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AÇIKLAMALAR 

 

1. Final ve Bütünleme Sınavları Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakülteleri tarafından öğrencilere ilan 

edilen tarihlerde çoktan seçmeli test sınavı olarak uygulanacaktır. 

2. Öğrenciler önceden ilan edilen sınav salonlarında sınava girmek zorundadır.  

3. Sınava katılan öğrencilerin öğrenci belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.  

4. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemine kadar olan konuların notları Ara Sınav öncesinde siteye 

eklenmiş olup, bu konular da final sınavına dahildir. 

5. Sınavda soru dağılımı % 25 Ara sınav öncesi konular, % 75 Milli Mücadeleye Hazırlık 

dönemi ve sonraki konulardan oluşacaktır.  

6. Öğrenciler dersin öğretim elamanı Öğr. Gör. Lokman AYDIN ile Çarşamba günü 14.00-16.00 

ve Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat A. Blok 

305 Nolu odada görüşme yapabilirler.   
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 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2019–2020 ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I. DERSİ FİNAL SINAV KONULARI 

 

1. İNKILAP VE İNKILAPLARLA İLGİLİ KAVRAMLAR  

İnkılap, İhtilal, İsyan, Hükümet Darbesi, Reform-Islahat, Tekâmül-Evrim, Rönesans, Tanzimat 

2. TÜRK İNKILABINI HAZIRLAYAN SEBEPLER  

 Osmanlı Devleti’nin Yıkılışını Hazırlayan Sebepler 
 18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri 

 Lale Devri, III. Selim ve II. Mahmud Dönemi Islahatları 

 Tanzimat Fermanı  

 Islahat Fermanı 

 Birinci Meşrutiyet   

 İkinci Meşrutiyet 

3. OSMANLI DEVLETİ’Nİ KURTARMAYA YÖNELİK FİKİR AKIMLARI  

 Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 

4. YİRMİNCİ YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU  

 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kurulması ve İktidara Gelmesi  

 Trablusgarp Savaşı  

 Balkan Savaşları  

5. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI  

 Savaşın Sebepleri, Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi  

 Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler 

 Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projeleri 

 Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar 

6. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ  

 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması  

 Mütareke Sonrası Memleketin Durumu  

 Mütarekeden Sonra Osmanlı Hükümetleri  

 Cemiyetler  

 Azınlıkların Faaliyetleri ve Kurdukları Cemiyetler (Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler) 
 Milli Varlığa Düşman (Zararlı) Cemiyetler 

 Milli Cemiyetler  

7. MİLLİ MÜCADELEYE HAZIRLIK 

 İzmir’in İşgali 

 Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri 

 Mustafa Kemal Önderliğinde Anadolu’da Yürütülen Faaliyetler 

 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı 

 Havza ve Amasya Genelgeleri 

 Kongreler (Erzurum, Balıkesir, Alaşehir, Sivas Kongreleri) 

 Amasya Görüşmeleri 

 Sivas’ta Komutanlar Toplantısı 

 Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi 
 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Faaliyetleri 

 Misak-ı Milli Kararları 

 İstanbul’un Resmen İşgali 

8. BİRİNCİ TBMM’NİN AÇILMASI VE ÇALIŞMALARI 

 TBMM’nin Özellikleri 

 İç İsyanlar ve Asayişin Sağlanması 

 Sevr Antlaşması 

9. 1920-1923 YILLARI ARASINDA ASKERİ VE SİYASİ GELİŞMELER 

 Güney Cephesinde Muharebeler ve Sonuçları 

 Doğu Cephesinde Muharebeler ve Sonuçları 

 Batı Cephesinde Muharebeler ve Sonuçları  

10. MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI 

11. LOZAN KONFERANSI VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI 
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MİLİ MÜCADELEYE HAZIRLIK DÖNEMİ 

 

1. Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Faaliyetleri 

Mondros Mütarekesinin imzalanmasından hemen sonra 31 Ekim 1918 tarihinde Yıldırım 

Orduları Grup Kumandanlığı görevine tayin edilen Mustafa Kemal, Mütareke hükümleri gereğince 

Yıldırım Orduları dağıtılınca İstanbul’da Harbiye Nezareti emrine alınmıştır. 13 Kasım 1918’de 

Adana’dan trenle İstanbul’a geldiği zaman düşman donanmasının Dolmabahçe Sarayı önünde 

demirlediklerini ve toplarını saraya çevirdiklerini gördüğü zaman yanında bulunan yaverine 

“Geldikleri Giderler” diyerek mücadele etme konusunda azim ve kararlığını ortaya koymuştur. M. 

Kemal 16 Mayıs 1919’da Samsun’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılıncaya kadar geçen süre içerisinde 

İstanbul’da bazı faaliyetler yürütmüştür. Bu faaliyetlerin belli başlıları şunlardır: 

 İstifa etmiş olan Ahmet İzzet Paşa hükümetinin güvenoyu almasını engelleyerek, Ahmet İzzet 

Paşa’nın yeniden hükümet kurmasını sağlamak ve kurulacak bu yeni hükümette Harbiye Nazırı 

olarak görev almak, bu sayede mütarekenin askerlik ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ve 

işgallere engel olmak istemiştir. Fakat Tevfik Paşa hükümeti güvenoyu aldığı için bu girişimi 

başarısız olmuştur.  

 Padişah Vahdettin ile görüşerek ona memleketin içinde bulunduğu durumdan kurtarılabilmesi 

için yapılması gerekenler ile ilgili fikirlerini anlatmayı düşünmüştür. Fakat gerçekleşen bu 

görüşmede padişah ordudan kendisine yönelik bir hareket olup olmayacağını anlamaya 

çalışmış ve M. Kemal aracılığı ile orduyu kontrol altında tutmak isteğini hissettirmiştir.  

 İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde İstanbul’da bulunan genç subaylar ve kendisi gibi 

düşünen arkadaşları ile toplantılar yaparak milli mücadelenin kadrosunu tespit etmiştir.  

 Çeşitli gazetelerde yazdığı yazılar ve verdiği söyleşiler ile düşünceleri çerçevesinde bir 

kamuoyu oluşturmaya çalışmış, Fakat bu yazılarında özellikle İngilizlere dair olumsuz 

fikirlerini gizleyerek onların dikkatini çekmekten uzak durmaya çalışmıştır.   

Burada yapılan müzakereler sonucu İstanbul’un fiilen işgal altında olması, Damat Ferit 

hükümetinin İngiliz isteklerine boyun eğmesi, azınlık cemiyetlerinin yoğun faaliyetleri ve padişahın 

teslimiyetçi tutumu gibi nedenlerle İstanbul’dan memleketin kurtuluşu ile ilgili bir sonuç elde 

edemeyecekleri görmüşler ve Anadolu’ya geçerek buradan mücadeleye başlamayı tercih etmişlerdir. 

2. M. Kemal’in Samsun’a çıkışı 

Kazım Karabekir Erzurum’da 15. Kolordu komutanı, Albay Refet Bey Sivas’ta 3. Kolordu 

komutanı, Ali Fuat Paşa ise Konya’dan Ankara’ya nakledilen 20. Kolordu’da görev yapmayı kabul 

etmiş, Mustafa Kemal ise Anadolu’ya geçmesini sağlayacak bir görev almak için araştırmaya yapmaya 

başlamıştır. Bu sırada Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rumlarının faaliyetlerini artırması ve bölgedeki 

Türklerin bunlara karşı bulundukları yerleri savunma faaliyetleri M. Kemal’e aradığı fırsatı vermiştir.  
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Karadeniz bölgesinde yaşanan olayları önlemek üzere padişah tarafından, 30 Nisan 1919 

tarihinde 9. Ordu müfettişliği görevine atanan Mustafa Kemal’in resmi görevi  

 Sorumluluk sahası içersindeki asayişsizliğin sebeplerini tespit etmek ve önlemek,  

 Sorumluluk sahasında bulunan silah ve cephaneyi toplatarak uygun depolarda muhafaza 

altına aldırmak,  

 Sorumluluk alanında milli girişimlere izin vermemek olarak gösterilmiştir.  

Sorumlu olduğu bölge Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Erzincan, Canik (Samsun) 

vilayetleri ile bunlara komşu olan Kayseri, Ankara, Kastamonu, Maraş, Diyarbakır, Bitlis ve 

Elazığ olarak belirlenmişti.   

15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs tarihinde 

kendi belirlediği kurmay heyeti ile birlikte İstanbul’dan ayrılan M. Kemal, 19 Mayıs 1919’da 

Samsun’a ayak basmıştır. Hemen çalışmalarına başlayarak, Harbiye Nezaretine gönderdiği ilk 

raporunda, bölgede karışıklıklara sebep olanların Türkler değil Pontus Rumları olduğu belirtilmiştir.  

15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile sürekli olarak haberleşen Mustafa Kemal İngilizlerin 

yoğun bir biçimde bulunduğu Samsun’daki karargâhını, 25 Mayıs’ta Havza’ya taşımıştır. 

3. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)  

M. Kemal’in  Anadolu’daki faaliyetlerinin temel amacı, yurt genelinde birbirinden bağımsız 

olarak yürütülen direniş hareketlerinin top yekûn bir mücadeleye dönüştürülmesi ve millete mâl 

edilmesi olmuştur. Bu amaçla, Havza’dan Anadolu’daki askerî  ve sivil yetkililere gönderdiği şifreli 

telgraflarla yurdumuzdaki yabancı işgalinin, düzenlenecek mitinglerle, protesto yürüyüşleriyle ve İtilaf 

Devletleri temsilcilerine gönderilecek telgraflarla şiddetle kınaması istenmiştir. Ayrıca komutanlara 

gönderdiği telgraflarda, onlardan gayeye hizmet eden her türlü faaliyetin desteklenmesini, ancak 

toplum psikolojisinden doğabilecek taşkınlıklarla Hıristiyan halkın can ve mal güvenliğine zarar 

verilmesine müsaade edilmemesini istemiştir. Bunun üzerine yurt genelinde pek çok miting tertip 

edilmiş ve protesto telgrafı çekilmiştir. İstanbul mitinglerine ve M. Kemal’in Havza’daki çalışmalarına 

yönelik ilk tepki, işgal kuvvetlerinin hükümete yönelik baskılarını artırması ve İstanbul Hükümeti’nin 

de M. Kemal’i İstanbul’a geri çağırması şeklinde olmuştur. 

4. Amasya Tamimi (Genelgesi) 22 Haziran 1919 

İstanbul Hükümeti, Harbiye Nazırlığı aracılığı ile Mustafa Kemal’i 8 Haziran 1919 tarihinde 

İstanbul’a geri çağırmıştı. Bu çağrıya oyalayıcı cevap veren M. Kemal Havza’dan ayrılarak 12 Haziran 

1919’da Amasya’ya geldi. Burada Anadolu’nun diğer yerlerinde bulunan komutanlar ile haberleşmeyi 

sürdürdü. Daha sonra Mustafa Kemal tarafından önceden hazırlanmış bir metin üzerinde çalışmalar 

yapılarak Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey tarafından da imzalanan ve Konya’da bulunan ordu 

müfettişi Cemal Paşa ile Erzurum’da bulunan Kazım Karabekir’inde onayı alınan Amasya Genelgesi 

22 Haziran 1919’da tüm ilgililere duyuruldu. Milli Mücadelenin gerekçesi ve yönteminin ortaya 

konulduğu bu genelgede şu esaslar yer almaktadır. 
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 Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul Hükümeti üzerine 

düşen sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum  milletimizi 

aşağılanmış göstermektedir.  

 Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 

 Milletin içinde bulunduğu durumu anlatmak ve haklı sesini duyurmak için her türlü 

baskıdan uzak bir milli heyet kurulmalıdır. 

 Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta bir milli kongrenin 

toplanması kararlaştırılmıştır. 

 Bunun için bütün vilâyetlerin her sancağından, milletin güvenini kazanmış üç 

temsilcinin hemen yola çıkması lâzımdır. Bu delegeler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, 

Redd-i İlhak Cemiyetleri ve Belediyeler tarafından seçilecektir.  

 Her ihtimale karşı bunun bir milli sır olarak saklanması şarttır. 

 Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da bir kongre toplanacaktır. Diğer illerden gelecek 

olan delegeler Sivas’a ulaşabilirse Bu kongrenin delegeleri de dağılmadan Sivas’da ki 

genel kongreye katılacaktır. 

 Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü, Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin 

verecekleri telgrafların kabul edilmememsi talimatını vermiştir. Bu talimat 

uygulanmayacak her ne şekilde olursa olsun serbestçe yazışmaların sağlanması için 
gösterilerde bulunarak yazışmalar sağlanacak ve bunlar elde edilinceye kadar 

gösterilere devam edilecektir. 

 Askeri ve sivil kuruluşların yönetimim hiçbir şekilde terk edilmeyecek ve başkasına 
verilmeyecektir. Vatanın herhangi bir tarafında gerçekleşecek işgallere karşı birlikte 

mücadele edilecektir. Komutanlar derhal birbirini haberdar edeceklerdir. Silah ve 

savaş malzemesi kesinlikle elden çıkarılmayacaktır. 

 

  Amasya Genelgesi ile Vatanın bütünlüğü ve milletinin bağımsızlığının tehlikede 

olduğu, ayrıca İstanbul hükümetinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediği vurgulanarak 

kurtuluş savaşının gerekçesi ortaya konulmuştur. Ayrıca milletin kaderini milletin azim ve kararı 

kurtaracaktır ifadesi ile istiklal mücadelesinin yöntemi ortaya konulmuş ve ilk defa milli irade ve milli 

egemenlikten söz edilmiştir. Bunu sağlamak amacıyla da Sivas’ta milli bir kongre toplanması 

kararlaştırılmıştır.  

5. Erzurum Kongresi (23 Temmuz–7 Ağustos 1919)     

3 Temmuz 1919 günü Erzurum’a gelen Mustafa Kemal 7/8  Temmuz gecesi ordu 

müfettişliği ve askerlik mesleğinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Fakat 15. Kolordu 

Komutanı Kazım Karabekir “ kolordum ve ben hizmetinizdeyiz Paşam” demek suretiyle 

Mustafa Kemal’e tam destek vermiş ve bu tavır milli mücadelenin dönüm noktalarından birisi 

olmuştur. M. Kemal Paşa ve Rauf Beyin delege olmadıkları için Kongreye katılmalarının 

mümkün olmadığı şeklinde itirazlar üzerine Cevat Dursunoğlu Bey ile Emekli Binbaşı Kazım 

Bey delegelikten istifa ederek yerlerini M. Kemal Paşa ve Rauf Beye bırakmışlar böylece bu 
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sorun aşılmıştır. Kongre, Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin  Erzurum 

şubesi ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti’nin işbirliği ile düzenlenmiştir. 10 Temmuz 1919’da 

toplanması kararlaştırılan Kongre, Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından, 20 Temmuz 1919’da 

yayınlanan, Erzurum Kongresi’nin anayasaya aykırı olduğu ve kongreyi düzenleyenlerin tutuklanması 

gerektiğini bildiren beyanname duyulmadan 23 Temmuz 1919’da çalışmaklarına başlamıştır. 

Kongreye Erzurum’dan 24, Van’dan 2,  Bitlis’ten 3, Sivas’tan 10 ve Trabzon’dan 17 kişi olmak üzere 

toplam 56 delege katılmıştır. Elazığ, Mardin ve Diyarbakır delegeleri İstanbul Hükümetinin talimatı 

doğrultusunda Elazığ Valisi Ali Galip tarafından engellemeleri nedeniyle Erzurum’a ulaşamamışlardır.  

İngilizler baskıları karşısında Damad Ferit Paşa bazı kabine üyelerinin karşı çıkmalarına 

rağmen Mustafa Kemal ile Rauf Bey’in tutuklanmaları konusunda 29 Temmuz 1919’da bir emir 

çıkarttıysa da Erzurum vali vekili ve Kâzım Karabekir bu emri uygulamayı kabul etmediler. 

