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WİLSON İLKELERİ (8 OCAK 1918)
Wilson İlkeleri üç ana ilke etrafında belirlenmiştir. Bu ilkeler;
• Halkların özgürlüğü ve kardeşliği
• Dosta düşmana aynı ölçüde eşit ve adil davranma
• Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla Dünya barışını güvence altına alma.
• Savaşı kazanan devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
• Her ulus, çoğunlukta bulunduğu topraklarda bağımsız bir devlet olma hakkına sahiptir (Self Determinasyon).
• Boğazlar tüm dünya devletlerine açık olacak ve Boğazların yönetimini uluslar arası bir komisyon üstlenecektir.
• Devletler arasındaki sorunlar, devletlerin temsilcilerinden oluşan ve eşitlik ilkesi doğrultusunda kurulacak bir kurul

tarafından çözümlenmelidir.
• Savaşı kazanan devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı almayacaktır.
• Türklerin çoğunlukta bulunduğu Osmanlı topraklarında bir Türk Devleti kurulacaktır.
• Ermenilerin çoğunlukta bulundukları Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulabilecektir.
• UYARI: Bu belge ile Ermeni sorunu yeni bir boyut kazanmıştır. Uluslararası alanda, Ermeni Devleti’nden dolaylı olarak söz eden

ilk belge Wilson İlkeleri’dir.



MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

• PADİŞAH: VI. Mehmet Vahdettin
• HÜKÜMET: Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
• TEMSİLCİ: Bahriye Nazırı Rauf Orbay 
• TARİH: 30 Ekim 1918
• YER: Limni Adasının Mondros Limanı

Agamemnon zırhlısı

Hüseyin Rauf Orbay
Sir Arthur Gough-
Calthorpe



Osmanlı Devleti’ni Mondros’u İmzalamaya İten Nedenler



PADİŞAHIN HEYETTEN BEKLENTİLERİ

• Hilafet, Saltanat ve Osmanlı Hanedanının haklarının dokunulmazlığının 
sağlanmasını.

• Bazı eyaletlere özerklik tanınabileceği ancak bağımsızlık verilmemesini.
• HÜKÜMETİN HEYETE VERDİĞİ TALİMAT 
• Yunan gemilerinin geçmemesi koşuluyla Boğazlar savaş ve ticaret gemilerine

açık tutulacak.
• Güvenliği sağlayacak birlikler dışında Türk birliklerinin terhisi kabul edilecek.
• Ateşkesin imzalandığı gün, cephelerdeki saldırı durdurulacak.
• Osmanlı Devletinin yönetimine karışılmayacak.
• Türk topraklarına asker çıkartılmayacak.
• Alman yardımı sona erdiğinden İtilaf devletlerinden Osmanlıya ekonomik

yardım sağlanmaya çalışılacak.



MONDROS MÜTAREKESİ MADDELERİ

• Karadeniz’e geçmek için Çanakkale ve Karadeniz (İstanbul) Boğazlarının açılması ve 
Karadeniz’e geçiş sağlanacak, Boğazlardaki askeri mevziler İtilaf Devletlerine 
devredilecektir.

• Sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli görülecek asker gücünün 
dışında kalan Osmanlı birlikleri terhis edilecektir. 

• Halen Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan tüm liman ve demiryollarından İtilaf devletleri 
yararlanacak ve bunlar İtilaf devletlerinin savaş halinde olduğu devletlere yönelik olarak 
kapalı tutulacaktır. 

• Hükümet haberleşmeleri dışındaki telsiz, telgraf ve hatlar İtilaf devletleri memurları 
tarafından denetlenecektir. 

• Ülkenin gereksinimi karşılandıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri
İtilaf devletleri tarafından satın alınacak, bunların hiçbiri Osmanlı hükümeti tarafından
dışarıya satılmayacaktır.



MONDROS MÜTAREKESİ MADDELERİ

• Osmanlı Hükümeti, bütün müttefikleriyle tüm ilişkisini kesecektir.
• İtilaf devletleri ile Osmanlı hükümeti arasındaki savaşa 1918 yılı ekiminin

otuz birinci günü yerel saatle öğle zamanı kesilecektir.
• EN TEHLİKELİ 2 MADDE
• 7. Madde :

İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durumla
karşılaşırlarsa ülkenin bütün stratejik noktalarını işgal etme hakkına sahip
olacaklardır. İŞGALİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

• 24. Madde :
Altı ilde (Vilayet-i Sitte: Erzurum, Van, Harput/Elazığ, Diyarbakır, Sivas,
Bitlis) karışıklık ortaya çıktığında bu iller İtilaf devletleri tarafından kontrol
altına alınacaktır. ERMENİSTAN DEVLETİ KURULMAK İSTENİYOR



SONUÇ

• Bu ateşkes antlaşmasının hükümleri gereğince Osmanlı Devleti artık fiilen tarihe karışıyordu. 
Çünkü, bu bir ateşkes değil kayıtsız koşulsuz bir teslim belgesi idi. 

• Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulması için olanak hazırlıyor ve İtilaf Devletleri'nin
işgallerine zemin hazırlıyordu.

• İngiltere, Mondros'un imzalanmasından sonra Türk Ulusu'na doğu ulusu gözüyle bakıyor, Türk
Ulusu'nu padişahın buyruğu altında bir sürü olarak görüyor ve padişah elde edilince tüm ulusun
da avuç içinde olacağını düşünüyordu.

• Ülkeyi savaşa sürükleyen ve savaş içinde izledikleri yanlış uygulama ve savaş stratejisi Türkiye'yi
bir uçurumun kenarına getiren İ.T. liderleri 1 Kasım 1918'de Parti Kongresi'ni topladı ve kendisini
dağıtma kararı aldı.

• Parti'nin liderleri Enver, Talat ve Cemal Paşalar ise ateşkes imzalanmış olduğundan İngilizlerin
her an İstanbul'a geleceklerini düşünerek 8‐9 Kasım gecesi bir Alman denizaltısı ile Karadeniz
üzerinden ülkeden kaçtılar. 

• Enver Paşa daha sonra Moskova'ya gelip, İtilaf Devletleri'nin de düşmanı olan Bolşeviklerle
anlaşabileceklerini belirtti. 



İNGİLTERE POLİTİKASI

• Lloyd George'nin planı, Yunanistan'ı yeter derecede güçlendirmek ve Güney Kafkasya'da Rusya
ile Osmanlı Devleti arasında kalmış olan hükümetlere yardım edip, Osmanlı Devleti'ni doğudan
ve batıdan istila ve baskı altına almaktı. 

• 1878'den beri Osmanlı Devleti ile ilgili politikasını değiştirmiş bulunan İngiltere, Osmanlı
Devleti'nin artık yaşayamayacağına karar vermişti.

• Yüzyıllardır güneye inmek isteyen Rusya'nın Balkanlar üzerinden Boğazlara ve Kafkasya
üzerinden ise İskenderun ve Basra Körfezleri'ne ilerleyişinin ve buraları ele geçirmesinin
Osmanlı Devleti tarafından durdurulamayacağını görmüştü.

• I. Dünya Savaşı sonunda, kendi politikasını uygulama olanağı bulduğundan Kafkasya'daki Rus
ilerleyişini durdurmak için Ermenistan.

• Balkanlar'da ilerleyen Rus tehlikesine karşı da Ege Denizi'ne egemen, Batı Anadolu'yu hatta
Kıbrıs'ı da içine alan güçlü bir Yunanistan yaratmak amacıyla hareket etmiştir.
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Mondros Mütarekesi’nin Uygulanışı ve İlk İşgaller
• Mütarekenin imzalanmasından hemen sonra İtilaf devletleri, daha önce yaptıkları gizli anlaşmaları vakit geçirmeden

uygulamaya koyuldular. İngilizler, mütarekenin imzalanmasının üzerinden 36 saat geçmeden, 1 Kasım 1918’de Musul’un ve
sonra da İskenderun’un teslimini resmen istediler. Mütarekeye rağmen Irak cephesinde durmayan İngiliz kuvvetleri 3 Kasım
1918’de Musul’a girdi. 9 Kasım’da da İskenderun’u işgal ettiler. İngiliz işgalleri, güneyde Maraş, Birecik, Urfa bölgelerine
kadar genişlerken diğer İtilaf devletleri de gizli anlaşmalarla kendi paylarına düşen yerleri işgal ettiler. 24 Aralık’ta bir İngiliz
tümeni Batum’a çıktı. 31 Ocak 1919’da ise Kars işgal edildi.

• 6 Kasım’da İngiliz heyeti Boğazları teslim
işlemine başladı. 13 Kasım 1918’de 155
gemilik müttefik donanması Dolmabahçe
önünde demirledi. Çoğu İngiliz 3.500 kişilik
askerî bir kuvvet, şehrin muhtelif yerlerine
çıkarıldı.

