MİS . \.K-I MİLLİ'NiN SıNıRLARı

Erol KAYA"

Son Osmanlı meb'usan Meclisfnde görüşüLen ve kabuL ediLen ilkeLer,
kaynaklarda değişik tabirierLe isimlendirilıTIiştir. Bunlar arasında Mis<ik-ı Milli
Alıl Peyman-ı Milli, ULusal Ant tabirleri öne çıkmaktadır, Alıcak. bunlar arasında
Misak-ı Milli tabiri tutmuştur.
Mis<ik-ı Milli Beyannamesi. yeni milli ve bağımsız bir devLet kurmak. üzere
harekete geçmiş oLan Türklerin akdettikleri. birLikte yaşamak üzere anLaştıkları
şartLarı ihtiva eden bir sosyal mukaveLedir. Mis<ik-ı Milli Beyannamesfıtin nasıL
ortaya ÇlkuğUll anLayabiLmek için milli mücadeLenin başlangıcına dönmek
gerekecektir.
Mustafa KemaL Paşa. L9 Mayıs L9 L9'da Samsun'da Milli MücadeLe 'nin
yönetimini eline aLdığı zaman. milli hareketin beLirli bir hedefe ulaşunLması
mecburiyetini gayet iyi kavramışU. Bu nedenLe hedefe uLuşuracak pLamn ana
hatlan Erzurum Kongresi'nden itibaren şekillenmeye başlamışu.
Erzurum Kongresi'nin kararLarım açıklayan 7 Ağustos 1919 tarihli biLdiri
iLe, iLeride Mis<ik-ı MiLli'nin temelini oLuşturacak. olan bazı önemli. kararlar
yaY1l1lanıyordu. Bu kararlar içerisinde yer alan sımrLar iLe iLgili böLümde, Türk
ordusunun 30 Ekim 1918 tarihinde tuttuğu cephe hatbum sınırları içinde kalan
yeni Türkiye'nin tam bağımsızlı~nı istemekte idi. 1
Erzurum Kongresi'nde kararlaşunLan bu ilkeLer, Türk milliyetçilerinin
düzenLediği milli kongreLer döneminin doruk noktasını teşkil eden Sivas
Kongresi'nce de aynen benimseniyar ve şumuLLeştiriLiyordu. Kongre. Türk
miLLiyetinin kurtartl.arak tam bağımsızlığa kavuşturulmasıyönündeki ana ilkeLerin
ve milli dış siyasanın temeLLerini auyor. din, küLtür ve ırk birLi~ne dayanan
müsLüman Türk çoğunLuğunun yaşadığı böLgeLerde kurulacak. yeni bağdaştk bir
Türk DevLeti'nin sımrLarını çiziyordu. Bazıları Erzurum Kongresi'nde öne sürüLen
ve milli direnişte ıniLLiyelçiLerin hedefi emeLLerinin sınırlarım çizen bu ilkeLer. daha

• A.Ü. Erzincan E~tim Fak:Ultesi Sosyal Bilimler Egitimi Bölomü Araştırma Görevlisi
i Bu madde şöyle dtmmlenmişti: "1tiIM devletlerinden ateşk.esin iJD71tlandıgı 30 Ekim 1918
g1lnÜ1ldeki sınırlanmız içinde kalan ve her bölgesinde olduğu gibi, Dogu Anadolu illerinde
büyük çogunıugu is18m olan ve ktlJtorel, ekonomik o.st11nJogtl mOsJüınanlaıa ait bulwıan,
birbirinden aynJmalan jmkansız öz kardeş, dindaş ve soydaşlanmızın oturduklar:ı
memleketlerimiıin böl1Uımesi dOşOncesinden vazgeçerek, bag1msız)lp ve tarihi, uki, dinI
haJdanmıı.a saygı gösterilmesi ve bu suretle bak: ve adalete dayanan bir karar verilmesi
beklenir." Enızrum Kongresi kanırlan için bkz. BotnnOyle Erzurum Kongresi (Yay. Haz. M.
Fahrettin Kuzıogıu), Ankara-J993, s.243-246; Mahmut Gologlu, Erzıırum Kongresi,
Ankara-1968, s.109-111. Halide Edip Adıvar'a gOte, Emınıın kongresi'nin ozerinde
çalışınayıi}war verdi~ ana konulardan biri de Milli Mis8kı lıazırlımıaktı. Halide Edip
Adıvar, TürkOn Ateşle 1mtihanı, 1stanbul-l979, s.45
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sonra Mis;ik-ı Milli adını alacak milli andın ilk ilkelerini oluşturuyordu. 2 bir Türk
yazanmn, "Milli tarihin büyük rönesansı. ibtil<il ve kuruluş kongresi"" olarak
nitelediği Sivas Kongresi'nde sekiz gün süren çauşmah ve hararetli tart:ışınaJ.ardan
sonra Erzurum bildirisi tüm ülke~i kapsayacak biçimde genişletiliyor: ateşkesin
imzalandığı gün nüfuz çoğunluğu müslümaıt Türklerden oluşan bölgelerin milli
4
sınırlar içinde olduğu açıklanıyordu.
Görüldüğü gibi Milli Mücadelenin hedef ve planlarıııı çizen Misak-ı Mill'"
Meclisi Meb' usan'da kabul edilip resmileşmeden çok daha önce bir tarihte
Erzurum Kongresi'nden itibaren şekillendilimeye başlaıruş, Sivas Kongresi
kararları ile de muhtevası bü~ük ölçüde belli olmuştu. 5 Artık. bu muhteva
çerçevesinde Misak-ı Milli'nin yazılı hale getirilmesi gerekiyordu ki,bu da
Aıtkara'da Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul'a giunek üzere Ankara'ya gelen
meb.uslar arasında yapılan görüşmelere sonucunda gerçekleşecekti.
ı. \fis8k-ı