M.Kemal’in ilk gün başkan seçildiği Kongrede alınan başlıca kararlar şunlardır: 

 Canik (Samsun) sancağı ile Trabzon ve Doğu Vilâyetleri (Erzurum, Sivas, Van, Diyarbakır, 

Elazığ, Bitlis) ve bu saha içindeki müstakil sancaklar, hiçbir sebep ve bahane ile birbirlerinden 

ve Osmanlı camiasından ayrılması mümkün olmayan bir bütün ve bölgedeki Müslümanlar öz 
kardeşdir.  

 Osmanlı vatanının bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının sağlanması, saltanat ve hilâfet 

makamlarının korunması için “Kuvâ-yi Milliyye’yi âmil ve irâde-i milliyyeyi hâkim kılmak 
esastır” . 

 Her türlü işgal ve müdahale Rum ve Ermeni devleti kurulması amacına yönelik sayılacağından 

birlikte savunma ve direnme esasının benimsendiği, ayrıca siyasî hâkimiyeti ve sosyal dengeyi 
bozacak şekilde Gayri Müslimlere yeni imtiyazlar verilmesinin kabul edilmez, ancak bunların 

kanunlarla daha önceden tanınmış haklarına saygı gösterilecektir. 

 Eğer merkezî hükümet bir devletin baskısı altında buraları bırakmak ya da ihmal etmek 
zorunda kalırsa saltanat ve hilâfet makamına bağlılığı ve millî hakları sağlayacak tedbir ve 

kararlar alınacak, böyle bir durum ortaya çıktığında Doğu Anadolu’da geçici bir yönetim 

kurulacaktır. 

 İtilâf devletlerinin, Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918’deki Osmanlı sınırları 

içinde kalan ve halkın çoğunluğu Müslüman olan doğu illerinde birbirlerinden ayrılmaları 

imkânsız öz kardeş, dindaş ve soydaşların oturduğu memleketlerin bölünmesi düşüncesinden 

vazgeçmeleri, Osmanlı varlığına, tarihî, ırkî ve dinî haklara saygı göstermeleri gerekmektedir.  

 Devlet ve milletin iç ve dış bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü saklı kalmak üzere milliyet 

esaslarına uygun ve ülkeye karşı istilâ emeli beslemeyen herhangi bir devletin yardımının 

memnunlukla karşılanacaktır.  

 İnsanca ve âdil şartları kapsayan bir barışın derhal imzalanması insanlığın selâmeti ve dünya 

barışının korunması adına en büyük millî gayemizidir. 

 Milletlerin kendi kaderlerini bizzat tayin ettikleri bu dönemde İstanbul hükümetinin de millî 
iradeye boyun eğmesi, hemen millî meclisi (Osmanlı Mebusan Meclisi) toplantıya çağırması 

gerekmektedir.   
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 Vatanın mâruz kaldığı önemli olaylar sonucunda millî vicdandan doğan cemiyetler Şarkî 

Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti adı atında birleştirilmiş ve bu cemiyet her türlü particilik 

akımının dışında tutularak bütün Müslüman yurttaşlar  bu cemiyetin tabii üyesi sayılacaktır.  

 Kongre tarafından seçilen Temsil Heyeti köylerden başlayarak il merkezlerine kadar mevcut 

millî teşkilâtları birleştirilerek onaylanmıştır.  

Mustafa Kemal Paşa, 24 Ağustos 1919’da Temsil Heyeti adına Erzurum valiliğine başvurarak 

Doğu Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluşu resmen tamamlanmış oldu. Erzurum 

valiliğine verilen listede Temsil Heyeti ve aynı zamanda cemiyetin kurucu üyeliğine seçilenler şunlar 

olmuştur:  Heyet Başkanı Mustafa Kemal Paşa (eski Üçüncü Ordu kumandanı, askerlikten ayrılma), 

Üyeler:  Rauf Bey (eski Bahriye nâzırı),İzzet Bey (eski Trabzon mebusu), Servet Bey (eski Trabzon 

mebusu), Hoca Râif Efendi (eski Erzurum mebusu), Sâdullah Efendi (eski Bitlis mebusu), Bekir Sâmi 

Bey (eski Trabzon valisi), Ahmed Fevzi Efendi (Erzincan’da Nakşibendî tarikatı şeyhi), Hacı Mûsâ 

Bey (Mutki’de aşiret reisi). 

Kongrede Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren milli cemiyetler tek bir çatı altında toplanmış, 

ayrıca alınan bu kararı uygulamak üzere, dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturarak başkanlığına M. 

Kemal paşa getirilmiştir. Erzurum Kongresi toplanış şekli itibariyle bölgesel bir kongre olmasına 

rağmen, aldığı kararlar açısından milli bir kongre niteliğindedir. Milli heyet tarafından 

gerçekleştirilecek Sivas Kongresi ve TBMM’nin açılması gibi daha sonraki girişimlerin temelini 

Erzurum Kongresi oluşturmuştur. Erzurum Kongresi’ni takip eden günlerde M. Kemal’in amacı en 

kısa zamanda Anadolu’da milletin temsilcilerinden oluşan bir meclis toplamak ve bu meclisin 

kuracağı hükümet ile Milli Mücadele’yi bir merkezden yönetmektir. Bu amaçla M. Kemal Sivas 

Kongresi’ni toplayarak Milli Mücadele’yi millete mal etmek istemiştir. 

6.  Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri (26-30 Temmuz 1919) 

         Yunanlılar İzmir’e asker çıkarıp, Batı Anadolu’yu işgale başladıktan sonra Ege 

Bölgesi’nde işgallere karşı mücadele eden kuruluşları daha düzenli bir savunma gücü oluşturmak 

amacıyla Balıkesir’de Mutasarrıf Hacim Muhittin (Çarıklı) öncülüğünde bir Hareket-i Milliye 

Kongresi düzenlenmiştir. 26-30 Temmuz 1919 tarihleri arasında gerçekleşen kongrede, tüm güçlerin 

birleştirilmesi, Yunanlılara karşı savaşmak üzere asker toplanması gibi önemli kararlar alınmıştır. 

Kongre padişaha bağlı kalınacağını bildirmiş ve altı kişilik merkez heyeti oluşturulmuştur.  

         Erzurum Kongresi’nden sonra Batı Anadolu’da 16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında 

toplanan bir diğer kongre ise Alaşehir Kongresi’dir. Bu kongrede Hacim Muhittin öncülüğünde 

toplanmış ve Erzurum ve Balıkesir Kongreleri’nin sonuçları tartışılmış,  Yunanlılarla savaşma kararı 

mücadele etme kararı alınarak kongreye katılanların her türlü particilik ve siyasetten uzak olduğu ifade 

edilmiştir.  
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Sivas Kongresi (4-11 EYLÜL 1919) 

Anadolu'da Milli Mücadele'nin başlatılmasında önemli bir yeri bulunan Sivas Kongresi, 

Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı sonucunda toplanmış 

ve 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Sultanisi'nde çalışmalarına başlamıştır. Davet sahibi olarak Mustafa 

Kemal Paşa, memleketin içinde bulunduğu genel durumu değerlendirerek Kongrenin amaçlarını 

anlattığı bir açılış konuşması yapmıştır. Kongrenin ana gündem maddesini, Erzurum Kongresi 

kararlarının bütün ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilerek kabul edilmesi ve Amerikan mandaterliğini 

isteyen teklifin görüşülmesi oluşturuyordu. İlk üç gün Kongrede başkan seçimi,  bir yemin metni 

hazırlanarak delegelerin hilafete ve saltanata bağlı olup İttihatçı olmadıklarına dair yemin etmeleri, 

padişaha bağlılık mektubu yazılması gibi konularla meşgul olunmuştur.  

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildikten sonra Erzurum Kongresi kararları bölgesel 

olmaktan çıkarılarak bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsayacak biçimde genelleştirildi. Bütün 

Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 

Temsil Heyeti’nin üye sayısı on altıya çıkartılarak bütün vatanı temsil etme yetkisine sahip kılındı 

ve başkanlığına yine Mustafa Kemal Paşa getirildi. Amerikan mandasının kabulünü isteyen önerge 

yapılan tartışmalar sonucu kesin olarak reddedildi. Sivas Kongresi, aldığı kararları millete ve bütün 

dünyaya duyurmak üzere 11 Eylül 1919'da bir beyanname yayımlandı. Erzurum Kongresi 

Beyannamesi'nin değiştirilmesiyle oluşan beyannamede özetle şu esaslara yer veriliyordu:  

a) Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınır içinde kalan ve ezici 

çoğunluğu Müslüman olan Osmanlı ülkesi toprakları birbirinden ayrılmaz ve hiçbir bahane ile 

bölünmez bir bütündür.  

b) Osmanlı toplumunun bütünlüğü ve milli bağımsızlığımızın sağlanması, yüce hilafet ve saltanat 

makamının korunması için milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.  

c) Osmanlı ülkesinin herhangi bir bölgesine karşı yapılacak saldırı ve işgale bilhassa vatanımız 

dahilinde bağımsız Rum ve Ermeni devletleri kurulmasına karşı Aydın, Manisa ve Balıkesir 

cephelerindeki Milli Mücadele gibi birlik içinde müdafaa ve direniş esası kabul edilmiştir.  

d) Öteden beri aynı vatan içinde birlikte yaşadığımız bütün gayrimüslim unsurların her türlü 

hakları tamamıyla korunduğundan bu unsurlara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi 

bozacak imtiyazlar verilmesi kabul edilmeyecektir.  

e) Osmanlı hükümeti, dış baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk etmek 

zorunda kaldığı takdirde hilafet ve saltanat makamıyla vatan ve milletin korunmasını ve 

bütünlüğünü sağlayacak her türlü tedbir ve kararlar alınmıştır.  

f) İtilaf devletlerinden 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız içinde kalan, ezici müslüman 

çoğunluğunun yaşadığı, kültürel ve medeni üstünlüğün Müslümanlara ait olduğu ülkemizi 

taksim etme düşüncesinden tamamen vazgeçmelerini, bu topraklar üzerindeki tarihi, coğrafi, 
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siyasi ve dini haklarımıza riayet etmelerini, buna aykırı girişimleri iptal ederek hak ve adalete 

dayanan bir karara varmalarını beklemekteyiz.  

g) Devlet ve milletimizin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak şartıyla 6. 

maddede belirtilen sınırlar içinde milliyet esaslarına saygı gösteren ve memleketimize karşı 

istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınaî ve iktisadi yardımını memnuniyetle 

karşılarız.  

h) Milli meclisin derhal toplaması, millet ve memleketin geleceği hakkında alınacak bütün 

kararları meclis denetimine sunması zorunludur.  

i) Tamamen millî vicdandan doğan ve aynı amaç için kurulan bütün cemiyetler Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu cemiyet her türlü particilik 

akımlarından ve şahsi ihtiraslardan tamamen arınmıştır. Bütün Müslüman yurttaşlarımız bu 

cemiyetin tabii üyesidir.  

j) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan Genel 

Kongresi tarafından kutsal gayeyi izlemek ve genel teşkilatı yönetmek için bir Temsil Heyeti 

seçilmiş ve köylerden il merkezlerine kadar bütün milli kuruluşlar birleştirilmiştir.  

Sivas Kongresi, ülkenin bağımsızlığını ve milletin haklarını korumak üzere oluşturulan millî 

teşkilatı bütün ülkeye teşmil ederek milli kuvvetlerin bir elden idare edilmesini ve milli hedefe 

yöneltilmesini sağlamıştır. Kongre, Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayı Milliye Kumandanlığına 

tayin ederek ülkeyi yönetmeye yetkili bir organ olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kongrede İrade-i 

Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verilmiştir.  

İstanbul Hükümeti’nin sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın talimatı ile Elazığ Valisi Ali Galib, 

İngilizlerle işbirliği yaparak kendi bölgesinden topladığı kuvvetlerle Sivas üzerine yürüyüp Kongreyi 

dağıtmak ve kongreye katılanları tutuklamak üzere harekete kalkışmışsa da Mustafa Kemal Paşa’nı 

aldırdığı önlemler sayesinde bu girişim önlenmiştir. Temsil Heyeti adına bu gelişmelerden padişahı 

haberdar etmek isteyen Mustafa Kemal Paşa, Damat Ferit’in buna engel olması üzerine İstanbul ile 

haberleşmeler kesmiştir. Bunun üzerine Damad Ferid Paşa Hükümeti 30 Eylül 1919 tarihinde 

istifa etmek zorunda kalmıştır. Bu gelişme Temsil Heyeti’nin İstanbul hükümetine karşı elde ettiği 

ilk siyasi zaferdir.  

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 

tarihinde kabul edilen ve yeni Türk Devleti’nin iç ve dış politikasının esaslarını çizen Misak-

ı Milli Kararları’nın esasını teşkil etmiştir.  Milli Mücadele hareketi Türk Milletine mâl edilmiş, Milli 

Mücadele fikri yurt sathına yayılmıştır. Sivas Kongresi ile M. Kemal, milli hareketin 

tartışmasız lideri olmuştur. 
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7. Amasya Görüşmeleri ve Protokolü (20-22 EKİM 1919) 

İstifa eden Damat Ferit Paşa hükümeti yerine kurulan Ali Rıza Paşa hükümeti ile Temsil 

Heyeti arasında önce karşılıklı yazışmalar ile irtibat kurulmuş fakat bundan bir sonuç elde 

edilemeyince taraflar arasında karşılıklı görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştır. Bu görüşmeler 20-22 

Ekim 1919 tarihleri arasında Temsil heyeti adına Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti adına Bahriye 

Nazırı Salih Paşa arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda üçü açık ve imzalı ikisi gizli ve 

imzasız beş sözleşme düzenlenmiştir. 

 İlk sözleşmede genellikle İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’dan istekleri yer almaktadır. Bu 

istekler; ordunun siyasetle uğraşmaması, İttihatçılığın ülkede tekrar canlandırılmaması, Temsil 

Heyeti’nin hükümeti küçük düşürecek beyanlarda bulunmaması, seçimlere müdahale 

edilmemesi, hükümet aleyhinde yazılar yazılmaması şeklinde ifade edilebilir.  

 İkinci sözleşme Hıristiyanlara sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmemesi, Meclisin 

İstanbul’da toplanmasının uygun olmayacağı gibi tarafların ortaklaşa kararlaştırdıkları hususlar 

yer almaktadır.  

 Üçüncü sözleşme seçimle ilgilidir. Temsil Heyeti’nin seçimlere müdahale etmemesi, 

Hıristiyanların seçimlere katılmalarının sağlanması, İttihatçıların Tehcirle ilgili olanlarının 

seçilmemesine dikkat edilmesi gibi esaslar yer almıştır.  

 Gizli ve imzasız olan dördüncü sözleşmede görevlerinden alınan ve mahkemeye verilen 

subaylar hakkındaki emirlerin düzeltilmesi, Malta sürgünleri hakkındaki kararın, kişilerin 

yargılanmasından sonra verilmesi, İzmir’den Yunanlıların çıkartılması için hükümetin protesto 

girişimlerinde bulunması, İstanbul’daki zararlı cemiyetlerin yayınlarının engellenmesi, Kuva-yı 

Milliye’nin mali açıdan desteklenmesi gibi Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti’nden istek ve 

beklentileri yer almıştır.  

 Gizli ve imzasız olan beşinci sözleşmede Barış görüşmelerine gönderilecek kurulda 

bulunması gereken delegelerin isimleri yer almıştır. 

 Amasya Görüşmeleri Meclis-i Mebusan’ın yeniden toplanabilmesi için çalışmaların 

başlatılmasını sağlamıştır. Fakat Mustafa Kemal’in meclisin İstanbul dışında Anadolu’nu güvenli bir 

yerinde toplanması fikri kabul edilmemiştir. Mustafa Kemal hiç toplanmamaktansa İstanbul’da da olsa 

toplanması iyidir diyerek Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanmasını kabul etmiştir. Ayrıca 

isyancılar olarak nitelendirilen milli mücadelecilerin, Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti’nce 

muhatap kabul edilmesi, Temsil Heyeti’nin varlığının meşrulaşması açısından önemlidir.  

