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“Geldikleri gibi giderler.” 

 Birinci Dünya Savaşı’nda en son Suriye 

Cephesi’nde görev yapan Mustafa Kemal ateşkesin 

ardından 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. Aynı 

gün İtilaf Devletleri donanması da İstanbul 

Boğazı’na demirlemişti. Mustafa Kemal’in yanında 

bulunan yaveri Cevat Abbas bu manzarayı şu 

sözlerle anlatır:
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“İstanbul’a geldiğimiz günü hiç unutmam. Şehrin çok üzüntü veren bir hâli vardı. İstanbul, 

düşman donanmaları limana girerken felaketin matemini tutuyor, büyük matemine Atatürk’ü de 

ortak ediyordu. Askerî ulaşıma ait köhne bir motorla deniz ortasına yayılan bir çelik ormanının 

içinden geçiyorduk. Atatürk’ün dudaklarından ‘Geldikleri gibi giderler!’ cümlesini duyduğum 

zaman, işgalin doğurduğu derin ve kederli ümitsizliği derhâl unuttum. Cevabımda acele ettim: 

‘Size nasip olacak, bunları siz kovacaksınız Paşa’m!’ dedim. Gülümsedi.”
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 Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918’den Samsun’a 

çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihine kadar İstanbul’da 

kaldı. O, İstanbul’da bulunduğu günlerde 

memleketi ve milleti içine düştüğü durumdan 

kurtarmanın yollarını aradı. Bu amaçla başta 

padişah olmak üzere devrin siyasetçileri ve yakın 

arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı. Mustafa Kemal, 

İstanbul’da bulunduğu sırada Türk milleti aleyhine 

ülke içinden ve dışından yönelen olumsuz 

propagandaların etkilerini de gidermeye gayret etti. 
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 Bu amaçla yerli ve yabancı gazetelerle röportajlar yaparak milletimizin 

haklarını dünyaya duyurmaya çalıştı. Ayrıca görüşlerini daha etkili 

biçimde duyurabilmek için yakın arkadaşı Fethi (Okyar) Bey ile birlikte 

“Minber” adında bir gazete çıkardı. Mustafa Kemal bütün bu 

çalışmalarının sonunda İstanbul’da kalarak politik girişimlerde 

bulunmanın devleti ve milleti kurtarmak için yeterli olamayacağını 

görerek kararını verdi: Anadolu’ya geçecek ve millî egemenliğe 

dayanan yeni bir Türk devleti kuracaktı.
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 O, İstanbul’da bulunduğu sırada edindiği izlenimleri ve verdiği 

bu kararı “Nutuk” adlı eserinde şu cümlelerle ifade etmiştir:

 “Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü 

karar ortaya atılmıştır: Birincisi, İngiliz himayesini istemek, 

İkincisi, Amerikan mandasını istemek, Üçüncü karar, bölgesel 

kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Efendiler, ben bu kararların 

hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı 

bütün deliller ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. O hâlde ciddi ve 

gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir 

tek karar vardı. O da millî hâkimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, 

bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak.”
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Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçme kararını verdiği 

günlerde Samsun ve çevresinde bulunan Pontusçu

Rumlar İtilaf kuvvetlerinin bölgeye gelişinden de 

aldıkları cesaretle saldırılarını arttırıyorlardı. Rumların 

saldırılarına karşı Türklerin kendilerini savunma 

çabaları ise İtilaf Devletleri tarafından Samsun ve 

çevresindeki Türklerin Hristiyanlara saldırısı şeklinde 

yorumlanıyordu. İtilaf Devletlerinin temsilcileri 

Osmanlı Devleti’nden bu karışıklıkları önlemesini 

istemişler; aksi hâlde Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 

7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edeceklerini 

bildirmişlerdi. www.tariheglencesi.com
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 Bunun üzerine Osmanlı yönetimi Karadeniz Bölgesi’nde 

düzeni yeniden sağlayacak kişi olarak Mustafa Kemal 

Paşa’yı görevlendirdi. Mustafa Kemal de 16 Mayıs 1919’da 

9. Ordu Müfettişliği göreviyle Samsun’a gitmek üzere 

İstanbul’dan ayrıldı. O, görevlendirildiğini öğrendiğinde 

duyduğu sevinci ve coşkuyu daha sonra şu sözlerle 

anlatmıştır: “Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamıştı ki 

kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar 

bahtiyarlık duyduğumu tarif edemem. Nezaretten çıkarken 

heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes 

açılmış, önümde geniş bir âlem vardı. Kanatlarını çırparak 

uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim.” www.tariheglencesi.com



