
erçekten de o gün ‹stanbul bam-
baflka bir görüntü alt›ndayd›.

 Sözü edilen meclis, Osmanl›
Meclis-i Mebusan›’yd›.

O gün ‹stanbul’da puslu bir hava
vard›. Bo¤az esintisiyle kar›flan so¤uk
karayel, insan›n tenini yakacak kadar
keskindi. O güne dek buz kesmifl
yüreklerde, sanki yeni k›v›lc›mlar
at›yor gibiydi.

‹stanbul henüz eylemli iflgal
edilmemiflti. Ancak gündelik yaflamda
bask›lar o kadar aç›kça duyuluyordu
ki, sanki ‹stanbul art›k Osmanl› bafl-
kenti de¤il gibiydi. ‹tilaf Devletleri’ne
ait savafl gemileri çelik gövdeleriyle

bo¤az›n sular›na yatm›fl, sanki her an
f›rsat›n› bularak kurban›na sald›rmak
isteyen canavarlar gibi sinsi tuzaklar›n›
kurmufllard›. Ancak F›nd›kl› yokuflun-
daki meclis binas›n›n önünde görülen
bu k›p›rt›lar, o sanc›l› günlerde yeni
bir nefes gibiydi. Anadolu’nun dört
bir yan›ndan, Do¤u Trakya’dan ve
‹stanbul’dan seçilmifl mebuslar, koflup
meclise kat›lmak için gelmifllerdi.
Kimi kalpakl›, kimi sar›kl›, kimi fes-
liydi. Kimi redingotunu, kimi mintan›-
n› giymiflti. O güne dek yo¤un karam-
sarl›kla sar›lm›fl bezgin tav›rlar yerini
yeni bir canlan›fla ve sanki tazelik ve
dirilik getiren bir canlan›fla b›rakm›fl
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Düfl San›lan
Gerçek

 Misak-› Milli
"Ulusal Ant"

Yazan: Prof. Dr. KEMAL ARI

12 Ocak 1920 tarihli ‹stanbul gazeteleri okuyucular›na
heyecanla flu haberi veriyorlard›: “Milli Meclis, bugün
düzenlenen özel bir törenle aç›l›yor!”
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gibiydi. Mondros B›rak›flmas› sonra-
s›nda yaflanan ac›lar, kara bir bulut
gibi ulusun bafl›na çöreklenmiflti. Zor
zamanlarda derhal ortaya ç›kan “f›r›l-
dak”, “hac›yatmaz” ve “iflbirlikçi”
tipler yine devredeydi. ‹flgaller sonra-
s›nda umut verici geliflmeler görül-
müfltü: Mustafa Kemal Pafla’n›n 19
May›s 1919 günü Samsun’a ayak
bas›fl›, ilk umut k›v›lc›m›yd›. Sonra
da toplanan kongreler, Heyet-i Temsi-
liye’nin oluflturuluflu, 27 Aral›k 1919
günü Mustafa Kemal Pafla’n›n Anka-

ra’ya gelifli…
Meclis-i Mebusan’›n aç›l›fl›na

de¤in o kadar çok fley yaflanm›flt› ki!
Ancak o gün, yani ‹stanbul’da

Meclis-i Mebusan’›n aç›ld›¤› gün,
mecliste yerini alm›fl vekiller aras›nda
kendilerine “Felah-› Vatan” ad›n›
vermifl olan kiflilerin ellerinde s›r gibi
saklad›klar› bir metin vard›. Heyecan
içinde meclis gündemine getirmenin
f›rsat›n› kolluyorlard›.

u metni onlara Mustafa Kemal
Pafla vermiflti. Ard›ndan da
bunun, aç›lacak mecliste kabul

ettirilmesini istemifl, onlardan söz
alm›flt›. Ancak tehlikeler de vard›:
Örne¤in Sultan Vahdettin, Anadolu’da
dal budak salan ulusal hareketin büyük
bir kabar›flla, ‹stanbul’u yalay›p yuta-
ca¤›n› hissediyordu. Vehim içindeydi.
So¤uklarla birlikte romatizmalar› daha
da artm›fl, beden a¤r›lar›na bir de bu
vehimler ve korkular eklenmiflti.
Mebuslar›n listesi eline geçti¤inde
listeden gözlerini kald›rarak, çevresin-
dekilere heyecanla ba¤›rm›flt›:

“Seçimi ‹ttihatç›lar kazanm›fl…
Bu bir felaket!”

‹ttihatç›’lardan hem korkuyor,
hem de nefret ediyordu. Anadolu’da
bir zamanlar kendisinin baflyaveri olan
Mustafa Kemal Pafla’n›n ulusu örgüt-
lemek yolunda att›¤› ad›mlar› önceleri
bir ittihatç›l›k hareketi olarak görmüfl-
tü. Ancak zamanla bunun bambaflka
bir olgu oldu¤unu kavrad›. Daha o
günlerde Mustafa Kemal Pafla iki
önemli kavram›n alt›n› çiziyordu: 

“Hâkimiyet-i Milliye” ve
“‹stiklal-i Tam”…
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Mustafa Kemal
Pafla’n›n 19 May›s 1919
günü Samsun’a ayak

bas›fl›, ilk umut
k›v›lc›m›yd›.
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Sultan bu kavramlardan o gün
için o denli uzakt› ki, bir gün
Anadolu’daki geliflmeleri kastederek
flöyle hiddetlenmiflti:

“Bunlar cumhuriyeti getirecekler,
cumhuriyeti!”