Milli'nin

Hazırlanması

Mustafa Kemal paşa. Ankara'ya geldiğinin ertesi günü (28 Aal.ık 1919)
ileri gelenlerine çok uzun bir konuşma yapınışur. Geçmiş olayları
özetleyerek gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini dile getirdiği bu kon\1Şlllada:
"Wiıson' un 19 maddelik programının ve Osmanlı De'vleti için önerilen 12.
maddenin gerçekte Türkiye'nin durumu bakurundan kabul edilebilir nitelikte olduğunu beiirtir. Daha sonra.. asıl ınesele olan milli sıııırlann nasıl çizilmesi gerektiği
meselesine temas ederek bu konuda.. ateşkesin imzalanmasından beri görülen
uygulamayla Wilson ilkelerinin nasıl çiğnenmiş olduğunu anlatır. Mustafa Kemal
paşa. benimsenmesi ve sağlanması gereken sınırlann 30 Ekim 1918 tarihindeki
sınırlar oluduğunu ifade eunektedir. Ateşkesin uygulanmaya konulduğu anda Türk
ordusunun kontrolü alunda bulunaıt sıltlr çizgisi içinde yaşayan halkın her
bakımdan ortak niteliklere sahip milli bir toplum oluşturduğunu. bunun Erzurum
ve Sivas kongrelerinde de belirtilmiş bulunduğunu ve yeni Türkiye'nin güney
sınınmn "İskenderun Körfezi güneyinden Antakya'da Halep ve Katına istasyonu
arasında Cerablus köprüsü güneyinde Fırat ınnağına kavuştuğu. oradau Deyrizor'a
indiğini. sonra doğuya uzatılarak MusuL Kerkük ve Süleymaniye'yi ihtiva ettiğini"
söyler. Bu sınır Türk ordusunca silahla savunulduğu gibi bir de Türk ve Kürt
şehrin

Sivas Kongresi Beyannamesinin aslının fotokopisi için bkz.Tarih Vesikaları III (Haman
1941), s.7-8
, Mazhar Mufit Kansu, Erzurumdan Ölümüne Kadar Atatnrk'le Beraber i, Ankaı:a-1988,
2

s.ıl1

salııhi R. Sonyel., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika i, Ankara-1987, 8.135-136;
Mustafa Kemal Paşa'ya göre bu sınırlar, gelecekteki Tt1rldye'nin sınırlarıydı. Mustafa
Keııial (Atatürk), Nutuk-Söylev l, Ankara-I 986, sA77
5 "Bu Misak-ı Milli, esasen Erzurum Kongresinde başlamış Sivas'da nemalaııdınlmış."
Rım Nur,'uııx Tarih l, İstanbul-1978, s.19I
4
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ögelerinin yaşandığı yurt kesimini sııurlar. Bu sııur içerisinde kaLan ülke
k.esimlerimiz Osmanlı topLuLuğundan a~nLınaz bir bütün oLarak kabuL ediLmiştir. ",6
Damat Ferit. Paris Banş Konferansına verdiği muhtırada 1914 hatta 1912
hudutlanıu muhafaza hüLyasım besLerken Mustafa Kemal. daha mütarekeden önce,
imparatorluğun arap kısımlanndan vazgeçilmesi gerektiğini anlaınıştı. "Atatürk
hatıraLannda, güney hududunu 26 Ekim 1918'de Haleb'in kuzeybatısında İngiliz
süvari tümenine karşı kazandığı zaferle 'Türk Süngülerinin" tayin ve tesbit etmiş
oLduğunu anlatır. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde "Milli hududu"' çizmek
gerekince, o. Türk süngülerinin kanla çizmiş olduğu bu hududu seçı~tir. Mustafa
KcmaL"e ·'süngü. kuvvet. şeref ve haysiyetin muhafaza edemediği hatlar başka
hiçbir prensiple müdafaa edileıııez.,,7
Mustafa Kemal bu görüş ve düşüncelerini. 3 ocak 1920 tarihinden itibaren
Ankara'ya tek tek ve gruplar halinde gelip giden meb'uslara da anlatır ve onları bir
maksat veya gaye etrafında toplayabitmek için uzun mül1akaşa ve müzakereler
yaptıktan sonra milletin emel ve maksatlanın da kısa bir programa esas olacak
surelde ve toplu bir tarzda ifade edilmesi hususuna da kararlaşnnlır.Meb'uslarla
yapılan bu görüşmeler neticesinde "Misak-ı Milli"' adı verilen prograımn ilk
müsveddeLeri de bir fıkir vennek amacıyla Anakra"da kaleme alunr. s
Mustafa Kemal Paşa'nın. kendisi tarafından kaleme almdığı ifada ettiği
metin henüz bulunabiimiş değildir. Bu konuda, Hüscev Gerede'nin 28 Ağustos
L958'de Tevfik Bıyıklıoğlu'na gönderdiği mektuptalt anladığımız.a göre Mustafa
Kemal Paşa Sivas Kongresi Beyannamesine uygun bir metin hazırLamış ve bu
metilt bütün He}it-i Temsiliye üyeleri tarafıdan imzalanacak heyetle yazınaıı ve
sözcü durumunda bulunall Trabzon milletvekili Hüsrev Bey ile İstanbul'a
gönderilmişti.9 Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanarak'Hüscev Bey ile
10
İstanbul'a gönderilen metin de ayl1l sınırları ihtiva etmekte idi.
Bu şekilde müsveddeleri hazırlanan Misak-ı Milli metni 12 ocak 1920
tarihinde açılaıı Meclis-i Mub'usan'da çeşitli gayn resmi ve gizli toplantılarda bir
gizLi özel topLantıdalJ Hüsrev Bey, Mustafa Keınal Paşa'nm kendisine verdiği

Mustafa Kemal (Atatıırk.), Nutuk-Söylev nı, Ankara-i 989, s,I721-1741(Vesika 220)
Mis8k-1 Milli'nin hazırlanışı ve ihtiva ettiği sınırlar hususunda daha geniş bilgi için bkz-

6

Erol Kaya, Son Osmanlı Meclisi Meb'usanı (Yayınlamnamış Doktora Teıi), Samswı-1997
7 Ayrıca Mondros Mütarek.esi'nde Eızim:an Mütarekesi'nin tersine olarak bir ayıneı çizgi
gösterilmemişti.Prof Jaeschke'ye göre mtl.tarekenin 7. maddesi varken bOyle bir çi2ginin
tesbit edilmesi de hiçbir değer taşımazdı. Tevfik Bıyıldıoğlu, Atatürle Anadolu'da (1919ı 92 i ),