8. Komutanların Sivas’ta Toplanmaları ve Aldıkları Kararlar (16-29 kasım 1919) 

Amasya Görüşmeleri sonunda Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanması kararı alınınca 

milli mücadele yanlısı komutanlar Sivas’ta toplanarak bundan sonra uygulayacakları tutumları 

belirlemişler ve bazı kararlar almışlardır. Bu kararlar şunlardır: 
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 Meclisin İstanbul’da toplanacak olması nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda 

mebuslar önceden bilgilendirileceklerdir. 

 Mecliste milli teşkilatın programını savunacak bir grup kurulacaktır. 

 Milli teşkilatın yurt geneline yaygınlaştırılması için gayret gösterilecektir. 

 Meclis güvenli bir ortamda çalışıncaya kadar Temsil heyeti varlığını devam ettirecektir. 

 Paris Barış Konferansından Türkiye ile ilgili olumsuz bir karar çıkar ve meclis bu kararı kabul 

etmek zorunda kalırsa milletin düşüncesine göre yeni bir hareket tarzı belirlenecektir.    

 

9. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919) 

İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın bir an önce toplanabilmesi için hazırlıklar hızla devam 

ederken, Mustafa Kemal Temsil Heyeti’nin çalışmalarını Ankara’da sürdürmesi için harekete 

geçmiştir. Ankara’nın ulaşım ve haberleşme imkânlarının Sivas’a göre daha elverişli olması, 

İstanbul’daki meclis çalışmaları ile Batı Cephesindeki gelişmeleri yakından takip etmeye imkân 

sağlayacaktır. Ayrıca Ankara konumu itibarıyla merkezi konumda bulunmakta olup burada Milli 

Kuvvetlerde etkindir. Kazım Karabekir Paşa merkezin Sivas’tan Ankara’ya naklini Doğu 

Anadolu’nun güvenliği açısından sakıncalı gördüğünü Mustafa Kemal Paşa’ya iletmiş fakat Mustafa 

kemal bu konuda Kazım Karabekir’in endişelerini gidermiştir. Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 tarihinde 

geldiği Ankara’da büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Bundan sonra Millî Mücadele hareketinin 

merkezi olan Ankara’da 23 Nisan 1923 Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış ve 13 Ekim 

1923 tarihinde de Ankara Türkiye’nin başkenti ilan edilmiştir.   

10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Misak-ı Milli Kararlarının 

Alınması 

        Ülke genelinde Mebusan Meclisi için yapılan seçimler tamamlanmış, Müdafaa-i Hukuk 

Grubunun desteklediği adaylar Anadolu’da seçimlerde başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Meclis-i 

Mebusan’ın üyelerinden biri de Erzurum milletvekili olarak seçilmiş olan M. Kemal’dir. M. Kemal 

İstanbul’a gitmeyi ve Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarına katılmayı düşünmemiştir. Daha önce Sivas 

Komutanlar Toplantısı’nda alınan kararlar gereğince, İstanbul’a gidecek olan milletvekilleriyle M. 

Kemal’in Ankara’da görüşerek, milletvekillerinden kendisini toplantılara katılmasa bile Meclis-i 

Mebusan’ın başkanlığına seçmelerini ayrıca milli teşkilatın şimdiye kadar kongrelerde aldığı kararları 

mecliste onaylatacak “Müdafaa-i Hukuk Grubu” adıyla bir grup oluşturmalarını istemiştir.  

Meclis toplanma aşamasındayken İngilizler ile ciddi bir problem yaşanmamıştır. Çünkü 

İngilizler 1920 yılında Türklerle kalıcı barış yapmayı düşündükleri için, hazırlayacakları anlaşmanın 

meclis tarafından onaylanarak hukuki sürecin tamamlanması beklentisi içerisindedir.  

Seçilen 168 milletvekilinden, İstanbul’a ulaşabilen 72’sinin katılımıyla 12 Ocak 1920 günü 

çalışmalarına başlayan Mecliste Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçilmediği gibi, Müdafaa-i Hukuk 
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grubu da oluşturulamamıştır. Fakat vatansever milletvekilleri Felah- Vatan (vatanın kurtuluşu) adıyla 

bir grup kurmuşlardır. Felâh-ı Vatan Grubunun meclise getirdiği, Temsil Heyeti’nin kurtuluş için ileri 

sürdüğü fikirler, grubun 22 Ocak 1920 tarihli gizli oturumunda ele alınarak son şekline 

kavuşturulduktan sonra, 28 Ocak 1920 günkü gizli oturumunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Böylece Misak-ı Millî adı verilen  belgenin Meclis-i Mebusan tarafından kabul edilmesiyle milli 

kurtuluş hareketi tam anlamıyla hukukî kimlik kazanmıştır. 

 

Misak-ı Millî metninde yer alan kararlar şunlardır: 

 Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesini imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihinde İtilâf 

Devletleri’nin işgali altında bulunan Arap çoğunluğun yaşadığı Osmanlı topraklarının geleceği, 

halkın serbestçe verecekleri oy ile belirlenmelidir. Bunun dışında, mütareke sınırları içinde 

kalan Türk ve İslâm ahalinin yaşadığı kısımlar hiçbir şekilde parçalanamaz bir bütündür. 

 Daha önce halkoyu ile anavatana katılmış olan Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) için 

gerekirse yeniden halkoyuna gidilmesini kabul ederiz. . 

 Türklerle yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya’nın durumu da, yine bölge halkının hür iradesi 

ile belirlenmelidir. 

 İstanbul ile Marmara Denizi’nin güvenliğinin tam olarak sağlanması şartıyla, boğazların dünya 

ticaret ve ulaşımına açılması konusu da, bizimle birlikte ilgili devletlerin ortaklaşa verecekleri 

karar geçerli olacaktır. 

 İtilâf Devletleri ile düşmanlarımız ve bazı ortakları arasında kararlaştırılmış olan anlaşma 

esasları çerçevesinde azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın aynı haklardan 

yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul edilecektir. 

 Milli ve İktisadi gelişmemizin gerçekleşmesi ve daha düzenli bir irade şeklinde işleri 

yürütmemizi sağlayabilmek için, her devlet gibi bizim de gelişmemizin sağlanmasında tam bir 

serbestliğe sahip olmamız, varlı ve yaşamımızın esasıdır. Bu nedenle siyasi, iktisadi, sosyal 

gelişmemize engel olacak unsurlara karşıyız. Borçlarımızın ödeme şartları da, bu esaslara ters 

düşmemelidir. 

11. İstanbul’un İşgali ve Meclis-i Mebusan’ın Dağıtılması 

Meclis-i Mebusan, Misak-ı Milli kararlarını tehlikeli olacağı düşüncesiyle bir süre Türk ve 

dünya kamuoyuna duyurmamıştır. Bu kararlar 17 Şubat 1920’de ilan edilmiştir. Meclis-i 

Mebusan’dan dan teslimiyet kararı çıkmasını beklerken, Misak-ı Millî adı altında bir nevi 

bağımsızlık beyannamesinin çıktığını gören İngilizler, bu gelişmeden doğrudan Anadolu’daki 

Milli Mücadele taraftarlarıyla arası iyi olan Ali Rıza Paşa hükümetini sorumlu tutmuşlardır. Ali 

Rıza Paşa hükümeti artan baskılar yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştır. Yeni hükümet 8 Mart 

1919 tarihinde Salih Paşa tarafından kurulmuştur. Fakat İngilizler baskılarını artırmış, 13 Kasım 
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1918’den beri fiilen işgalleri altında bulundurdukları İstanbul’u 15/16 Mart 1920 gecesi resmen 

işgal etmişlerdir. Aynı gün meclisi de basan İngilizler, ele geçirdikleri milletvekillerini Malta’ya 

sürmüşlerdir. Son Osmanlı Meclisi’nin İngiliz işgal ve baskınından kurtulabilen vekilleri 18 Mart 

1920’de meclis çalışmalarını süresiz ara verilmesi kararı almışlardır. Baskılar karşısında Salih 

Paşa hükümeti 2 Nisan 1919 tarihinde istifa etmek zorunda kalmış ve dördüncü defa Damat Ferit 

Paşa hükümeti işbaşına getirilmiştir. Padişah tarafından alınan bir karar ile Meclis-i Mebusan 11 

Nisan 1920 tarihinde resmen kapatılmış ve bir daha da toplanamamıştır. Bu nedenle bu meclis Son 

Osmanlı Mebusan Meclisi olarak anılmıştır.  

BİRİNCİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI VE 

ÇALIŞMALARI 

M. Kemal’in Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanmasının ortaya çıkaracağı sorunları 

önceden görmüş fakat bu konudaki düşünceleri dikkate alınmamıştı. İstanbul’un işgali üzerine haklı 

olduğu ortaya çıkan Mustafa Kemal bir yandan işgal üzerine alınması gereken önlemleri belirlerken 

diğer yandan Ankara’da Kurucu Meclis (Meclis-i Müessisan) toplamak için harekete geçti. Fakat 

arkadaşlarının Kurucu Meclis tabirinin kullanılmasına karşı çıkması üzerine isim konusunda ısrar 

etmeyerek aynı amaca hizmet edecek Salâhiyet-i Fevkalâdeye Haiz Meclis (Olağanüstü Yetkili Meclis)  

tabiri kullanmayı tercih etti. Mustafa Kemal’in talimatı doğrultusunda her livadan beş temsilci 

seçilerek Ankara’ya gönderilecekti. Üyelerin medeni cesarete, fikri yeteneğe, milli ve dini hasletlere 

sahip, kötü şöhret sahibi olmayan 25 yaşını doldurmuş kişiler arasından seçilmesi gerekiyordu. Ayrıca 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi mebuslarından Ankara’ya gelebilenler de meclis çalışmalarına 

katılabilecekti. 

23 Nisan 1920 tarihinde Cuma günü Ankara’ya gelen üyelerin katılımı Hacı Bayram 

Camisinde kılınan Cuma namazından sonra yapılan dualarla Büyük Millet Meclisi resmen açıldı. En 

yaşlı üye sıfatıyla Sinop milletvekili Şerif Bey’in başkanlık yaptığı ilk oturumda söz alan Mustafa 

Kemal Paşa meclisin olağanüstü yetkili ile görev yapacağını belirtti. 

24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal, Meclis Başkanı seçildi ve aynı gün sunduğu önerge 

meclis tarafından onaylandı. Bu önerge 20 Ocak 1921 tarihinde Meclis’te kabul edilen ve Yeni Türk 

Devleti’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na kadar geçici bir anayasa gibi işlev 

görmüştür. Önergede şu hususlar yer alıyordu: 

1. Hükümet kurmak zorunludur 

2. Geçici olarak hükümet başkanı tanımak ve ona padişah vekili demek doğru değildir 

3. Mecliste toplanan iradeyi fiiliyatta milletin mukadderatına egemen kılmak esastır 

4. Meclisin üstünde başka bir beşeri güç yoktur 

5. Meclis yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır 
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6. Meclisten seçilecek vekiller heyeti hükümet işlerini yürütür. Meclis Başkanı vekiller heyetinin 

de başkanıdır. 

Not: Padişah ve Halife baskıdan kurtulduktan sonra Meclisin yapacağı yasaya uygun 

durumunu alır.  

 Birinci TBMM açıldıktan sonra 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu 

(vatana ihanet edenlerin cezalandırılmasına dair kanun) çıkartarak meşruiyeti (hukuki anlamda geçerli 

olduğunu) ülke geneline egemen kılmak istemiştir. Bu yasaya göre Meclis’in varlığını sözlü, yazılı ya 

da fiilî olarak inkâr edenler ve Meclis’e karşı gelenler vatana ihanet suçu ile yargılanacaklardır. 30 

Nisan 1920 tarihinde de Avrupa Devletleri Dışişleri Bakanlıklarına Meclis’in kuruluşu bildirilmiş, 

Türk Milleti adına tek yetkili kuruluşun Büyük Millet Meclisi olduğu belirtilerek, Meclis’in 

onaylamadığı hiçbir belgenin geçerli olmadığı vurgulanmıştır.  

Birinci TBMM’nin Özellikleri 

 Olağanüstü yetkili ve kurucu meclis niteliğine sahiptir. Bir yandan vatanın bütünlüğü ve 

milletin bağımsızlığını temin etmiş, diğer yandan yeni Türkiye Devleti’nin kuruluşunu 

gerçekleştirmiştir. 

 Yasama ve yürütme yetkisini kendisinde toplamış, bu yönü ile kuvvetler birliği ilkesini esas 

almıştır. 

 Hükümet üyeleri meclis içinden seçilmiş, meclis başkanı aynı zamanda hükümetin doğal 

başkanı kabul edilmiştir. Bu nedenle hükümet sistemi Meclis Hükümeti sistemidir. 

 Milletvekilleri vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı gayesini yemin için toplanmış olan 

farklı siyasi düşünce ve dünya görüşüne sahip vatansever ve idealist insanlardan oluşmuştur. 

Bu nedenle millî, idealist ve demokratik bir meclistir. 

 Meclis’te çalışmalar zor şartlarda ve büyük fedakârlıklar gösterilerek sürdürülebilmiştir. 

Düşman kuvvetleri Ankara yakınlarına geldiği halde meclis çalışmalarını aralıksız 

sürdürmüştür. Bu nedenle kahraman bir meclistir. 

 Birinci Mecliste farlı meslek gruplarına mensup milletvekilleri görev yapmıştır. Yetişmiş insan 

gücü sıkıntısı nedeniyle hem askerlik mesleği hem de milletvekilliği görevleri birlikte 

yürütülmüştür. 

 Mecliste siyasi partiler yoktur. Fakat ortaya çıkan farklı görüşler gruplar halinde 

örgütlenmişlerdir. Bu gruplar içerisinde en önemlisi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 

oluşturduğu Müdafaa-i Hukuk Grubu’dur. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına muhalif olanlarda 

aynı isimle bir gurup kurunca iki grubu birbirinden ayırmak için Mustafa Kemal ve 

arkadaşlarının oluşturduğu Müdafaa-i Hukuk Grubu Birinci Grup, diğeri İkinci Grup olarak 

anılmıştır. Birinci Grup iktidarı, İkinci Grup ise muhalefeti temsil etmektedir. Bunların dışında 

Tesanüt, İstiklal, Islahat vb gruplarda mecliste yer almıştır.   
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İcra Vekilleri Heyeti’nin (Hükümetin) Kurulması  

Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920 tarihinde kabul edilen önergesine göre Meclisten seçilecek 

bir vekiller heyetinin hükümet işlerini yürütmesi kabul edilmiş ve buna uygun olarak 2 Mayıs 1920 

tarihinde kabul edilen yasa ile meclis üyeleri arasında 11 kişiden oluşan İcra Vekilleri heyeti 

oluşturulmuştur. Heyetin doğal başkanı aynı zamanda Meclis Başkanı olan Mustafa Kemal’dir. 

Vekiller Heyeti’nin göreve başlaması ile Temsil Heyeti’nin görevi sona ermiştir.   

