 

- What historical developments occurred during the period of his Erzu-

rum deputyship? 
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- Why did he decide to open a new parliament in Ankara? 

In order to reach the aim, the literature on the primary sources of the his-

tory of National Struggle has been searched and related research has been done 

on the other sources. Synthesis and analysis method was used to make the 

decision. 

Explaining the events that took place during Mustafa Kemal Pasha’s first 

deputyship, which was one of the important sections of his life and continued 

just about four months, in this study which was made to find answers to the 

above mentioned questions, Atatürk’s Great Speech, Atatürk’s Speech and 

Speeches, Atatürk’s Circular Letters, Telegrams and Declarations, Atatürk’s 

Independence War Correspondence works were examined and documents 

which were personally signed by Mustafa Kemal Pasha were used. 

1919 elections in Erzurum in which Mustafa Kemal Pasha was elected as 

Erzurum deputy and the reflection of these elections on Erzurum press, the 

important press media of the period of the newspaper Albayrak was examined. 

In addition, Ottoman archival documents and books, articles, disserta-

tions, many copyrighted works have been used in this study. 

At the end of the study, the following findings were reached: Mustafa 

Kemal Pasha contributed to the opening of the Last Ottoman Deputies Assem-

bly because he believed in the importance of national will in the management 

of the Turkish people and used the term in National Assembly for this assem-

bly. 

He evaluated the opening of the Assembly in and outside of Istanbul and 

he identified the event’s advantages and disadvantages and in the end he made 

an analysis and agreed to meet in Istanbul. 

Mustafa Kemal Pasha supported the elections for the assembly and took 

measures to make the elections safe. 

He was a candidate from Erzurum on his own will. The dignitaries of 

Erzurum and the people of Erzurum were pleased with his candidacy and he 

was elected as a deputy from Erzurum. But there was a secret opposition 

against his candidacy in Albayrak’s writer staff. This opposition must have 

been felt by Mustafa Kemal Pasha, and the question of whether or not he 

would attend the Assembly as Erzurum deputy was revived. 



548 ALAATTİN UCA  

 

 

Mustafa Kemal Pasha, both by warning and putting pressure on the Istan-

bul Government, contributed to the opening of the Ottoman Assembly, where 

he was also deputy of Erzurum. He provided a releasing movement for Presi-

dent of the Parliament Reşat Hikmet, who was arrested by the French. He 

founded the Felah-ı Vatan Group himself. He sent the trusted friends from 

Heyet-i Temsiliye (National Delegation) to İstanbul and contacted with the 

elected deputies so he could be effective in the latest Ottoman Assembly. At 

last, he provided the national pact’s acceptance and announcement. 

When Istanbul was occupied and the Parliament was closed, Mustafa Ke-

mal Pasha inaugurated in Ankara the Grand National Assembly of Turkey.  

Keywords: Erzurum Deputyship of Mustafa Kemal, 1919 Elections in 

Erzurum, the Last Ottoman Assembly, National Pact, the Occupation of Istan-

bul, Opening of Turkish Grand National Assembly. 
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Giriş 

1914 seçimleriyle göreve gelen Osmanlı Meclisi, I. Dünya Savaşı nede-

niyle, 1876 Anayasası’nın 69’uncu maddesinde değişiklik yaparak seçim sü-

resini uzatmıştır. Savaşın mağlubiyetle bitmesi, İttihat ve Terakki’nin yöne-

timden uzaklaştırılmasından sonra 21 Aralık 1918’de Sultan Mehmet Vahi-

dettin Meclis-i Mebusanı feshetmiştir.1 

Dolayısıyla 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığı 

günlerde ülkede meclis yoktur. Ancak onun kafasında millî iradeye dayalı bir 

kurtuluş planı vardır. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle Erzurum ve Sivas 

Kongrelerini ve bu kongrelerin seçtiği Heyet-i Temsiliye’yi, Meclis-i Mebu-

san ya da başka bir ifadeyle Meclis-i Millî toplanıncaya kadar Anadolu’da 

millî otorite boşluğunu geçici olarak dolduracak organlar olarak görmüştür.2 

Toplanma yeri çok önemli olmasa da millî bir meclisin açılmasını önem-

semiştir. Açılmasına vesile olduğu Son Osmanlı Mebusan Meclisi için sürekli 

“Meclis-i Millî” tabirini kullanmıştır.3  

Millî Mücadele’nin daha başlarında Erzurum Kongresinin 7 Ağustos 

1919 tarihli 10 maddelik beyannamesinin 8’inci maddesinde Meclis-i Millî 

kavramından şöyle bahsedilmiştir: 

“Milletlerin kendi mukadderatını bizzat tayin ettiği bu tarihî devirde 

hükûmet-i merkeziyemizin de irade-i milliyeye tabi olması zaruridir. 

Çünkü irade-i milliyeye gayr-ı müstenit herhangi bir hey’et-i hükûmetin 

indî ve şahsî mukarreratı milletçe mutâ olmadıktan başka haricen de mu-

teber olmadığı ve olmayacağı, şimdiye kadar mesbuk ef’al ve netayiç ile 

sabit olmuştur. Binaenaleyh milletin içinde bulunduğu hal-i zucret (sı-

kıntı) ve endişeden kurtulmak çarelerine bizzat tevessülüne hacet kalma-

dan hükûmet-i merkeziyemizin Meclis-i Millî’yi hemen ve bila ifâte-i za-

man toplaması ve bu suretle mukadderat-ı millet ve memleket hakkında 

 
1 Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi 1908-2000, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Aralık 2010, 

s. 99. 
2 Erol Kaya, “Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı”, Türkler, (Editörler: Hasan Celâl Güzel, Kemal 

Çiçek, Salim Koca), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, C 13, s. 516. 
3 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV (Açıklamalı Dizin İle), Atatürk Araş-
tırma Merkezi Yayını, (Baskı: Divan Yayıncılık Ltd. Şti.), Ankara, 2006, s. 135, 147. 
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ittihaz edecek bilcümle mukarreratı Meclis-i Millî’nin murakabesine arz 

etmesi mecburidir.”4  

Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nde de millî bir heyetten bahse-

derken muhtemelen Meclis-i Millî’ye işaret etmiştir. Zira 16 Mart 1920’de 

İstanbul işgal edildikten sonra Ankara’da derhal bir meclisin toplanmasına 

dair Sivas’a göndermiş olduğu 18 Mart 1920 tarihli bir telgrafta “heyet” keli-

mesiyle “meclis” kelimesini eş anlamlı olarak kullanmıştır. Söz konusu telg-

rafta yer alan Mustafa Kemal Paşa’nın şu ifadeleri bu düşünceyi doğrulamak-

tadır: “Bunların haricinde bir heyet veya bir meclisin kuvvetli bir sıfat ve sa-

lahiyeti olamaz.”, “Salahiyet-i teşriiyeyi (kanun yapma yetkisi) milletten alan 

bir heyete lüzum vardır ki o heyet meclis-i müessisan (kurucu meclis) olabi-

lir.”5 

Bütün bu gelişmeler adı Meclis-i Mebusan veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisi de olsa Millî Mücadele’nin başından beri Mustafa Kemal Paşa’nın 

ülkede bir Millî Meclisin açılması fikrinde olduğunu göstermektedir. 

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’da bulunduğu günlerde 24-25 Ağustos 

1919 tarihlerinde Meclis-i Millînin açılışıyla ilgili bir sohbet sırasında kendi-

sinin Erzurum’dan mebus seçilmek istediğini ve ilk ihtilal adımını attığı bu 

tarihî şehri temsil etmek şerefini her yere tercih edebileceğini söylemiştir. 

Kâzım (Yurdalan) Bey, O’na nüfusunu Erzurum’a nakle muvafakat buyurma-

sını rica etmiştir. Mustafa Kemal Paşa ise “Böyle bir teklifi kabul etmeyi bir 

şeref bilirim” demiştir.6 

25 Ağustos 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’ya hitaben Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti namına şu mektup yazılmıştır: 

“Mücahid-i Muhterem Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne 

Bu memleketin tarihinde şehrimizin nasıl bir nurlu mevkii varsa, Er-

zurum tarihinde de Zat-ı Alî’i Vatanperverileri, öyle bir mevkî’i mahsus 

ihraz eylemişlerdir. 

 
4 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Ku-
rumu Basımevi, Ankara 1988, C 1, s. 116. 
5 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 273. 
6 Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, T.C. Ziraat Bankası Armağanı, Kültür 
Ofset Ltd. Şti., Ankara, 1993, C II, s. 283. 
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Hayat-ı Mücahidânelerinde bu suretle mühim hatıralara sahip bulu-

nan Erzurum’un evladı miyânında, İsm-i Alîlerinin görünmesi bütün 

hemşehrilerce mucib-i şeref ve mefharet addedileceğinden ve maskat-i 

re’sleri (doğum yeri) istila altında bulunduğundan burada tavattun (va-

tan edinmek, yaşamak) ile hemşehriliğimizi kabul buyurmanızı istirham 

eyleriz. Fi 25 Ağustos, Sene 1335/1919. 

Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti 

Erzurum Heyet-i Merkeziyesi Reisi Süleyman.”7  

Bu talebe Mustafa Kemal Paşa iki gün sonra şu cevabı vermiştir:  

“Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum 

Hey’et-i Merkeziyesine 

Erzurum hemşehriliğini teklif suretiyle hakkımda bu kere de izhar 

buyurulan asar-i muhabbet ve samimiyetin müteşekkiriyim. Tarihî olan 

Erzurum’un bu erler yatağının hemşehrileri miyanında bulunmak âcizleri 

için en büyük saadettir. Erzurum nüfusuna kaydımın icrası için icab eden 

muameleye tevessül edildiğini beyan ve revabıt-ı kalbiye ve samimanemi 

te’yid eylerim efendim. 27.08. 335/1919. 

Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

Heyet-i Temsiliyesi A’zasından M. Kemal”8  

Seçimlerin Yapılması ve Meclis-i Mebusanın Nerede Toplanacağının 

Tartışılması  

Mustafa Kemal Paşa, kapalı bulunan Osmanlı Mebusan Meclisinin yeni-

den açılması için hem milletvekillerinin seçilmesine çalışıp hem de kendisinin 

Erzurum’dan mebus adaylığı için gerekli adımları atarken, bir yandan da Mec-

lis-i Mebusanın nerede toplanabileceğini düşünmüştür. Erzurum’dan Refet 

Paşa’nın bu konu ile ilgili bir telgrafına 23 Temmuz 1919’da cevap verirken, 

Meclisin toplanması gerektiğini ancak bunun İstanbul’da değil Anadolu’da 

olması gerektiğini ifade etmiştir.9 

 
7 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 284. 
8 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 63; Kırzıoğlu, a.g.e., s. 285. 
9 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, Mart 2012, C 3, s. 182. 
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Mustafa Kemal Paşa, Annesi Zübeyde Hanım’a gönderdiği Ağustos 1919 

tarihli bir mektupta ise şunları yazmıştır: “Yakında Meclis-i Mebusan topla-

nacak ve meşru bir hükûmet iktidar mevkiine geçecektir. Ben de ihtimal o 

zaman İstanbul’a geleceğim. Sıhhat ve afiyetimi, katiyen hiç merak ve endişe 

etmeyiniz.”10 

Sivas Kongresi’nin 9 Eylül 1919 günü yapılan beşinci toplantısında Mec-

lis-i Mebusan seçimlerinin süratle yapılması, Meclis-i Mebusanın acilen top-

lanması için Kongrenin gerekli tedbirleri alması İstanbul işgal altında olduğu 

için toplantı yerinin İstanbul dışında Anadolu’da bir yer olması fikri benim-

senmiştir.11 

Mustafa Kemal Paşa, Meclisin İstanbul’da toplanmasını mantıksız ve 

maksatsız bir davranış olarak görmüştür. Bu hususta yetkili olanları ve kamu-

oyunu bu gerçeğe inandırmak gerektiğini düşünmüştür. Bunu sağlayamazsa 

bu düşüncesinin gerçekleşmeyeceğine inanmıştır. Dolayısıyla İstanbul’da top-

lanmanın sakıncalarını olduğu gibi gözler önüne sermek istemiştir. Millî da-

vayı Rumlara ve yabancılara, Hıristiyanlara karşıymış gibi göstermek için Ali 

Kemal ve Mehmet Ali Beylerin gayretleriyle Ermeni Patrikhanesi’nde yapılan 

toplantılar ve Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin teşebbüsleri üzerine, Harbiye Nazırı 

vasıtasıyla, İstanbul Hükûmeti’nin dikkatini çekmiştir. Ayrıca 13 Ekim 1919 

tarihinde, Meclis-i Mebusanın açılışından sonra Müdafaa-i Hukuk Cemi-

yeti’nin nasıl bir siyasi durum alması gerektiği görüşünde bulunduğunu, Ce-

mal Paşa vasıtasıyla hükûmetten öğrenmeye çalışmıştır. Meclis-i Mebusanın 

İstanbul’da toplanmasında ne gibi siyasi bir güvence elde edileceğinin düşü-

nüldüğünü, aynı tarihte, Meclis-i Mebusanın İstanbul’da korkusuzca toplan-

masını sağlamak için hangi güvenlik ve korunma tedbirlerinin alınacağını ve 

ne yapılması gerektiğini, İstanbul’daki millî teşkilatın merkez heyetinde bulu-

nan ve Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı olan Albay Şevket Bey’den 

sormuştur.12 

Bütün bu sorular Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis-i Mebusanın toplana-

cağı yer ve meclis toplandıktan sonraki gelişmeler ve özellikle de Müdafaa-i 

 
10 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C 3, s. 307. 
11 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C 3, s. 348. 
12 Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, (Yayına Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araş-
tırma Merkezi Yayını, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994, s. 166. 
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Hukuk Cemiyetinin ve tabii olarak kendisi ve arkadaşlarının konumunu merak 

ettiğini göstermiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın 13 Ekim 1919 tarihli telgrafına verilen 20 Ekim 

1919 tarihli cevapta Meclis-i Mebusanın İstanbul’da toplanması gerektiği ve 

barış anlaşmasına kadar onun İstanbul’a ayak basmaması ve milletvekili ol-

maması tavsiye edilmiştir.13 Bu tür cevaplar Mustafa Kemal Paşa’nın endişe-

lerinde haklı olduğunu ortaya koymuştur. 