Ankara- ı 98 i, s.60-6 i
Nutuk-Söylev L s.483; Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele HatıraIarı.1stanbul-1953, s,273
9 Bıyıklıoğlu, Atato.rk. Anadolu'&, s. 170
lO Hamdnllah Suphi Tanrıöver, Dağ Yolu, istanbul-I929, s.223
11
Hanıdullah Suphi Bey, Meclis-i Meb'usmı'ın gizli eelsesinde diyor, ancak Meclis-i
Meb'usaıt da 22 ocak i 920 tarihinde resmi bir toplanb yapılmışsa da gizil bir otunun icra
edildiğine dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. BhMMZC,D:4, s.5-19
8
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Mis3k-ı Milli metnini okumuştur, i 2 Ancak anlaşaldığına göre. Hiisrev Bey
tarafından

okunan metnin bazı kısımlan mcb'uslar arasında tarnşmalara sebebiyet
ve bunun üzerine konunun bir komisyonda ele alımnasma gerek görülerek
bir komisyon teşkil edilmiştir Üyeleri arasında. Kastamonu Meb'usu Yusuf Kemal
Bey ilelJ Sinop Meb'usu Rıza Nur Bey. Sivas Meb'usu RaufBey ve Karesi Meb'usu
Abdulaziz Mecdi Efendinin de14 bulunduğu bu komisyon. kendi aralannda yaptık
lan bu konuşmalar sonucunda: Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı metinde bazı
değişiklikler yapımşttf. Rmı Nur. Bu komisyonun çalışmalan esnasll1da Suriyc'yi
de Mis3k-ı Milli hududu içine sokmak isteyen bir grubun olduğunu belirterek bu
görüşün ekseriyetle kabul edilmediğini ifade etmektedir. 15 Komisyon tarafından
hazırlanarak meb'uslann görüşüne sunulan Misak-ı Milli metni. özellikle
Müdafaa-i Hukuk yanlısı meb'uslann ısran üzerine, yeniden gözden geçinnek
zorunda kalmış ve sonunda her görüşteki üyenin beniınseyeceği biçimde bir formül
venniş

oluştunnu.ştur.

16

Meydana getirilen Mesik-ı Milli metııi ile Mustafa Kemal Paşa'nın
Milli metnini-orjinal metin elimizde olmadığından dolayı- tam
anlamıyla karşılaştınna iınkanındaıı ınahrumuz, Ancak.. Mustafa Kemal Paşa'nın
Ankara'da 28 Aralık'ta yapınış olduğu konuşmada üzerinde durulan belli başlı
noktaların asıl Misak-ı Milli metııine de büyük ölçüde yansıdığı muhakkaktır.
Misak-ı Milli'nin Elviyc-i Selase ve Bau Trakya'ya ilişkin maddeleri için bu
konuşıuada özel bir açıklaına bulunınamilia birlikte, bunlann Mustafa Kemal'in
görüşlerine uygun olduğu ku.şkusuzdur. 17 Nitekim Mustafa Kemal paşa Nutuk'ta
"İstanbul Meclisi'nde bu ilkeler toplu olarak yazılmış ve tesbit olunmuştu." demek
suretiyle, Ankara'da kcndi kaleme aldığı metinden fazla uzaklaşılınadığını
belirunektedir. 18 Hüsrev Gerede'nin hatırladığına göre de. komisyon Mustafa
Kemal Paşa 'nın metnini pek az bir değişiklikle kabul euniştir. Metin. İstanbul
meclisinin basılacağı habenn alınması üzerine, Hüseyin Rauf Bey'in kamnyla
A1ıkara'ya gönderilmiştir. ı 9
hazırladığı Misak-ı

12 Hamdııllah Suphi Bey toplantıda şu şekilde başlayan bir konuşma yapını.!r'tır. "Mustafa
Kemal Paşa Hıızretlerinin bize gönderdikleri Misak-ı Mim metnini Hllsrev Bey okudular."
Tannöver, Dag Yolu, 5.223
13 Yw.ııfKemal Tengirşek, Vatan Hizmetinde, Ankara-1981, 5.131
14 Rıza Nur, Milli Kıyam, (Hazırlayan: Yalçın Toker), İstanbul-1994, s.27
15 RızaNur, Ttlrk Tarihi 1, s.191
16 Kayseri Meb'U!>'U Ahmet Rifuk çalıka, bu hususta anıiannda şunları yııımaktadır. .. Bu
Milli Mis8lrnı bir maddesi de hilafet ve saltanata sadık kalınacagına deginiyordu. Defterin
ilk sayfalarında yazılı olan bu madde İstanbul'un son meclisinde yırtılnuş ve Kastamonu
miııetvekili Şükri.i ve Amasya miııetvekili İsmail Hakkı Beyler dışında, bütün Türk:
milletvekilleri alum imza etmişlerdi." Kurtuluş savaşına adalet Bakanı Ahmet Rifat
Çalıkan'ınAnılan, (Yayma HazırlayanlYoımUıayan: Hurşit Çalıka), İstanbul-1992, 5.57
17 Nejat Kayınaz, ''Misak-I Milli Üzerinde Yapılan Tart.ışma1ar Hakkında" VIII.. Tük Tarih
Kongresi (Ekim 1976), Ankara-1983, 5.1944
18 Nu~ylev 1, s.483
19 BıyıklıOgıu, Atatürk Anadolu'da, 5.170
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Ancak her iki metin arasındaki farklılığın başlıcasım. mütareke batnmn
nereleri içerisine aldığı. hususu oluşnınnakta idi. nitekim. bu hl15US. Rauf Bey ile
Mustafa Kemal paşa arnsında bir müddet de\'am. eden ~'3Z1ŞIDaLara sebebiyet

