
MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE 

TEPKİLER

ARİF ÖZBEYLİ

TARİH ÖĞRETMENİ

www.tariheglencesi.com

Youtube kanalı: tariheglencesi

http://www.tariheglencesi.com/


www.tariheglencesi.com



3.Konu: Memleketin İç Durumu ve 

Cemiyetler

 “Mütarekenin ilanı ve işgallerin başlamasıyla bütün Türkiye’de büyük bir 

kaynaşma meydana gelmişti. Hiçbir yerde nizam, intizam kalmamıştı. Asayiş 

iyiden iyiye bozulmuştu. Harp içinde türeyen eşkıya her tarafta çoğalmaya 

başlamış; soygunlar, baskınlar, adam öldürmeler alıp yürümüştü. Bütün 

Karadeniz kıyısı ve Trakya, Rum çetelerinin yuvası olmuştu. Rumluk veya 

Ermenilik hesabına feda edilecek bölgelerin Türk unsuru başının derdine 

düşmüştü.” 
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Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nı izleyen günlerde galip 

devletlerin işgallerinden cesaret alan Rumlar ve 

Ermeniler gibi azınlık grupları kendi devletlerini 

kurmak amacıyla Türklere karşı saldırıya geçtiler. 

Bunlardan Rumlar bir yandan işgalcilere yardım 

ederken diğer yandan Türklere karşı doğrudan silahlı 

faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Bu faaliyetlerini 

daha etkili biçimde yürütmek için de Mavri Mira ve 

Pontus adlarını taşıyan çeşitli cemiyetler kurdular.
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Bir grup Ermeni çeteci



 “Rumların teşkilatlanmasında ve faaliyete geçmesinde en büyük rolü din adamları, 

patrikhane ve bu kuruluşa bağlı olan bazı cemiyetler oynamıştı. Nitekim 

bunlardan birisi, Yunan hükûmetinin maddi ve manevi yardımını gören Mavri

Mira Cemiyeti idi. Bu cemiyetin, Rumları silahlandırmakta ve tedhiş hareketleri 

meydana getirmekte büyük payı vardı. Onun işlediği cinayetlere, Yunan Kızılhaçı

da katılmakta bir sakınca görmüyor ve Rumlara, tıbbi gereç ve ilaç yardımı 

maskesi altında silah ve cephane gönderiyordu. Bir an geldi ki Mavri Mira, 

hazırladığı Rum çeteleriyle Türk kasaba ve köylerinde dehşet yarattı.”

 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C I, s. 92.
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 “Rum çetelerinin en iyi teşkilatlanmış olanları ve en tehlikelileri hiç şüphesiz, 

İstanbul’daki Pontus Cemiyeti tarafından idare edilenlerdi. Bu cemiyetin ve 

Pontus’la ilgili her kişinin amacı, Rize’den İstanbul Boğazı’na kadar uzanan 

Kuzey Anadolu toprakları üzerinde bir Pontus Devleti kurmaktı. Uzun 

süreden beri, bu hayali gerçekleştirmek için çaba harcayanlar, Osmanlıların 

Birinci Dünya Savaşı’na girmesini fırsat saymış ve Çarşamba, Samsun, Bafra 

civarındaki Rum köylerinde depoladıkları silahları Rum gençlerine dağıtarak 

çeteler kurmuşlardı.”

 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C I, s. 95.
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 Rumlar gibi Anadolu’da devlet kurmak isteyen bir diğer azınlık ise 

Ermenilerdi. Ermeniler bu amaçla Hınçak ve Taşnak-Sütyun gibi 

cemiyetler etrafında toplanmışlar, Mondros Ateşkesi’nden sonra 

da işgalci devletlerden aldıkları destekle silahlı saldırılarına hız 

vermişlerdi. Bu cemiyetlerin ortak amacı; Çukurova, Erzurum, 

Van, Bitlis, Elâzığ ve Diyarbakır dolaylarında bir Ermeni devleti 

kurmaktı.
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 Millî varlığa düşman cemiyetler arasında azınlıkların yanı sıra Türkler tarafından kurulan 

cemiyetler de vardır. Genellikle 1919 yılı başlarında kurulmuş olan bu cemiyetlerin belli 

başlıları şunlardır:

 Kürt Teali Cemiyeti

 İstanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı, başta İngiltere olmak üzere İtilaf Devletlerinin 

desteğini alarak Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt devleti kurmaktı.