• Görüldüğü gibi İtilaf devletleri, Türk
topraklarını çeşitli bölgelerden istila
ediyorlardı. Mondros Mütarekesi’nin
hükümlerini uyguladıklarını ileri süren itilaf
devletleri bu davranışlarıyla, yıllardan beri
yaptıkları hesapları, Anadolu ve Türklük için
düşünce ve niyetlerini açık bir şekilde
gösteriyorlardı.
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Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler
Rumlar ve faaliyetleri

• Mondros Mütarekesi’nin hükümlerinin uygulanmaya başlaması, azınlıkların faaliyetlerini
yoğunlaştırmasına zemin hazırladı. İtilaf devletleri donanmasının İstanbul’a gelişi Rumları
daha da cesaretlendirmişti. Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yunanistan’ın desteği ile bu zararlı
faaliyetlerin merkezi haline gelmişti. Başkentteki Rumlar, İttihad-ı Milli adında bir Rum
Cemiyeti kurdular. Ayasofya’yı tekrar kilise haline getirmek için yüksek fiyatlarla çevredeki
ev ve arsaları almaya başladılar. Ayrıca Rumlar, bir takım cemiyetler kurarak, amaçlarına
ulaşmaya çalışıyorlardı.

• Mavri Mira Cemiyeti: Cemiyetin amacı; İstanbul, Trakya, ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a
ilhak etmenin zeminini hazırlamaktı. Patrikhane, din adamları ve Yunan hükümeti destekli bu
cemiyete bağlı Rum çeteleri, başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerimizde
Türkleri göçe zorlamışlardır.

Mavri Mira Cemiyeti

• Pontus Rum Cemiyeti: Rum çetelerinin en iyi
teşkilatlanmış ve en tehlikelisi, İstanbul’daki
Pontus Cemiyeti idi. Pontusçu Rumların
amaçları ise, Karadeniz’de Pontus Rum
Devleti kurmak ve daha sonra Yunanistan’la
birleşmekti. Pontus çeteleri Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon gibi sahil şehirlerimizde
Mavri Mira çetelerinin Batı Anadolu’daki
eylemlerine benzer eylemlerde bulundular.
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Ermeniler ve Faaliyetleri

• XIX. yüzyılda Balkanlar’da Osmanlı Devleti’ne bağlı çeşitli etnik unsurların (Sırplar, Bulgarlar, Rumlar vs.) ayrılıkçı
faaliyetlerine rağmen devlete bağlılıklarını sürdüren Ermeniler de, asrın son çeyreğinde Rus ve İngiliz kışkırtmaları ile isyana
kalkıştılar. Rus kışkırtmaları ve propagandasının etkisinde kalan Ermeniler 1862 yılında Zeytun’da, 1863’de Van’da ilk
ayaklanma girişimlerinde bulundular. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra İngiltere de politikasını değiştirerek Ermenileri
kullanmaya başladı. İngiltere Doğu Anadolu bölgemizde kendi himayesinde oluşturulacak bir Ermenistan’ın işine yarayacağını
düşünüyordu. 1887’de İsviçre’de Hınçak Komitesi ve 1890 yılında Kafkasya’da Taşnaksutyun cemiyetleri kurulmuştur.



• Teşkilatlanmalarını büyük ölçüde tamamlayan Ermeniler, 1880’li yılların sonlarında ve
1890’lı yıllarda Doğu Anadolu’da ve başkent İstanbul’da birçok eylemlerde bulundular.

• Ermenilerin, 1904 yılında başlattıkları ikinci Sason isyanı, hükümet kuvvetleri
tarafından bastırıldı. Ermenilerin en cüretkar teşebbüsü 25 Temmuz 1905’de Yıldız
Suikastı diye bilinen Sultan II. Abdülhamid’e karşı giriştikleri suikast teşebbüsüdür.
Sultanın arabasına yerleştirilen zaman ayarlı bir bomba Sultan Abdülhamid’e zarar
vermese de bu olayda pek çok insan ölmüş ve yaralanmıştır.

• İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra (1908), yönetimde etkili olan İttihatçılar, Ermeniler
lehine ılımlı bir tutum sergilemeye başladılar. Bunun sonucu olarak karşılıklı olumlu bir
hava esmeye başladı.

Van’ın Ruslar tarafından ele
geçirilmesi için Rus saflarında
çarpışan asi Ermeniler top
arabasının başında, Türklere
saldırı hazırlığında.



Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
İngiliz Muhipleri Cemiyeti

• Osmanlı devlet adamları arasında,
İngilizlerin sempatisini ve desteğini
kazanarak, devletin içine düştüğü kötü
durumdan çıkılacağına inananlar İngiliz
Muhipleri Cemiyeti’ni kurarak, ülke
genelinde üye kaydetme çalışmalarını
başlatmışlardı.