 Mustafa Kemal’in görevi sadece askerlik alanı değil, yönetim alanını 

da içermekte idi. Görev alanındaki Trabzon, Erzurum. Sivas , Van, 

Erzincan, Samsun illeriyle bunlara komşu olan Diyarbakır, Bitlis, 

Elazığ, Ankara, Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticileri , 

müfettişliğin emir ve başvurularını yerine getirmekle yükümlü 

tutuldular. 
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Tarih yazmak tarih yapmak 

kadar zordur, yazan yapana 

sadık kalmazsa değişmeyen 

hakikatler   insanlığı 

şaşırtacak bir mahiyet alır.

Mustafa KEMAL

www.tariheglencesi.com



Mustafa Kemal Samsun’da

Mustafa Kemal üç gün süren tehlikeli

bir deniz yolculuğunun ardından 19 

Mayıs 1919 günü Samsun’a çıktı. O, 

Samsun’a vardığı gün ülkemizin içinde 

bulunduğu durum ile ilgili Büyük 

Nutuk’ta şunları söylemiştir:
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 “Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, ömrü 

tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen 

parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün 

barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele 

bunun da taksimini sağlamaya çalışmaktan 

ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklali, 

padişah, halife, hükûmet, bunların hepsi anlamı 

kalmamış birtakım boş sözlerden ibaretti.”
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19 Mayıs 1919’da Samsun’a

çıkan 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal
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 Mustafa Kemal, Samsun’a çıkar çıkmaz güvenliği 

sağlamaya yönelik tedbirler aldı. İstanbul’daki 

yöneticilere ve Anadolu’da bulunan asker ve sivil 

yetkililere telgraflar çekerek yapılması gerekenler 

konusunda onları bilgilendirdi. Diğer yandan 

Samsun halkını aydınlatarak şehirde bir millî 

teşkilatın kurulmasını sağladı. 25 Mayıs 1919’da da 

kendisini daha güvende hissedebileceği bir yer olan 

Havza’ya gitmek üzere yola çıktı.
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 Mustafa Kemal, Havza’da halkın büyük ilgisiyle 

karşılaştı. O, millî bilinci uyandırma çalışmalarını 

burada da sürdürdü. Şehrin ileri gelenleriyle 

karargâhında yaptığı toplantıda onlara “Düşman 

bizi öldürmek niyetinde değildir. Düşmanın niyeti 

bizi diri diri gömmektir. Şimdi çukurun tam 

kenarında bulunuyoruz. Son bir gayretle kendimizi 

kurtarmamız mümkündür. Zaten başka bir imkân 

yoktur.”  diye seslendi. Havzalılar da bu 

aydınlatıcı konuşmanın ardından bir Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti kurdular.
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 Mustafa Kemal, Havza’da bulunduğu sırada Türk milletini uyandırmak ve 

harekete geçirmek için bütün yurttaki komutanlara ve sivil yöneticilere telgraflar 

gönderdi. Bu telgraflarında ateşkes hükümlerine uyulmaması ve askerlerin terhis 

edilmemesi emrini verdi. Onlardan, bulundukları yerlerde millî teşkilatlar 

kurmalarını istedi. Ayrıca köylere varıncaya kadar yurdun her yerinde 

düzenlenecek coşkulu protesto mitingleri ile İzmir’in işgalinin kınanması 

çağrısında bulundu. Onun bu çağrısı üzerine aralarında Havza’nın da 

bulunduğu pek çok yerde mitingler yapıldı.
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 İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal’in 

Anadolu’ya geçtikten sonraki faaliyetlerinden rahatsız olmuşlardı. 

Bu nedenle hükûmet bir süre sonra onu tekrar İstanbul’a çağırdı. 