 Hürriyet ve İtilaf Fırkası

 1911 yılında İstanbul’da İttihat ve Terakki Fırkasına karşı kurulmuştur. İngiltere yanlısı 

politikalar izleyen bu fırka Millî Mücadele’yi bir isyan hareketi olarak nitelendirmiştir. 

Etrafına topladığı cemiyetlerle bir muhalefet cephesi oluşturarak Millî Mücadele’ye karşı en 

şiddetli tepkiyi göstermiştir.
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 İngiliz Muhipleri Cemiyeti

 İngilizlerin dostluğuna önem veren kişiler tarafından İstanbul’da kurulmuştu. Bu 

cemiyetin üyeleri, Osmanlı

 Devleti’nin varlığını sürdürebilmesi için İngiltere’nin himayesi altına girmesi 

gerektiğini savunuyorlardı.

 İslam Teali Cemiyeti

 İstanbul’daki bazı medrese öğretmenleri tarafından kurulan bu cemiyetin amacı, 

dinî duyguları kullanarak halkı Millî Müadele’ye karşı kışkırtmaktı. Cemiyet bu 

amaçla Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile de iş birliği 

yapmıştı. www.tariheglencesi.com



Millî Cemiyetler

 İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal 

ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya 

kararlı olduklarını göstermişlerdi. Diğer yandan ateşkes hükümleri gereği 

Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli 

askerî birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her 

türlü imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için harekete geçmişti. 
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 İşte Türk milletinin bağımsız yaşama 

isteğinin ve vatanseverlik duygusunun 

eseri olarak ortaya çıkan bu direniş 

azmine “Kuvayımilliye ruhu” adı 

verildi. Milletimizin bağımsızlığını 

yeniden kazanmak için giriştiği silahlı 

mücadeleye de “Kuvayımilliye 

hareketi” denildi.
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 “Kuvayımilliyeci deyimi ilk anlamda, ulusal kurtuluş adına 

silahlanmış halk örgütlerine katılmayı içerir. İkinci anlamı ise Ulusal 

Kurtuluş Savaşı’na girişen ülkücü, yiğit, kendinden verici, savaşçı ruh 

hâlini belirler. Kuvayımilliyeci, bir tarihsel gerilimde; ulusa kendini 

adamış, ulusun kurtuluşu için kişisel hiçbir isteği olmayan, yüce bir 

davaya başını koymuş insan örneğidir.”

 Ceyhun Atuf Kansu, Atatürkçü Olmak, s. 136.
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 İşgal kuvvetlerine karşı ilk Kuvayımilliye hareketi Hatay 

Dörtyol’da başladı. Fransızlar ve onlarla birlikte hareket eden 

Ermenilerin saldırılarına karşı silaha sarılmaktan başka bir yol 

kalmadığını gören halk 19 Aralık 1918’de Fransız birliğine ateş 

açtı. Böylece Millî Mücadele sürecinde “Güney Cephesi” adıyla 

bilinen cephe açılmış oldu.
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 Güney Cephesi’nde Fransız işgaline karşı ortaya 

çıkan Kuvayımilliye ruhu İzmir’in işgali üzerine Batı 

Cephesi’nde de kendisini gösterdi. Ege Bölgesi’nde 

bulunan komutanların ve efe olarak adlandırılan 

liderlerin etrafında teşkilatlanan silahlı Kuvayımilliye 

birlikleri halkın kurtuluşa olan inancını ve direniş 

azmini kuvvetlendirdiler. Ayrıca düşman ilerleyişinin 

hızını keserek Millî Mücadele’nin hazırlık devresinin 

tamamlanması ve düzenli ordunun kurulması için 

gereken zamanı kazandırdılar.
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 Türk milleti Kuvayımilliye birliklerinin 

yanı sıra haklarını savunmak ve sesini 

dünyaya duyurmak için cemiyetler de 

kurdu. Genellikle işgal tehlikesi 

altındaki yörelerimizde kurulan bu 

cemiyetlere Müdafaa-i Hukuk, 

Muhafaza-i Hukuk veya Redd-i İlhak

gibi adlar verildi.
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 “Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan 

doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek gereği 

duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemiyetler 

kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen 

uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, millet ve devletin 

diğer haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi aynı etkiler 

ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler.”