İlk vekiller heyeti (Bakanlar) şu şekilde oluşturulmuştur:  

 İcra Vekilleri Heyeti Reisi   :  Mustafa Kemal Paşa (TBMM Reisi) 

 Şer’ iye Vekili (Din İşleri)               :  Mustafa Fehmi Efendi (Gerçeker) (Bursa) 

 Dahiliye Umuru Vekili  (İçişleri)        :  Câmi Bey (Baykut) (Aydın) 

 Adliye Vekili (Adalet)                        :  Celâleddin Ârif Bey (Erzurum) 

 Nafıa Vekili     (Bayındırlık)            :  İsmail Fazıl Paşa (Yozgat) 

 Hariciye Vekili  (Dışişleri)                 :  Bekir Sami Bey (Kunduh) (Amasya) 

 Sıhhat  ve İctima-i Muavenet Vekili (Sağlık) :  Adnan Bey (Adıvar) (İstanbul) 

 İktisat Vekili                                 :  Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) (Kastamonu 

 Müdafaa-i Milliye Vekili (Milli Savunma)  :  Fevzi Paşa (Çakmak) (Kozan) 

 Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili (Harp ) :  İsmet Bey (İnönü) (Edirne) 

 Maliye Vekili                                :  Hakkı Behiç Bey (Bayiç) (Denizli) 

 Maarif Vekili  (Eğitim)                       :  Rıza Nur Bey (Sinop) 

 

Bir savaş hükümeti olarak görev yapan ilk İcra vekilleri heyetinde hem Milli Müdafaa 

Vekaleti (Milli Savunma Bakanlığı)  hem de Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti (Harp Bakanlığı) 

yer almıştır. Savaş sonrasında 3 Mart 1924 yılında yapılan düzenleme ile Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 

Vekâleti, Genelkurmay Başkanlığına dönüştürülerek, askerlik ile siyasetin birbirinden ayrılması 

konusunda ilk adım atılmıştır. Şer’i ye Vekaleti de 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmış yerine Diyanet 

İşleri Başkanlığı kurularak laik devlet yapısı oluşturma konusunda bir adım atılmıştır.  
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İÇ İSYANLAR 

Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes antlaşmasını imzalamasından itibaren işgallerin 

başlaması ile birlikte yurt genelinde azınlıklar kurdukları cemiyetler ve oluşturdukları çeteler vasıtası 

ile yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine hız verince, halk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vasıtası ile 

bulundukları yerlerin haklarını savunmak için hareket geçmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 

Anadolu’dan başlattıkları milli mücadele hareketi ile birlikte birbirinden bağımsız yürütülen bu 

faaliyetler teşkilatlı bir yapıya kavuşturulmuştur. Nihayet Ankara’da açılan TBMM ile birlikte 

mücadelenin siyasi, askeri ve idari kadroları oluşturulmuş, halkın TBMM’ne olan güveni ve desteği de 

her geçen gün artmaya başlamıştır. Fakat daha TBMM açılmadan başlayan bazı milli mücadele karşıtı 

ayaklanmalar Meclis’in açılması ile artmış ve ancak 1921 yılında önlenebilmiştir. Ayaklamaların bir 

kısmı doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından organize edilirken bir kısmı da İtilaf devletleri ve 

İstanbul Hükümetlerinin kışkırtması sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca düzenli orduya geçiş aşamasında 

kuvvayı milliye yanlısı olan ve düzenli ordu hizmetine girmek istemeyen Çerkez Ethem ve Demirci 

Mehmet Efe TBMM’ne karşı isyan edenler arasında yer almıştır. İsyanların başlıca sebepleri şöyle 

sıralanabilir: 

 İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin kuvayı milliye hareketini padişah-halifeye karşı bir 

ayaklanma olarak gösterip, halkı bu harekete karşı kışkırtmaları ve Şeyhülislam Dürrîzâde 

Abdullah Efendi’ye yayınlattıkları fetva ile halkı Milli Mücadelecilere karşı mücadeleye 

çağırmaları. 

 Padişahın askerliği kaldırdığı propangası ile askerlik çağındakilerin asker kaçağı olması.  

 İngilizlerin bağımsızlık vaadi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı aşiretleri kışkırtması. 

 Savaş ve sonrası gelişmeler sonucu devlet otoritesinin sarsılması ve bu durumdan yararlanmak 

isteyenlerin etrafına topladıkları adamları ile eşkıyalık yapmaya başlaması. 

 Kuvayı Milliye mensuplarının ya da bazı yerel yöneticilerin halkı karşı takındıkları sert 

tutumlar. 

 Düzenli Ordu emrine girmek istemeyen Kuvayı Milliyecilerin tepkileri. 

 Rum ve Ermenilerin Anadolu’da ayrı devletler kurmak istemeleri. 

Ali Batı Ayaklanması: (1919) Midyat, Nusaybin, Ömerkan, Dirilömer çevresinde ortaya 

çıkan bu ayaklanma, İngilizlerin Osmanlı topraklarında ayrılıkçı güçleri kışkırtarak, onlar aracılığıyla 

bölgede dolaylı bir etkinlik sağlama politikasına uygun düşen tipik bir örnektir.   

Bozkır Ayaklanmaları (1919): Konya’nın Bozkır ilçesinde meydana geldiği için bu adla 

anılan ayaklanmalar, millî mücadelenin güçlenmesini ve gelişmesini geciktirici türden 

ayaklanmalardır. Halife, padişaha bağlılık ve milli harekete karşı çıkış temeline dayanmaktadır.  

Ahmet Anzavur Ayaklanması (1919-1920): Saltanat ve Hilafetin korunmasına yönelik 

Ahmet Anzavur’un önderliğinde çeşitli aralıklarla gelişen ayaklanmalar, esasen Anadolu’daki direnişi 
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kırmaya yönelen iç isyanlar arasında en önemlisi sayılabilir. Bu ayaklamalar Batı cephesinin 

oluşturulmasının ve Yunan işgalinin durdurulmasının gecikmesine sebep olmuştur. 

Düzce Ayaklanmaları (1920): Saltanat ve Hilafetin korunmasına yönelik çıkartılan bu 

isyanların çıkmasında İstanbul Hükümeti’nin milli mücadelecileri İttihatçıların devamı olarak 

göstermesi etkili olmuştur.  Çerkez Ethem birliği ve diğer Kuvayı Milliye birlikleri bölgeye yollanmış, 

Ali Fuat (Cebesoy) ile Refet (Bele) ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilmiştir ve isyan 

bastırılmıştır. 

 Kuvayı İnzibatiye Harekâtı: Dördüncü kez 5 Nisan 1920’de kabinesini kuran Damat 

Ferit’in milli mücadeleyi boğmak için başvurduğu yollardan biridir. Kuvayı İnzibatiye adı verilen bu 

yarı-resmî askeri örgütün diğer adı Hilafet Ordusudur. Kuvayı İnzibatiye’nin amacı Geyve boğazını 

alarak Eskişehir istikametinin yolunu açmaktır.  Bu kuvvetler kendilerine sonradan katılan Ahmet 

Anzavur komutası altında saldırılar gerçekleştirilmiş, her defasında geri püskürtülmüşlerdir. Hilafet 

Ordusuna millî kuvvetler tarafından son darbe 14 Haziran 1920 sabahı başlayan taarruzla vurulmuş, 

zaten yenilgiler ve askerden kaçanlar nedeniyle iyice zayıflayan birlikler tamamen etkisiz hale 

getirilmiştir. 

 Yozgat Ayaklanmaları (1920): Yozgat ve çevresinde çıkan bir dizi ayaklanma girişiminin 

gerisinde İstanbul Hükümetini destekleyen Hürriyet ve İtilaf Partisinin Yozgat İl Başkanı Çapanoğlu 

Edip ve kardeşi Celal’in çabaları yer almaktadır. Bu yörede nüfuz alanı geniş olan Çapanoğlu 

kardeşler sürekli olarak “Ankara’da toplanacak olan meclisin padişahın isteklerine ve yasalara aykırı 

olduğu” yolunda propagandalarla halkı Büyük Millet Meclisi aleyhine kışkırtmaya çalışmışlardır. 

Çerkez Ethem kuvvetleri tarafından bu ayaklanmalar bastırılmıştır.   

Milli Aşireti Olayı (1920): Özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın olumsuz propagandaları, 

para yardımı ve bir takım vaatler, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı aşiretleri Türklerden ayırarak 

bağımsız bir devlet kurma fikrine yöneltmiştir. Fransızlar, 11 Nisan 1920’de Urfa’dan 

çıkartılmalarından sonra Urfa’yı ikinci kez ele geçirme girişimleri sırasında Milli Aşireti isyan 

ettirmişlerdir. Viranşehir’i ele geçiren asiler milli kuvvetler karşısında tutunamayarak Suriye tarafına 

kaçmışlardır. 

 Cemil Çeto Olayı (1920): Garzan’da Bahtiyar Aşireti Reisi Cemil Çeto, bazı aşiret reislerini 

kendi etrafında toplayarak bölgede hükümet kurma girişimlerine başlamıştır. Cemil Çeto, bir süre 

Garzan yöresine hakim olmuşsa da 13. Kolordunun aldığı önlemler üzerine hakimiyetini yitirmiştir. 

Adamlarının çoğunu kaybeden Cemil Çeto 7 Haziran 1920’de dört oğlu ile birlikte teslim olmuştur. 

Konya Ayaklanması (1920): Bu ayaklanma da Kuvayı Milliyecileri asi ve kafir olarak gören, 

Anlaşma Devletlerine karşı milli bir direnişin mümkün olamayacağına inanan kişilerin önayak olduğu 

türdendir. Kaynağını bir yıl öncesindeki Konya Valisi Cemal Bey’in Kuvayı Milliye aleyhine 

yürüttüğü faaliyetlere bulmak mümkündür. TBMM Hükümeti ayaklanmayı bastırma görevini Albay 
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Refet’e (Bele) vermiştir. Refet Bele komutasındaki birlikler isyanı büyük ölçüde bastırmış, Demirci 

Mehmet Efe’nin de bölgeye gelmesi ile isyan tamamen bastırılmıştır.  

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması (1920): Çeşitli isyanların bastırılmasında emeği geçen 

Demirci Mehmet Efe (1885-1959) Düzenli ordu kurulması aşamasında emrindeki birliklerin 

dağıtılması gündeme gelince bu durumu kabul etmek istememiştir. Ankara ile ilişkileri gerginleşen 

Çerkez Ethem’le birleşme ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Albay Refet Bey’i acil önlem almak 

durumunda kalmıştır. Demirci Mehmet Efe’nin yakalanması için Güney cephesi Komutanlığı harekât 

başlatmış araya sokulan aracılar vasıtasıyla ikna edilen Demirci Mehmet Efe 30 Aralık 1920’de teslim 

olmuştur. Daha önceki hizmetleri karşılığında hayatı bağışlanan Mehmet Efe köyünde sakin bir hayat 

sürdürerek 1959 yılına kadar yaşamıştır. 

Çerkez Ethem ve Kardeşlerinin Ayaklanması (1920–1921): İzmir’in Yunanlılar tarafından 

işgali sonrasında kurulan yerel direnme örgütleri arasına katılan Çerkez Ethem bir kısım atlı kuvveti 

ile Salihli Cephesini kurmuştur. Daha sonra Kuvayı Seyyare adı verilen kuvvetleriyle özellikle 

Anzavur kuvvetlerinin dağıtılmasında, Düzce, Adapazarı ve Yozgat isyanlarının bastırılmasında 

önemli hizmetleri olmuştur. Ancak düzenli ordunun kurulması aşamasında kuvvetlerinin dağıtılmasını 

kabullenmeyerek, ağabeyleri Tevfik ve Reşit Beylerle birlikte Ankara Hükümetine karşı cephe alma  

noktasına gelmiştir. Ankara Hükümeti başlangıçta uzlaşma girişimlerinde bulunduğu halde bundan bir 

sonuç alınamamıştır. Ethem bir yandan milli müfrezeleri kendisi ile işbirliği yaparak hükümete karşı 

tavır almaya, diğer yandan kıta subaylarını kurmaylar aleyhine kışkırtmaya çalışmıştır. Yaklaşık 4650 

kişilik bir kuvvete sahip olan Çerkez Ethem üzerine düzenlenen saldırı üzerine Kütahya’dan Gediz’e 

çekilmek zorunda kalmıştır. I. İnönü zaferinden sonra düzenli ordunun tekrar kendisine yönelmesi 

üzerine Yunanlılara sığınmıştır.  

Koçkiri Ayaklanması (1921): Merkezi Zara olmak üzere 10 kaza ve 135 köyü kapsayan bir 

bölgede yaşayan Koçkiri aşiretinin başlattığı bu ayaklanma yaklaşık iki ay sürmüş ve Sivas, Erzincan 

ve Tunceli yöresini etkisi altına almıştır. Milli kuvvetler tarafından ayaklanma tamamen etkisiz hale 

getirilmiştir.   

Pontus Harekâtı (1919–1923):  Batum’dan İnebolu’ya kadar olan sahada bir Pontus Rum 

Devleti kurarak, bunu Yunanistan’a ilhak etmek isteyen Rum çeteleri silahlanarak Müslümanlara karşı 

Samsun, Amasya ve Tokat çevresinde saldırmaya başlamışlardır. Bu durum karşısında ciddi 

tedbirlerin alınması zorunlu olmuştur. İlk önlem olarak Aralık 1920’de Merkez Ordusu oluşturulmaya 

başlanmış ve civardaki birlikler bu orduya bağlanmıştır. Merkez Ordusunun yeterince güçlenmesiyle 

başlayan mücadele 6 Şubat 1923’e kadar sürmüştür.   

1919 yılında başlayan 1920 yılında artarak devam eden ve ancak 1921 yılında kontrol altına 

alınabilen ayaklanmalar sırasında düşmana karşı verilecek mücadele gecikmiş, insan gücümüz ve 

kaynaklarımız gereksiz yere tüketilmiştir. TBMM’nin otoritesinin sağlanması konusunda bu 
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ayaklanmalar büyük engel teşkil etmişlerdir. Fakat sonuçta ayaklanmalar bastırılıp, TBMM otoritesi 

yurt genelinde egemen kılınmıştır.  

Ayaklanmalara Karşı Alınan Önlemler: 

 İstanbul Hükümeti tarafından yayınlatılan ve halka dağıtılan milli mücadele karşıtı fetvaya 

karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve Anadolu müftüleri karşı fetva yayınlayarak halkı 

mücadeleye destek vermeye çağırmıştır 

 İç isyanlar kuvvet kullanılarak bastırılmıştır 

 29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılarak isyan edenler ve destekleyenler 

yargılanıp cezalandırılmıştır. 

 Asker kaçakları ile mücadele etmek üzere 11 Eylül 1920’de Firariler Hakkında Kanun kabul 

edilmiş ve İstiklal Mahkemeleri kurularak asker kaçakları ve asilerle mücadele edilmiştir.  

 Kuvayı Milliye kaldırılarak, düzenli ordu kurulmuş, otorite boşluğu ortadan kaldırılmıştır.  

 

SEVR ANTLAŞMASI 

I.Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda 

aralarında bir takım gizli antlaşmalar yapmışlardı. Mondros  Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri 

bir yanda gizli antlaşmalar doğrultusunda işgallerini  sürdürürken, bir yandan da dünyayı yeniden 

şekillendirmek üzere aralarında müzakereler düzenlemişlerdir. Bu görüşmelerden ilki 18 Ocak 

1919’da yapılan Paris Barış Konferansıdır. Bu konferansın gerçek yönlendiricileri A.B.D. İngiltere, 

Fransa ve İtalya’dır. Gerek Osmanlı topraklarını şekillendirme, gerekse gizli paylaşım projeleri 

üzerinde önceden aralarında görüş birliği oluşturulmuş olan dört büyükler, savaştan sonra ortaya çıkan 

yeni durumlar yüzünden anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Anlaşmazlık daha ziyade I. Dünya Savaşı dışında 

kalan Rusya’ya verilen topraklarının geleceğinin belirlenmesi, İzmir’e çıkarılması kararlaştırılmış olan 

İtalyanların yerine, Yunanlıların çıkarılmasının daha uygun görülmesi  ve Wilson’un ortaya attığı 

prensipler doğrultusunda hareket edilmesi halinde Türk topraklarının paylaşılması değil, Türk 

sınırlarının milliyet esasına göre yeniden belirlenmesi gerektiği konularından çıkmıştır. Bu görüş 

ayrılıkları yüzünden ABD görüşmelerden çekilmiştir. 

Osmanlı Devleti ile yapılacak barış şartlarının belirlenmesi konusunda Paris Barış 

Görüşmeleri’nden sonuç alınamaması, İngilizleri İtilaf Devletlerini konuyu görüşmek üzere Londra’da 

yeniden bir araya getirmeye itmiştir. 12 Şubat 1920’de yapılan görüşmelerden de bir sonuç 

alınamamıştır.18 Nisan 1920’de San Remo’da bir araya gelme kararı alan İtilaf Devletleri, burada 

Osmanlı Devletine kabul ettirecekleri antlaşmanın esaslarını belirlemişlerdir. Bu kararları Türk 

tarafına bildirmek üzere Türk Barış Heyetini 22 Nisan’da Fransa’ya davet etmişlerdir. Türk tarafı 

adına görüşmelere katılan Tevfik Paşa İtilaf Devletleri tarafından kendilerine sunulan şartların 

bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyeceğini İstanbul’a bildirmiştir. Böylece Tevfik Paşa 
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başkanlığındaki heyet bir şey yapamadan geri dönmüştür. Daha sonra Damat Ferit Paşa, heyet başkanı 

olarak kendisi Fransa’ya gidip, İngiltere ve ortakları nezdinde  barış şartlarını  hafifletmeye çalışmışsa 

da bir sonuç alınamamıştır.  