Ancak o, bu çağrıya oyalayıcı cevaplar vererek millî birlik ve 

beraberliği sağlamaya yönelik çalışmalarına devam etti. Bu amaçla 

12 Haziran 1919’da Amasya’ya geldi.
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 “Havza’dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa, 12 Haziran 1919’da 

Amasya’ya varmıştır. Gezirlik mevkisinde Mustafa Kemal Paşa’yı 

karşılayan Amasyalılar, millî kahramanda millî kurtuluşun sembolünü 

bulmuşlardır. 13 Haziran 1919’da Sultan Beyazıt Camii Vaizi 

Abdurrahman Kâmil Efendi, ‘Tek kurtuluş yolu, halkın doğrudan doğruya 

egemenliğini eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep birlikte Mustafa 

Kemal Paşa’nın çevresinde toplanarak yurdu kurtaracağız.’ diyerek 

Mustafa Kemal Paşa’yı tek kurtarıcı olarak göstermiştir.”

 Hamza Eroğlu, Türk Devrim Tarihi, s. 57.
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Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
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Mustafa Kemal, Amasya’ya geldikten sonra ülkedeki bütün 

millî teşkilatları bir merkezde toplamak üzere harekete geçti. 

Bu amaçla Amasya’ya çağırdığı yakın arkadaşları Refet Bey, 

Rauf  Bey ve Ali Fuat Paşa ile görüşmeler yaptı. Onların 

katkılarıyla Amasya’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 

kurulmasını sağladı. 22 Haziran 1919’da da önceden 

hazırladığı bir metni arkadaşlarının da imzasıyla bir genelge 

olarak yayımladı. Amasya Genelgesi adıyla bilinen ve ülkedeki 

bütün sivil ve askerî yetkililere gönderilen bu genelgenin 

başlıca maddeleri şunlardır:
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Amasya Tamimine göre;

 1.Vatanın bütünlüğü ve milletin 

bağımsızlığı tehlikededir. 

 2. İstanbul hükümeti galip devletlerin 

etkisi altında bulunduğundan yüklendiği 

sorumlulukların gereğini yerine 

getirememektedir. Bu durum, milletimizi 

yok olmuş tanıtıyor. 

 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi 

ve kararı kurtaracaktır.
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 4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine 

getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı 

ve kontrolden uzak millî bir heyetin varlığı zaruridir.

 5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta hemen 

millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
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6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç 

temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması 

gerekmektedir.

7. Her ihtimale karşı bu mesele millî bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler 

gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
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Mustafa Kemal, Amasya 

Genelgesi’ni yayımladıktan sonra 

önce Tokat’a, oradan da Sivas’a

geçerek kongre hazırlıklarını başlattı. 

Ardından da Kâzım (Karabekir) 

Paşa’nın çağrısıyla toplanacak 

kongreye katılmak üzere Erzurum’a 

doğru yola çıktı.



Erzurum Kongresi (23 Temmuz )

 Mustafa Kemal 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a 

geldi. Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul 

Hükûmetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı 

çağrılarına verdiği cevaplarda, Anadolu’dan 

ayrılmayacağını ve görevine devam edeceğini 

belirtti. Hükûmet tarafından görevinden alınınca 

da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile 

yalnızca ordu müfettişliğinden değil, çok sevdiği 

askerlik mesleğinden de ayrıldığını bildirdi.



 Mustafa Kemal 8 Temmuz tarihli istifa kararını verirken yalnızca 

milletinin şefkat ve yiğitliğine güvenmiştir. O her zaman olduğu 

gibi bundan sonra da önüne çıkan güçlükler karşısında yılmamış 

ve ümitsizliğe düşmemiştir. Kararlı ve mücadeleci kişiliğine 

dayanarak başladığı görevine kendi deyimiyle “milletinin bağrında 

sade bir fert olarak” devam edeceğini söylemiştir. Böylece 

milletinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tuttuğunu 

göstermiştir. Mustafa Kemal’in askerlikten istifası yakın 

arkadaşlarının ve Türk milletinin gözündeki değerini 

azaltmamıştır. Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kâzım 

Karabekir Paşa “Kolordum ve ben bundan önce olduğu gibi 

emrinizdeyiz Paşa’m” diyerek ona en büyük desteği veren silah 

arkadaşlarından biri olmuştur.



 Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da doğu illerinden ve 

Trabzon’dan gelen delegelerin katılımıyla toplandı. Kongre 

başkanlığına seçilen Mustafa Kemal, yaptığı açış konuşmasında 

ülkenin genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu: “Kongre 

üyelerini aydınlatmak için yaptığım konuşmada; tarihin, bir milletin 

varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkâr edemeyeceğini, bu itibarla 

vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflasa 

mahkûm olduğunu söyledim. Ve milletin mukadderatına hâkim bir 

millî iradenin ancak Anadolu’dan doğabileceğini belirttim. Millî 

İradeye dayanan bir Millet Meclisinin meydana getirilmesini ve 

gücünü millî iradeden alacak bir hükûmetin kurulmasını, kongre 

çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim.” 



 Erzurum Kongresi çalışmalarını 7 Ağustos 1919’da tamamladı. Kongre, Doğu 

Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin Ermenilerin ve Rumların eline geçmesini 

önlemek amacıyla toplanmıştı. Bu nedenle Erzurum Kongresi, katılımcıları ve 

toplanış amacı bakımından bölgesel nitelikli bir kongredir. Ancak tüm yurdu 

ilgilendiren kararlar alması nedeniyle millî bir kongre olarak tarihe geçmiştir. 

Erzurum Kongresi’nde alınan kararların belli başlıları şunlardır:



 1. Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir 

bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve 

Osmanlı Hükûmetinin dağılması hâlinde, millet 

topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

 3. İstanbul Hükûmeti vatanı koruma ve istiklali elde 

etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi 

gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. 

Bu hükûmet üyeleri, millî kongrece seçilecektir. 

Kongre toplanmamışsa seçimi Heyeti Temsiliye

yapacaktır.



 4. Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim 

kılmak esastır.

 5. Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyeti ve sosyal dengemizi 

bozacak imtiyazlar verilemez.

 6. Manda ve himaye kabul olunamaz.

 7. Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin 

Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır. 
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Sivas Kongresi (4-11)

Erzurum Kongresi’nin sonunda kongrede 

alınan kararları yürütmek üzere başkanlığını 

Mustafa Kemal’in yapacağı dokuz kişilik bir 

Temsil Heyeti seçildi. Heyet bundan sonra 

geçici bir hükûmet gibi çalışmaya başladı. Bu 

arada Erzurum’daki çalışmalarını tamamlayan 

Mustafa Kemal de Temsil Heyeti üyeleriyle 

birlikte 2 Eylü 1919’da Sivas’a geldi.



 Mustafa Kemal ve arkadaşları Amasya Genelgesi ile Sivas’ta millî bir kongrenin 

toplanacağını duyurmuş ve illerden seçilecek delegelerin kongreye katılmalarını 

istemişlerdi. İstanbul Hükûmeti ise bu çağrıyı yapanların ülkeyi Birinci Dünya 

Savaşı felaketine sürükleyen ittihatçılar olduğunu söyleyerek kongreyi halkın 

gözünde değersiz hâle getirmeye çalışıyordu. Diğer yandan Anadolu’daki sivil 

ve askerî makamlara Mustafa Kemal’i tutuklamaları yönünde emirler 

göndererek kongrenin toplanmasını engellemek istiyordu. Aynı günlerde İtilaf 

Devletleri de Sivas’ı işgal tehdidinde bulunuyordu.
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 Sivas Kongresi, hükûmetin ve İtilaf Devletlerinin bütün engellemelerine rağmen 

yurdun dört bir yanından gelen delegelerin katılımıyla 4 Eylül 1919’da Sivas 

Lisesi salonunda toplandı. Temsil Heyeti Başkanı ve çağrı sahibi olarak kürsüye 

çıkan Mustafa Kemal açış konuşmasında, bu kongrenin vatanın tek bir bütün, 

milletin tek bir vücut olduğunu göstermek için toplandığını vurguladı. Bu 

konuşmanın ardından başkanlık seçimine geçildi ve Mustafa Kemal, İstanbul 

Hükûmetinin etkisi altındaki bazı delegelerin muhalefetine rağmen kongre 

başkanlığına seçildi.