 Nimet Arsan, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s. 75.
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Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

 Mondros Ateşkes Antlaşması ile doğu illerinin Ermenilere 

verileceğinin anlaşılması üzerine 4 Aralık 1918’de İstanbul’da 

kuruldu. Cemiyet, söz konusu illerin Türklüğünü savunurken 

Ermenilerin buralarda hiçbir zaman çoğunluk olamadıklarını 

belgeleriyle ortaya koymaya çalıştı. Türkçe ve Fransızca gazeteler 

çıkararak fikirlerini Türk ve dünya kamuoylarına duyurmaya gayret 

gösterdi. www.tariheglencesi.com



 Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

 Anadolu’nun birçok şehrinde şubeleri bulunan bu cemiyet, Sivas Valisi Reşit 

Paşa’nın eşi Melek Hanım ve arkadaşları tarafından 5 Kasım 1919’da 

Sivas’ta kuruldu. Cemiyetin amacı, kadınların Millî Mücadele’ye etkin 

biçimde katılmalarını sağlamak ve yardım kampanyaları düzenleyerek 

ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktı. Cemiyet, 

İstanbul’daki Amerikan, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciliklerine 

gönderdiği telgraflar ve düzenlediği mitinglerle işgalleri protesto etti.
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 İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

 Cemiyet, 2 Aralık 1918’de İzmir’de kuruldu. Ege Bölgesi’nde 

Türklerin büyük çoğunluğa sahip olduğunu belgelerle ortaya koyan 

bu cemiyetin amacı, İzmir ve çevresinin Yunanistan’a katılmasını 

engellemekti. Cemiyet, Yunan işgaline karşı bölgede kurulmuş olan 

diğer cemiyetleri de kendi çatısı altında toplamış ve silahlı mücadele 

kararı almıştı.
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 Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

 Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla 2 Aralık

1918’de Edirne’de kuruldu. Cemiyet, bölge halkını işgale karşı 

bilinçlendirmek ve teşkilatlandırmak için kongreler düzenledi. Ayrıca 

Trakya’nın her bakımdan Türk vatanı olduğunu ve nüfusunun 

çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu belgelerle kanıtlayıp dünyaya 

duyurmaya çalıştı.
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 Kilikyalılar Cemiyeti

 Adana ve çevresinin Fransızlar tarafından işgal edileceğinin duyulması 

üzerine 21 Aralık 1918’de İstanbul’da bir araya gelen Çukurovalılar 

tarafından kuruldu. İlk zamanlarda yayın yoluyla mücadele eden 

cemiyet, bölgenin işgalinden sonra merkezini Adana’ya taşıdı ve silahlı 

savunma teşkilatı kurdu.
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 Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

 12 Şubat 1919’da Trabzon’da kurulan cemiyetin amacı, bölgede 

yaşayan Rumların ve Ermenilerin zararlı faaliyetlerine son 

vermekti. Karadeniz Bölgesi’nde devlet kurmak isteyen Pontusçu

Rumlara karşı silahlı teşkilatlar oluşturan bu cemiyet ayrıca İstiklal 

adlı bir gazete çıkardı. Trabzon Müdafaa-i Hukuk-i Milliye 

Cemiyeti Erzurum Kongresi’nin toplanması konusunda da 

Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile iş birliği 

yaptı.
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 Millî Kongre Cemiyeti

 İstanbul’da faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin ve millî 

cemiyetlerin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 29 Kasım 1918’de 

kuruldu. Cemiyetin amacı, Türklere yönelik haksız ve gerçek dışı 

yayınlara ilmî ve tarihî belgelerle cevap verebilmekti. Cemiyetin bir 

diğer amacı ise vatanın kurtuluşu için çalışan bütün millî kuvvetleri 

bir çatı altında toplamaktı.
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 Mustafa Kemal, bölgesel kurtuluş yolları arayan ve birbirinden ayrı faaliyet 

gösteren millî cemiyetlerle kesin bir zafere ulaşılamayacağı düşüncesindeydi. 

Ona göre vatanın ve milletin kurtuluşu için öncelikle bu kuruluşların güçlerini 

birleştirmeleri gerekiyordu. Millî Mücadele kahramanlarından Mareşal Fevzi 

Çakmak da cemiyetlerin birleşmesi gerektiğine inanmış ve bu konu hakkında 

“Eğer Mondros Mütarekesi’ni takip eden aylarda, bir uçaktan Anadolu’ya 

bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. 

Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal’in meşalesi 

temin etti.” demiştir.
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 Fevzi Paşa’nın da belirttiği gibi Mustafa Kemal, Sivas

Kongresi’nde alınan bir kararla millî cemiyetleri Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında topladı. 

Böylece dağınık hâldeki millî kuvvetleri bir araya getirerek 

birleştirme ve bütünleştirme gücüne sahip bir lider olduğunu 

gösterdi.
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