verecektir.
Mustafa Kemal paşa. Misak-ı Milli'nin tanzim edildiği lıaberinL Rauf
Bey'in 4 Şubat tarihli telinden öğrenmiştir. Rauf bey bu telde: kararl3$ınlan
ilkeLerin ruhunu taşl)'3l1 aynı bir madde halinde yazılmak üzere, meb'usIann büyük
bir çoğunLuğu ile bir Alıt ve Misak-ı Milü'nin yapılabildiği beLirtiliyordu.
Ya\'ınlanmasınill kararJ.aştınlmasına 1aIdar metnin son derece gizli tutulmasına
kaiar verildiği de ilave ediliyordu. 20 Bu yazıdan iki gün sonra. 6 şubat'ta da Rauf
Bey tarafından gizli kaydıyla 28 Ocak"ta yapılan toplannda kabul edilen Misak-ı
Milli metni gÖnderil~ti.21 Mustafa Kemal paşa tarafından her iki )<1lZlya birden 7
Şubat'ta verilen cevapta; "'Alıt ve Misak-ı Milü'de. hattı mütarekenin dahil ve
haricinde kalan ınemalikin gayri kabili infikjk olduğundan bahsediliyor. Eğer
böyLe ise hudut Iıakkındak.i prensiplerimizle esaslı bir fark yapılmıştır....
deniliyordu. n Rauf Bey'in cevabı.. II şubat'ta geldi. Bunda: "Ahirette esasın
milliyet olduğu ve ınüıarek.e hududunun. bu milliyet hududunu genelolarak göstermek firsauyla sözü edildiği, bu suretle Türk olan Süleymaniye ve Kerlaik'ün de
iddiaya dahil olduğu ifade ediliyordu. Metnin bu şekilde değiştirilmesine gerekçe
olarak ta. Umumi heyetin bu fikirde olmasından dolayı ısrar ed:ilmedi.ği
gösteriliyordu, ."vnca. İstanbul'a gelmeden önce bazırlaııan form.ülde ınütareke
hududuna daiıil bir kayıt olmadığı da" teyid ediliyordu. 23
Bu ~ ~ anlaşıldığı. üzere, Mustafa Kemal paşa tarafından,
Ankara'da meb'uslara ~'3:p1lan görüşmeler sırasında hazırlanan ve istanbura
gönderilen Misak-ı Milli metninide, "mütarekenin haricinde kalan ınema1ildn
gayri kabili intikak olduğu" hükmü yer almakta idi. Bu bükınün Misak-I Milli
metni içerisine konulmuş olınast. Mustafa Kemal paşa tarafından, hudut
baddındaki prensiplerde esaslı bir fark yapıldığı. şeklinde telakki edilmiştir,
Misak-ı Milli metılL 28 ocak 1920 tarihinde, Meclis-i Meb'usan'ın gizli
özel bir toplantısında24 ·katı1aıı meb'uslar tarafından oybirliği ile kabul edilmiş
düzenlenen belge 12l ıneb'us tarafından iınnılanm.ışur. 25 Buna göre Misak-1 Milli
metni şöyLe düzenlenmişti"

"'''nca,.

A1attlıXH.aftası.Annaganı. 10 kasım 19n, s.23
Atat1'IrkHattası Amıağam, LO Kasım 19n, s.29-3O
22
.
Atattırk. Haftası Amıağam, 10 Kasım 19n, s.35
23 Atattırk.Haftası Aımagam, LO Kasım 19n, s.37
24· Meclis-i Meb'nsan'da 27 -31 ocak g1b1leri arasında her:bangi bir gizli veya açık resmi .
toplantı gerçcile:ştiri1mcotiştir.Bkz. MMZC,D:4, s.44-45
.'
,2s AtIItOIk Haftası Amuı.gaııı, LO Kasım 1m, s.45-5fr, H:ııseyiıı Kamn Kadri. hatıraiarmda.: .
milli emellerin bQtOn dünyaya bildirecek: bir beyanname hıızırlanması fikriniıı kendisi
tarafından ortaya atbjuıı, meb'uslıınn da bmıu kabul etmeleri iLZaiııe Meclis-i Meb'usan'da
~ kararlaştın1dıgım ve meclisin açılması nze.rine Anadolu' dan gelen meb'uSlann da
bunu beu;ıeıı oldugu gibi kabul ettiklerini yazıyoısa da bu bilgileri teyid eden kaJdisiııdm
~ bir kaynak buı1mınadıgı gibi bOylesiııe onemli bir badismin. ~e basit ~ ~de

20

21
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"Zirde vaziülimza Osmanlı Meclis-i Meb'usan :izalan istild3li devlet ve
İstikbali. milletin. lıa1kı ve devamlı bir sullıa nailiyet için ihtiyar. edebileceği
fedalcirlığın haddi azamisini ınutazamının olan esasat-l mveve tamfuni-i riavetle
mümkün-üt-temin oldu~uu ve esasat-ı mezkure lıaricine:te Payidar bir ~lı
. Saltanaı ve Cemiyeti 'nin devam-ı vücud-ı ga~n mümkün bulunduğunu kabul ve
tasdik eylemiştir,
.
"'Birinci madde Devlet-i Osmaniye'nin ıniinhasıraıı Arap ekseriyyetiyle
meskun olup 30 Teşrinievvel 1918 tarihli mütarekenin bin-i ak:tinde muhasım
ordulann işgali altında kalan aksamını mükadder:itı, ahalisinin serbestçe beyan
edecekleri araya tevfikan tayin edilmek lazım geleceğinden. mezkur hatt-ımütaIeke
26
dahil ve haricinde dinen, ırken. emele11 müttehit ve yekdi~erine karşı hiinnet-i
mütekabile ve fedakarlık hassiyatıyla ıneş'un ve hukuk-ı ırkiyye ve içtimaiyyeletiyle şer:iit-i mulıitiyyelerine tamamiyle ri:iyetlW, osmanlı lsıam ekseriyetiyle
meskun bulunan aksaının heyet-i ınecm.u'ası bakikatetı v~"3. hükmen hiçbir sebeple
tefrik kabul etmez bir kültür.
"2. Madde: Ahalisi ilk serbest ka1dı.klannda aray-ı ammeleriyle anavatana
iltihak etmiş olan Elviye-i Seıa.se için ledel-icap tekrar serbestÇe aray-ı aınmeye
ınürac:ıat edilınesini kabul ederiz.
.
"3. Madde: Türkiye sulhuna. talik edilen Garbi Trakya vaziyet-i hukukiyesinin tesbiti de sekenesinin kemal-i hürriyetle bej'31l edecekleri araya tebaan vili
olmalıdır.
.
.
"4. Madde: Makarr-ı Hilafet-i İSlamiye ve Payitiht-ı Saltanar-ı Seniyye ve
Merkez-i Hürmet-i Osmaniye olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi'nin emniyeti
her türlü halelden ınasun olmalıdır. Bu eses malıfuz kalmak şartıyla Akdeniz ve
Karadeniz boğazlannı ticaret ve münakalat-ı aleme küşadı.
hakkında bizimle S3}ir .
..
.

gerçekleşmesi

de mo.mkü:n

görUmne:rneaıktı:dir.