Meclis-i Mebusanın açılması ve seçimlerin yapılması konusu İstanbul 

Hükûmeti ile Heyet-i Temsiliye arasında ele alınan konulardan birini teşkil 

etmiştir. 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında Mustafa Kemal Paşa14 ile Salih 

Paşa arasında yapılan Amasya Görüşmelerinde Mustafa Kemal Paşa’nın ha-

yatında ilk defa aday olduğu ve seçildiği seçimler ve Son Osmanlı Meclis-i 

Mebusanı konularında 21 Ekim 1919 tarihli protokolle şu kararlar alınmıştır: 

-Milletvekili seçimlerinin özgürce yapılması gerekir. 

-Hükûmete karşı yapılacak karşı koyma ve karışmaların önlenmesi, uy-

ruklar arasında çıkması düşünülen anlaşmazlıkların giderilmesi için gerekli, 

yurdun esenliği için çok zorunludur. Çünkü karışma yapılması dedikodulara 

neden olmakla birlikte, örneğin, tanınmış İttihatçıların milletvekili seçilmesi 

İtilaf Devletlerinin karşı koymasına, dahası karışmalarına neden olabileceğin-

den seçimlerin halkın oyuna bırakılması gerekir. 

-Meclis-i Mebusanda karşıcıl (farklı fikirleri savunan) partilere de gerek 

vardır.15 

Amasya’da yapılan görüşmelerde 22 Ekim 1919 günü ele alınan en 

önemli konu Millet Meclisinin nerede toplanacağı olmuştur. Salih Paşa, bu 

görüşmelerin sonunda ikna edilerek, Meclisin İstanbul dışında toplanması ka-

naatine varılmıştır. Ancak Salih Paşa, hükûmete bunu kabul ettirememiştir.16 

Meclis-i Mebusanın İstanbul dışında toplanması hususunda yaygın bir ka-

naat oluşmuştur. Ancak Mustafa Kemal Paşa bu konuyu da sorgulamış, ısrarcı 

 
13 Atatürk, Nutuk, s. 183, 184. 
14 Bu görüşmelere Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Rauf Bey ile Bekir Sami Bey de katılmıştır. 
15 Hülya Özkan, İstanbul Hükûmetleri ve Millî Mücadele Karşıtı Faaliyetleri (4 Mart 1919 

- 16 Ekim 1920), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1994, s. 65. 
16 Özkan, a.g.e., s. 66. 
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olmamıştır. Her zaman yaptığı gibi durumu tespit ederek olumlu ve olumsuz 

yanlarını ortaya koyarak bir sonuca ulaşmıştır. 

O, önce Meclisin İstanbul dışında açılmasını gerekli kılan hususları şöyle 

tespit etmiştir: 

1-İtilaf Devletleriyle henüz barış anlaşması yapılmamış dolayısıyla düş-

manlık devam etmektedir. İstanbul güvenli değildir. 

2-Padişah, Halife ve İstanbul halkı İtilaf Devletleri’nin baskısı altındadır. 

3-Osmanlı Kumandanı ve Bahriye Nazırı Salih Paşa bile Amasya Görüş-

meleri için İstanbul’dan ayrılırken İngilizler tarafından 48 saat tevkif edilmiş-

tir. 

4-İstanbul’da toplanacak meclisin asıl amacı toprak bütünlüğünü, millî 

istiklali ve hâkimiyet-i milliyeyi temin etmek olmalıdır. Böyle bir meclise 

gayrimüslim unsurların girmesi bu amacın gerçekleşmesini engelleyecektir. 

Anasır-ı gayrimüsliminin seçimlere katılmamaları da Meclis-i Millî aleyhinde 

kullanılacak ve bu meclisin amacına ulaşamadan feshine sebep olacaktır. 

Meclisin İstanbul’da açılmasını gerekli kılan hususları da şöyle belirle-

miştir: 

1-Vükelâdan icap edenlerin İstanbul dışında bir yere gidip gelmesi zor 

olacaktır. 

2-Çoğunluğu ihtiyar olan ayan üyeleri İstanbul’dan çıkmakta zorluk çe-

keceklerdir. 

3-Venizelos başta olmak üzere düşmanlar muzır propagandalar yapacak 

ve İstanbul’dan vazgeçildiği iddia edilecektir. 

4-İtilaf Devletleri ile Rumlar ve Ermeniler ve onların yandaşları Teşkilat-

ı Milliye mensuplarının İstanbul’a gelmekten korktuklarını düşünecek ve millî 

birliğin yokluğuna hükmedebileceklerdir.17 

Mustafa Kemal Paşa bu tespitleri yaptıktan sonra nihai kararı yine kendisi 

vermemiştir. Konuyu görüşmek için 29 Ekim 1919 günü üst düzey komutan-

ları Sivas’a çağırmıştır. 16 Kasım 1919’da komutanlar toplantısı başlamış, 29 

Kasım 1919’da seçimler ve Mebusan Meclisi ile ilgili şu kararlar alınmıştır: 

 
17 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 120, 121. 
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-Meclis-i Millî’nin İstanbul’da toplanmasındaki sakınca ve tehlikeye rağ-

men Hükûmet-i Seniyyenin hariçte içtimaına adem-i muvafakati yüzünden ve 

memleketi buhrana duçar etmekten içtinaben İstanbul’da içtimaı zarureti ka-

bul edilmiştir. 

-Bütün mebuslar durum hakkında aydınlatılacaktır. 

-Mebuslar İstanbul’a gitmeden önce Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir 

ve Edirne gibi yerlerde kısım kısım toplanacak, Meclis-i Millî’nin içtimaına 

nazaran gerek İstanbul’da ve gerekse hariçte alınması gereken emniyet tedbir-

lerini ve programın esaslarını müdafaa edecek kuvvetli bir grubun kurulması 

gereği üzerinde durulacaktır. 

-Meclis-i Millî, İstanbul’da içtima ettikten sonra, mebusanın emniyet ve 

tam serbestlikle yasama görevini icra ettiği teyit edileceği güne kadar, Heyet-

i Temsiliye şimdiye kadar olduğu gibi hariçte kalarak vazife-i milliyesine de-

vam edecektir.18 

Mustafa Kemal Paşa, yaşanan olağanüstü gelişmelerden dolayı meclisle-

rini 1871’de Versay’a taşıyan Fransızları, meclislerini Weimar’da toplayan 

Almanları örnek göstererek, 1919 seçimleriyle kurulacak meclisin Ana-

dolu’da toplanması tezini savunmuş ancak yeterince taraftar bulamamıştır.19 

Taraftar bulamayınca da ısrarcı olmamış lehte ve aleyhte olması muhtemel 

gelişmeleri yorumlayıp çevresindeki kişilerin de görüşlerini dikkate alarak 

Meclis-i Mebusanın İstanbul’da toplanmasına göz yummuş, zaruri olarak olur 

vermiştir.20 

Meclis-i Mebusan Seçimlerinin Yapılmasında Mustafa Kemal 

Paşa’nın Rolü 

1919 tarihli Meclis-i Mebusan seçimleri Ali Rıza Paşa Hükûmeti’nin 9 

Ekim 1919 tarihli İntihap Kararnamesi ile iki dereceli seçim sistemi şeklinde 

Aralık ayında başlamıştır. Böylece ilki 1876’da olmak üzere 1877, 1908, 

1912, 1914 tarihlerinde yapılanlarla birlikte Osmanlı ülkesi altıncı ve son kez 

milletvekili genel seçimi ortamına girmiştir.21 

 
18 Özkan, a.g.e., s. 67, 68. 
19 Akın, a.g.e., s. 100. 
20 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, Şubat 2015, C 5, s. 314. 
21 Akın, a.g.e., s. 100. 
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Bu seçimlerin yapılması Mustafa Kemal Paşa’nın girişimleriyle gerçek-

leşmiştir.22 Mustafa Kemal Paşa’nın hâkim olduğu doğu vilayetlerinde dikta-

tör olma çabası ile seçimlerin yapılmasını istediği ve seçimlerde tarafsız ka-

lınması halinde milliyetçilerin çoğunluğu elde edebileceği Amerika Yüksek 

Komiseri Bristol’ün raporlarına yansımıştır.23 Amerikalılar böyle yorumlasa 

da İstanbul Hükûmeti tarafından seçim kararnamesinin yayınlanmasından 

yaklaşık bir ay önce Mustafa Kemal Paşa, 13 Eylül 1919’da Sivas’tan tümen 

ve kolordu komutanlıklarına, illere, bağımsız sancaklara, belediyelere ve mü-

dafaa-i hukuk derneği merkez kurullarına şu genelgeyi göndermiştir: 

“İstanbul Hükûmeti’nin tuttuğu ve sürdürdüğü gerici yönteme ve yaşa-

makta olduğumuz büyük korku ve tehlikelere karşı haklarımızı savunmak ve 

varlığımızı korumak için Millet Meclisinin seçilmesini ve toplanmasını sağla-

mak ve çabuklaştırmak bugünün en önemli görevidir. 

İstanbul Hükûmeti, ulusu aldatarak, milletvekili seçimlerini aylarca yap-

tırmamış olduğu gibi, son zamanlarda verdiği seçim buyruğunun yerine geti-

rilmesini de türlü nedenlerle askıya almakta ve geciktirmektedir. Ferit 

Paşa’nın Toros’un ötesindeki illerimizi gözden çıkardığı, Barış Konferansına 

verdiği nota ile tanıtlanmış; Aydın ilinde Yunanlılarla aramızda sınır çizmeye 

girişmişse de orada düşman eline düşen yerlerin bir oldubitti biçiminde Yunan 

topraklarına katılmalarını kabul ettiğine kanıt sayılmıştır. Düşman eline geç-

miş öteki yurt parçaları için de bunlara benzer düşüncesizce ve haince politika 

güderek ülkenin ve ulusun bölünmesine yol açması kesinlikle beklenir. Millet 

Meclisi toplanmadan önce barış antlaşmasını imza ederek ulusu bir oldubitti 

karşısında bulundurmak istediği sanılmaktadır. Bundan dolayı, Genel Kongre 

orduyu ve ulusu uyanıklığa çağırır ve aşağıdaki işlerin ivedilikle yapılmasını, 

ulusun var ya da yok oluş sorunu saydığını bildirir: 

Birincisi- Seçim hazırlıklarının yürürlükteki yasada gösterilen en kısa 

süre içinde yapılıp bitirilmesi için belediyeler ve müdafaa-i hukuk dernekleri 

bütün güçleriyle çalışmalıdırlar. 

 
22 Mehmet Saray, Türk Devletlerinde Meclis (Parlamento), Demokratik Düşünce ve Ata-

türk, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999, s. 33. 
23 Taha Niyazi Karaca, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, Türk Tarih Kurumu Bası-
mevi, Ankara, 2004, s. 135. 
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İkincisi- Sancaklardan çıkarılacak milletvekillerinin, nüfusa göre sayısı 

hemen saptanarak Temsilciler Kurulu’na şimdiden bildirilmelidir. Adaylar so-

runu daha sonra haberleşme ile çözümlenecektir. 

Üçüncüsü- Gerek seçim hazırlıkları sırasında gerek seçim yapılırken ge-

cikmeye yol açacak nedenler şimdiden düşünülerek ortadan kaldırılmalı ve 

hiçbir gecikmeye yer verilmeyerek en kısa süre içinde seçimler sonuçlandırıl-

malıdır. 

