VE MĠLLĠ MÜCADELE BAġLIYOR-SAMSUN’A ÇIKIġ
 Mondros Ateşkes Antlaşması
imzalandığı sırada Mustafa
Kemal, Suriye’de Yıldırım
Orduları Grup Komutanı olarak
bulunuyordu.
 13 Kasım 1918’de İstanbul’a
gelen Mustafa Kemal, İtilaf
Devletleri donanmasını görünce
“Geldikleri gibi giderler”
demiştir.
 Osmanlı Hükümeti iĢgallere
direnmenin mümkün
olmadığını, Ġtilaf Devletlerinin
dediklerini yapmakla Osmanlı
saltanat ve hilafetinin
devamını sağlanacağını
sanıyorlardı.
AMAÇ

Samsun’a çıkışından itibaren,
Mondros’a uyulmamasını isteyen
Mustafa Kemal’in asıl amacı;
 Ulusal bilinci uyandırmak ve
yaygınlaştırmak
 Ulusal birliği gerçekleştirerek,
bağımsızlık savaĢını
baĢlatmak,
 Ulusal egemenliğe dayanan,
kayıtsız, Ģartsız, bağımsız yeni
bir Türk Devleti kurmaktır.
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MUSTAFA KEMAL’ĠN YAPTIĞI ÇALIġMALAR

Mustafa Kemal, İstanbul’da memleketi ve milleti içine düştüğü
durumdan kurtarmak için;
 PadiĢah, devlet adamları ve arkadaĢlarıyla görüştü.
 Türk milleti aleyhine yapılan olumsuz propagandaları önlemek
için yerli ve yabancı gazetelerle röportajlar yaparak
milletimizin haklarını dünyaya duyurmaya çalıştı.
 Görüşlerini etkili biçimde duyurabilmek için yakın arkadaşı Fethi
(Okyar) Bey ile birlikte “Minber” adında bir gazete çıkardı.
 Mustafa Kemal bu çalışmalarının sonunda İstanbul’da kalmanın
devleti ve milleti kurtarmak için yeterli olamayacağını görerek
kararını verdi: Anadolu’ya geçecek ve millî egemenliğe
dayanan yeni bir Türk devleti kuracaktı.
SAMSUN’A ÇIKIġ
 Aynı tarihlerde Karadeniz bölgesindeki karıĢıklıklardan dolayı, bu
bölgeye bir ordu müfettişi gönderilmesi gündeme gelince, Mustafa
Kemal aradığı fırsatı buldu.
 “9. Ordu MüfettiĢi” sıfatıyla Anadolu’ya gönderilen Mustafa Kemal;
 Karadeniz bölgesinde Türk halkının Rum çetelerine karĢı
baĢlattığı direniĢ hareketlerini önlemek,
 Halkın elindeki silah ve cephaneleri toplamak,
 ĠĢgallere karĢı kurulan Milli Cemiyetlerin faaliyetlerini
durdurmak,
 Mondros’a uymayarak dağıtılmamıĢ olan, Erzurum’daki 15.
Kolordu’yu dağıtıp, silahlarını Ġtilaf Devletleri’ne teslim etmektir.
 Mustafa Kemal, bunun için geniş yetkilerle donatılmış, doğudaki tüm
illerde askeri ve sivil makamlara emir verme yetkisi almıştır.
 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal, 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıkmıştır.
 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla milli mücadele fiilen
başlamıştır.

Zeki DOĞAN

KURTULUġ ÇARELERĠ
O sıralarda devletin kurtuluşu için
ortaya atılan kurtuluş çareleri şunlardır.
 Ġngiliz himayesini istemek,
 Amerikan mandasını istemek,
 Bölgesel kurtuluĢ yolları aramak,
 Mustafa Kemal’e göre bu durum
karşısında bir tek karar vardı.
Millî hâkimiyete dayanan,
kayıtsız Ģartsız, bağımsız yeni bir
Türk devleti kurmak.”
SAMSUN RAPORU
Samsun ve çevresindeki
incelemelerden sonra Mustafa Kemal,
İstanbul Hükümeti’ne ilk raporu olan
“Samsun Raporu”nu göndermiştir. Bu
raporda;
Rumlar siyasi
emellerinden vazgeçerlerse, asayiş
kendiliğinden düzelir.
yabancı mandasına ve
kontrolüne tahammülü yoktur.
Ġzmir’de hakları yoktur.
Bu işgal geçici ve haksızdır.
ulusal egemenlik esasını ve
Türk milliyetçiliğini kabul etmiĢtir ve
bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.
 Bu raporla Mustafa Kemal, ilk kez
resmi görevine ters düĢmüĢtür.
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