Hoseyin

Kazım

Kadri,

Meşrutiyet'ten

Cwnhııriyet' e Hatınl1anm., (Haz.!smail Kara), 1staııbu1-i 99 i , 8.165
26 Mİs8k-ı Milli'nin 1. maddesi, kaynaklarda değişik şekilde ifade edilınektedir.MMZC'de;

"dinen, llrfen, emelen" şeklinde yeralıyor. MMZC, D:4, s.144. Mete Tuııcay, "Men ve'
emelen" şeklinde okuyor. Mete Tımeay, ''MiSiik-! Milli'nin ı. Maddesi üzeriDe", Birilim,.
No:18/19 (Ağustos-Eylo1 1976), 8.12; AtatOr:Ic Haftası Aımagam, 10 Kasım 1977. s.45'de
yeralan belgede, "dinen, iıf~ emelen" şeJdinde geçiyor. Cevdet Kerim !ııcedayı, "dinen,
IItan ve aslen" olarak veriyor. Cevdet Kerim İncedayı. TtııX İstik181 Harbi, 1staııbu1-J34J,
5.28.. Selaha1tin Tansel ise 1. maddeyi, " mc:ıkur batt-ı m11tardte dahilinde dinen, ukım ve
aslen" şcidinde yımyur ki. bunıda, "n1ot3rcIce haricinde" ifadesi yera1ıııaktadır. Selahattin
Taıısel, Moııdros'taD Mudanya'ya Kadar ın:, İsbınbul-I99J, 5.19. ı. maddeyi aynı ifadelerle
veren bir diA« kaynak da, Mehmet GönlOboloCem sar, Olaylarla TI1rk Dış Politikası (19J91973), 1; '~1969, s. 12-13. Atat11Ik'QD Milli Dış Politikası'nda yf% alan metin".
klişesinde "mntareke dahil ve haricinde dinen, ukım" denildiği halde çevirisinde ''moı:areke .
dalıiliııdO;dincn, ukım" ŞeIdfUde yeı- almalctadır. Atatnrk'QD Milli Dış Politikası i, ankara_O
1992. s. n 1-133
" ~
.
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bilim.um. alakadar devletlerin müttefilclD verecekleri karar muteberdir. (28
Kauımusaai 1336i7
.
Bu şekilde lıazırlanan Misak-ı Milli metni Edimeıneb'usu şeref Bey'in
verdiği bir takrir ile 17 Şubat ınO'mn "'ikadımn ikinci celsesinde, Meclis-i
Meb'usan huzuruna gelmiştir. şeref Bey'in takririnde "Ah1-ı Milli'nin
parla.mentoiara ve wnum. matbuata tebliğ edilmesi ve teteiban miizalceresi" tddif
ediliyor ve arıza.,.ı cevabiye ınüzakereleri ertelenerek bu teklif kabul ediliyordu. 28
Daha sonra Şeref Bey tarafından Mis3k-t Milli metni okuııarak oya
sunulmuş

ve Meclis-i Mub'usan'm aynı gün, 17 Şubat 1920 tarihinde yapılan
"mnumen ve tnüttefik;m kabul" sedalan arasında ovbiriiği ile kabul edilmiştir.Z9
.
içti.masındaMisak-ı Milli

2.Miıik-1

Milli'nin Sınırfan

Misak-ı Milli Beyannamesinde yer alan ve daha sonra tartışmalara sebebiyet
veren husus, "mütareke haw.... baricinde" ibaresi.nde neresinin aniaşı.lınası gerektiğidir.

"'Kürt

meflımnunu

davası yüzünden "Osmanlı impamtorlutu'nuiı Türk

terkederek onun· yerine

tayini yoluna. gitmek daha. ınünasip

olan

k:ısunlan"

yarınki

Türkiye için daha sade olan hudut
görülıniiştü ki. bu durum Erzımmı ve Sivas

Kongrelerinde kabul edilen "30 Ekim 1918 tarihindeki hududıDDIU dahilinde
kalan... memaliki Osmaniye" fonnülünde yerini. buldu... 31) Buna karşılık 28 ocak
1920 tarihli Mis3k.-ı Milli'deki lıatt-ı miitarelredahil ve haricinde...Osmanlı isıam
ekseriyetiyle ıneskun bulunan aksam" formülü daha. az açıktır. "lIariç" kaydıyla ne
. gibi bir gaye güdii1ınüştür? İskenderun ~ bu hattın içinde idi. Batı Trakya'ya
ve Doğudaki üç sancağa da Misak-ı Milli'de ayn maddeler konulmuştu. Misak-ı
. Melli'de yer .. alan "tnütareke hattı lıaricinde".·kaydı,. Mustafa Kemal. Paşa' mn
düşünceleri ile Mislik-ı Milli ~da belirli bir farldılık oldutunu göstermektedir.

z7 ATASE Arşivi. KLaSOr: 1617, Dosya: 1341-189 A,Fihrist:2; lkri, 17 şubat 1336 No: 759; .
Faik Reşit Unat, "Misü:-ı Millt" Aht-ı Milli Beyaımamesi, Aylık Ansiklopedi, No.3
~emmuz 1944), s.92-93

MMZC,D:4, 9.143 .. '

MMZC,D:4, 8.144-145. Misak-ı Milli'nin JJJCtD( Meclis-i Meb'usaııda okmıup kabul
edildiAi gOnle aynı tarihte 17 şubat 1920'de YenigOn'de yaymJanmıştı. G8ZILteYe gOJ'e,
Mis&k-ı Milli metninin· daha Oııc:eleri yayınlanmasıDJn sı:ıbebi, Misılk-ı MüD'Diıı
hazırlımmasına katılmış bulunan meb'uslar tarafiDdan. metnin yaymlanmasınm
kararJaftırıJma olmasıydı. Y~gıın, 17. şubat. 1336/1 920, No:334 .' .
29