İtilaf Devleri Türklere 27 Temmuz tarihine kadar süre tanırken, antlaşmanın imzalanması için 

baskı yapmak amacıyla da, Yunan kuvvetlerine Batı Anadolu’da yeniden hareket emri vermişlerdir. 22 

Haziran 1920’de saldırıya geçen Yunan kuvvetleri Salihli, Akhisar, Alaşehir, Balıkesir, Bandırma, 

İznik ve Bursa’yı işgal etmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin eski başkenti olan Bursa’nın işgali üzerine 

TBMM kürsünün üstü siyah bir örtü ile örtülmüş ve işgal sona erene kadar örtü kaldırılmamıştır.  

Hükümet, İtilaf devletlerinin barış şartlarında değişiklik yapmayacağını anlayınca, 20 

Temmuz’da antlaşmanın imzalanması yönünde tavsiye kararı almıştır. Konu 22 Temmuz 1920’de 

Saltanat Şurasında görüşülmüş ve Topçu Feriki Rıza Paşa dışında toplantıya katılan diğer üyeler 

antlaşmanın imzalanmasına onay vermişlerdir. 10 Ağustos 1920’de Paris yakınlarındaki Sevr 

kasabasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imza edilmiştir. Osmanlı 

Devleti I. Dünya Savaşındaki yenilgisinden ötürü Sevr Antlaşmasıyla çok ağır bir biçimde 

cezalandırılmıştır.  

Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girebilmesi için, Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 

onaylanması gerekmekteydi. Fakat Mebusan Meclisi dağılmış, Türk milletinin gerçek temsilcisi 

TBMM kendisinin onaylamadığı hiçbir belgenin geçerli olmadığını ilan etmişti. Misak-ı Milli 

parolasıyla hareket eden TBMM Hükümeti, 19 Ağustos 1920’de aldığı bir kararla bu antlaşmayı 

onaylayan tüm Osmanlı devlet adamlarını vatan haini ilan etmiş ve vatandaşlık haklarından yoksun 

kılmıştır. Sevr Antlaşması ölü doğan bir antlaşma olarak kâğıt üzerinde kalmıştır.  

      Sevr anlaşmasının önemli bazı maddeleri şunlardır: 

1. İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak, fakat azınlıkların haklarının 

korunmaması halinde şehir Türklerin elinden alınacaktır. 

2. Boğazlar bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş ortamında bile tüm devletlerin gemilerine 

açık tutulacak, Boğazlar bölgesindeki Osmanlı jandarması işgal güçlerine bağlı kalacaktır. 

3. Suriye, Fransa’ya bırakılacak, sınır, Mardin-Urfa-Antep hattını takip ederek Cebelibereket’in 

kuzeyinden geçecektir. 

4. İzmir ve Ege bölgesinin önemli bir kısmı, Doğu Trakya Yunanistan’a bırakılmaktadır. 

5. Arabistan ve Irak İngiltere’ye bırakılmaktadır. 

6. Doğu illerinin bir bölümünde (Van, Erzurum, Bitlis ve Trabzon) havalisi bir Ermeni Devleti 

kurulmasına izin verilmektedir.  

7. Mecburi askerlik hizmeti kaldırılarak Osmanlı devletinin elinde elli bin kişilik bir ordu 

bulundurulmasına izin verilecektir. 

8. Kapitülasyonlardan tüm ülkeler yararlanabileceklerdir. 



Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Uzaktan 
Eğitim Ders Notları 

 

21 
 

9. Devletin mali işleri İngiliz, Fransız, İtalyan ve bir Osmanlı temsilcisinden oluşan bir 

komisyona bırakılmakta olup Osmanlı bütçesi üzerindeki son söz hakkı bu komisyona ait 

olmaktadır. 

10. Azınlıkların sosyal siyasi ve kültürel hakları genişletilmektedir. Osmanlı devletinin azınlıklara 

karışma hakkı elinden alınmaktadır. 

   

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ASKERİ VE SİYASİ GELİŞMELER 

Milli Mücadelenin askeri yönü iki safhada gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki mütareken hemen 

sonra ortaya çıkan Kuvayı Milliye hareketidir. Milli güçler, milli kuvvetler anlamına gelen bu Kuvayı 

milliye teşkilatı Anadolu’da başlayan işgaller üzerine halkın silahlanıp, teşkilatlanarak düşmana karşı 

mücadele etmek üzere oluşturduğu düzensiz birliklerdir. Milli mücadeleye destek veren herkes bu 

dönemde Kuvayı Milliyeci olarak anılmıştır. Kuvayı milliye milli duygularla halkın her kesiminden 

katılımın olduğu ve memleketi düşmandan koruma arzusu taşıyan bir oluşumdur. 

İkinci aşamada Kuvayı  Milliyenin yerine düzenli ordular kurularak mücadele yürütülmüş ve 

kesin zafer kazanılmıştır. Doğu, Güney ve Batı Cephesi olmak üzere üç cephede yürütülen 

mücadelelerde mücadele eden kuvvetler ve düşman kuvvetleri şu şekildedir: 

Cephe Kuvvetler Düşmanlar 

Doğu Cephesi 
Kazım Karabekir İdaresindeki 15. Kolordu  

(Doğu Cephesi Kumandanlığı) 
Ermeniler 

Güney Cephesi Kuvayı Milliye Birlikleri Fransızlar 

Batı Cephesi Kuvvayı Milliye- Yeni Kurulan Düzenli Ordu Yunanlılar 

 

1. Doğu Anadolu Cephesi :  

Ermenilere karşı Kazım Karabekir idaresindeki 15. Kolordu (Doğu Cephesi Kumandanlığı) ile 

mücadele edilmiş ve 3 Aralık 1920’de Ermenistan ile imzalanan Gümrü Antlaşması ile cephe 

kapanmıştır. 

Rusya’da çıkan 1917 Bolşevik İhtilâli, Doğu Anadolu’daki Rus kuvvetlerinin çözülmesine yol 

açmıştı. 3 Mart 1918 tarihinde Brest Litovsk Antlaşması ile Rusya Birinci Dünya Savaşı’ndan 

çekilirken, 1878 Berlin Antlaşması ile savaş tazminatı olarak Rusya’ya bırakılmış olan Elviye-i Selase 

(Kars, Ardahan. Batum) halk oylaması sonucu Osmanlı topraklarına katıldı. Fakat 30 Ekim 1918 

Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca birliklerimiz 1914 yılı sınırlarına geri çekilmek zorunda kalınca 

bu üç vilayetten savunmasız kaldı. Yakup Şevki Paşa’nın gayretleri ile bölgede Kars İslam şurası 

oluşturulup, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti (Güneybatı Kafkas Hükümeti) kurularak bölge Türklerin 
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elinde tutulmaya çalışıldıysa da İngilizler buraları işgal edip Kars Ardahan çevresini Ermenilere 

bıraktı.  

XV. Kolordu komutanlığına tayin olunan Kâzım Karabekir, öncelikle bölgenin müdafaası için 

bazı tedbirleri aldıktan sonra TBMM Hükümeti’ne müracaat ederek Ermeniler üzerine harekât için 

emir verilmesini istedi. 20 Eylül’de TBMM Hükümeti’nden harekât için izin alarak 28 Eylül’de bütün 

cephelerde taarruza geçen Karabekir Paşa, 29 Eylül’de Sarıkamış’a girdi. Türk ordusu 28 Ekim’de 

Kars harekâtına başladı. 30 Ekim’de Türk kuvvetleri Kars’ı tekrar anavatan topraklarına kattıktan 

sonra süratle Gümrü üzerine yürüyerek 6 Kasım’da Gümrü’yü de ele geçirdi. Nihayet 2/3 Aralık 1920 

tarihinde büyük Ermenistan hülyasını sona erdiren ve Kars, Ardahan ve Tuzluca (Kulp) illerini 

sınırlarımıza katan Gümrü Antlaşması imzalandı. Ancak imzadan bir gün sonra Bolşevikler 

Ermenistan’a girdiler. Yeni idare bu antlaşmayı kabul etmedi. Doğu cephesinde silahlı mücadeleyi 

sona erdiren ve TBMM kuvvetlerinin kazandıkları ilk askeri başarıdan sonra elde edilen ilk siyasi 

zafer olan Gümrü antlaşması daha sonraki bu Türk-Rus antlaşmalarına temel oldu.  Batı cephesinde 

Yunanlılara karşı kazanılan I. İnönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile yapılan 16 Mart 1921 tarihli 

Moskova ve Sakarya zaferinden sonra imzalanan 13 Ekim 1921 tarihli Kars antlaşmalarıyla Doğu 

sınırı kesinlik kazandı.  

2. Güney Anadolu Cephesi  

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İngilizler 3 Kasım 1918’de Musul’u, 

9 Kasım’da İskenderun’u ve 2 Aralıkta Kilis’i işgal ettikten sonra 1919 yılında Antep, Maraş ve 

Urfa’yı ele geçirdiler. Fransızlar ise Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal etmişlerdi. Ancak 15 Eylül 

1919 yılında İngilizler ve Fransızlar aralarında anlaşma yaparak Ortadoğu’yu yeniden paylaştılar. 

Buna göre Suriye ve Lübnan Fransız mandasına bırakılırken Irak ve Filistin İngiliz himayesi altına 

girdi. Bunun üzerine İngilizler daha önce işgal ettikleri Antep, Maraş ve Urfa’dan çekilirken yerlerine 

Fransız kuvvetleri geldi. Fransızlar Ermenilerle işbirliği yaparak, Ermeni çetelerinin katliamlarına göz 

yumdular. Fransız ve Ermeni çetelerine karşı ilk direniş 19 Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’a bağlı 

Karakese Köyü’nde ortaya çıkmış ve özellikle Sivas Kongresi’nden sonra çeşitli rütbelerdeki subaylar, 

Kuva-yı Milliye hareketlerini sivil kıyafet ve takma adlarıyla organize etmişlerdir. 5 Ağustos 1920’de 

bu cephede direnişi organize etmek üzere toplanan Pozantı Kongresine Meclis Başkanı Mustafa 

Kemal ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa’da katılarak bölge halkının direnişine Meclis ve 

hükümetin desteklerini ifade etmişlerdir.  Bu cephedeki mücadeleler 20 Ekim 1921’de Fransa ile 

imzalanan Ankara Antlaşması ile sona ermiştir.  

a) Maraş’ın Kurtuluşu  

Şehirdeki Fransızlar’ın sayısı arttıkça yerli Ermeniler’in de kötülükleri artmıştı. 1919 Ekim ayı 

içinde evine gitmekte olan bir kadına yapılan saldırı Maraş’ta ilk silahın patlamasına sebep oldu. Sütçü 

İmam olarak bilinen bir vatanperver duruma dayanamayarak silahını çekip bir Fransız askerini 
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öldürmüş birini de yaralamıştır. Olayı müteakip Sütçü İmam dağa çıkmıştı. 1919 Kasımının bir Cuma 

günü Maraş’a yeni gelen Fransız komutanının Ermeni mebus Hırlakyan Agop’un evinde verilen 

ziyafet sırasında kur yaptığı bir Ermeni kızının arzusuna uyarak, Maraş kalesindeki Türk bayrağını 

indirtmesinden sonra Avukat Kısakürek Mehmet Ali Bey sert bir bildiri yayınladı. Cuma namazına 

gelenler ise imamın “kalesinde bayrağı dalgalanmayan esir bir ülkede Cuma namazı kılınmaz” 

demesi üzerine camiden çıkan Maraşlılar Türk bayrağını tekrar kaleye çektiler. 20 Ocak 1920 

tarihinde Öğretmen Hâfız Veliyeddin Efendi ile din bilgini Mustafa Efendi şehit edilmeleri Maraş 

savunmasını gittikçe şiddetlendirdi. 10 Şubat’tan itibaren Maraşlı kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-

ihtiyar ellerine ne geçirebildilerse mücadeleye bütün güçleriyle katıldılar. Askerî birliklerin 

yetişmesine fırsat kalmadan, Fransızlar bu şahlanmış millet karşısında 11 Şubattan itibaren şehri top 

ateşine tutarak terk etmeye başladılar. 12 Şubatta tamamen şehir Türklerin eline geçti. 13 Şubat 1920 

tarihinde Mustafa Kemal bir bildiri yayınlayarak Maraş’ın kurtuluşunu her tarafa duyurdu.  

b) Urfa’nın Kurtuluşu  

Urfa’daki Kuvay-ı Milliye hareketi diğer bölgelere nazaran daha ileri idi. Bölge jandarma 

komutanlığına atanan Ali Saip Bey (Ursavaş) kısa zamanda Kuvay-ı Milliye hareketini 

teşkilâtlandırmış “Namık” takma adıyla millî mücadeleyi yönetiyordu. Bölgedeki teşkilâtlarla gerekli 

teması kurduktan sonra Urfa’daki Fransız komutanına kesin uyarı veren Ali Saip Bey, 24 saat içinde 

Fransızların şehri terk etmesini istedi. Bu isteğin yerine getirilmemesi üzerine 8 Şubat 1919 tarihinde 

şehre giren Ali Saip Bey, halkı silahlandırarak şehirdeki Fransız-Ermeni kuvvetlerine karşı mücadeleyi 

başlattı.  8 Nisan 1920 tarihinde şehri terk edip gitmeyi kabul eden Fransız kuvvetleri 10/11 Nisan 

1920 tarihine kadar bölgeden çekildiler. Bu tarihten sonra şehre tekrar Türk kuvvetleri hâkim oldu.  

c) Antep Savunması  

Fransızlar bölgeye geldikten sonra bir Ermeni fırkası oluşturdular. Ayrıca Ermenilerden polis 

ve jandarma kuvveti kuruldu. Bu arada Türk polis ve jandarması ise Fransız komutanların emrine 

verildi. Fransız işgal kuvvetlerinin onur kırıcı davranışları karşısında Antepliler “Cemiyet-i İslâmiye” 

adından bir cemiyet kurmuşlardı. Akyol Camii’ndeki Türk bayrağının indirilmesi, çarşafını yırtmak 

isteyen bir Türk kadının karşı koyması karşısında müdahale etmek isteyen bir Fransız askerinin,  

kadının 12 yaşındaki çocuğunu süngüleyerek şehit etmesi, Antep’teki direnme hareketinin 

başlamasına sebep oldu. Daha sonra şehirde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 

şubesi açılarak şehir 27 müdafaa bölgesine ayrıldı. Fransızlar Kilis’teki Fransız birliğinden yardım 

istemek zorunda kaldılar. Mülayim Said (Şahin takma adıyla), Kilis-Antep arasındaki telgraf hatlarını 

kesip, köprüleri tahrip ederek Antep-Kilis arasındaki Fransız hareketini engellemeye çalıştı. 7 Şubat 

1920 tarihinde Kızılburun mevkiinde bir Fransız birliğini bozan Şahin Bey, 24 Mart tarihinde takviyeli 

Fransız birliği karşısında kahramanca çarpışarak şehit oldu. 30 Temmuz tarihinde düşmana yapılan ani 

bir baskınla savaş gittikçe şiddetlendi. Nizip’te toplanan Kuvayı Milliye birlikleri,  genel taarruz kararı 
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almışlar, hareketi Mıntıka Komutanı Kurmay Yarbay İrfan Bey’in yürütmesini kararlaştırmışlardı. Bu 

kuvvetler şehre sızdıkları gibi dışarıdan da Fransız kuvvetlerini kuşatmaya çalışıyorlardı. İki taraftan 

Türk taarruzu karşısında kalan Fransızlar 21 Ağustos 1920 tarihinde tekrar takviye kuvvetler istemek 

zorunda kaldılar. Ankara Hükümeti de Antepliler’in yardımına Antep mebusları Abdurrahman Lami 

Efendi ile Ali (Kılıç Ali) ve Şebinkarahisar Mebusu Memduh Bey’i gönderdi. Fransızların teslim 

çağrısına uymayan Antepliler, 6/7 Şubat 1921 tarihinde kesin bir çıkış hareketi yapmaya karar 

vermişlerdi. Şiddetli çarpışmalardan sonra Kuvay-ı Milliye komutanı Özdemir Bey 400 kadar kuvveti 

ile çemberi yararak kuşatmadan kurtuldu ise de Fransızlar tekrar kontrol sağlamayı başardılar. Açlık, 

susuzluk, mühimmatsızlık nedeniyle daha fazla direnemeyen şehir 8 Şubat 1921 tarihinde teslim 

olmak zorunda kaldı. Aynı gün Meclis’teki görüşmelerden sonra Antep’e “Gazi” unvanı verildi. 