Bu kararın, bölgenizdeki bütün belediyelere ve müdafaa-i hukuk dernek-

lerine bildirilmesine ve gereğinin tez elden yapılmasına yardım buyurmanız 

rica olunur.”24 

Mustafa Kemal Paşa, Matbuat Cemiyeti Reisi Velit Bey vasıtasıyla İstan-

bul basınından bazı gazetelere gönderdiği 10 Ekim 1919 tarihli yazıda İstan-

bul Hükûmeti’nin Meclis-i Mebusanın fikrini almadan Sulh Konferansı karar-

larını imzalayamayacağını belirterek bir an evvel seçimlerin yapılmasını ve 

şartların da buna müsait olduğunu vurgulamış ve İstanbul Hükûmeti’ni bir kez 

daha seçimleri yapmaya zorlamıştır.25  

Seçimlerin yapılması kesinleşince Mustafa Kemal Paşa’nın adaylığı da 

gündeme gelmiştir. 11 Ekim 1919’da Yenigün gazetesinin Sivas’ta bulunan 

muhabiri ile yaptığı görüşmede muhabirin sorduğu “Zat-ı âliniz mebusluğa 

namzetliğinizi koyacak mısınız?” sorusuna şu cevabı vermiştir: 

“Ben sırf vatan ve milletime böyle bir dakika-i tarihiyede tamamıyla 

hasr-ı vücut edebilmek gayesiyle meslek-i mukaddesimden ayrılıp sine-i 

millete tevdi-i mevcudiyet ettim. Bunu yaparken alelade bir ferd-i millet 

olarak elimden gelen her fedakârlıktan geri kalmamak azminde idim. Bi-

naenaleyh tamamıyla milletimin irade-i umumiyesine tabi ve münkadım. 

Eğer millet beni mebus intihap etmek arzusunu izhar ederse maalmem-

nuniye kabul ederim. Fakat kendiliğimden hiçbir teşebbüste bulunmaya-

cağım.”26 

 
24 Atatürk, Nutuk, s. 99; Mustafa Onar, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, T.C. Kül-
tür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, C 1, s. 162, 163. 
25 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, Ocak 2015, C 4, s. 260. 
26 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, (Açıklamalı Dizin İle), (Hazırlayan: Nimet Arsan), 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 5. Baskı, (Divan Yayıncılık Ltd.Şti.), 2006, C 3, s. 5.  
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Mustafa Kemal Paşa 11 Ekim 1919 tarihinde basına bu açıklamayı yapar-

ken aynı gün mebusan seçimi hususunda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ri-

yasetlerine hitaben şu tamimi yazmıştır: 

“İntihabat-ı Mebusan meselesinde fevkalâde sarf-ı himmet buyrul-

ması Hükûmet-i Hazıraca tefhim olunan muaddel kararname henüz vürud 

etmemiş ise civar heyetlerden talep olunup hükmüne tevfikan intihabın 

tesrii, ikmali, namzetliklerini vazeden zevatın isim ve hüviyetlerinin mu-

vazzahan iş’arı.”27 

Mustafa Kemal Paşa 11 Ekim 1919 tarihinde mebusan seçimi hakkında 

Erzurum Vilayetine de şu yazıyı göndermiştir: 

“Erzurum Vilayeti’ne 

1-23 Eylül 35 tarihli tebliğname vasıl oldu mu? İşbu tebliğname in-

tihab-ı mebusanda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 

nokta-i nazarlarını muhtevidir. 

2-Cemiyetimiz intihab-ı mebusana gayri meşru bir gûna (hiçbir su-

retle) müdahalede bulunmayacaktır. Heyet-i Temsiliye tarafından kimse-

nin namzetliği vazedilmeyecektir. Ancak Cemiyetimizin vicdan-ı millîden 

doğan nokta-i nazarı ve buna nazaran tesbit olunan esasatı kabul edenler 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namına namzetliklerini 

vaz ve isimlerini mensup oldukları liva Heyet-i Merkeziye ve Heyet-i İda-

releri vasıtasıyla ve aynı zamanda doğrudan doğruya Sivas’ta Heyet-i 

Temsiliye’ye işar edeceklerdir.  

3-İşbu telgrafın vasıl olduğunun ve bilcümle kaza ve nevahiye tamim 

edildiğinin sürat-i işarı hasseten rica olunur. 

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal”28 

Mustafa Kemal Paşa, 13 Ekim 1919 tarihli Heyet-i Temsiliye kararıyla 

ve dolayısıyla Heyet-i Temsiliye namına Meclis-i Mebusanda milliyetperver 

grubun üstünlüğünün temini için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti esaslarına sadık 

ve ilmi iktidarları malum ve ahlaki karakterleri belli olan birçok kişinin mebus 

 
27 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 111. 
28 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 111, 112. 



 MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ERZURUM MEBUSLUĞU 559 
 

 

seçilmesine gayret edilmesi hakkında özel olarak bazı kişi ve makamlara tav-

siyelerde bulunmuştur.29 

Mustafa Kemal Paşa bu şekilde tamimler yoluyla seçimleri organize eder-

ken, İstanbul Hükûmeti tarafından onaylanan “İntihab-ı Mebusan Talimatna-

mesi” de 19 Ekim 1919 tarihinde bütün vilayetlere bildirilmiştir.30 Bu talimat-

namede seçimlerin nasıl yapılacağı nelere dikkat edileceği hükme bağlanmış-

tır.31 

20-22 Ekim 1919 tarihlerinde gerçekleşen Amasya Görüşmelerinde Mus-

tafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey’in mebus seçilmeleri pazarlık 

konusu yapılmıştır. Bu kişilerin mebus seçilmemesi halinde Anadolu’daki 

Millî Teşkilat devam edecektir. Seçilmeleri halinde ise bu Teşkilat, Meclise 

kaydırılacak ve siyasi platformun içinde yer alacaktır. Bu durum Hükûmet ve 

Saray’a artı puan kazandıracaktır. Ama bir yandan da Hükûmet, Millî Teşki-

latın seçimlere müdahale etmesi gibi bir taviz vermiş olacaktır. Bu konu Vü-

kela’da uzun tartışmalara yol açmıştır. Sonuçta Mustafa Kemal Paşa Erzu-

rum’dan, Rauf Bey Sivas’tan, Bekir Sami Bey de Amasya’dan mebus seçil-

miştir. Ama Millî Teşkilat lağvedilmemiştir.32 

1919 seçimleriyle Millî Kongre Cemiyeti de yakından ilgilenmiştir. Ce-

miyet, “Heyet-i Teshiliye” adıyla bir komisyon oluşturmuş ve seçim işlerine 

Vükela-i Devai’den Baha Bey’i memur etmiştir.33 Cemiyetin Reisi Esat Paşa 

da seçimleri bizzat takip etmiş ve zaman zaman bu konuda Mustafa Kemal 

Paşa ile karşı karşıya gelmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, 5 Kasım 1919 tarihinde Millî Kongre Cemiyeti Re-

isi Göz Doktoru Esat Paşa’ya Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

Heyet-i Temsiliyesi namına bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta, cemiyetle-

rinin bir siyasi parti olmadığını ve seçimlerin bütün partilere açık olduğunu 

dolayısıyla herhangi bir adayı desteklemelerinin veya engellemelerinin müm-

kün olamayacağını, kanunsuz iş ve eylemlere müsaade etmeyeceklerini 

 
29 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C 4, s. 285, 286. 
30 Bahar Bilgen, Dönemin Basınına Göre 1919 Seçimleri ve Meclis-i Mebusan’ın Oluştu-

rulması, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2011, s. 
20. 
31 BOA. DH.İ.UM.EK. 114-35-1, 2. 
32 Karaca, a.g.e., s. 201, 202, 205, 295. 
33 Bilgen, a.g.t., s. 19. 
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bildirmiş, seçimlerin herhangi bir müdahale olmadan yapılması gerektiğini 

söylemiştir.34 

Mustafa Kemal Paşa, seçimlerin ülkenin her yerinde hatta işgal altındaki 

yerlerde dahi yapılmasını ve katılımın çok olmasını arzu etmiştir. Bu yüzden 

İzmir halkının da doğrudan doğruya seçimlere katılmasını sağlamak istemiş, 

bu isteğini çeşitli yollardan dile getirmiştir. Fakat Yunanlar buna engel olmuş-

tur. Mustafa Kemal Paşa bu durumu 29 Kasım 1919 tarihinde İtilaf Devletleri 

temsilcileri ve tarafsız elçilikler nezdinde protesto etmiş ve bunu İzmir Telgraf 

ve Posta Başmüdürü bulunan Ethem Bey’e yazarak, İzmir halkına da duyur-

muştur.35 

Mustafa Kemal Paşa, seçimlerde başarılı olan mebusları da gönderdiği 

telgraflarla kutlamıştır. Mesela Osmanlı Meclis-i Mebusanına Kastamonu me-

busu seçilen eski Adliye Müsteşarı Yusuf Kemal Bey’e 29 Kasım 1919’da bir 

telgraf göndererek seçimlerde başarılı olması ve vekâlet-i milliyeyi kabulün-

den duyduğu memnuniyeti belirterek onu tebrik etmiştir.36 

Mustafa Kemal Paşa, kendi ifadesiyle Erzurum’dan, Sivas’tan beri ger-

çekleştirdiği sayısız teşebbüs ve çalışmaların bir başarısı olarak 1919 seçim-

lerinin yapılmasını sağlamıştır.37 

Mustafa Kemal Paşa’nın 1919 Seçimlerine Adaylığı ve Erzurum 

Basını 

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum mebusu seçildiği 1919 seçimleriyle il-

gili olarak Erzurum basınında ilk açıklama Albayrak gazetesinin 2 Ekim 1919 

tarihli 32’nci nüshasında yapılmıştır. “İntihab Etrafında” başlığıyla bir köşe 

oluşturulmuş burada yayımlanan yazıda seçimlerle ilgili gelişmeler şöyle izah 

edilmiştir: 

-Erzurum merkezin seçim defterlerinin hazırlanması sona ermek üzeredir. 

-Seçmen defterleri yakında askıya çıkarılacaktır. 

-Merkeze bağlı yerlerde de defterler tamamlanmak üzeredir. 

 
34 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 122, 123. 
35 Atatürk, Nutuk, s. 227. 
36 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 140. 
37 Atatürk, Nutuk, s. 234. 
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-Bayburt kazası daha hızlı davranarak gerekli işlemleri tamamlamış ve 

müntehib-i sani (ikinci seçmen) seçimine başlamıştır. Hatta kaza merkezinin 

altı kişiden ibaret olan ikinci seçmenleri belli olmuştur. Nahiyelerdeki de bit-

mek üzeredir. 

-Daha önce noksanlık olduğundan dolayı teftiş heyetlerince iade edilen 

defterler dikkatle tamamlanmaktadır. 

-Halkın tamamı bu defaki seçimlere büyük önem vermekte ve büyük bir 

ümit bağlamaktadır. 

-Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin aday göstermemek kararı her tarafta se-

vinç ve hürmetle karşılanmıştır. Tarihten ibret alınmış olduğunu gösteren bu 

karara kamuoyu özel bir değer vermektedir. 

-Bazı kişilerin adaylıklarını açıkladıkları haber alınmıştır. Kamuoyu he-

nüz bunlarla meşgul olmamaktadır. 

-Müdafaa-i Hukuka, muktedir, seciyesi mükemmel, fedakâr adaylar aran-

makta olduğu işitilmektedir. Bu azim ve itidal takdire şayandır. 

-İyi düşünmek, esaslı karar vermek lazımdır.38 

Aynı gazetede 19 Ekim 1919 tarihli 37’nci nüshada ise bu köşenin adı 

“İntihabat Etrafında” olarak değiştirilmiş ve seçimlerle ilgili açıklamalar yine 

buradan yapılmıştır. “Cevat” imzasıyla bu köşede yayımlanan ilk yazıda şu 

hususlar vurgulanmıştır: 

-Seçim zamanları milletlerin birer imtihan devresidir. 

-Bu seçim milletin mukadderatıyla doğrudan ilgili olduğundan çok daha 

önemlidir. 

-Bu seçim sonucunda toplanacak olan Meclis-i Millî memleketin geleceği 

hakkında verilecek kararların karşısında bulunacaktır. 

-Halk ve gençlik bu seçimlere daha çok ilgi göstermelidir. Bu gün atılacak 

doğru veya yanlış adımların sonucu milleti etkileyecektir ve yarının ağır vazi-

feleri de gençliğin omuzlarına yüklenecektir. 

1919 seçimlerinde Erzurum’dan seçilecek mebusların sahip olması gere-

ken özellikler ve mebuslardan beklentiler ve öneriler de şöyle tespit edilmiştir: 

 
38 “İntihab Etrafında”, Albayrak, 2 Teşrinievvel 335, S 32, s. 2. 
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-Yeni seçilecek mebuslar Erzurum Kongresinde alınan “Vatanın bölün-

mezliği” kararından yana olmalıdırlar. 

-Vatanın menfaatleri etrafında toplanıp Meclis-i Millîde karşılıklı yar-

dımlaşmaya dayalı bir grup kurmalıdırlar. 