Gottbard J~ke, İ<ıırtıiınŞ savaşı tıe tıgili.lıiglliZBelgeleri. ~I99t~ s.ıOS.209.
Milli Mtk:adele'nin aznesi olaıı millet, Anadolu ~ Rumı:li'Diıı ın1lII1omaıı ahaJisidir. MiID
MOcadelc'~ tı:menJCIgesi olaıı Mis8k-ı MÜD Beymmamesi, hiçbir şetildc bGJOIıemeyeı:ek -

: 30

olaıı ~ ~yi, bıılb Arap olan kısunlar hııriç olmaz 1J:ll':re "oııınanlı tsıam ~c

meskun •~unıuı abanı" diye tanımlamaktadır. Misü:-ı Mim'de .1"oıt" deyimi
~.
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Bu 4urumda. bu ibareden neyin kasdedildiğini anlamak için öncelikle. 30
Ekim 1918 tarihinde, Osmanlı sUlırlannın durumuna bakınak gerekecektir. Bu
sımrlar, Türk istiklcil harbi tarihinin ilk cildini meydana getiren Monclros
Mülarekesi ve Tatbikatı adlı eserde yer alan bir haritadan izlenebilir. Buna göre;
Batum'u içine alacak şekilde başlayan sımnn, Musul-Mivadin hattını izleyerek
İskenderun'a ulaştığı görülmektedii. Bu haritaya göre K~rkü.k. 30 Ekim' 1918
J1
tarihindeki sumlanmız dışında kalınaktadır. A"nı kaynak Kerkük'ü. 31 Ekim'de
ateşkesin imzalanmaya konduğu sırada İngiliZ kuv~etlerin eline geçmiş yerler
arasında göstermektedir. 32 Bu nedenle, Misak-ı Milli metninde yer alan
"haricinde- kelimesinde Kerkük'ün anlaşılması gerektiği ileri sürülebilir. Nitekim
bunu. Misak-ı Milli hususunda Mustafa Kemal Paşa ile Rauf beyarasında yapılan
yazışınalarda da görmek mümkündür. Mustafa Kemal Paşa'nm, Misak-ı Milli'de
mütareke hattımn haricinde kalan memleketlerin a)nlınaz bir bütün olduğu
şeklinde yer alan ibarenin açıklanmasını istediği tel yazlSına 33 Rauf bey tarafindan
verilen cevapta şöyle denilmektedir: "Ahirette esas milliyettir. MÜlareke hududu,
bu milliyetler hududunu suret-i umumiyede irae etmek vesilesi ile zikroluıunuştur.
Bu suretle Türk olan Süle)nıaniye ve Kerkük'de iddiaımza dahiloluyor. Heyet-i
Umuıniye'nin fikri bu merkezde olduğundan, fazla ısran münasip görmedik. Biz
gelmeden evvel hazırlanan formülde. mütareke hududuna dair bir kayıt yoktu. ,,3-1
Bu cevap a)nı 7..aınanda. Misak-ı Milli menıi hazırlanırken Mustafa Kemal
Paşa'nın göndermiş olduğu metnin dLşına çıkılarak. l.ınaddenin "haU-ı mütareke
dahil ve haricinde" şeklinde düzenlenmiş olmasının gerekçesini de izah etmektedir.
Buna göre. Mis<ik-ı Milli hazırlanırken temel alıııan unsur "milliyet" idi. Ancak.
burada dikkat edilmesi gereken husus, "ıııilliyet' kelimesi ile kasdedilenin, sadece
bir milletin ismi olmayıp "'Anasır-ı İslamiye" adı alnnda çok daha geniş ve şümullü
bir varlık olmasıdır.
J5
Mustafa Kemal Paşa'da. "milliyet" unsuruna-bilhassa o dönem için_ bu
anlamda geniş bir mana yiiklüyordu. Türkiye Büyük Millet Medisi'ni açış
Tevfik. Bıyık1ıoglu, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı. Ankara-I 962 (Hmlta no: 2).
Bıyık1ıoglu, Mondros M1ltarekesi ve Tatbikatı, (Harita no:4). Mete Tuncay, M.is8k.-İ Milli
Metninin ilk şeklinde yer alan '1ıatt-1 mütareke dahil ve haricinde" ibaresinde, KerkOk'fin
dwımıu nedeniyle "haricinde" kelimesinin çıkarılmış oldugunu iddia etmektedir. Bkz.
Tuncay, "Misak-ı Milli'nin L.Maddesi Üzerine", :>.12-16. Bu makaledeki iddialam karşı
bkz.Kaymaz, "Misak-ı Milli üzerinde Yapılan Tartışmalar Hakkında", 8.1954-1958. Bu
konuda Tevfık: Bıyıldıoglu ise şunlan yazmaktadır: "Büyük Millet Meclisi'nde Misiik-ı
Milli'ye sadakat yeınini yapıldıgı ve daha sonra bu mis8kın Meclis Mnda.taa-i Hukuk Grubu
Nizmınamesiniıı en önemli bir kısmı olarak kabul olunduğu sıralarda 1. maddedeki "batt-!
mntareJce dahil ve haricinde..." hl1kmünden "hariç" kelimesini Mustafa Kemal paşa
tarafından çıkanldıgı anlaşılmaktadır. Mis8k-1 Milli'nin daha sonraki metinlerinde bu
"hariç" kelimesinin çıkanldığı görtllmüştltr." Bıyıldı~u, Atatürle Anadolu' da, s. 171
J3 Atatürk. Haftası Armağanı, 10 Kasım 1977,8.35
30\ Atatürk. Haftası Armağanı, LO Kasım. 1977, 8.37
35 Mustafu Kemal'in milliyetçilik anlayışı, bu safhada dini, milleti oluşturan temel kıstas
olarak alan ve imparatorluktaki gayri mÜ81l1mleri "millet sistemi" çatısında toplayan
JI

32
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nutkunda.; en büyük değişınenin güney sımnnda olduğunu vurgulayarak, bunun
olduğunu ve bu sınır
içinde çeşitli islam unsurtarindan oluşan "yalnız bir cins milletin" var olduıumı
belirtir. Bu. "kaıdeş milletin hududoı millisi" dir. içindeki siyasi rejim milli
hakiıniyet esasınaa dayanacaktır. Mustafa Kemal paşa açış konuşmasının
devamında şöyle demektedir...... fakat bu hudud-ı milli dahilinde tasavvur
edilınesin ki anasır-ı islamiyeden yalnız bir cins millet vardır. Çerkes vardır ve
anasır-ı islaıniye-i saire vardır. İşte bu budud meınzuc (karışmış) bir halde yaş3.}'31l.
bütün ınaksatlanm. bütün manasıyla tevhid etmiş olan kardeş milletierin budud-ı
millisidir. Bu budud meselesini tesi.bt eden madde içerisinde büyük bir esas

va1mzca askeri m.ülahaza1arla çizilmesini bir "budud-ı milli'"

vardır. ,,36.