Mustafa Kemal Pafla’n›n
gerçekten de cumhuriyeti getirmeyi
istedi¤ini Vahdettin bile görmüfltü. 

S›r gibi saklanan metnin ad›
Meclis’in aç›l›fl›ndan bir süre sonra
kulaklara f›s›ldand›:

“Misak-› Milli”!
Yani “Ulusal Ant”!

Bu bir yemin metniydi. Ve bu
metni Mustafa Kemal Pafla’n›n kendi-

XXX

si kaleme alm›flt›. Daha Sivas kongresi
günlerinde onun bir metin üzerine
çal›flt›¤›n› görenler olmufltu. Mustafa
Kemal Pafla’n›n düflünce dünyas›n›
alan temel konu fluydu: 

vet, ulusal bir savaflla, tam
ba¤›ms›z bir devlet kurulacakt›.
Yeni devlette iki temel kavram

önemli olacakt›: Ulusal egemenlik ve
tam ba¤›ms›zl›k… Ancak bu devletin
s›n›rlar› nerelerden geçerek oluflacak-
t›? Daha ötesi, tam ba¤›ms›z olabilmek
için nelerin u¤runa savaflmak gereki-
yordu?

‹flte Ulusal Ant, bu sorular›n
yan›t›n› içermekteydi. Mebuslar 28
Ocak 1920 günü bir gizli oturumda
metnin kabul edilmesi için bir önerge
verdiler. Önerge Hüsrev Bey taraf›n-
dan okundu. Heyecan doruk noktas›na
ulaflt›. Ateflli konuflmalar yap›ld›.
Hamdullah Suphi Bey (Tanr›över)
meclis kürsüsünden flöyle hayk›r›-
yordu:

“Da¤›n›k sürüye yol gösterecek
olan çoban y›ld›z›, millî bir ümit
halinde Anadolu topraklar›n›n üzerin-
de do¤up yükseldi… Anadolu hareketi
bütün özverileriyle savafl ve ba¤›ms›z-
l›k bayra¤›n› çekmifltir. Onunla ara-
m›zda bir ortakl›k ve birlik oldu¤u
ilan edilmelidir!”

Oylamalar sonunda Misak-›
Milli, Osmanl› Meclis-i Mebusan›’nca
alk›fllar aras›nda kabul edildi. 17 fiubat
1920 günü de de¤iflik dillere çevrilerek
bütün dünyaya ilan edildi.

Metinde özetle flunlar söyleni-
yordu:

“B›rak›flman›n imzaland›¤› tarihte
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Bunlar cumhuriyeti
getirecekler,
cumhuriyeti!
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iflgal alt›nda olan Arap nüfusun olufl-
turdu¤u topraklar›n gelece¤ine o bölge
halk› karar vermelidir. ‹flgal edilmemifl
yurt topraklar› ayr›lmaz bir bütündür.
Kars, Ardahan ve Batum’un durumu
için halkoyu yap›lmal›d›r. Bat›
Trakya’n›n gelece¤ine de halk karar
vermelidir. Baflkent ‹stanbul’un ve
Marmara Denizi’nin güvenli¤i sa¤lan-
mal›d›r. Bo¤azlar ticaret gemilerine
aç›labilir; ancak buna Osmanl› Devleti
ile ilgili ülkeler birlikte karar vermeli-
dirler. Az›nl›klar›n haklar›, öteki
ülkelerde Müslümanlara da bu haklar
verilmek kofluluyla sa¤lanabilir.”

Ve son madde:
“Türkiye’nin ulusal ve ekonomik

geliflmesine engel olacak siyasi, mali,
adli bütün k›s›tlamalar› reddederiz!”

Bunlar flu anlama geliyordu:

lus tarih önüne ç›km›fl, ba¤›m-
s›z bir devlet kurabilmek için
temel koflullar›n›n ne oldu¤unu

ilan ediyor ve insanl›k önünde bu
amaca ulafl›l›ncaya kadar savafl›laca¤›-
na yemin ediyordu. Bu temel koflullar,
Anadolu’ da bafllayan ulusal savafl›n

temel ruhuydu. Ve o ulus, sanki bulun-
du¤u yerden flöyle hayk›rmaktayd›:

“Bu koflullar›n sa¤lanmas› benim
için varl›k nedenidir. Bunun üzerine
yemin ettim ve bunu sa¤lay›ncaya
dek savafl› göze ald›m!”

Ya ‹stanbul? ‹stanbul nas›l
bak›yordu buna?

Misak-› Milli kabul edildikten
sonra “saray yandafl›” Refik Halit Bey
(Karay) “Peyam-› Sabah” gazetesin-
deki baflyaz›s›nda flöyle diyordu:

“Yeni bir Yavru daha do¤du.
Bereketi bol olsun. Bafl›m›za bir ‘Milli’
daha ç›kt›… Söylenmesi ne güç, ne
çirkin, ne gayri milli bir kelime!”

Yazar›n “gayri milli” sayd›¤›
fleyler, Türk Ulusu’nun yurt toprakla-
r›n› ve tam ba¤›ms›zl›¤›n›n temel
koflullar›n› içeren “ba¤›ms›zl›k ve
özgürlük bildirgesi”ydi… •
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Misak-› Milli haritas›

Yeni devlette iki temel
kavram önemli olacakt›:
Ulusal egemenlik ve
tam ba¤›ms›zl›k…