 Sivas Kongresi’nde en sert tartışmalar manda ve himaye konusunda 

yaşandı. Kongreye katılan delegelerden bazıları güçlü devletlere karşı 

mücadele vererek ülkeyi bağımsızlığa kavuşturmanın imkânsız 

olduğunu söylediler. Bu kişiler Amerikan mandasına girmenin en 

doğru yol olacağını savunarak kongreden bu yönde bir karar 

çıkartmaya çalıştılar. Ancak delegelerden çoğunun Mustafa Kemal’in 

savunduğu tam bağımsızlık fikrine destek verdiğini görünce manda 

önerisinden vazgeçmek zorunda kaldılar.



 Mustafa Kemal, manda konusuyla ilgili görüşlerini açıklarken tepkisini “İstanbul’dan gelen 

arkadaşlar, manda konusunda hâlâ nasıl ısrar edebiliyor ve mandanın bağımsızlığı bozan bir 

unsur olmadığına inanıp bizleri de inandırmaya çalışıyorlar.” diyerek dile getirir. Ardından 

da şunları söyler: ‘İstanbul’dakiler ve buradakiler (mandacılar) umutsuz ve hasta insanlardır. 

Yabancı işgalin baskısı altında, cesaret ve umutlarını yitirmiş olmanın verdiği üzüntüyle ve 

hastalıklı bir ruh hâli içinde hareket ediyorlar. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bir 

milletin istiklal hakkını aramasından ve bu yolda gerekiyorsa son damla kanını akıtmasından 

daha doğal ne olabilir? Şerefsiz ve istiklalsiz, esir bir milletin çocukları olarak yaşamak 

yerine, efendice ve kahramanca ölmek elbette bize yakışan seçimdir. Bunu anlamamak ne 

garip mantıktır.”



 Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’ndeki başarılı yönetimiyle iyi bir 

yönetici ve devlet adamı olduğunu gösterdi. Kongre sonunda, 

Erzurum Kongresi kararları yurdun tümünü kapsayacak şekilde 

aynen kabul edildi. Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsil 

Heyetinin tüm yurdu temsil etmesine karar verildi. Ayrıca yurt 

çapında faaliyet gösteren millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplandı.



 Mustafa Kemal ülkenin durumunu ve yapılması gerekenleri halka anlatmada 

basının önemli bir rol oynadığının farkındaydı. Bu nedenle Sivas’ta bulunduğu 

sırada kongre kararlarının gerçekleşmesi yönünde yayın yapmak üzere İrade-i 

Milliye gazetesini çıkarmaya başladı. Erzurum ve Sivas kongrelerinin yanı sıra 

Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde ülkemizin çeşitli yerlerinde başka 

kongreler de düzenlenmiştir. Katılımcıları ve amaçları bakımından yerel nitelikli 

olan bu kongrelerin başlıcaları Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, Edirne, Kars ve 

Trabzon’da yapılmıştır. Bu kongrelerin millî cemiyetlerin kurulmasına ve 

Kuvayımilliye ruhunun güçlenmesine önemli katkıları olmuştur.



 Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketi Mustafa Kemal’in birleştirici ve 

bütünleştirici kişiliğinin etkisiyle her geçen gün daha fazla güç kazanıyordu. 

Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın başında bulunduğu İstanbul Hükûmeti ise bu 

hareketi yok etmek için her yolu deniyordu. Buna karşılık Temsil Heyeti de 

hükûmetin düşmanca tutumunu protesto etmek için sivil ve askerî makamlara 

İstanbul ile her türlü ilişkiyi ve haberleşmeyi kesmelerini emretti. Böylece 

hükûmete millî iradenin yükselen gücü karşısında daha fazla direnemeyeceğini 

göstererek Damat Ferit’i istifa etmek zorunda bıraktı.



 Amasya Görüşmeleri (20 - 22 Ekim 1919)

 Damat Ferit’in istifasının ardından yeni hükûmeti kuran Ali 

Rıza Paşa, Millî Mücadele’ye ılımlı yaklaşan bir devlet 

adamıydı. Ali Rıza Paşa’nın ilk işi Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı 

Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal ile görüşmesi için 

Anadolu’ya göndermek oldu. 20 - 22 Ekim 1919 tarihlerinde 

Amasya’da gerçekleşen görüşmeler sonucunda iki taraf 

arasında çeşitli konularla ilgili protokoller imzalandı. Bu 

protokollere göre İstanbul Hükûmeti ile millî teşkilat 

arasındaki çekişmenin yerini antlaşma ve iş birliği alacaktı.