Mustafa Kemal

paşa.

türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1

Mayıs'ta yaptığı.

konuşmada.

gerek Miscik-ı Milli sımrlan içerisinde kalan ahali lıakkındaki. ve
gerekse milli sımrlarda kasdedilen nereleri olduğu lıususundaki düşünceleri daha

geniş bir şekilde açıklamakta ve şöyle demektedir. .....Burada maksut olan ve
m.eclis-i aliınizi teşkil eden zeva! yalmz Türk değildir. yalnız Çerkes değildir.
yalnız Kürt değildir. yalnız Laz değildir. Fatak lıepsinden m.iirekkep anastr-ı
islaıni)-edir, samimi bir mecmı.ıadır. Binaenaleyh bu heyet-i aliyenin temsil ettiği,
hukukunu. hayatını. şeref ve şamm kurtarmak için azmettiğimiz emeller, yalnız bu
unsur-ı islama m.ünhasır değildir. Anas1r-ı islamiyeden tnürekkeb bir kütley"e aittir.
Bunun böyle olduğunu hepimiz biliriz. Hep kabul etti~ esaslardan birisi ve
belki birincisi. olan. hudut meselesi tayin ve tesbit edilirken,. lıudud-ı millimiz
İskenderun'uncenubundan geçer. şark'a doğru uzanarak. Musul'14 SÜıeymauiye'yi
Kerkük'ü ibtiva eder. işte hudud-ı millimiz budur dedik! Halbuki. Kerkük
şiınalinde Türk olduğu gibi Kürt de vardır. Biz onları tefrik etmedik. Binaenaleyb
muhafaza ve. müdafaasıyla işgal. etti~ millet bittabi bu ımsurlardan ibaret
,
değildir. Muhtelif anasır-ı islamiyetten miirekkebtir... 37
Görüldütü gibi "Mustafa Kemal paşa "vataıı~ kavramımıı kıstası olaIak .
Batı siyası. düşüncesiııde egemen olmaya başlayan '"self-determinasyoo" iJkeSinin.
dayandığı '"kültürel" temelleri seçmiş. bu aşamada da belki çevre şartlanmn gereği
ile sözkonusu temeller içinde din unsuruna ağırlık vermiştir. Misak-ı Milli, bu
sebeple Osmanlı-İslam unsuroyla meskiin yörelerin iStikWiııe kavuşturul.masuıd
ve yine devletin vatan sathım oluşturacağından balıseutı.ek1edir. Burada '"Türk"
milletinden ise sözedilmem.ektedir. '"Türk" verine "İslam" unsuruna ver vererek,
İngiltere başta olmak üzere Büyük Güçıeriıi Anadolu' daki miislılmanİar aıasında
bir avnlık.
1"...."
karşı
emnivet
sübabı 1r_,.....,1r
.
.V3I3tı.
P. ....."......
~~ ~~
.
......J&UaA.

._..w.,;..,;......

osmanlı siyasi d1ışt1ncesi dogmlb1ıınndad1r. Zamanla \le bilhassa çevre ŞıUtIannm b8SkıSıYJa,
Mustafa Kemal'in milliyetçilik aniayı.. önce ıtay tahıımna, daha 90IInL ilc k1LLtOreI ve diAermııddi~ dayanan bir
~ tabi olacak ve ııihai olguııluP ıılaşacabr.
Mim Kemal Oke, Belgelerle TOrk-İngiliz lIişkilerlnde KtırdistBn scnnu 1919-1926,
Ankara- 199.2, s.64
36 ~.o:ı.s.16
37
. AtatQrk.'11n Söylev ve I>emeçlai-I, ~1989, 5;74-75 -.

emme.