Fransız işgali, 20 Ekim 1921 tarihindeki Ankara Antlaşmasına devam etti. 25 Aralık 1921 tarihinde 

Fransızlar şehri terk ettiler. 1922 Ocak ayından itibaren Türk kuvvetleri tekrar şehre girdiler.  

d) Adana Savunması: 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 

Adana Fransızlar tarafından işgal edildi ve arkasından şehre Ermeni akını başladı. Şehirde Türk 

bayrağı indirilerek yerine Fransız ve Ermeni bayrakları çekildi. Ayrıca polis müdürlüğüne bir Ermeni 

getirildi.  İşgalle birlikte şehirde asayişin iyice bozulması üzerine halk, Toros Dağları’nın eteklerine 

çekildi. Mersin, Tarsus ve İslâhiye bölgelerinde Milli Kuvvetler oluşturan halk, Fransızlara karşı 

mücadeleye etmeye başladı. Toroslardan gelen saldırıları durdurmak isteyen Fransızlar Binbaşı Menil 

komutasında bir tabur asker gönderdi. Ancak Menil milli kuvvetlerin saldırısı karşında Pozantı’da 

kapalı kaldı. Kendisine yardıma gelen kuvvetlerde başarılı olamayınca yarma harekâtına girişti. Ancak 

yolunu kaybetti. Panzinçukuru köyünden kendilerine çıkış yolunu göstermek üzere Hatice isimli bir 

kadın ile Kumcu Veli isimli bir köylüyü silah zoru ile yanlarına aldı. Hatice kurtulup, köylülere 

durumu haber verdi, Kumcu Veli ise Fransızları çıkış yerine Sünedir Boğazına götürdü. Burada 

köylüler tarafından pusuya düşürülen Fransız kuvvetleri esir edildi. Fakat köylüler kendilerine iyi 

davranarak yiyecek ve içecek ikram ettiler. Bölgedeki mücadeleler 20 Ekim 1921’de Fransa ile 

yapılan Ankara Antlaşmasına kadar devam etti. 5 Ocak 1922’de antlaşma şartlarına göre Fransızlar 

Adana ve çevresini boşalttılar.  

3. Batı Anadolu Cephesi 

Kuvayı Milliye Döneminde Yürütülen Mücadeleler: 

 İzmir’in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgali üzerine ilk direniş Urla’da 

bulunan Rumların çevredeki Türk köylerine saldırması üzerine başlamıştır. Burada bulunan 173. Türk 

Alayı ve yörede bulunan sivil halkın başlattığı mücadele Yunan kuvvetleri tarafından kanlı bir biçimde 

bastırılmıştır.  

Yunanlıların kendileri için belirlenen sınırları (İzmir sancağı ve Ayvalık sınırı) aşıp, Manisa 

ve Aydın’ı işgal etmeleri üzerine Ayvalık’ta bulunan 172. Alay Komutanı Ali Çetinkaya bu bölgede 
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ikinci direniş hareketini başlatmıştır. Balıkesir çevresinde bulunan 61. Tümen komutanı Kazım Özalp 

ile 17. Kolordu Komutanı Bekir Sami Bey, Milli Kuvvetleri teşkilatlandırmak için büyük çaba sarf 

etmişlerdir. Yüzbaşı Tahir Bey, Ödemişte Kuvayı Milliye Teşkilatı kurmuştur. İzmir’in işgalinden 

sonra Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi öncülüğünde Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyeti 

kurularak, Denizli Heyet-i Milliyesi oluşturulmuş ve gönüllü kaydına başlanmıştır. Milli Kuvvetler 

tarafından düzenlenen bir baskınla Aydın kurtarılmışsa da Yunan kuvvetleri şehri 3 Temmuzda tekrar 

işgal etmişlerdir.  

Batı Anadolu’da asker, eşraf (yörenin ileri gelenleri) dayanışması ile Kuvayı Milliye 

dediğimiz kuvvetler mücadele ederken, savaş yıllarında ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurmak 

amacıyla kanun dışı eylemlere yönelen Efe denilen kişilerde bu dönemde kuvvetleri ile birlikte Kuvayı 

Milliye’nin yanında yer almışlardır. Çerkes Ethem, Demirci Mehmed Efe, Yörük Ali Efe gibi isimler 

Batı Anadolu Bölgesinde yürütülen direnişlerde büyük yararlılıklar göstermişlerdir. 

Düzenli Ordu Kurulması 

 
 Başlangıçta işgallere karşı koyarak düşmanın ilerlemesine engel olmaya çalışan ve Türk 

ordusuna zaman kazandıran Kuvayı Milliye Birlikleri, askeri eğitimleri olmayan kişilerden oluştukları 

ve ağır silahlara sahip olmadıkları için yeterince başarılı olamamıştır. Bu birliklerin başında bulunan 

Efelerin başlarına buyruk hareketleri aynı zamanda TBMM’nin açılmasından sonra Meclis’in 

otoritesine ve saygınlığına zarar vermeye başlamıştır. Halktan zorla para, yiyecek, asker toplamaları 

mücadeleye halkın desteğini de olumsuz etkilemektedir. Sivas Kongresi sırasında bu kuvvetlerin 

düzene sokulması için Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Kuvayı Milliye Komutanlığına atanmıştır. Cephenin 

güney bölümü ise Refet Paşa’nın komutasına bırakıldı. Fakat bu önlemlere rağmen Yunanlıların San- 

Remo konferansında alınan kararları Türklere kabul ettirmek amacıyla 22 Haziran 1920 tarihinde 

başlattıkları saldırı durdurulamadı. Yunanlılar Bursa’yı ele geçirdi.  

Daha sonra Ali Fuat Paşa ve Çerkes Ethem kuvvetleri Gediz’de bulunan Yunan kuvvetleri 

üzerine bir taarruz gerçekleştirdiler. Fakat bu taarruzda da istenilen sonuç elde edilemedi. Bu 

başarısızlık anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye birliklerini 

suçlarken, Çerkes Ethem sorumluluğu Ali Fuat Paşa’ya yıkmaya çalıştı.  

Bu yaşanan olaylar Kuvayı Milliyenin tek bir merkezden yönetilmesinin gerekli olduğunu 

gösterdi. Ali Fuat Paşa görevden alındı ve 8 Kasım 1920 tarihinde TBMM Batı Cephesini Güney ve 

Batı cephesi olarak ikiye böldü. Güney Cephesi Kumandanlığına Refet Paşa, Batı Cephesi 

Kumandanlığına da İsmet Paşa getirildi. Bu düzenlemeler Kuvayı Seyyare Komutanı Çerkes Ethem’in 

hoşuna gitmese de Kuvayı Milliye’den düzenli orduya geçiş gerçekleştirildi. Çerkes Ethem ve Demirci 

Mehmed Efe dışında pek çok Kuvayı Milliyeci düzenli ordu saflarına katıldı.  
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Kuvayı Milliye tarafından başlatılan mücadele daha sonra yeni kurulan düzenli ordu birlikleri 

ile sürdürülmüştür. Bu cephedeki mücadeleler 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes 

Antlaşması ile sona ermiştir. Düzenli ordu birliklerinin yaptıkları savaşlar şunlardır:  

a) I. İnönü Savaşı (6 Ocak-10 Ocak 1921)  

TBMM Hükümeti bir yandan iç isyanların bastırılması için büyük gayret sarf ederken diğer 

yandan düzenli ordunun kuruluşunu da tamamlamaya çalışıyordu. 18 Haziran 1920’de “Batı 

Cephesi”nin kurulması tamamlanmıştı. Ancak buna uymak istemeyen Çerkez Ethem’in isyanı 

Yunanlılar’ın ileri harekâta başlamalarına zemin hazırladı. TBMM Çerkez Ethem isyanını bastırmak 

için uğraşırken, 6 Ocak 1921 tarihinde Yunan kuvvetleri Bursa ve Uşak cephelerinden taarruza 

geçtiler. Ancak yeni kurulan ordu kendisinden kat kat üstün Yunan kuvvetlerini İnönü mevzilerinde 

durdurup geri çekilmeye mecbur etti. Bu başları iç politikada ve dış politikada önemli sonuçlar ortaya 

çıkardı. Birinci İnönü zaferinin sonuçları şöyle sıralanabilir: 

 Düzenli ordunun Batı Cephesi'ndeki ilk başarısıdır. Bu durum düzenli ordunun önemini ortaya 

koymuştur. 

 TBMM’ne ve hükümete olan güven ve destek artmış, vergi toplama ve askere alma işlemleri 

belirli bir düzen içinde uygulanabilmiştir. 

 İsmet Paşa, TBMM tarafından, albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmiştir. 

 Birinci İnönü Savaşı’nın ardından yeni Türk devletinin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye 
kabul edilmiştir. 

 TBMM 12 Mart 1921’de Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımızı milli marş 

olarak kabul etmiştir. 

 İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yeni durumu görüşmek üzere Londra 

Konferansı'nı düzenlemişler ve TBMM'yi de bu konferansa davet etmişlerdir. 

 Birinci İnönü Zaferi, yeni Türk devletinin uluslararası kamuoyundaki itibarını da arttırmıştır. 
Bunun bir sonucu olarak Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. 

 Afganistan 1 Mart 1921 tarihinde ile bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. Bu dostluk 

antlaşması, TBMM'nin Müslüman bir ülke ile yaptığı ilk antlaşma olması bakımından 

önemlidir. 

b) Londra Konferansı (21 Şubat–12 Mart 1921)  

Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nda başarısız olması üzerine, Sevr Antlaşmasını bazı 

değişiklikler ile Türk tarafına kabul ettirmek amacıyla Londra’da toplanan konferansa önce İstanbul 

Hükümeti davet edilmiş ve bu heyet içinde Ankara Hükümeti temsilcisinin de yer alması istenmiştir. 

Fakat Mustafa Kemal bu öneriyi kabul etmeyerek ayrıca davet olmadan Ankara’dan Londra’ya 

temsilci gönderilmeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine İtalya aracılığı ile TBMM Hükümeti 

konferansa davet edilmiş ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey tarafından temsil edilmiştir. Burada 

kendisine söz verilen İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa  “Söz hakkı Türk milletinin ve 

hükümetinin gerçek temsilcisi olan Bekir Sami Bey’indir” deyince, İtilaf devletlerinin iki Türk 

hükümeti arasında fikir ayrıcalığı çıkarma planları bozulmuştur. İtilaf devletleri Sevr Barış 



Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Uzaktan 
Eğitim Ders Notları 

 

27 
 

Antlaşması’nı yaptıkları ufak değişiklikler ile kabul ettirmeye çalışmış ancak Türk heyeti bu teklifi 

kabul etmemiştir.  

Bekir Sami Beyin, TBMM’nin onayı olmadan İngiltere, Fransa ve İtalya ile imzaladığı ikili 

antlaşmalar ise bağımsızlığa aykırı tavizler içerdiği için meclis tarafından kabul edilmemiş ve Bekir 

Sami Bey, Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. TBMM bu konferansa 

katılarak;  

 Varlığını itilaf devletlerine kabul ettirmiş,  

 Misak-ı Millîyi tüm dünyaya duyurma imkânı bulmuş 

 “Türkler barış istemiyor” propagandalarını boşa çıkartmıştır. 

c) Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) 

TBMM açıldıktan sonra ilk dış ilişkisini 26 Nisan 1920’de  Sovyet Rusya ile kurmuştu. 

Mustafa Kemal Paşa Sovyet Rusya ile diplomatik temas kurup bu devletin desteğini almak istiyordu. 

Fakat Ermeni meselesi ve Sovyet Rusya’nın milli mücadeleye karşı bir takım endişeleri iki ülke 

arasında bir antlaşma imzalanmasını geciktirdi. Ermeni meselesinin çözümü ve Birinci İnönü zaferinin 

kazanılması üzerine 16 Mart 1921 tarihinde iki ülke arasında dostluk anlaşması imzalandı. 

Antlaşmanın önemli hükümleri şunlardır:   

1. İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğer ülke de tanımayacaktır.(Bu madde 

ile Sovyet Rusya Sevr Antlaşmasını tanımadığını ilan etmiş oldu) 

2. Sovyetler Rusya, Misakı Milli’yi tanıyacaktır. (İlk defa bir Avrupa Devleti Misak-ı Milli’yi 

tanımış oldu) 

3. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanmış olan anlaşmalar geçersiz olacaktır. 

4. Sovyetler Hükümeti, kapitülasyonların kaldırılmış olduğunu kabul edecektir.  

5. İki devlet arasındaki ilişkileri sıklaştırmak için ekonomik, mali, kültürel bağlar kurulacaktır 

6. Sovyetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanmış 

antlaşmalara göre saptanmış olan sınırı, Batum Gürcistan'a verilmek şartıyla tanıyacaktır. 

(Misak-ı Milli’den ilk taviz verilmiştir)  

 

d) II. İnönü Savaşı (23 Mart–1 Nisan 1921)  

Londra Konferansı’nın sonuçsuz kalması üzerine Yunanlılar 23 Mart’ta Batı ve Güney 

cephelerine aynı anda saldırıya geçtiler. Güney cephesinde Dumlupınar mevzilerini ellerine geçirdiler. 

Bunun üzerine Batı Cephesi Komutanlığı buradaki kuvvetlerin Afyon batısına çekilmesini emretti. 

Batı Cephesi’ndeki Yunan kolordusu ise İnönü mevzilerine yaklaşmıştı. Savaş durumunu yakından 

izleyen Mustafa Kemal Paşa, Meclis Muhafız Taburu’nu acele olarak Batı Cephesi’ne gönderdi. 

Ayrıca Güney Cephesi Komutanlığı’na gönderdiği bir emirle 12. Kolordu’nun Afyon istikametinde 

taarruza geçmesini böylece Yunanlıların kuzeye kuvvet kaydırmalarının önlenmesini istedi. 30 
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Mart’taki bütün cephe boyunca Yunanlılar ağır kayıplar vermeye başladılar. Metristepe, Üçşehitler 

Tepesi ve Bayırtepesi mıntıkasında düşmanla göğüs göğüse mücadeleler yaşandı ve düşman geriye 

atıldıı. Afyon’daki Yunan kuvvetleri ise fazla bir ilerleme gösteremediler. 31 Mart sabahı Üçşehitler 

Tepesi’nin güneyindeki Türk birlikleri karşı taarruza geçtiler. Daha sonra Metristepe’ye taarruz 

başladı. Yunanlılar büyük kayıplar verdi. 31 Mart akşamı bütün Yunan taarruzu durdurulmuştu. 1 

Nisan’dan itibaren Yunanlılar binlerce ölü ve yaralı bırakarak geri çekilmeye başladılar. Bu arada 

büyük miktarda malzeme kaybına da uğramışlardı.  

İsmet Paşa 1 Nisan’da Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta saat 6.30 sonrada 

Metristepe'den gördüğüm durum: Gündüzbey kuzeyinde sabahtan beri direnen ve artçı olduğu sanılan 

bir düşman birliği sağ kanat grubunun saldırısı üzerine, dağınık olarak çekiliyor. Yakından 

kovalanıyor. Hamidiye yönünde karşılaşma ve çatışma yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce 

ölüleriyle doldurduğu savaş alanını silahlarımıza bırakmıştır. Diyerek zaferi müjdelemiştir.  