-Müstakbel mebuslar hiçbir menfaat hissi ve ihtiras karşısında sarsılma-

yacak emin bir seciye, sonsuz bir azim ve hiçbir zorluk karşısında yılmayacak 

millî bir imana sahip olmalıdır. Milletin vekâletini her türlü mevki ve maka-

mın üstünde tutmalıdırlar. 

-Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen değişimleri yorumlayabilecek 

bilgi ve ileri görüşe sahip olmalıdırlar.39  

Erzurum basını seçimlerle bu şekilde ilgilenirken Mustafa Kemal Paşa, 

20 Ekim 1919’da Erzurum’da Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez 

Kurulu Üyelerinden Süleyman (Hatunoğlu), Kâzım (Yurdalan), Süleyman 

Necati (Güneri) ve Cevat (Dursunoğlu) Beylere hitaben şu telgrafı göndermiş-

tir: 

“Türklüğün yiğit ve soylu bir merkezini oluşturan Erzurum’un Mü-

dafaa-i Hukukunu bana verme konusunda belirtilen istekten dolayı pek 

duygulandım ve teşekkür borçluyum. Şimdiye dek hareketime kılavuz say-

dığım belli ilkeler içinde, bu görevi sonuna kadar yapmaya kararlı bu-

lunduğum nedeni ile kabul eyleyeceğimin duyurulmasını dilerim.”40 

Mustafa Kemal Paşa’nın adaylığını açıklamasından kısa bir süre sonra 

Mithat (Turanlı) Bey 23 Ekim 1919 tarihli Albayrak gazetesinde yine seçimler 

için oluşturulan “İntihabat Etrafında” adlı köşede adayları sorgulayan bir yazı 

yazmıştır. 

Bu yazıda Meşrutiyet inkılâbına ve sonrasındaki gelişmelere yer vermiş, 

adayları kişisel yönlerden eleştirmiş ve Erzurum halkının yabancılara oy ver-

memesi gerektiğini şu sözlerle ifade etmiştir: 

-Bazı kişiler Meşrutiyet inkılâbında hak etmedikleri iktidara sahip oldu-

lar. Bunların yüzünden hürriyet fikri ve Meşrutiyet sevdası on gün bile yaşa-

madı. Bunlar İstanbul’da mevki tutarak milletin seçme hakkını gasp ederek on 

 
39 Cevat (Dursunoğlu), “Şarkî Anadolu Mebusları Hangi Gayeye Merbut Bulunmalı ve Ne Gibi 

Evsâfı Haiz Olmalıdırlar?”, Albayrak, 19 Teşrinievvel 335, S 37, s. 2. 
40 Onar, a.g.e., C 1, s. 263, 264. 
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sene işleri yürüttüler. Bu kişilerin büyük bir kısmının mektep ve memuriyet-

lerden tard olunan kişiler olduğu artık anlaşıldı. 

-Erzurumluların Türk âleminin başında olarak bütün dünyaya karşı siyasi 

rüştünü ispat ettiği bir zamanda yabancı efrada vekâlet veremeyeceği tabii-

dir.41 

23 Ekim 1919 tarihli Albayrak gazetesinde bu eleştiri yazısı yayınlanır-

ken aynı sayfada seçimlerle ilgili olarak nüfus defterlerinin askıya çıkarıldığı 

merkez, nahiye ve köylere seçim memurları tayin edildiği bilgisine de yer ve-

rilmiştir.42 

Bundan sonraki sayıda yani 26 Ekim 1919 tarihli Albayrak gazetesinde 

adayların önerildiği 300 imzalı bir beyannameden bahsedilmiş ve bu beyan-

name gazetenin ilk sayfasında yayınlanmıştır. Buna göre Erzurum’dan mebus 

adayı olarak şu isimlerin adaylıklarının tensip ve tavsiye edildiği bildirilmiştir: 

Üçüncü Ordu Müfettişliğinden Müstafi Mustafa Kemal Paşa,  

Binbir Hadis Müellifi Arif Bey Merhumun Mahdumu Celalettin Arif Bey,  

Albayrak Gazetesi Müdür ve Baş Muharriri Süleyman Necati Bey,  

Süvari Binbaşısı Erzurumlu Zihni Bey,  

Maliye Hukuk Müşaviri Genç Ağazade Hüseyin Avni Bey,  

Adana Valisi Erzurumlu Nazım Bey43 

Bu adaylar Albayrak gazetesinde tanıtılmış, Mustafa Kemal Paşa’nın ta-

nıtımı ise şöyle yapılmıştır: 

“Mustafa Kemal Paşa - Fakat bilmem ki Mustafa Kemal Paşa’dan bahse 

lüzum var mı? Daha mektep sıralarında iken bütün arkadaşlarının hürmet ve 

muhabbetini celbeden bu yüksek zekâ, bu mümtaz şahsiyet için hatta fazla 

bahsi bile takdirsizlik telakki etmek bir hata mı? Mustafa Kemal Paşa son in-

kılâbın ilk günlerinde vefakâr, masum Erzurum evlatlarının müracaatıyla Er-

zurumlu oldu. Bu şehitler yatağı, inkılâplar ocağı Erzurum’a Mustafa Kemal 

Paşa gibi kahramanlar yakışır. O, Erzurum’a intisabıyla ve Erzurum da onu 

 
41 Mithat (Turanlı), “İlan Edilen Bazı Namzedlikler Münasebetiyle Bir Mülahaza”, Albayrak, 
23 Teşrinievvel 335, S 38, s. 2. 
42 “İntihâb Defterleri Ta’lîk Edildi”, Albayrak, 23 Teşrinievvel 335, S 38, s. 2. 
43 “300 İmza İle Matbaamıza Verilen Beyanname Sureti”, Albayrak, 26 Teşrinievvel 335, S 
39, s. 1. 
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mebus intihabıyla iftihar etsinler.”44 Bu sayıda “İntihabat Etrafında” adlı kö-

şede yazı çıkmamıştır. 

30 Ekim 1919 tarihli Albayrak gazetesinin ilk sayfasında ise geçen nüs-

hada neşredilen beyannameye gönderme yapılarak bu beyannamede zikredi-

len adayların adları tekrar yayınlanmıştır.45 Aynı gazetenin ikinci sayfasında 

adaylarda aranması gereken hususlar dile getirilirken “İntihabat Etrafında” 

adlı köşe yeniden açılmıştır. Ama bu kez yazının başına “Bu Sütundaki Fikir-

ler Sahibine/Sahiplerine Aittir” ibaresi konulmuştur. H.M. imzasıyla muhte-

melen Hikmet ve Mithat Beyler tarafından kaleme alınan yazıda seçmenler 

uyarılmış ve adaylara oy verirken Dâhiliye Nezareti tamiminde yer alan hu-

suslara dikkat etmeleri ve milletin sorunlarını dile getirebilecek, evet efen-

dimci olmayan adayları seçmeleri öğütlenmiştir.46 Bu köşe gazetedeki muhalif 

yazarlar tarafından açılmıştır. İhtiyaç duyuldukça kullanılmış, her nüshada 

açılmamıştır. Bu köşedeki yazılar “Cevat”, “Mithat”, “H.M.”, “M. Cevat”, 

“M. Mustafa” imzalarıyla çıktığı gibi imzasız yazılar da yayınlanmıştır.47  

2 Kasım 1919 tarihli Albayrak gazetesinde verilen bilgilerden anlaşıldığı 

üzere Erzurum’da müntehib-i sani seçimleri 3 Kasım 1919 günü başlamıştır. 

Albayrak gazetesi M. Cevat imzalı bir yazıyla seçmenlere seslenmiş, hiçbir 

hatır ve gönüle bakmayarak, şahsi bir menfaat ve kin düşünmeyerek sırf vatan 

ve istiklal endişesiyle hareket ederek milleti gerçekten temsile layık kişileri 

bulup seçebilecek kişilere yani ikinci seçmenlere oy vermeleri gerektiğini ha-

tırlatmıştır.48 Bir başka yazıda ise eski mebuslara oy verilmemesi istenmiştir.49 

Buna benzer bir yazıda önceki mebuslar ilimsiz, irfansız ve aciz kimseler ola-

rak gösterilmiş, böyle adayların tercih edilmemesi istenmiştir.50  

 
44 Nazım Nazmi, “Beyanname Münasebetiyle”, Albayrak, 26 Teşrinievvel 335, S 39, s. 1. 
45 Bkz. Ek: 1. 
46 H.M., “Muhtelif Cereyanlar Karşısında”, Albayrak, 30 Teşrinievvel 335, S 40, s. 2. 
47 Albayrak, 2 Teşrinievvel 335, S 32, s. 2; 19 Teşrinievvel 335, S 37, s. 2; 23 Teşrinievvel 
335, S 38, s. 2; 30 Teşrinievvel 335, S 40, s. 2; 2 Teşrinisani 335, S 41, s. 2; 6 Teşrinisani 335, 

S 42, s. 2; 13 Teşrinisani 335, S 44, s. 2.  
48 M. Mustafa, “Müntehib-i Sanilerin İntihabı Münasebetiyle”, Albayrak, 2 Teşrinisani 335, S 

41, s. 2. 
49 M. Cevat, “Müntehib-i Sâni Olacaklara Açık Mektup”, Albayrak, 6 Teşrinisani 335, S 42, 

s. 2. 
50 M. Mustafa, “İntihabat Hakkındaki Düşüncelerim”, Albayrak, 13 Teşrinisani 335, S 44, s. 
2. 
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Albayrak gazetesi çeşitli tarihlerde yayınladığı yazılarla seçmenleri uyar-

mayı yeterli görmemiş, “İğne” imzasıyla şu şiirleri de yayınlamıştır: 

Doğrusu Bu! 

Doğrusu intihab etmeli yine,    

Dünkü mecliste baş sallayanları.   

Açlıktan ölürken hemşire, nine,   

Hazineyi temelden talayanları!   

Eskiden üstünde neşe çağlayan,   

Binlerce ocağı söndürürken kan.   

Katiller bezmine hiddetle bakan,   

Her gözü mil ile dağlayanları!    

Vermeden millete bir dem rahatı,   

Altı yüz senelik bir saltanatı,    

Beyninden kavrayan meş’um kanadı,  

Okşayıp, öpüp sağlayanları! 

  

Bir iki namerdin kıpkızıl kini, 

Kırarken milletin bel kemiğini, 

Emerken vatanın can iliğini, 

“Yaşasın yaran!” diye bağıranları! 

Saçları bitmedik yetim hakkından, 

Belleri bükülmüş alil hakkından, 

Kan, irin yiyen sefil hakkından, 

Kaynayan kazanı yalayanları! 

Duymadan ne millet ne yurt kaygısı, 

Saymadan bir kere Tanrı saygısı, 

On sene millete matemi, yası, 

Armağan gibi dağıtanları.51 

  

Bir Nasihat 

Gel etme sen bunu kervancı başı, 

Konduğun bu yayla, bu şen subaşı, 

Benzemez bağına başka diyarın, 

 
51 “Doğrusu Bu”, Albayrak, 2 Teşrinisani 335, S 41, s. 1. 
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Kan saçar bu yerin toprağı, taşı. 

Hem sen evvelce bir konuk yine, 

Kurmuştun bu elde pek mertçesine, 

Şimdi gelmez misin Hakk’ın sesine? 

Yoksa öldün mü meybaşı? 

Siyaset denilen yolda gezmeden, 

Gönlünde bir hayli emel ezmeden, 

Bu ile yar olan canı sezmeden, 

Tercihte ne mana o karabaşı? 

Ufkunda vatanın baykuş ulurken, 

Bağrını milletin düşman ururken, 

Yurdumun layıklı oğlu dururken, 

Nasıl da gönlünü çaldı o şaşı? 

Gel beyim beyninden bu sevdayı at, 

Kolunu vatanın hayrına uzat, 

Artık oynatılmaz bu meydanda at, 

Var çünkü önünde bir kolcu başı! 

“İğne”den istersen sen doğrusunu,  

Kesmeden kimsenin yol uğrusunu, 

Açmadan yaranın kanlı kosunu, 

Kaşıkla önünde kaynayan aşı!52 

Albayrak gazetesi 27 Kasım 1919 tarihli 47’nci sayısında Tercan ve 

Kiğı53 merkezden başka bütün kazaların seçim mazbatalarının geldiğini 27 

Kasım 1919 Cuma günü merkezdeki seçimlerin de tamamlanacağını yazmış-

tır.54  

Aynı gün Albayrak gazetesinde seçimlerle ilgili şu yazıya da yer veril-

miştir: 

 
52 “Bir Nasihat”, Albayrak, 6 Teşrinisani 335, S 41, s. 1. 
53 Tercan sonuçları geldikten sonra da Kiğı’dan sonuçların hâlâ gelmediği 21-22 Kanunuevvel 
1335 (21-22 Aralık 1919) tarihli iki belgeden anlaşılmaktadır. Bu belgelere göre Kiğı sonuçları 

gelmemiştir ama Mustafa Kemal Paşa ve diğer bazı mebusların mebuslukları kesinleşmiştir. 