183

istemişti.",38 Coğrafı sınır hususunda ise: düşünce olarak "Osmanlı islam ekseriyeti
ile meskün bulunan" bölgelerin elde edilmesi arzulamnış iken. 30 Ekim 1918
tarihinde sınırlanınız içinde kalan yerler istendiği ve Kerkük'te bu sınınn dışında
kaldığından dolayı Misıik-ı Milli metni, "mezkur mütareke... haricinde" şeklinde
düzenlenerek bunun telafusa yoluna gidilmişti. Böylece Kerkük'te milli sınırlar
içerisine alınmış olmakta idi. Nitekim Rauf Bey'e mütareke hattı hariciııde
tabirinin konulma gerekçesini soraıt Mustafa Keınal Paşa, verilen cevaptan tatınin
olmuş olmalı ki. TBMM açıldıktan sonra yaptığı konuşmada Kerkük'ü de ınilli
sınırlar içerisinde sayınaktadır.
Misak-ı Milli sınırlan hususunda verebileceğimiz bir belge de, Genelkunnay
Askeri Tarih Başkaıtlığı Arşivi'nde bulunan Misıik-ı Milli haritasıdır. hariciye
Vekaleti tarafından, Erkin-ı Harbiy(}-i Umumiye Riyaseti'ne gönderilen bir yazıda,.
Amerikan tearet miimessili Gillespie'ye39 verilmek üzere. tesbit edilmiş olaıt güney
ve doğu hududlanyla Misak-ı Milli'ye göre diğer hududlan gösterir bir haritanın
4
hazırlanarak gösterilmesi istelUniŞti. <.1 Bu is~e binaen binaen, Erkan-ı Harbiy(}-i
Umumiye Riyaseti tarafından hazırlaıtan harita. Hariciye Vekaietine gönderilmiştir.
Harita hakkında yapılan açıkalmada ise şöyle denilınekte idi:
1-Moskova Antlaşması ile tesbit edilen ve öteden beri İran' la sınır olan doğu
hududumuzla güıley hududumuzun Ankara Antlaşması ile tesbit edilen kısıni
ilişikteki haritada gösterilmiştir.
2-Misıik-ı Milli hududlarına gelince: bu lıususta tesbit edilmiş belirli bir
hudud hattı yoktur. Bununla birlikte Misıik-ı Milli esaslarına göre arzu edilen sı11lr
ilişikteki haritada kesik çizgi ile gösterilmiş41 tir.
Haritadaki doğu sının Batuın'dan başlayarak Bayezid ve Şemdinan'ı içine
alacak şekilde uzaıllnakta ve daha aşatıda kerkük ve Musul'u da içine alarak.
güney sınınmıza çıkınaktadır. Açıklaınada da bahsedildiği üzere. haritanın doğu
sının Moskova Antlaşması ile çizilen sının. güney sı11ln ise Aıtkara aıttiaşması ile
çizilen sının ihtiva etmektedir.
Kesik çizgi ile gösterilen sı11lr ise Misak-ı Milli'ye göre düşünülen sınırlan
gÖ5tennektedir. Misak-ı Milli'ye göre istenilen sınır içerisinde ise kerkük ve Musul
bölgeleri yer almaktadır. Biz bunu. Misak-ı Milli'de yer alan "mütareke hatu
haricinde" ibaresinin haritaya çevrilmiş hali olarak kabul edebiliriz. Zira bu harite
Oke, Belgelerle T\lrk-lngiliz ilişkilerinde Mw.ul ve K1lrdistan Sorunu, sA7
Amerikalilar, Ankara'da ne olup bittigini ögrenmek için yardımcı ticari komiser Julian E.
Gillespie'yi gÖJldermişlerdir. Gillespie'ye verilen talimat, kendisinin diplomatik yetkisinin
ohnadıgmı Amerikan Ticaret Bakan1ı~'nın bir memuru olarak sadece ekonomik imkanları
incelemek için geldigini söylemesi yolunda idi. GiIlespie, i 922 yılının ocak ayında İneboJu
ozerinden Ankara'ya gelmiş ve orada y<>gun bir ilgi ile karşılanmıştır. Gillespie, Ankara'da,
YusufKemal Bey, RaufBey, Fethi Bey, Dr. Adnan Bey ve Celal Bey'le yaptı~ göıilşmeler
ve edindigi intibalar hususunda İstanbul'daki Aın.iml Bristol'a ve Washington'daki Ticaret
Bakan1ığı'na raporlar göndemıişti. Bkz. orluın Dııru, Amerikan Gizli Belgeleri ne
Tnrlciye~Kmtuluş Yılları, 1stanbul-1978, s.J41-l66
40 ATASE- Arşivi. KIaSÖr: i 6 17, Dosya: 34 i -189A, Fihrist3.
41 ATASE Arşivi. kIaSÖr: i 6 i 7, dosya: 341- i 89A, Fihrist3-1
38
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Misak-ı

Milli Hantası
.

10,,"

Milli Mücadele'nin en sıcak günlerinde yapılmıştı. Dolayısiyla o günlerde. Milli
Mücadele'yi ~ürütenlerin sınır konusundaki, istek ve düşüncelerini en belirgin bir
şekilde gôstennesi bakımından bu harita önemlidir.
Harita Mis:ik-ı Milli sınırlan bau ve kuzeybatı bölgelerinde ise Batı Trakya
ile Ege Denizi'nin bir kısıınnı içine alacak şekilde gösterilmektedir, Aııcak Batı
Trakya BölgeSi farklı bir işaredeme ile gösterilıniştir. Bunun sebebi ise, Misak-ı
Milli hükümleri içerisinde Batı Trakya için a~1ll bir madde konulmuş olınasıdır.
Buna göre. Türkiye banşma bağlı olan batı Tra1<)<t'nm huhvki durumunun tesbiti
bölge halkının serbestçe beyaıı edecekleri oya göre belli olacaktı. Bu durumu
göstennek için haritada bazı Trakya Bölgesi Misak-ı Milli sınırlan içinde ancak
durumu tam netleşmemiş bir yer olarak gösterilmiştir.
Antak)'<t'nın haritada yer alınaınış olması o bölgenin Misak-ı Milli sınırlan
içerisinde olmadığı anlaıınna gelmemektedir. Zira. Antakya. Misak-ı Milli'nin
hududlanna temel teşkil eden 30 Ekim 1918 tarihi itibari ile osmanlı sımrlan
içerisinde bulunan topraklar arasmda yer almaktadır. Bunu. Mondros Mütarekesi
ve Tatbikatı isimli eserde yer alan 3 nolu haritadantesbit etmek ıMınkündür Bu
haritaya göre. Antakya. ateşkes esnasında Türk kontrolünde olan yerler arasında
gösterilmektedir. ~,;nca Mustafa Kemal Paşa tarafından Başkomutanlık Erkan-ı
Harbiye Riyasetine yazılan 6 Kasım 1918 tarihli telgrafta da. İngilizlerin
İskenderun' u işgal etmek istemelerinin sebebini, "İskendenın-Kınkhan-Katma
yolu ile hareket ederek Aııtakya-Oircemal-Altteriu hattında bulunan 7.Ordunun
hattı ricatini kesınek" olarak göstennektedir ki, bu belge. Antakya'nın mütareke
esnasında Q.manlı hakimiyetinde bulunduğunu tereddüte yer btrakma}<tcak şekilde
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açıklamatadır.
Sonuç olarak "mütareke hattı haricinde" ifadesi ile kasdedi.len bölgenin
müslümanlanıı yaşadıklan Kerkük olduğu ve bu iddianın bütün meb'uslann
katılnm ile gerçekleşen 28 Ocak'taki toplaıltıda meb'uslarııı hepsi tarafından da
destekleııdiği ortaya çıkmaktadır. Gözden uzak tutulmaması gereken bir nokta da.
bu iradenin. zaınaııla ve bölgeyle SilUrlı bir ifade olmaktan Zİ:ı-C1de daha geniş bir
aıılarn taşıdığıdır.
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