Mustafa Kemal’de verdiği cevapta Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Savaşlarında 

yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin bağımsızlığı ve 

varlığı, çok üstün yönetiminiz altında şerefle görevlerini yapan komutan ve silah arkadaşlarınızın 

duyarlığına ve yurtseverliğine büyük güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, Milletin 

makûs giden talihini de yendiniz, diyerek zaferin önemini ifade etmiştir. 7/8 Nisan gecesi ise Afyon 

Türk kuvvetleri tarafından geri alınmıştır. 15 Nisan’a kadar süren mücadelelerde Aslıhanlar ve 

Dumlupınar’da düşmana karşı yıpratma savaşları yapıldı.  

Sonuçları: Halkın Meclise, hükümete ve düzenli orduya olan desteği daha da arttı. İtalya 

Antalya’daki birliklerini geri çekti, Fransızlar Ankara hükümeti ile gayri resmi görüşmeler yapmaya 

başladılar.   

e) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 

Birinci ve İkinci İnönü savaşlarında istediği sonucu elde edemeyen Yunanlılar Anadolu’daki 

kuvvetlerin sayısını iki katına çıkararak 10 Temmuz 1921’de yeni bir saldırıya geçmişlerdir. 13 

Temmuzda Afyon, 17 Temmuzda Kütahya ve 19 Temmuzda da Eskişehir işgal altına girmiştir. 

Eskişehir yönüne yapılan karşı taarruz gelişemeyince, Türk kuvvetlerinin daha fazla kayba uğramamsı 

için Mustafa Kemal’in tavsiyesi ile ordunun Sakarya nehrinin gerisine çekilmesine karar verilmiştir. 

Türk ordusu 25 Temmuzdan itibaren bu yeni savunma hattında gerekli tertibatı almaya başlamıştır. 

 Yunanlıların Eskişehir-Kütahya Savaşlarında elde ettiği başarı yurt içinde ve dışında büyük 

yankılar yaratmıştır. Sorumlu arayan bazı meclis üyeleri ordunun geri çekilmesini ve ordunun 

tutumunu eleştirmişlerdir. Meclisteki muhalifler sorumlu ararken, telaşlanan bazı meclis üyeleri, 

meclisin Ankara’dan, Anadolu’nun daha güvenli bir yerine taşınmasını bile konuşmaya başlamışlardır. 

Mecliste yaşanan tartışmalar sırasında, M. Kemal Paşanın Türk ordularının başına getirilmesi 

gündeme gelmiştir. M. Kemal Paşada, “ordunun maddi ve manevi gücünü arttırmak ve en yüksek 
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seviyeye ulaştırmak için üç ay müddetle meclisin sahip olduğu yekinin kendisine verilmesi” şartıyla 

Başkomutanlığı üzerine almayı kabul etmiştir. Bazı üyelerin itirazlarına rağmen M. Kemal Paşa, 5 

Ağustos 1921’de çıkarılan bir kanunla Başkomutanlık görevine getirilmiştir. 

M. Kemal Paşa Başkomutanlığı üzerine aldıktan sonra ordunun, insan, araç, taşıt ve malzeme 

bakımından eksiklerini giderebilmesi, yiyecek ve giyecek sağlanabilmesi için bazı tedbirler almak 

ihtiyacının hissetmiştir. Bu amaçla 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye emirleri adı altında 10 emir 

çıkarmıştır. Bu emirler şunlardır: 

 Her kazada bir Tekalif-i Milliye komisyonu kurulacak, bu komisyonlar toplanan malzemenin 

orduya ulaştırılmasını sağlayacaktır. 

 Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecektir. 

 Halkın ve tüccarın elindeki, askerin ihtiyacı olan malların %40’ına bedeli sonradan ödenmek 

üzere el konacaktır. 

 Halkın ve tüccarların elindeki yiyecek maddelerinin %40’ına el koyacaktır. 

 Taşıt sahipleri ayda bir kere olmak üzere 100 km.lik mesafeye ücretsiz askeri nakliyat 

yapacaktır. 

 Ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konacaktır. 

 Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde bu komisyonlara teslim edecektir. 

 Savaş malzemesi yapabilen usta ve imalathanelerin sayıları ve kapasiteleri belirlenecektir. 

 Halkın elindeki araba ve hayvanların %20’sine el konacaktır. 

Bu emirlerin uygulanmasında bir ihmale ve usulsüzlüğe meydan vermemek için, Ankara, 

Samsun, Kastamonu, Konya ve Eskişehir’de İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Tekâlif-i Milliye 

emirlerinin eksiksiz yerine getirilmesine rağmen, Yunan kuvvetleri ile Türk kuvvetleri arasındaki 

dengesizliği ortadan kaldırmak mümkün olamamıştır. Tekâlif-i Milliye emirleri ile toplanan 

malzemelerin önemli bir kısmı 26 Ağustos 1922’de başlayacak olan Büyük Taarruz sırasında 

kullanılmıştır.  

f) Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları (23 Ağustos- 13 Eylül 1921) 

23 Ağustos’ta ileri harekâta geçen Yunan Ordusu Sakarya mevziinin güney kanadına 

yönelerek çevirme taktiği denemek istedi. Yaklaşık olarak 100 km.lik bir cephede tarihin en önemli 

meydan muharebelerinden birisi yaşandı.  Düşmanın üstün kuvvet ve silahlarla yaptığı taarruzlarda 

Sakarya mevziinde yer yer çekilmeler olmuştur. Bazı alaylar mevcutlarının büyük kısmını ve 

subaylarını kaybediyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Batı Cephesi birliklerine savaşın seyrini 

değiştiren şu meşhur tarihi emrini yayınladı: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh 

bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz...” 

Gerçekten de geri çekilmek zorunda kalan bir birlik, ilk tutunabildiği yerde duruyor, yeniden 

boğuşuyor ve mevzii savunmak çabası içinde son nefesini veriyordu. 30 Ağustos’ta savunma 
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açısından stratejik öneme sahip olan Çal Dağı kaybedilmesine rağmen Türk birlikleri inançla 

mücadeleye devam etti. Yunanlılar 5 Eylül’den itibaren taarruz üstünlüğünü kaybetmeye başladılar. 10 

Eylül’de Türk taarruzu Duatepe’ye doğru gelişmeye başlayınca Yunanlılar geri çekilmek zorunda 

kaldılar. 13 Eylül’e kadar Sakarya nehrinin doğusunda tek Yunan askeri kalmamıştır. 22 gün geceli 

gündüzlü süren Sakarya Meydan Muharebesi TBMM kuvvetlerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. 

Sakarya Zaferi’nin Askerî Sonuçları: 

 Sakarya Zaferiyle Türk ordusu Yunan ordusu kuvvetlerinin üçte birini yok etmiş ve taarruz 

üstünlüğünü sona erdirmiştir.  

 Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sonucu Türk ordusunda bozulan moraller yükselmeye 

başlamıştır.  

 Sakarya doğusu, sonra da Afyon-Eskişehir hattına kadar olan vatan parçası Yunanlılardan 

temizlenmiştir. 

 Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922) ve Başkomutanlık Muharebesi (30 Ağustos 1922) için 

gerekli olan hazırlıkların yapılmasına zaman kazandırmıştır.  

 Sakarya savaşında subaylarımızda askerlerle birlikte en ön saflarda omuz omuza mücadele 

etmiştir. Yedisi tümen komutanı olmak üzere çok sayıda subayımız şehit olmuştur. Bu 

nedenle bu savaşa subaylar savaşı da denilmiştir.  

Sakarya Zaferinin Siyasî Sonuçları 

 Sakarya Zaferi`nden kısa bir süre sonra, 13 Ekim 1921 günü Sovyetlerin aracılığıyla 

Ankara Hükümeti ile Güney Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması 

imzalanmıştır. Böylece Türkiye`nin doğu sınırı kesinlikle güvenlik altına alınmıştır.  

 Fransa, Sakarya Zaferinden sonra İtilaf devletlerinden ayrı olarak TBMM Hükümeti ile 20 

Ekim 1921’de Ankara Antlaşmasını imzalamıştır. Bu antlaşma ile Fransa tarafından 

TBMM Hükümeti ve Hatay-İskenderun dışında bugünkü güney sınırımız tanınmıştır.  

 Güney Cephesi güvenlik altına alındığından oradaki Türk birlikleri de Batı Cephesi`ne 

kaydırılmıştır.  

 Batı Anadolu`daki Yunan egemenliğini hiç bir zaman kabullenemeyen İtalyanlar ise 

Sakarya Zaferinden sonra Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde tutunamayacaklarını 

anlamışlar ve 1921 yılı sonuna kadar işgal ettikleri yerleri boşaltmışlardır.  

 Sakarya Zaferi İngiltere’yi de Ankara`yı tanımaya zorlamış ve 23 Ekim 1921 günü 

"Tutsakların Serbest Bırakılması Antlaşması" yapılmıştır. Bu anlaşma ile Malta Adası’nda 

esir tutulan Türkler ile Anadolu’da tutuklanmış olan İngiliz subaylar karşılıklı olarak 

serbest bırakılmıştır.  
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 İtilaf devletleriyle yapılan bu siyasi anlaşmalar Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesi 

sonucunu doğurmuştur. 

 1683’te Viyana önlerinde başlayan Türklerin geri çekilme süreci, Sakarya zaferi ile sona 

ermiştir.  

g) İtilaf Devletlerinin Barış Aldatmacası 

TBMM hükümeti, Sakarya zaferinden sonra, yeni bir savaşa gerek kalmadan barışı 

gerçekleştirebilmenin yollarını aramaya başlamıştır. Bu amaçla Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, 

Türkiye’nin milli davasındaki haklılığını anlatmak amacıyla İngiltere’ye gönderilmiştir. Bu arada İtilaf 

Devletleri kendi aralarında yaptıkları görüşmeler sonucu, Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaşı 

durduracak ateşkes önerisini Ankara, İstanbul ve Atina’ya ulaştırmışlardır. Bu öneride şu hususlar yer 

almaktadır:  

 Türk ve Yunan kuvvetleri arasında 10 km’lik tampon bölge oluşturulması ve tarafların 

kuvvetlerini takviye etmeyerek üç ay süre ile ateşkes ilan etmeleri.  

 Her iki tarafın kuvvetleri bu dönemde İtilaf Devletleri tarafından denetlenecektir.   

 Taraflardan birisi savaşa devam etmek isterde bunu sürenin bitimine 15 gün kala karşı 

tarafa ve İtilaf Devletleri’ne bildireceklerdir. 

Yunanlılar Sakarya yenilgisinin etkisinden kurtulamadıkları için bu teklifi hemen kabul 

etmişlerdir. TBMM hükümeti ise, prensip olarak ateşkesi kabul etmekle birlikte, teklifin taşıdığı 

şartların Yunanlılara zaman kazandıracak nitelikte olması yüzünden pek sıcak karşılamamıştır. Ankara 

kendi teklifini hazırlarken, İtilaf Devletlerinden 26 Mart 1922’de ikinci bir antlaşma teklifi gelmiştir. 

Fakat bu antlaşma teklifi de Sevr’in bazı maddelerinin değiştirilmesinden ibaret olup, Türk milletinin 

tam bağımsızlığını tanımaktan ve vatanın bütünlüğünü korumaktan uzaktır.  

İtilaf Devletlerinden önce ateşkes, sonra da barış teklifi alan TBMM hükümeti, işgal altındaki 

Türk topraklarının tamamen boşaltılması şartıyla barış görüşmelerine hemen başlayabileceği cevabını 

vermiştir. Ancak İngiliz hükümeti öncelikle bir ateşkes yapılması üzerinde diretince, Türkiye’nin 

tamamen kurtuluşunun kesin sonuçlu bir taarruzla mümkün olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

TBMM hükümeti bir yandan çok gizli olarak taarruz hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da İtilaf 

Devletleri ile diyalogu kesmemeye özen göstermiştir. Böylece hem barışa karşı olmadığını ortaya 

koymaya çalışmış, hem de barışın gerçekleşememesi durumunda yapılması düşünülen taarruzun 

hazırlıklarını gizli tutmuştur.  

h) Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan savaşı (26–30 Ağustos 1922) 

Sakarya Zaferinin kazanılmasından sonra Yunan kuvvetleri Eskişehir-Afyon hattına çekilerek, 

savunma tedbirleri alırken, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordunun eksikliklerini gidererek, 
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taarruza hazır hale getirebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bir yandan seferberlik ilan 

edilirken, diğer yandan İstanbul’daki silah depolarından kaçırılan silahlar cepheye nakledilmiştir. 

Sovyet Rusya, Fransa ve İtalya’dan silah ve mühimmat satın alınmış, Tekâlif-i Milliye emirleri ile 

halktan toplanan malzemelerle yiyecek, giyecek, vb ihtiyaçların karşılanması yoluna gidilmiştir. 

Yunanlılar ise Anadolu’da kalıcı olduklarını gösterebilmek için İtalyanların boşalttığı Söke ve 

Marmaris’i işgal etmiş, ayrıca Batı Anadolu’da yaşayan yerli Rumları silâhaltına almaya başlamıştır. 

Ankara`nın alınması ve Büyük Yunanistan idealini büyük ölçüde kaybeden Yunanistan, Manisa ve 

İzmir’i içine alan bölgede özerk bir İonya Bölgesi oluşturmak daha sonra bu bölgeyi Yunanistan’a 

ilhak edebilmek için harekete geçmiştir. Yunanlıların oluşturduğu savunma hatları bir İngiliz kurmay 

subayına göre geçilmesi güç hatlardır ve Türk ordusu bu hatları dört-beş ayda geçerde dört-beş günde 

geçtik diye mutlu olabilir.    

 Büyük gizlilik içerisinde yürütülen taarruz hazırlıkları tamamlanmış ve 26 Ağustosta 1922’de 

Türk topçusunun başlattığı saldırı ile Yunan kuvvetlerinin büyük bölümünü yok edilmiştir. İngilizlerin 

dört-beş ayda aşılamaz dediği hatlar üç-dört günde geçilmiş ve Yunan kuvvetleri Dumlupınar’da 

kuşatılarak 30 Ağustos 1922’de meydan savaşı yapmaya zorlanmıştır. Bizzat Mustafa Kemal Paşa 

tarafından yönetildiği için Başkumandanlık Meydan Muharebesi olarak anılan bu savaşta büyük 

kayıplar veren ve pek çok üst düzey komutanı esir düşen düşman kuvvetleri Uşak’a doğru kaçmaya 

başlamışlardır. 1 Eylül 1922 günü Atatürk’ün verdiği “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” 

emriyle, Türk kuvvetleri Yunan ordusunu takibe başlamış, diğer yandan Eskişehir tarafında bulunan 

Yunan kuvvetleri de burada tutunamamışlardır. 1 Eylül’de Uşak, 2 Eylül’de Eskişehir işgalden 

kurtarılmıştır. Kaçan Yunan kuvvetleri geçtikleri köyleri ateşe vererek bir yandan Türk ordusuna 

zaman kaybettirmek istiyor, diğer yandan yağma ve talanları ile mezalim yapıyordu. 9 Eylül 1922’de 

birliklerimiz İzmir’i işgalden kurtardı. 18 Eylül tarihi itibarıyla Batı Anadolu tamamen düşmandan 

temizlenmiş oldu. 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edildiği için TBMM kürsüsünün siyah bir örtü 

ile kapatıldığı Bursa’da işgalden kurtarılmış ve Meclis kürsüsündeki siyah örtü kaldırılmıştır. 

Trakya’da Milli Mücadele:  

Yunanlıların 14 Ocak 1919’da Hadımköyden Kuleliburgaz’a kadar olan demiryolu 

istasyonlarını işgal etmeleri bölgede endişe yarattı. Edirne’de bulunan Birinci Ordu Komutanı Cafer 

Tayyar Paşa, M. Kemal ile temas halindeydi. Mustafa Kemal Paşa Cafer Tayyar Paşa’dan bölgeye 

yönelik saldırıların durdurulmasını, İstanbul’un savunulmasını, Müslümanlara yönelik saldırıların 

önlenmesini ve Bulgaristan’ın tarafsızlığının sağlanmasını istedi.  