(BOA., DH.İ.UM.EK. 116-38-1, 2.) 
54 “İntihab Ne Raddededir?”, Albayrak, 27 Teşrinisani 335, S 47, s. 2. 
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“Türk Milleti 

Vatandaş; bu defa intihab edeceğiniz mebuslar memleketin mukad-

deratı hakkında rey vereceklerdir. Namusuna, ilmine itimat eylemediğiniz 

şahıslara vatanınız hakkında rey vermek salahiyetini bahşetme! 

Vatandaş, 

1-Bilerek bilmeyerek el kaldırıp memleketi bu felakete düşüren eski 

mebusları, 

2-İhtikârla, hırsızlıkla namus-u millimizi ihlal eyleyenleri, 

3-Türklüğe merbut ve hakiki milliyetperver olmayanları intihab ile 

bedbaht vatanın başına musallat etme. 

“Albayrak” 

Resmi makamların, büyük ellerin müdahalesiyle meydana çıkan 

namzetleri de dördüncü olarak sayarız.”55 

Albayrak gazetesinde seçmenlere yapılan bu uyarının hemen ardından 

mebus adaylarının bazıları hakkında hakaretamiz ifadeler içeren bir yaftanın 

yani ilanın Erzurum’da bazı duvarlara yapıştırılmasına tepki gösteren şu yazı 

yayınlanmıştır: 

“Gayet Çirkin Bir Teşebbüs 

Geçende mebus namzetlerinden bir iki zat aleyhinde bazı münasebet-

siz ve terbiye ile kabil-i telif olmayacak kelimeleri havi imzasız bir yafta-

nın öteye beriye yapıştırılmış olduğunu esefle işittik. Memleketimizin 

meşhur ve müsellem mertliği ile katiyen münasebettar olamayacak olan 

böyle adi bir teşebbüse müracaat edecek hemşehrilerimizden kimseyi ta-

savvur edemiyoruz. Hakka ve kanaata istinat eden ve namus ve haysiyetin 

kıymetini takdir eyleyen kimseler söyleyecekleri sözleri alenen ve bimu-

haba (korkusuzca) enzar-ı umumiyeye arz etmekten çekinmezler. Böyle 

küçük ve aşağı bir şeyin şehrimizde vukua gelmesinden dolayı Erzurum-

luluk namına derin bir teessüf ve hicap hissediyoruz.”56 

Bu çirkin olay 1919 yılı Kasım ayının ortalarında gerçekleşirken yaklaşık 

bir ay sonra aynı yılın Aralık ayı ortalarında muhtemelen şikâyet üzerine 

 
55 “Türk Milleti”, Albayrak, 27 Teşrinisani 335, S 47, s. 2. 
56 “Gayet Çirkin Bir Teşebbüs”, Albayrak, 27 Teşrinisani 335, S 47, s. 2.  
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seçimler hakkında teftiş yapmak üzere Erzurum’a bir heyet gelmiştir. Dar’ül 

Hikme ve Mahkeme-i Temyiz’den birer azanın bulunduğu heyetin başında 

Ferik Fevzi unvanıyla Fevzi (Çakmak) Paşa bulunmaktadır. Heyet Dâhiliye 

Nezaretine sunduğu 13 Aralık 1919 (13 Kanunuevvel 1335) tarihli raporunda 

Erzurum halkı, Erzurum’da yapılan seçimler ve Mustafa Kemal Paşa hakkında 

şu tespitlerde bulunmuştur: 

-Erzurum ahalisi Teşkilat-ı Milliye’yi hükûmete değil daha önce I. Dünya 

Savaşı’nda gördüğü zulümden dolayı Ermenilere karşı kurmuştur. Ahalinin 

pek saf ve samimi ifadeleri bunu göstermektedir. 

-Bölgede hali hazırda Hıristiyanların mevcut olmadığı Müslüman ahali-

nin (Türkler ve Kürtler) uyum içinde yaşadığı görülmüştür. 

-Altı mebus çıkaracak olan merkez sancağında bir kaza dışında seçim iş-

leri tamamlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ile Baro Reisi Celalettin Arif ve Al-

bayrak gazetesi müdürü Necati Beyler büyük bir çoğunluk sağlamıştır. Sonuç-

ları gelmemiş bir kazanın bu durumu değiştirmeyeceği anlaşılmıştır. 

-Ahalinin herhangi bir müdahale olmaksızın serbestçe oy verdikleri ken-

dileri tarafından beyan edilmiştir. 

-Vilayet halkının kanaatine göre Mustafa Kemal Paşa Teşkilat-ı Mil-

liye’nin kurucusu olmayıp bizzat halk kendinî ve vatanını korumak endişe-

siyle bu teşkilatı kurmuştur. Harekete iştirak eden ve tanzimini sağlayan Mus-

tafa Kemal Paşa’ya karşı büyük bir hürmet hissi oluşmuştur. 

-Mustafa Kemal Paşa, kendi arzusu hilafına beş yüz imzalı bir mazbata 

ile halk tarafından aday gösterilmiştir. Kendisine karşı beslenen samimi hür-

metten başka seçimlerde herhangi bir maddi veya manevi destek görmemiştir. 

Diğer kazanan adaylar için de aynı durum mevcuttur. 

-Memurlara karşı da hiçbir tarzda müdahale vuku bulmamıştır.57 

Erzurum’da Albayrak gazetesinde adaylara yönelik iğneleyici yazılar ya-

yınlanırken, sokaklara yaftalar yapıştırılırken, İstanbul’dan gelen heyet seçim-

lerle ilgili tahkikat yapıp raporunu Dâhiliye Nezaretine sunarken İtalyanca 

Epoka gazetesinin İstanbul muhabiri ayın sonunda 30 Aralık 1919 tarihinde 

Mustafa Kemal Paşa’ya yazılı olarak şu soruyu sormuştur: “Sizin Meclis-i 

 
57 BOA., DH.İ.UM.EK. 116-20-1, 2. (Bkz. Ek: 3, 4.). 
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Mebusanda Erzurum’u temsil etmekten istinkâf ettiğiniz (kabul etmemek, çe-

kimser kalmak) doğru mudur?” 

Mustafa Kemal Paşa bu soruya şu cevabı vermiştir: “Benim Meclis-i Me-

busanda Erzurum’u temsilden istinkâf ettiğim hakkındaki haber yanlıştır.”58 

Mustafa Kemal Paşa basında yer alan yazılara İstanbul’a yapılan şikâyet-

lere fiilen tepki göstermemiş, adaylıktan çekilmemiştir. 

Erzurum’da 6 Ocak 1920 tarihinde müntehib-i sani yani ikinci seçmenler 

tarafından yapılan mebus seçimi tamamlanmıştır. Osmanlı Meclis-i Mebusanı 

azaları sicil defterinde Mustafa Kemal Paşa ile birlikte seçilen mebusların kay-

dedildiği sayfada intihap tarihi 6 Ocak 1920 olarak yazılmış ve seçilen Erzu-

rum mebusları şu sırayla deftere kaydedilmiştir: Hüseyin Avni, Zihni, Süley-

man Necati, Celalettin Arif, Ziya, Mustafa Kemal Paşa.59 

Seçim sonuçları 8 Ocak 1920 tarihinde Albayrak gazetesinde birinci say-

fada şu ifadelerle halka duyurulmuştur: 

“Üçüncü Ordu Müfettişliğinden Müstafi Mustafa Kemal Paşa, 

Binbir Hadis Müellifi Arif Bey Mahdumu Celalettin Bey, 

Albayrak Gazetesi Müdürü ve Baş Muharriri Süleyman Necati Bey, 

Süvari Binbaşısı Zihni Bey, 

Maliye Hukuk Müşaviri Genç Ağazade Hüseyin Avni Bey, 

Laziztan Mutasarrıf-ı Esbakı Ebabelkzade Ziya Bey, 

Merkez sancağı intihabatı hitam bulmuş bâlâda (yukarıda) isimleri 

muharrer (yazılı) zevat-ı muhtereme ekseriyet-i ara ile mebus intihap 

edilmişlerdir. 

Muvaffakiyetler dileriz.”60 

Aynı gazetenin ikinci sayfasında ise “Bir Muhasebe” başlığı altında ya-

yınlanan imzasız yazıda Tortum, Pasinler, Hınıs, Tercan gibi Erzurum’un 

muhtelif yerlerinde üst düzey devlet memurları tarafından seçimlere müdahale 

 
58 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, s. 19. 
59 İhsan Ezherli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920-1922) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı 

(1877-1920), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1998, s. 12. 
60 Albayrak, 8 Kanunisani 336, S 58, s. 1. (Bkz. Ek: 2). 
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edildiği örnekler verilerek dile getirilmiştir.61 Ayrıca Erzurum’daki mebus se-

çimleri hakkında şikâyette bulunulmuş ve bu şikâyetin tetkiki için ilgili evrak 

1920 yılı Ocak ayının sonlarında Erzurum Valisi Reşit Bey tarafından İstinaf 

Müdde-i Umumiliğine (üst mahkeme savcılığı) tevdi edilmiştir.62 

Haksız şikâyetlerden bir sonuç çıkmamıştır. Mustafa Kemal Paşa hak-

kıyla mebus seçilmiş ve Meclis-i Mebusanda mebusluğu onaylanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum mebusu seçilmesinden dolayı Erzurum 

Heyet-i Merkeziyesi’ne 9 Ocak 1920 tarihli şu telgrafı göndermiştir: 

“Erzurum Heyet-i Merkeziyesi’ne 

Erzurum ahalisi muhterem hemşehrilerim tarafından gösterilen 

asar-ı teveccühe ve itimada teşekkürü vazife addederim. İntihap mazba-

tasının bir suretini telgrafla Heyete ve diğer suretini de telgrafla Dâhili-

yeye tebliğ ve aslını arkadaşlarımızdan birine tevdien elden irsaline (gön-

derme) himmet buyrulmasını rica ederim efendim. 9 Kanunusani 336 

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal”63 

Albayrak gazetesi de 15 Ocak 1920 tarihli 60’ıncı sayısında Mustafa Ke-

mal Paşa’dan gelen şu telgrafı yayınlamıştır: 

“Mebus Mustafa Kemal Paşa’dan Alınan Telgraf 

Tebrikat-ı samimenizi mutazammın telgrafınızı hiss-i teşekkür ile al-

dım. Sevgili hemşehrilerimin hakkımda gösterdikleri asar-ı muhabbet ve 

itimat ömrüm oldukça hafıza-i şükranımda kalacaktır. Memleketin saadet 

ve selameti ve uğradığı felaketlerden tahlis uğrunda diğer rüfeka-yı gay-

retimle birlikte sebk eden mesai-i naçizanemin muhterem Erzurum’da be-

nim için açtığı ağuş-i vefa ve uhuvvet vatanımın bu muazzez parçasına 

merbutiyetimi tezyid ve teyit etmektedir. Cümlemizin mücahedat-ı vatan-

perveranemizde muvaffakiyetimizi Cenab-ı Hak’tan niyaz ederek hakkım-

daki itimat ve muhabbetin devamını rica ederim efendim.”64 

Mustafa Kemal Paşa, Müdafaa-i Hukuk önderi sıfatıyla bu seçimde Erzu-

rum merkez livasından milletvekili seçilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın 268 

 
61 “Bir Muhasebe”, Albayrak, 8 Kanunisani 336, S 58, s. 2. 
62 BOA., DH.İ.UM.EK. 117-88-1, 2.  
63 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 171. 
64 “Mustafa Kemal Paşa’dan Alınan Telgraf”, Albayrak, 15 Kanunisani 336, S 60, s. 1. 
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oy ile seçilmiş olduğu 2 Şubat 1920 tarihinde Birinci Şube tarafından kabul 

ve Mebusan Meclisi tarafından da 9 Şubat 1920’de tasdik edilmiştir.65 Meclis-

i Mebusan Üye Defterindeki kayıtlara göre Mustafa Kemal Paşa’nın seçim 

çevresi, Erzurum olup, sıra numarası, 471; zarf numarası, 67, sicil numarası 

662 olarak belirlenmiştir.66  

Mustafa Kemal Paşa’nın hayatında ilk defa mebus seçildiği bu seçimlerin 

en önemli sonucu Anadolu’da yükselmekte olan Müdafaa-i Hukuk Hareketi-

nin İstanbul’a hâkimiyeti olmuştur.67 

Meclis-i Mebusanın Açılmasında ve İşleyişinde Mustafa Kemal 

Paşa’nın Rolü 

Mustafa Kemal Paşa, Amasya Görüşmelerinde Salih Paşa’nın Meclis-i 

Millî’nin güvenliği konusunda teminat veremediğini dolayısıyla İstanbul dı-

şında güvenli bir yerde toplanmasını kabul ettiğini fakat Hükûmet-i Ha-

zıra’nın bu gerçeğe rağmen Meclis-i Millî’nin İstanbul dışında toplanmasına 

razı olmadığını 18 Kasım 1919 tarihinde ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 