 Amasya Görüşmeleri’nde kapatılmış olan Meclis-i Mebusanın yeniden açılması 

kararlaştırılmıştı. Bu amaçla ülke çapında seçimler yapıldı. Mustafa Kemal 

Paşa’nın da Erzurum’dan milletvekili seçildiği bu seçimleri çoğu yerde Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyetinin üyeleri kazandı. Seçimlerin ardından Mustafa Kemal, Sivas’ta 

Temsil Heyeti üyelerinin ve komutanların katıldığı bir toplantı yaptı. Bu 

toplantıda Mebusan Meclisinde yapılacaklar hakkında milletvekilleriyle 

görüşülmesine karar verildi. 



 Mustafa Kemal bu görüşmelerin Ankara’da 

yapılmasının uygun olacağını düşünerek 18 

Aralık 1919’da Temsil Heyeti üyeleriyle 

birlikte Ankara’ya doğru yola çıktı. 27 

Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa 

Kemal, Ankaralılar tarafından büyük bir 

coşkuyla karşılandı. Bundan sonraki süreçte 

Ankara millet iradesinin ve Millî 

Mücadele’nin merkezi hâline geldi.
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 Misakımillî’nin Kabulü

 Mustafa Kemal bütün çalışmalarında planlı hareket eden bir 

liderdi. O, bu kişisel özelliğini Osmanlı Mebusan Meclisinin 

toplanacağı günlerde de gösterdi ve Ankara’da Mebusan 

Meclisine katılacak milletvekilleriyle görüşmeler yaptı. Bu 

görüşmeler sırasında onlardan, kendisinin hazırladığı 

Misakımillî belgesini mecliste kabul etmelerini istedi. Osmanlı 

Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de İtilaf Devletlerinin 

kontrolündeki İstanbul’da toplandı. 28 Ocak 1920 tarihli gizli 

oturumunda da Misakımillî’yi (Millî Ant) kabul etti. Böylece 

tarihî görevini yerine getirerek millî mücadele hareketine 

önemli bir hizmette bulundu.
www.tariheglencesi.com



 Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlara dayanılarak hazırlanan 

Misakımillî’nin esasları şunlardır:

 1. Mondros Mütarekesi’nin imzası sırasında düşman devletlerinin işgali altında 

kalan ve özellikle Arap çoğunluğun yaşadığı yerlerin geleceği o bölge halkının 

serbestçe verecekleri oylara göre tayin edilecektir. Bunun dışında kalan Türk ve 

İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler ise bölünemez ve ayrılmaz bir bütün 

sayılacaktır.

 2. Halkoyu ile ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse 

tekrar serbestçe halkoyuna başvurulması kabul edilecektir.

www.tariheglencesi.com



 3. Batı Trakya’nın hukuki durumu orada oturanların tam bir hürriyetle 

verecekleri oylara uygun olacaktır.

 4. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. 

Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması bizim ve ilgili diğer tüm 

devletlerin birlikte verecekleri karara bağlı olacaktır.

 5. Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan 

yararlanması şartıyla tarafımızdan tanınacak ve sağlanacaktır.

 6. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır. 

www.tariheglencesi.com



 Misakımillî’nin kabulü ile birlikte millî 

ve bölünmez Türk vatanının sınırları 

çizildi. Yine bu belgeyle her türlü baskı 

ve kısıtlamalar reddedilerek tam 

bağımsızlık hedefinden geri adım 

atılmayacağı ve Türk milletinin kendi 

geleceğine kendisinin karar vereceği 

dünyaya ilan edildi.

www.tariheglencesi.com
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 Mebusan Meclisi üyelerinin Türk milletini temsilen 