İstanbul’un işgali üzerine Cafer Tayyar Paşa, bölgede sıkıyönetim ilan edip, mücadeleye 

hazırlandı. Lüleburgaz Kongresi (31 Mart-2 Nisan 1920) ve Büyük Edirne Kongresi (9-14 Mayıs 

1920) düzenlenerek işgallere karşı silahlı mücadele kararları alındı. Fakat 20 Temmuz 1920’de 

başlayan Yunan saldırısı sonrasında Doğu Trakya işgal edildi. Türk Kolordusunun bir bölümü ve 
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Trakya Paşaeli Cemiyeti yöneticilerinden bazıları Bulgaristan’a geçmek zorunda kaldı. Buradan 

Ankara ile temas kurmaya devam ettiler. Ankara Hükümeti’nin talimatı doğrultusunda Doğu 

Trakya’da oluşturulan silahlı direniş kuvvetleri Yunanlıları burada oyalayarak, Anadolu’ya bütün 

güçleriyle yüklenmelerini önledi. 25 Temmuz 1920’de işgal altına giren Doğu Trakya 11 Ekim 

1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile silahlı mücadeleye gerek kalmadan işgalden 

kurtarıldı.     

4. Mudanya Konferansı ve Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) 

Büyük Taarruz sonrasında Türk ordusu işgal altında bulunan Trakya ve İstanbul’u kurtarmak 

için Çanakkale’ye doğru yöneldi. İstanbul Müttefik Kuvvetler Kumandanı General Harington da 26 

Eylül 1922’de Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta Boğazlar bölgesinin tarafsız 

bölge olduğunu ve Türk kuvvetlerinin bu bölgeden çekilmelerini istedi. Mustafa Kemal Paşa, 

Harington’a vermiş olduğu cevapta tarafsız bölgenin TBMM tarafından tanınmadığını ifade etti. 

İngilizler, Anadolu’nun boşaltılmasının İstanbul ve Irak’taki İngiliz varlığını tehlikeye düşüreceğini, 

Doğu Trakya’nın Türklere verilmesi halinde ise Boğazlar üzerinde çıkarlarının zedeleneceğini 

düşündüğü için Türk taarruzuna karşı koyma kararı aldı.  Bu amaçla müttefiklerinden, 

sömürgelerinden ve Balkan ülkelerinden destek istedi. Fakat aradığı desteği bulamadığı için tek başına 

savaşa cesaret edemedi.  

Bu gelişmeler üzerine Fransa ve İtalya sorunun barış yolu ile çözülmesi için diplomatik 

çözümler aramaya başladılar. Türkiye’den tarafsız bölge ilan edilen Boğazlar bölgesine girmemsini 

istediler. Mustafa Kemal tarafsız bölge tanımadıklarını ve Trakya’yı kurtarmadan askeri harekâtın 

durdurulamayacağı cevabını verdi. Çanakkale Bölgesi’nde birbirlerine iyice yaklaşan ve her an 

çatışma ihtimali olan Türk ve İngiliz kuvvetleri diplomatik temaslar sonucu temkinli davranarak 

anlaşma zemini oluşmasına fırsat tanıdılar.  

Paris’te toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri Trakya ve Edirne’nin kayıtsız şartsız Türkiye’ye 

bırakılması şartıyla Türklerle barış yapılmasını tartışmasına rağmen bu teklif İngiltere tarafından kabul 

edilmedi. Bu durum İngiltere ile Fransa’nın görüş ayrılığına düşmesine neden oldu.  

23 Eylül’de Ankara Hükümetine bir nota gönderen İtilaf Devletleri temsilcileri, Boğazlar 

Bölgesi’nde tarafsız bölge ilan ettikleri alana asker gönderilmemesi şartıyla Edirne dahil Trakya’nın 

Türklere bırakılabileceğini bildirerek İzmir ya da Mudanya’da tarafların bir araya gelebileceğini 

bildirdiler.  

Tarafların barış isteğini ortaya koyduğu bu görüşmelerden sonra 27 Eylül’de Türk 

süvarilerinin ileri harekâtı durduruldu. Bu aşamada Fransa’nın etkili siyasetçilerinden Franklen 

Bouillon, İngiliz ve İtalyanların da onayı ile İzmir’e gelip 28 Eylül’de Mustafa Kemal Paşa ile 

görüştü. 29 Eylül 1922 tarihli İtilaf Devletlerine verilen bir nota ile 3 Ekim’de Mudanya’da 

görüşmelere başlanmasının uygun olacağı ve Türk tarafını İsmet Paşa’nın temsil edeceği bildirildi. 
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Görüşmelerde TBMM hükümeti Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa tarafından temsil 

edilirken, Fevzi Paşa ve Refet Paşa da görüşmeler boyunca Mudanya’da kalmıştır. İngiltere General 

Harrington, Fransa General Charpy, ve İtalya da General Monbelli tarafından temsil edilmiştir. 

Görüşmelerde doğrudan ilişkili olan Yunanistan ise, General Mazarakis ile Albay Sarıyanis’i 

görevlendirmesine rağmen, Yunan delegeler görüşmelere doğrudan katılmamışlar, bir gemiden 

izlemekle yetinmişlerdir. 11 Ekim 1922 günü uzlaşmayla sonuçlanan Mudanya Mütarekesinin önemli 

maddeleri şunlardır: 

 Mütareke imzalandıktan 3 gün sonra 14/15 Ekim gecesi yürürlüğe girecektir. 

 Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışma sona erecektir. 

 Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içerisinde boşaltacaklar, bölge 30 gün içinde Türk 

yönetimine devredilecektir. 

 Barış antlaşması imzalanana kadar Türk ordusu Trakya’ya geçemeyecektir. Buna karşın iç 

güvenlikle ilgili olarak sayısı 8000’i geçmeyecek bir jandarma kuvveti gönderilebilecektir. 

 Barış antlaşmasının imzalanmasına kadar Mericin  sağ sahili ve Karaağaç İtilaf Devletlerinin 

işgali altında kalacak ve Türk kuvvetleri Çanakkale Boğazı ve İzmit’te belirlenen çizgiyi 

geçmeyecektir. 

 15 Ekimde yürürlüğe giren mütarekede kararlaştırılan  Doğu Trakya’nın teslimi işini Türk 

tarafı adına yürütmekle, Doğu Trakya valiliğine atanan Refet Paşa görevlendirilmiştir. 

Mütareke Türk Milli Mücadele hareketinin silahlı mücadele kısmının, Türk’ün zaferiyle 

sonuçlandığının yazılı belgesidir. Mudanya Mütarekesiyle Doğu Trakya silahlı mücadeleye gerek 

kalmadan diplomasi yoluyla Türkiye'ye kazandırılmış, Türklerin Avrupa’dan atılması gayesi boşa 

çıkarılmıştır. Bu mütareke ile İngiliz Başkanı Lloyd George’un Yakındoğu politikası iflas ettiği gibi, 

siyasi hayatı da sona ermiştir. Lloyd George’un politika alanından silinmesi, Ortadoğu’da barışın 

kurulması ümidini kuvvetlendirmiştir.             

5. Lozan Barış Konferansı ve Lozan Antlaşması 

Barış görüşmelerinin başlaması öncesinde Ankara hükümeti üç sorunla karşı karşıya kalmıştır. 

Bu sorunlardan biri ve ilk gündeme geleni, görüşmelerin nerede yapılacağı ve ne zaman başlayacağı 

konusudur. TBMM hükümeti daha Mudanya görüşmeleri devam ederken barış konferansının İzmir’de 

toplanmasını teklif etmiştir. Ancak İtilaf Devletleri bu öneriye sıcak bakmamışlar ve sonuçta barış 

konferansının İsviçre’nin Lozan şehrinde toplanması kararlaştırılmıştır.  

İtilaf Devletleri, konferansa hem TBMM hükümetini hem de İstanbul hükümetini davet 

etmişler, İstanbul hükümeti de, konferansa birlikte katılmak için Ankara hükümetine başvurunca zaten 

saltanat kurumunu kaldırmak ve iki başlılığa son vermek için uygun zaman bekleyen Mustafa Kemal 

bu iş için zamanın geldiğine karar vererek saltanatı kaldırmak için harekete geçmiştir.  M. Kemal 

Paşanın telkinleriyle Dr. Rıza Nur ve arkadaşları saltanatın kaldırılmasına ilişkin kanun teklifini 
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Meclis Başkanlığına sunmuştur. 1 Kasım 1922’de mecliste yapılan oylama ile saltanat kaldırılmış ve 

600 yıllık Osmanlı hanedanının egemenliği sona erdirilmiştir.  Saltanatın kaldırılmasından kısa bir 

süre sonra Tevfik Paşanın görevinden istifa etmesiyle, İstanbul hükümetinin konferansa katılma 

ihtimali tümden ortadan kalkmıştır.  

Lozan görüşmeleri öncesinde Türkiye’yi temsil edecek heyetin kimlerden oluşacağı ve heyetin 

başkanının kim olacağı konusu ele alınmış ve heyet başkanlığı için Vekiller Heyeti Başkanı Rauf 

Orbay’ın ismi ön plana çıkmıştır. Fakat Rauf Bey Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan kişi 

olması nedeniyle Mustafa Kemal tarafından uygun görülmemiştir. Mudanya Görüşmelerinde Türk 

Milletinin haklarını başarıyla savunan ve her konuda kendisinin güvenini kazanmış olan İsmet Paşa, 

Dışişleri Bakanı yapılmak suretiyle heyet başkanlığına getirilmiş, Sinop milletvekili Dr. Rıza Nur Bey 

ile Trabzon milletvekili Hasan Saka Bey üyeliklere seçilmişlerdir. Hazırlanan Türk tezini içeren 

talimat heyete verilmiştir. Bu talimatta Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması ve 

kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikte verilmemesi istenmiştir.  

Lozan görüşmelerinin 13 Kasım 1922’de başlaması gerekirken, İngiltere’deki sorunlar ve 

müttefikler arasındaki anlaşmazlıkların giderilemeyişi yüzünden, Konferans 20 Kasım 1922’de 

başlatılabilmiştir. Konferansa Türkiye, İtalya, İngiltere, Japonya temsilcisi ve ABD’nin Roma 

Büyükelçisi katılmışlardır. Romanya, Bulgaristan, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti, Yunanistan ve Rusya 

temsilcileri kendilerini ilgilendiren konularda görüşmelere katılacaklardır.  

Görüşmelerin başlaması ile Türk heyeti, İngiltere ile Musul ve Boğazlar, Fransa ile 

kapitülasyonlar ve imtiyazlar, İtalyanlar ile ise kapitülasyonlar ve kabotaj konularında büyük bir 

çatışma içine girmiştir. Ayrıca Yunanistan ile savaş tazminatı ve nüfus mübadeleleri konularında 

önemli ölçüde görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. İngiltere temsilcisi Lord Curzon’un uyuşmaz tutumu 

sonucunda 4 Şubat 1923’de görüşmeler kesilmiştir. Türk tarafı ve diğer heyetler Lozan’dan 

ayrılmışlardır. 

Tarafların yeni bir savaşı göze alamaması sonucunda 23 Nisan 1923’te Lozan’da ikinci tur 

görüşmeler başlamıştır. Türk heyetinin başkanı yine İsmet Paşadır. Bu dönemde İngiltere’yi Lord 

Curzon yerine Horaca Rumbold temsil etmiştir. Bu dönem yürütülen görüşmeler 24 Temmuz 1923’te 

Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması ile sona ermiştir. Lozan Barış Antlaşması 143 maddeden 

oluşmuş olup, önemli hükümleri şunlardır:  

Sınırlar 

Trakya Sınırı: Karaağaç Türkiye’de kalacak ve Meriç nehri sınır olacaktır. İmroz, Bozcaada 

ve Tavşan adaları dışındaki Ege adaları Yunanistan’a bırakılacaktır. Buna karşılık Midilli, Sakız ve  

Sisam asker ve silahtan arındırılacaktır. Bu arada Türkiye Kıbrıs ve Mısır’ın İngiliz Yönetimine 

geçtiğini kabul edecektir. 



Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Uzaktan 
Eğitim Ders Notları 

 

36 
 

Suriye Sınırı:  20 Ekim 1921’de Fransa ile TBMM hükümeti arasında imzalanan Ankara 

Antlaşması ile kabul edilen sınır aynen benimsenecektir.(Hatay Suriye’ye bırakıldığı için Hatay hariç 

bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir) 

Irak Sınırı (Musul Sorunu): Irak sınırı konusunda taraflar anlaşamamış, konferansın 

bitiminden sonra 9 ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle sorunun 

çözümü kararlaştırılmıştır. Taraflar arasında  anlaşma sağlanamazsa sorunun çözümü Milletler 

Cemiyetinin kararına bırakılacaktır. 

Boğazların Statüsü  

İtilaf Devletlerinin işgali tümüyle kalkacak ve Boğazlar  Türkiye’nin başkanlığındaki uluslar 

arası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Bu komisyonda Türk temsilcilerinin yanı sıra, Fransa, 

İngiltere, İtalya, Japonya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan temsilcisi 

bulunacaktır. Boğazların her iki kıyısında 15 km.lik bir alan askersiz bölge olacaktır. Bir savaş 

tehlikesi ya da Türkiye’nin herhangi bir savaşa girmesi durumunda boğazlar silahlandırılabilecek, 

Türkiye’nin tarafsız kaldığı bir savaşta, Karadeniz’e geçecek gemilere sayı ve tonaj bakımından 

sınırlamalar getirilecektir. Barış zamanında boğazlardan her türlü aracın geçişi serbest olacaktır. 

Kapitülasyonlar 

Lozan Antlaşması ile bütün kapitülasyonlar kaldırılmış, bu haklardan yararlanarak kurulmuş  

yabancı ticari kuruluşlara da Türk yasalarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Anlaşma hükümlerinin 

uygulanabilmesi için beş yıllık bir geçiş süreci tanınmıştır.  

Borçlar 

Osmanlı Devletinin Avrupa Devletlerinden 1854’den itibaren almaya başladığı borçlar, 

Osmanlı Devleti ve Osmanlı toprakları üzerinde kurulan devletlerarasında taksim edilerek ödenecektir. 

Türkiye’nin üzerine düşen borcu ödeme şekli konusunda, Türkiye alacaklı ülkeyle görüşmeler 

yapacaktır. Bu borçlar 1933’ten itibaren ödenmeye başlanmış, 1954’te son bulmuştur. 

Azınlıklar 

Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Yunanistan’da 

yaşayan Türklerle, Türkiye’de yaşayan Rumlar yer değiştirecektir. İstanbul Rumları ve Batı Trakya 

Türkleri bu değişimin dışında tutulacaktır. 

Savaş Tazminatı 

Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ve çevresini Türkiye’ye vermiştir. 

İstanbul ve Boğazların Boşaltılması 
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Antlaşmanın TBMM tarafından onaylanmasından sonra İtilaf kuvvetleri 6 hafta içinde 

İstanbul ve boğazlar bölgesindeki Türk topraklarını boşaltacaklardır. 

 Lozan Antlaşmasının Önemi    

 Lozan Antlaşması ile yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından 

kabul edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması daha önceki yıllarda imzalanan barış antlaşmaları dikkate 

alındığında Türk diplomasi tarihi açısından büyük bir başarıdır. Antlaşmayla Misak-ı Milli büyük 

ölçüde gerçekleştirilmiş ve tam bağımsızlık elde edilmiştir. Musul’un Türkiye sınırları dışında 

kalması, Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam olarak sağlanamaması, Hatay sorununun 

çözümlenememesi Lozan’da Türkiye’nin istediği biçimde çözemediği konulardır. Sonraki yıllarda 

Musul sorunu Türkiye’nin aleyhinde, Boğazlar ve Hatay sorunu ise Türkiye lehinde çözüme 

kavuşmuştur. M. Kemal Paşa Lozan Antlaşmasının önemini şu sözleriyle en güzel biçimde 

özetlemektedir: “Bu antlaşma Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr 

Antlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın, sonunda neticesiz bırakıldığının 

belgesidir”. 

Kaynaklar  

 Ders Notu:  

 Komisyon (Refik Turan, Mustafa Safran, Necdet Hayta vd.,) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

Ankara, 2014 

 Yükseköğretim Kurulu,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.  

 Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, 1982, İstanbul.  

 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 2005.  

 