Meclis-i Millî’nin İstanbul’da toplanması kesinleşince Heyet-i Temsiliye’nin 

millî vazifesine devam etmesine aynı tarihte karar vermiş ve bu kararını şu 

sözlerle açıklamıştır: 

“Dersaadetin işgali ve itilaf devletlerinin tesiri altında bulunması 

mahzur-u aziminden başka Rum ve Ermenilerin İstanbul’daki faaliyet-i 

hazıraları vesair mahzurlar nazar-ı dikkate alınarak Heyet-i Temsiliye 

emniyet-i tamme husulüne kadar nizamnamemizin on birinci maddesine 

istinaden hariçte kalarak vezaif-i milliyesine devam etmeye karar vermiş-

tir.”68 

Mustafa Kemal Paşa bu kararını 14 Aralık 1919’da şu sözlerle teyit et-

miştir: 

“Meclis-i Millî’nin Dersaadette içtimaı zaruretine karşı tedabir-i te-

miniye ittihazı hususunda teşebbüsat ve icraata başlanılmıştır. Pek makul 

tasavvur buyrulduğu veçhile Heyet-i Temsiliye’nin kemâkân (eskiden 

 
65 Ezherli, a.g.e., s. 14, 15; Akın, a.g.e., s. 101. 
66 Ezherli, a.g.e., s. 214. 
67 Akın, a.g.e., s. 100. 
68 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 135, 136. 
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olduğu gibi) hariçte kalarak teşkilat-ı milliyenin taazzuv ve tevessüüne 

çalışması takarrür etmiştir…”69 

Mustafa Kemal Paşa, 1919 seçimlerinin haksız işgale uğramış bütün böl-

gelerde yapılmasının sağlanmasını Ali Rıza Paşa Hükûmeti’nden talep etmiş, 

seçimlerde Mustafa Kemal Paşa’nın önderlik ettiği Anadolu ve Rumeli Mü-

dafaa-i Hukuk Cemiyeti adayları ezici bir çoğunluk kazanmıştır.70 

Mustafa Kemal Paşa, 1919 yılının son günlerinde bir çağrıda bulunarak, 

Meclis-i Mebusanın İstanbul’da toplanmasından önce istişare etmek üzere 

mebusları Ankara’ya çağırmıştır. Daha önce 18 Kasım 1919 tarihli talimat ve 

genelgede mebuslara toplanma yeri olarak Trabzon, Samsun, İnebolu, Bursa, 

Bandırma, Edirne ve Eskişehir gösterilmiştir.71 Ancak Eskişehir - Ankara tren 

hattı işlemeye başladığından ve Heyet-i Temsiliye 27 Aralık 1919 günü An-

kara’ya geldiğinden yeni çağrı metninde toplanma yerinin Ankara olduğu dile 

getirilmiştir.72  

Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis-i Mebusana seçilen milletvekilleriyle ir-

tibat kurmak istemesinin sebebi İstanbul’daki mevcut durum ve tehlikeler, İs-

tanbul ve İstanbul dışında alınması gereken tedbirler, yapılması gereken ha-

zırlıklar konusunda istişarelerde bulunmaktır. Ayrıca Meclis-i Mebusanda va-

tanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını kurtarmaktan ibaret olan 

gayeyi korumak ve savunmak için birleşmiş, azimli bir kadro kurmaktır.73 

Mustafa Kemal Paşa’nın bu hayırlı ve vatanseverce teşebbüsüne bile İstanbul 

Hükûmeti tarafından karşı çıkılmış, seçimlerin yenilenmesini ve milletvekil-

lerinin seçilmesini sağlamış olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Ce-

miyeti’nin etkisi kırılmaya ve Mustafa Kemal Paşa’nın mebuslarla bir araya 

gelmesi engellenmeye çalışılmıştır.74 Buna rağmen Mustafa Kemal Paşa, Nur-

şinli Şeyh Ziyaettin Efendi’ye gönderdiği telgrafta “Yakında Meclis-i Mebu-

sanımızı açtırmak ve millete dayanan kuvvetli bir hükûmeti iktidar mevkiine 

geçirerek vatanın selametini temin eylemek nasip olacaktır” demiştir.75 

 
69 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 147. 
70 Bilgen, a.g.t., s. 8, 34. 
71 Atatürk, Nutuk, s. 191. 
72 Atatürk, Nutuk, s. 227, 228, 231; Özkan, a.g.e., s. 70. 
73 Atatürk, Nutuk, s. 190, 227. 
74 Atatürk, Nutuk, s. 231-235. 
75 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C 3, s. 269. 
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1920 yılı Ocak ayının altısından itibaren Mustafa Kemal Paşa, Erzurum 

mebusudur. Zira bu tarihte seçilmiştir. 8 Ocak 1920 tarihli Albayrak gazete-

sinde Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum mebusu seçildiği ilan edilmiştir. Do-

layısıyla 6 Ocak 1920 tarihinden başlayıp 23 Nisan 1920’de ilk TBMM’ye 

Ankara mebusu olarak katıldığı tarihe kadar yaptığı işleri bu sıfatla gerçekleş-

tirmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, kendisinin de mebus seçildiği 6 Ocak 1920 tari-

hinde, Meclis-i Mebusana seçilen diğer milletvekillerine hitaben bir çağrı yap-

mıştır. Bu çağrı bütün müdafaa-i hukuk cemiyetlerine gönderilmiş ve şu ifa-

delere yer verilmiştir: 

“Umum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi’ne 

Her livadan Heyet-i Temsiliye azalığına intihap olunan mebusini 

muhtereminin Ankara’ya teşrifleri hakkında vuku bulan tamim bazı ma-

hallerce layıkıyla anlaşılamadığından tavzihine mecburiyet görülmüştür. 

Mumaileyhinin Kanunusaninin beşinde Ankara’da vuku bulacak içtimaa 

değil Kanunusaninin beşinci gününden itibaren kendileriyle müdavele-i 

efkâr olunmak üzere Ankara’ya teşrifleri rica edilmiştir. Ayın beşinde bu-

lunmak şart değildir. 

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal”76 

Mustafa Kemal Paşa, mebusların Ankara’ya gelmelerini yukarıda zikre-

dilen açıklama ve o açıklamada değinilen tamimle genel olarak talep ettiği 

gibi mebuslara şahsen hitap eden telgraflar da göndermiştir. Mesela daha önce 

adaylığı kabul ettiği için tebrik edip başarı dilediği Yusuf Kemal Bey’i seçi-

lince Ankara’ya çağıran telgrafı buna örnek verilebilir. Mustafa Kemal Paşa 6 

Ocak 1920 tarihli bu telgraf vasıtasıyla onu Ankara’ya şu sözlerle davet et-

miştir: 

“Dersaadette Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal Beyefendi’ye 

Bilvasıta yazılan telgrafnamenin vasıl olup olmadığının iş’arı ve mu-

kadderat-ı atiye hakkında ara-yı şaibelerinden istifade ve teati-i efkâr 

edilmek üzere bir iki gün Ankara’ya teşrifleri ve yevm-i hareketlerinin 

iş’arını rica ederiz efendim. 

 
76 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 157. 
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Mustafa Kemal”77 

Mustafa Kemal Paşa, daha Meclis açılmadan Kâzım Karabekir Paşa’ya 

gönderdiği 7 Ocak 1920 tarihli telgrafta Ankara’ya gelen mebuslarla hâsıl olan 

temas neticesinde Meclis-i Millî’de ya kendisinin ya da Kâzım Karabekir’in 

bulunması zaruretinin anlaşıldığını bildirmiş, esasat-ı milliyeye sadık kuvvetli 

bir grubun ancak bu yolla teşkil edebileceğini söylemiştir. Aksi takdirde bütün 

emeklerin heba olacağını belirterek Heyet-i Temsiliyece Rauf Bey’in Meclis-

i Millî açılışında İstanbul’da bulundurulmasını uygun ve de zaruri gördükle-

rini ifade ederek Kâzım Karabekir’in bu konudaki görüşünü sormuştur.78 

Sivas’ta üst düzey komutanlar ve Heyet-i Temsiliye arasında yapılan top-

lantılarda da Erzurum Mebusu Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis-i Mebusana 

katılmaktansa Sivas’ta Heyet-i Temsiliye’nin başında kalmasının daha uygun 

olduğu kararı alınmıştır.79 

Bu sırada bazı heyet-i merkeziyelerden Mustafa Kemal Paşa ve Rauf 

Bey’in mebus olarak İstanbul’a gideceğinden endişe olunduğu barış ve güven-

lik sağlanıncaya kadar milletin arasından ayrılmamaları gerektiğine dair telg-

raflar gelmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Sivas Heyet-i Merkeziyesi Riyasetine gönderdiği 

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzalı ve 8 Ocak 1920 tarihli telg-

rafta bu duruma değinerek şunları söylemiştir: 

“Bundan her tarafın Sivas’taki mukarrerât-ı ahireden (son kararlar-

dan) henüz layıkıyla haberdar olamadıkları anlaşılıyor. Heyet-i Temsi-

liye’nin kemafissabık (eskisi gibi) vazife-i milliyesine devam edeceği ve 

bizim de Meclis-i Millî için emniyet-i tamme ve katiye tahassülüne kadar 

heyet-i mezkûre içinde Anadolu’da kalacağımıza dair icap edenlere teb-

ligat-ı lazımada bulunulması rica olunur.”80  

Mebuslardan bir kısmı Ocak ayının başlarından itibaren Ankara’ya gel-

meye başlamış, Mustafa Kemal, Ankara’da bu mebuslarla yaptığı görüşme-

lerde şu taleplerde bulunmuştur: 

-Kendisinin meclis başkanı seçilmesinin sağlanması 

 
77 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 158. 
78 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 159. 
79 Özkan, a.g.e., s. 71. 
80 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 161. 
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-Meclis-i Mebusanda bir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Grubu’nun kurul-

ması81 

Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, Erzurum mebusu olarak Meclis-i Mebusan 

reisliğine seçilmek, durumu iyice emin ve güvenli görmeden İstanbul’a git-

memek ve Meclisi başkan vekilleriyle yönetmek istemiştir.82 

Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarından fikir olarak süzülüp gelen, 

Meclis-i Mebusanda kabul ve ilan edilecek olan Misak-ı Millî’nin oluşumu da 

Ankara’da bu günlerde netlik kazanmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, 3 

Ocak 1920 tarihinden itibaren Ankara’ya gelen mebuslarla yaptığı uzun gö-

rüşme ve müzakereler sonunda Misak-ı Millî’nin şekillenmesini sağlamıştır. 

Misak-ı Millî’nin ilk müsveddeleri Ankara’da kaleme alınmış ve İstanbul’da 

tekâmül ettirilmiştir.83 

Mustafa Kemal Paşa bu günlerde Ankara’dan İstanbul’a 9 Ocak 1920 ta-

rihli şu telgrafı göndererek Millî Meclis’te izlenecek yol hakkındaki düşünce-

lerini şöyle açıklamıştır: 

“Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine 

Hüseyin Kâzım, Tahsin, Celalettin Arif, Hamit Beyefendilere özel: 

Ankara’ya gelmenin kötü yorumlara yol açacağını, Harbiye Nazırı 

Paşa Hazretleri vasıtasıyla bildiren görüşlerinizi öğrendik. Konu, vatan 

ve milletin varlığı ile ilgilidir. Millî Meclis’te millî teşkilata dayalı kuv-

vetli bir grup kurulmaz ve Sivas Genel Kongresi ile milletin bütün dün-

yaya ilan ettiği kararlar, Meclisin büyük çoğunluğu tarafından bir inanç 

ve ilke olarak benimsenmezse, millî hizmetimizin sağlayacağı başarı boşa 

çıkar. Memleket bir felakete uğrayabilir. Bundan dolayı birtakım vatansız 

ve dinsizlerin propagandalarının bizim için uyulacak bir değeri olamaz. 

Gaye, vatan ve milletin kurtuluşudur. Bir iki gün için teşrifiniz ve karşı-

lıklı görüşme ile bir ülkü birliğine varılması bizce pek önemlidir. Buna 

göre tutulacak yolun seçilmesi, yüksek görüşünüze bağlıdır. Saygılarımızı 

sunarız efendim. 