Misakımillî’yi kabul etmeleri üzerine İtilaf Devletleri 

kararın geri alınması yönünde hükûmete baskı yapmaya 

başladılar. 16 Mart 1920’de de İstanbul’u resmen işgal 

ederek karakolları, telgrafhaneleri ve devlet dairelerini 

kontrol altına aldılar. Meclisi Mebusanı basarak Millî 

Mücadele’yi destekleyen baz milletvekillerini 

tutukladılar. Bu milletvekilleri ile birlikte aralarında asker 

ve sivil yetkililerin de bulunduğu vatanseverleri Malta 

Adası’na sürgüne gönderdiler.
www.tariheglencesi.com



 Ankara’da bulunan Mustafa Kemal işgal haberini alır almaz 

yayımladığı bir protesto bildirisi ile işgalin haksızlığını tüm 

dünyaya ilan etti. Ayrıca İstanbul’daki tutuklamalara karşılık 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunan İngiliz subaylarının derhal 

tutuklanmasını emretti.

www.tariheglencesi.com
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 Büyük Millet Meclisinin Açılışı

 Birinci ünitede geçen “Liderlik Yolunda İlk Adımlar” başlıklı bölümde Atatürk’ün lider bir 

kişiliğe sahip olduğu vurgulanmıştı. O, bu liderlik yeteneğini ve yaratıcı düşüncesini 

İstanbul’un işgali ile birlikte ortaya çıkan sorunun çözümü konusunda da gösterdi. İstanbul’un 

işgali ve Mebusan Meclisinin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal millet iradesinin temsil 

edileceği bir kurulun kalmadığını görerek harekete geçti. 19 Mart 1920’de yayımladığı bir 

genelgeyle Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir 

meclisin toplanacağını duyurdu. Bu amaçla seçimlerin yenilenmesini istedi. Meclise yeni 

seçileceklerle birlikte İstanbul’dan Ankara’ya gelebilen milletvekillerinin de katılabileceğini 

belirtti.



 Seçimler yapıldıktan ve gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Büyük Millet 

Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü büyük bir törenle Ankara’da açıldı. Meclise 

ilk günkü toplantısında en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlık 

etti. Şerif Bey açış konuşmasında, işgallere boyun eğmenin yabancıların esareti 

altına girmeyi kabul etmek anlamına geleceğini belirterek şunları söyledi: “Bu 

yüce meclisin en yaşlı başkanı sıfatıyla ve Allah’ın izniyle milletimizin iç ve dış 

tam istiklal dâhilinde mukadderatını doğrudan üstlendiğini ve idare etmeye 

başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum.”





 “Birinci Meclis, ulusal bağımsızlıktan ödün vermeyen, tutsaklığın her türüne 

karşı çıkan müdafaa-i hukuk anlayışının somut bir ifadesiydi. Dünya siyasi 

tarihinde örneği olmayan, gerçekten demokratik, savaşçı bir yönetim organı, 

benzersiz bir temsilî kurumdu. Yetkisini ve yaptırım gücünü, kökleri eskiye 

giden özgürlük tutkusundan alıyordu. Maddi zenginliğe ya da teknolojik 

gelişmeye değil, inanca ve kararlılığa dayanıyordu.”

 Metin Aydoğan, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam, C I, s. 260.







 Büyük Millet Meclisi 24 Nisan 1920’de ikinci toplantısını yaptı. 

Mustafa Kemal bu toplantıda kürsüye çıkarak yaşanan olaylar ve 

meclisin açılış gerekçeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Daha sonra 

da meclise bir önerge sundu. O, bu önergesinde, milletin tam 

bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için mecliste ortaya çıkan 

millî iradeyi temsil edecek bir hükûmetin kurulması gerektiğini belirtti. 

Ayrıca meclisin üzerinde hiçbir gücün olmadığını ve bütün yetkilerin 

mecliste toplandığını vurguladı. 



 Bu önergenin kabulünden sonra başkanlık seçimine geçildi ve 

Mustafa Kemal oy birliğiyle Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı 

seçildi. Bunu izleyen günlerde yine Mustafa Kemal’in 

başkanlığında Büyük Millet Meclisi Hükûmeti kuruldu. Böylece 

İstanbul’daki hükûmetten ayrı ve bağımsız biçimde Anadolu’da 

gücünü millet iradesinden alan yeni bir yönetim ortaya çıktı.
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