Heyet-i Temsiliye adına  

 
81 Kaya, a.g.m., s. 517. 
82 Kaya, a.g.m., s. 517. 
83 Cemil Özgül, Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları (27 Aralık 1919 – 23 Nisan 

1920), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1989, s. 82. 
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Mustafa Kemal”84 

Mustafa Kemal Paşa çeşitli engellemelere rağmen teker teker veya küçük 

gruplar halinde Ankara’ya gelen milletvekilleriyle görüşmüş, bu kişi ve he-

yetlerin hepsine, ayrı ayrı hemen hemen aynı temel noktaları günlerce üst üste 

tekrarlamak zorunda kalmıştır. İstanbul’da açılacak Meclis-i Mebusanda 

güçlü ve dayanışmalı bir grubun kurulması zaruretini ortaya koymuş, bu gru-

bun adının “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Grubu” olmasını önermiştir.85 

Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920’de İstanbul’da açılmıştır. En yaşlı üye 

(reis-i sin) sıfatıyla Bursa mebusu İlyas Efendi meclisin ilk başkanı olarak açı-

lışı yapmıştır. Açılış konuşması yapıldıktan sonra muvakkat reis olarak Cela-

lettin Arif Bey86 görev yapmış, ardından Rauf Bey’in başkanlığındaki Felah-ı 

Vatan Grubunun katkılarıyla Reşat Hikmet Bey başkan seçilmiştir.87 

Mustafa Kemal Paşa, 14 Ocak 1920’de Meclisin açılışıyla ilgili olarak 

Meclis Başkanlığına şu telgrafı çekmiştir: 

“Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 

Hakimiyet-i milliyenin en mühim bir devre-i hayatiyemizde uzun bir 

müddet tecelli ettirilmemiş olmasından mütevellit mücahedatımız, muhte-

rem Meclis-i Millî’nin küşadıyla neticelerinden birini istihsal etmiş olu-

yor. 

Heyet-i Milliyemiz, mukadderat-ı milliyeyi en meşru ve en kanuni 

merci-i tetkik ve muhakemesi olan muhterem Meclise tevdi etmiş olmakla 

müftehir ve bahtiyardır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk teşkilatı 

altında kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını birleştirmiş olan millet, bu-

günden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil hâkim kılacak olan 

Meclisin nigehbanı (koruyucu) vaziyetindedir ve istiklâl ve mevcudiyeti-

nin sonuna kadar müdafaası emrinde onun en fedakâr bir istinatgâhıdır.  

 
84 Atatürk, Nutuk, s. 236. 
85 Atatürk, Nutuk, s. 246, 247. 
86 İstanbul Barosu Reisi olan Celalettin Arif Bey hem Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Erzu-

rum’dan hem de İstanbul’dan mebus seçilmiş ve Erzurum mebusluğunu tercih etmiştir. Nerenin 

mebusluğunu tercih edeceği Erzurum Valisi Reşit Bey tarafından İstanbul’a sorulmuş ve İstan-

bul’u tercih edecek ise ona göre Erzurum’da yeni bir adayın seçilmesi gündeme getirilmiş, bu 
konuda yazışmalar yapılmıştır. Celalettin Arif Bey Erzurum mebusluğunu tercih edince İstan-

bul’da yerine başka bir kişinin seçilmesi kararlaştırılmıştır. (BOA., DH.İ.UM.EK. 116-87-1, 2, 

3, 4.) 
87Ezherli, a.g.e., s. 202; Özgül, a.g.e., s. 126. 
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Heyetimiz bu itibar ile Meclis-i Millî’ye matuf olan amal ve metalib-

i milliyenin kuvvet ve mahiyeti hakkında olduğu gibi bugünden itibaren 

Mebusan-ı Muhteremenin dûş-u amaline raci kalacak olan mesuliyet-i ta-

rihiyenin derecesi hususunda da muhterem mümessillerimizin vukuf ve 

metanetinden emin ve mutmain olarak tebrikat-ı ihtiramkâranesini tak-

dim ve heyet-i muhteremeye iblağını istirham eyler olbabta… 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

Heyet-i Temsiliyesi namına Mustafa Kemal”88 

Mustafa Kemal Paşa Meclis-i Mebusan ile ilgilenirken kendisi de aslında 

takip edilmiştir. Zira muhtelif vilayetlerden seçilen mebusların çeşitli yollarla 

İstanbul’a gittiği ya da gideceği telgraflarla belirtilirken, 25 Kanunusani 1336 

/ 25 Ocak 1920 tarihli bir belgede Erzurum mebuslarının durumuna değinilmiş 

bazılarının İstanbul’a gittiği bazılarının yolda olduğu, Mustafa Kemal 

Paşa’nın da Ankara’da bulunduğu hem Meclis-i Mebusan Başkanlığına hem 

de Dahiliye Nazırlığına bildirilmiştir.89 

Mustafa Kemal Paşa ise bir süre sonra Meclis-i Mebusan Başkanlığına şu 

telgrafı çekmiştir: “Hastalığıma mebni (binaen) bugünlerde hareketime imkân 

yoktur. Mezun addedilmeliğimi istirham eylerim.” Bu telgrafın Meclis-i Me-

busanda görüşülmesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın izinli sayılmasına 

karar verilmiştir.90 Mustafa Kemal 15 Şubat 1920’de iltihab-ı kilye (böbrek 

iltihabı) ve huveyza-ı eyser (basit isal) teşhisi ile rapor alarak İstanbul Mecli-

sine gitmemiştir.91 Bu rapor şu ifadeleri taşımaktadır: “Erzurum Mebusu Mus-

tafa Kemal Paşa Hazretlerinin dûçar oldukları iltihab-ı kilye ve huveyza-ı ey-

ser dolayısıyla elyevm tarafımdan tedavi edilmekte olduğunu ve hali hazır-ı 

sıhhisi seyahate gayri müsait bulunduğunu mübeyyin işbu rapor ita kılındı. 

Tabibi Müdavi Dr. İbrahim Şahab, 15 Şubat 1336/1920.”92 

Mustafa Kemal Paşa ayrıca Meclis-i Mebusanın açılışına katılamayan 

Sultan Vahidettin’e hitaben de bir geçmiş olsun telgrafı göndermiş ve bu 

 
88 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 175. 
89 BOA., DH.İ.UM.EK. 117-73-1, 2, 3, 4, 5, 6. (Bkz. Ek: 5, 6.). 
90 Kaya, a.g.m., s. 517. 
91 Akın, a.g.e., s. 101. 
92 Ezherli, a.g.e., s. 16. 
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telgrafa Padişah tarafından cevap verilmiştir. Bu gelişme Sarayla ilişkilerin 

yumuşadığının işareti olarak değerlendirilmiştir.93 

Mustafa Kemal Paşa, Meclis-i Mebusan reisliğine seçilecek olan İstanbul 

Mebusu Reşat Hikmet Bey’in Fransızlar tarafından tutuklanması olayı ile de 

yakından ilgilenmiştir. 29-30 Ocak 1920 tarihli telgrafla, bir mebusun tevki-

finin Meclis-i Mebusanın emniyetini ihlal olduğunu ve bu tevkife sessiz kal-

manın bütün mebusların tevkifini tasdik etmek anlamına geldiğini ve buna 

bütün mebusların tepki göstermesini ve mebusların bu hususta verecekleri ka-

rarın bütün imkânlar ile icra olunacağını bildirmiştir.94  

Mustafa Kemal Paşa’ya göre Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Baş-

kanı’nın zorla düşürüldüğü bir ortamda, Meclis Başkanlığı söz konusu olan 

Reşat Hikmet Bey bir uydurma sebeple yabancılar tarafından tutuklanmıştır. 

İstanbul’da bulunan Heyet-i Temsiliye üyelerinin de tutuklanması düşünül-

mektedir. Kuva-yı Milliye aleyhtarlığı artmıştır. Meclisin dağılma ihtimali 

kuvvetlenmiştir. Milletçe savunmaya geçme zamanı gelmiştir. İşte bu yüzden 

Reşat Hikmet Bey’in kurtarılması için de Ankara’dan çalışmak gerekmiştir.95 

Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanı Reşat Hikmet Bey’in serbest bıra-

kılması için girişimde bulunmuş ve serbest bırakılmasını sağlamıştır. Konuyla 

ilgili gelişmeleri şu sözlerle Sivas Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine bildirmiştir:  

“Fransızlar tarafından tevkif edildiği bildirilen İstanbul Mebusu Re-

şat Hikmet Bey yapılan teşebbüsat-ı katiye neticesinde 29 Kanunusani 36 

günü badezzeval saat beşte tahliye ettirilmiştir. Efendim. 31Kanunusani 

1336. 

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal”96 

Reşat Hikmet Bey, aynı gün 31 Ocak 1920 (31 Kanunusani 1336 - 10 

Cemaziyelevvel 1338) Cumartesi günü Meclis-i Mebusanın heyet-i umumi-

yesince riyasete, Aydın mebusu Hüseyin Kâzım Bey birinci reis vekâletine, 

Karesi mebusu Abdülaziz Mecdi Bey de ikinci reis vekâletine seçilmiştir.97 

 
93 Özgül, a.g.e., s. 19. 
94 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 188. 
95 Atatürk, Nutuk, s. 257. 
96 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 190. 
97 BOA., MV. 00261-6. (Bkz.Ek: 7). 
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Reşat Hikmet Bey’in tahliye ettirildiği haberini paylaşan Mustafa Kemal 

Paşa, 7 Şubat 1920 tarihinde ise tutuklanma sebebini şöyle açıklamıştır: 

“Erzurum Heyet-i Merkeziyesine 

Evvelce Fransızlar tarafından hapsedilip icra kılınan teşebbüs üze-

rine tahliye ettirilen Reşat Hikmet Bey’in sebeb-i tevkifi berveçhiati ol-

duğu anlaşılmıştır. Güya mumaileyh Münih’e giderek Talat Paşa ve İtti-

hat Terakki’nin oradaki merkez-i umumisiyle görüştüğüne dair İngilizler 

asılsız bir malumat almaları üzerine Fransızları ileri sürerek Reşat Hik-

met Bey’i hapsettirmişler. 7/2/36. 

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal”98  

Mustafa Kemal Paşa, o günlerde Berlin’de bulunan Talat Paşa’ya gönder-

diği 29 Şubat 1920 tarihli mektubunda Erzurum mebusluğu ve Meclis-i Me-

busan ile ilişkileri hususunda şunları söylemiştir:  

“Hükûmet-i Merkeziyeyi tazyik ederek mebusan intihabatını icra et-

tirdik. Elyevm içtima eden mebusan hemen istisna bizim esaslarımız dai-

resinde tarafımızdan yapılan bir programı kabul etmişlerdir. Bununla ik-

tifa etmeyerek mezkûr programı disiplin dairesinde müdafaa etmek üzere 

sekseni mütecaviz mebustan mürekkep “Felah-ı Vatan” namı altında bir 

ekseriyet grubu vücuda getirdik. Bu grup intihap olunan dokuz kişilik bir 

heyet-i idare tarafından idare edilmektedir. Heyet-i Temsiliye azasından 

olan mebus arkadaşları kâmilen meclise gönderdim. Bunlardan icap 

edenler grup heyet-i idaresi dâhilindedirler. Ben de mebusum. Fakat 

kuvva-i umumiyeyi muhafaza ve menfi ihtimalat karşısında serbest sevk 

ve idare edebilmek için İstanbul’a gitmedim. İkmal ettiğim heyet-i mer-

keziye azasıyla şimdilik Ankara’yı merkez ittihaz ettim. Hem Kuva-yı Mil-

liye hem de heyet-i idaredeki murahhaslarımız vasıtasıyla grup ile irtibat 

ve münasebetteyim.”99 

Mustafa Kemal Paşa’nın bu mektubu şüphesiz büyük önem taşımaktadır. 

Bu mektuba göre Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükûmeti’ne baskı yaparak 

1919 seçimlerini yaptırmıştır. Meclis-i Mebusandaki mebuslar Mustafa Ke-

mal Paşa tarafından hazırlanan bir programı istisnasız kabul etmişlerdir. 

 
98 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 199. 
99 İlhan Tekeli-Selim İlkin, “Kurtuluş Savaşında Talat Paşa İle Mustafa Kemal’in Mektuplaş-
maları”, Belleten, Nisan 1980, C XLIV, S 174, s. 325. 
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Felah-ı Vatan Grubunu Mustafa Kemal Paşa kurdurmuştur. Grubun idaresi 

Heyet-i Temsiliyenin kontrolüne alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa Meclis-i 

Mebusanda Erzurum mebusudur ancak bilinçli olarak İstanbul’a gitmemiş ve 

Meclisin çalışmalarına katılmamıştır. Ancak grup ile irtibatını ve ilişkilerini 

sürdürmüştür.  

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a gitmemesine rağmen yukarıdaki mektup-

tan da anlaşıldığı gibi orada ve özellikle Meclis-i Mebusanda gerçekleşen ge-

lişmeleri yakından takip etmiştir. Reşat Hikmet Bey’in vefatı üzerine Meclis-

i Mebusan reisliğine seçilen Celalettin Arif Bey’i de 4 Mart 1920 tarihli telg-

rafla kutlamıştır. Bu kutlama telgrafında Meclis-i Millî’nin zatıâlilerine gös-

terdiği teveccühün kendisini ve Heyet-i Temsiliye’deki diğer arkadaşlarını 

memnun ettiğini vurgulamıştır.100 Kısaca söylemek gerekirse gözü kulağı İs-

tanbul’da olmuş, İstanbul’da ve doğal olarak Meclis-i Mebusandaki gelişme-

lerden haberdar olduğu gibi Anadolu’da yaşanan gelişmeler hakkında da Mec-

lis-i Mebusanı haberdar etmeye çalışmıştır. Bütün Müdafaa-i Hukuk Cemi-

yetlerine gönderdiği 11 Mart 1920 tarihli telgrafla Anadolu’da şehitler için 

hatimler okutulmasını ve Meclis-i Mebusana bildirilmesini istemiştir.101 

Mustafa Kemal Paşa, Meclis-i Mebusanda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

Grubunun kurulmamasını, kendisinin Meclis Başkanı seçilmemesini Nutuk’ta 

eleştirmiştir. Önce, Felah-ı Vatan Grubu’nun adını “Fellah-ı Vatan Grubu” 

şeklinde şeddeli telaffuz etmiş, Vatanın Kurtuluşu Grubu değil de Vatanın 

Köle Çiftçileri Grubu anlamına gelecek şekilde ifade etmiştir. Ardından ko-

nuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: 

“Ben, Meclis-i Mebusanın, İstanbul’da saldırıya uğrayacağını, da-

ğılacağını kesin olarak bekliyordum. Böyle bir durum karşısında alına-

cak tedbiri kararlaştırmıştım. Hazırlığımız ve gerekli düzenlemelerimiz 

de başlamıştı: Ankara’da toplanmak. 

İşte bu görevi yaparken milletçe yanlış anlaşılmaya yol açmamak 

için, tedbir olarak da bir şey düşünmüştüm: Meclis-i Mebusan Başkanlı-

ğına seçilmek. Bundan beklediğim, dağılan milletvekillerini Meclis-i Me-

busan Başkanı sıfat ve yetkisiyle yeniden davet etmekti. Gerçi bu tedbir, 

ancak görünüşü kurtarmak için ve geçici olarak işe yarayabilirdi. Fakat 

 
100 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 248. 
101 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, Şubat 2015, C 7, s. 79. 
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böyle bunalımlı zamanlarda, yararı geçici de olsa, her türlü tedbirin alın-

mış olması herhalde gereksiz sayılamazdı. 

Gerçekte İstanbul’a gitmeyecektim. Fakat bunu açığa vurmaksızın 

zaman kazanacak ve durum bir süre için uzakta bulunuyormuşum gibi 

ayarlanarak, Meclis, başkanvekilleri vasıtasıyla idare olunacaktı. 

Bu tedbirin uygulanması, elbette, Meclise giden ve gerçek durumu 

kavramış olması gereken arkadaşların yardım ve gayretleri ile mümkün 

olabilecekti. 

Efendiler, bu konuyu gereken kimselere açtım. Düşünce ve görüşle-

rimi uygun buldular. Bu yolda çalışacaklarına söz ve güvence vererek 

İstanbul’a gittiler.  

Ancak, pek az, belki bir veya iki arkadaştan başkasının, bu düşünce-

nin sözünü bile etmediklerini öğrendim. 

Bu konuda hâkim olan düşünce ve mantık şuymuş: Bunca milletve-

killeri içinde Meclis Başkanı olabilecek değerde bir adam bile yok mudur 

ki Mecliste bulunmayan bir milletvekilini kendi yokken başkan seçeceğiz. 

Meclisi oluşturan sayın üyeleri bu kadar yetersiz göstermek, yabancılar 

üzerinde kötü etki yapmaz mı? 

Bir başka mantık da Meclis Başkanlığı’na Kuva-yı Milliye Baş-

kanı’nı seçmek, daha ilk günden, Meclis üzerine şüphe ve saldırıyı çekme 

fırsatı vermektir. Bu da akıl kârı olamaz. 

Böyle düşünen ve mantık yürütenlerin, bana pek de uzak insanlar ol-

madığını görenler, susmayı tercih etmişler…”102 

İstanbul’un İşgali ve Meclis-i Mebusanın Kapatılması 

Mustafa Kemal Paşa’nın çekincelerine rağmen İstanbul’da çalışmalarına 

başlayan Mebusan Meclisi İngiliz işgal kuvvetleri tarafından basılmış, bazı 

milletvekilleri Malta’ya sürgün edilmiştir. Ancak bu gözdağı verme eylemi 

iktidarın Anadolu’ya geçişine meşruiyet kazandırmıştır.103 16 Mart 1920’de 

İstanbul’un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa, 18 Mart 1920 tarihinde Si-

vas’ta 3. Kolordu Kumandanlığına gönderdiği bir şifrede Ankara’da bir 

 
102 Atatürk, Nutuk, s. 248, 249. 
103 Akın, a.g.e., s. 103. 
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kurucu meclisin toplanması gerektiğini söylemiştir.104Aynı gün Meclis-i Me-

busan kabul ettiği önerge ile güvenli ortam sağlanıncaya kadar çalışmalarını 

erteleme kararı almıştır.105 Böylece 18 Mart 1920 tarihi Osmanlı Meşrutiyeti-

nin veya Osmanlı Mebusan Meclisinin sonu olmuştur.106 

O güne kadar İstanbul’da kalıp bir şeyler yapmak isteyenlerin artık tek 

umutları Ankara ve Mustafa Kemal olmuştur. Büyük Dâhinin tahminleri bir 

kez daha gerçekleşmiş ve artık herkesin onun etrafında toplanması kaçınılmaz 

bir hal almıştır.107  

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Mebusu Olduğu Dönemde 

Yaşanan Önemli Olaylar 

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum mebusu olduğu 6 Ocak 1920 ile 23 Ni-

san 1920 tarihleri arasında birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmeleri 

ve ilgilenmek zorunda kaldığı olayları Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta şu baş-

lıklar altında ifade etmiştir: 

-Yeni milletvekilleriyle Ankara’da görüşme teşebbüsü ve Ankara’ya ge-

len milletvekilleriyle yaptığım temaslar, 

-Bayburt’ta bir yalancı peygamber, 

-Harbiye Nazırı Cemal Paşa genç komutanları başından uzaklaştırmak is-

tiyor, 

-Misak-ı Millî hazırlanıyor, 

-Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın görevden uzaklaştırılması teklifi karşı-

sında Ali Rıza Paşa Kabinesi, 

-Anadolu’da bulunan yabancı subayların tutuklanması kararı, 

-Akbaş Cephaneliği ve Köprülü Hamdi Bey, 

-Anzavur’un millî cephelerimizi arkadan vurma teşebbüsü, 

-Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin istifası, 

 
104 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 272-274. 
105 Özkan, a.g.e., s. 95. 
106 Samet Ağaoğlu, Kuvayı Milliye Ruhu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, Ağustos 2011, s. 28. 
107 Özkan, a.g.e., s. 84. 
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-Salih Paşa Sadrazam oluyor, 

-Trakya’da Cafer Tayyar Bey’in tuttuğu yanlış yol, 

-Karakol Cemiyeti İstanbul’da teşkilatını genişletmeye çalışıyor, 

-İstanbul’daki Kuva-yı Milliye Başkanlarının tutuklanması hakkında 

Londra’dan gelen emir, 

-İstanbul’un işgali, 

-İtilaf Kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmî tebliğ, 

-Yabancı devletlere yaptığım protesto, 

-Millete yayınladığım bildiri, 

-Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara’da toplanması kararı.108 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Mustafa Kemal’in 

Erzurum Mebusluğunun Sona Ermesi 

Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920’de bütün illere, sancak ve kolordulara 

gönderdiği bir genelge ile olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da 

toplanacağını ve Mebusan Meclisi üyelerinin de bu meclise katılabileceğini 

bildirmiştir.109 

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara mebusluğuna seçilmesi ve Erzurum me-

busluğunun sona ermesine sebep olan seçimlerin yapılmasını düzenleyen ge-

nelge 19 Mart 1920 tarihinde yayınlanmıştır. Bu genelgeye göre Ankara’da 

olağanüstü yetkiyle toplanacak ve milletin işlerini yürütüp ve denetleyecek 

Meclise, Mustafa Kemal Paşa Ankara mebusu olarak seçilmiştir. Bu seçimde 

sancaklar, seçim bölgesi olmuştur. Her sancaktan beş üye seçilmiştir. Her san-

cakta ilçelerden gelen ikinci seçmenlerle sancak merkezinden seçilen ikinci 

seçmenlerden ve sancak idare ve belediye meclisleriyle Müdafaa-i Hukuk Yö-

netim Kurullarından illerde, il merkez kurullarından ve il merkeziyle merkez 

ilçesi ve merkeze bağlı ilçelerin ikinci seçmenlerinden oluşan bir kurul tara-

fından aynı gün ve aynı oturumlarda seçimler yapılmıştır. Meclis üyeliklerine 

her parti, topluluk ve dernek aday gösterebildiği gibi herkes bağımsız adaylı-

ğını da istediği yerden koyma hakkına sahip olmuştur. Bu seçimlere her yerin 

en büyük sivil yöneticisi başkanlık etmiş ve seçimin doğru yapılmasından bu 

 
108 Atatürk, Nutuk, s. 231-290. 
109 Bilgen, a.g.t., s. 100. 
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yöneticiler sorumlu tutulmuştur. Seçimler gizli oyla ve salt çoğunlukla yapıl-

mış, oyları kurulun kendi içinden seçtiği iki kişi kurul önünde saymıştır. Se-

çim sonunda bütün kurul üyelerinin imzaladıkları ya da kendi mühürleriyle 

mühürledikleri üç tane tutanak düzenlenmiştir. Bu tutanaklardan biri yerinde 

alıkonulmuş, biri seçilen mebusa verilmiş biri de Meclise gönderilmiştir. Me-

busların Meclise geliş yollukları her yerin hükûmetince sağlanmıştır. Seçimler 

en geç on beş gün içinde bitirilmiş ve mebusların büyük bir kısmı belirtilen 

sürede Ankara’ya gelmiştir.110 

23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan I. Türkiye Büyük Millet Meclisine 

Mustafa Kemal Paşa Ankara’dan milletvekili olarak girmiş, ertesi gün de 

Meclis Başkanlığına seçilmiştir.111 Ancak aradan yıllar geçse de 5 Ekim 

1922’de Ankara hemşehriliğini kabul ve Ankaralılara teşekkür ederken Erzu-

rum mebusluğunu unutmamış ve şunları söylemiştir: “Meclis-i Mebusanda 

zaten cesur Erzurum hemşehrilerimin mebus sıfatını taşıyor idim. Büyük Mil-

let Meclisi için yeniden yapılan seçimde beni Ankara’dan üye seçmek suretiyle 

bu fahri sıfata ayrı bir kanuni salahiyet ilave buyurdunuz.”112  

Ancak burada geçen fahri sözcüğünün, onursal, gönüllü ve karşılıksız an-

lamına geldiğini düşünürsek Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözcüğü hangi an-

lamda kullandığı tam net olarak anlaşılamamış olsa da Meclis-i Mebusana ka-

tılmaması ya da Meclis-i Mebusanın kapanmasıyla mebusluğunun fahri sıfata 

dönüştüğünü vurgulamış olabilir. 

Sonuç 

Millî iradeye dayalı bir devlet anlayışını benimsediği için Mustafa Kemal 

Paşa, Meclis-i Mebusanın açılmasına önem vermiş, İstanbul Hükûmeti’ne se-

çimlerin yapılması hususunda baskı uygulamıştır. Seçimlerle bizzat ilgilenmiş 

ve seçimler sonucu teşekkül eden Meclis-i Mebusandaki gelişmeleri de yakın-

dan takip etmiştir. Bu meclis için Meclis-i Millî tabirini kullanmıştır. Meclis-

i Mebusanın İstanbul’da toplanmasını kerhen desteklemiştir. 

1919 seçimlerinde Erzurum’dan aday olan, Mustafa Kemal Paşa’nın 

adaylığı Erzurum’da memnuniyetle karşılanmıştır. Seçimlerle ilgili süreç Al-

bayrak gazetesinde önemli bir yer tutmuştur. Gazetenin yazar kadrosu 

 
110 Özkan, a.g.e., s. 98, 99. 
111 Yılmaz Altuğ, Türk İnkılâp Tarihi, Üçdal Neşriyat, 6. Baskı, İstanbul, 1985, s. 79. 
112 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, Temmuz 2012, C 13, s. 
381.  
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arasında üstü kapalı da olsa adaylığı ile ilgili eleştirel bir yaklaşım hissedil-

miştir. Bu tavır Erzurum halkının değil birkaç tane Bolşevik sempatizanının 

bilinçsizliğidir.  

Yapılan seçimler sonucunda Mustafa Kemal Paşa Erzurum’dan mebus 

seçilmiştir. O günün şartları gereği Meclise katılmamıştır. 

Yaklaşık dört ay Erzurum mebusu unvanını taşımış Millî Mücadele’nin 

pek çok önemli olayı bu süreçte gerçekleşmiştir. 

İstanbul işgal edilip Meclis-i Mebusan kapatılınca yeniden seçimlerin ya-

pılmasına ve Ankara’da yeni bir meclisin açılmasına karar vermiştir. 
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