• Başta Damat Ferit Paşa olmak üzere devrin
birçok ileri geleni aynı düşünceyi
paylaşıyorlardı. Bu cemiyetin üyelerine göre;
Anadolu’da başlayan ve başarı şansı
bulunmayan, ayrıca İngilizlerin hiç de
hoşuna gitmeyen milli direniş hareketi tam
bir intihar teşebbüsüydü ve dolayısıyla
engellenmeliydi.

Damat Ferid Paşa

Ali Kemal Bey

Wilson Prensipleri Cemiyeti

• Ülkenin tek kurtuluş çaresini manda ve himayede
mümkün görenlerden bazıları ise, İngiliz himayesini
kabullenme görüşüne muhalefet ediyorlardı. Onlara göre
İngiliz mandası yerine Amerikan mandası tercih
edilmeliydi. Zira İngilizler şimdiye kadar hakkımızda
dürüst davranmadıkları gibi şimdi de ülkemiz hakkında
düşmanca tasarıların baş mimarıydılar.

• İngiliz mandası yerine Amerikan mandasını tercih
edenler, Aralık 1918’de Wilson Birliği adında bir cemiyet
kurdular. Amerikan mandası taraftarları Başkan Wilson’a
amaçlarını ihtiva eden bir muhtıra göndermeyi de ihmal
etmediler. Kısa bir süre sonra Amerika’nın Ermeniler
lehine tavır takınması cemiyet mensuplarını hayal
kırıklığına uğrattı ise de, bir süre daha bu fikri
savundular. Hatta Sivas Kongresi’nde bu konuyu
gündeme getirdiler.

Halide Edip Adıvar

Refik Halit Karay

Yunus Nadi Bey

M. Celal Nuri Bey



Sulh ve Selamet-i Osmani Cemiyeti

• Milletin ve memleketin kurtuluşunun, Sultan-Halifeye ve onun buyruklarına sıkı
sıkıya bağlılıkla mümkün olacağını inanıyorlardı. Sulh ve Selamet-i Osmani ve
İslam Teali Cemiyeti adlı teşekküllerle teşkilatlanan bu cemiyet içerisinde çoğu
kabine üyesi önemli şahsiyet, askerler ve bazı aydınlar vardı.

Cami BaykutOsman Nevres

Kürt Teali Cemiyeti

• Mayıs 1919’da İstanbul’da kurulan bu cemiyet, Osmanlı
Meclisi’nde ayan üyesi olan Seyyid Abdülkadir’in
liderliğinde çalışıyordu.

Seyyit Abdülkadir Efendi

Bedirhan kardeşler
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İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) ve
İşgale Karşı Tepkiler

• Anadolu’nun Türk vatanı haline gelmesiyle birlikte, İzmir ve çevresi de
Türkleşen yurt köşelerinden biriydi. Ancak, özellikle XIX. yüzyılın
başlarından itibaren Adalardan ve Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya bir
Rum göçü başladı. XX. yüzyılın başlarına kadar zaman zaman devam
eden bu göçler sonucunda, bölgede bir Rum nüfusta yaşamaya başladı.



İZMİR’İN İŞGAL GEREKÇELERİ

• Yunanlılar’ın bölge halkının çoğunluğunun Rum 
olduğunu iddia etmesi.

• Wilson ilkelerinin azınlıklar ile ilgili maddesinden yararlanmaya 
çalıştılar.

• İngilizlerin, bölgede İtalya gibi güçlü bir devletin varlığını 
istemedikleri için Yunanlıları desteklemeleri.

• Batı Anadolu’da Türklerin hristiyanları katlettiği şeklindeki asılsız 
iddiayı tüm dünya kamuoyuna yaydılar.



Sultan Ahmet mitingi

Dr. Esat Işık Paşa

Kaydı izlemek için üzerine tıklayınız.



• XX. yüzyılın ilk çeyreğinde, I. Dünya Savaşı ile birlikte yaşanan olaylar, sonuç itibarıyla tam Yunanistan’ın hayal
ettiği gibi gelişme göstermişti. Savaşın sonunda özellikle İngiltere’nin Yunanistan lehine tavır koyması hem
İngilizlerle İtalyanların hem de İtalyanlarla Yunanlıların aralarının açılmasına neden oldu. 1919 yılı Ocağında
başlayan Paris barış görüşmelerinde, İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen, İngiliz hükümetince İzmir ve çevresinin
Yunanlılar’a verilmesi uygun görülmüştü.

• İngiliz-Yunan diplomatik çabası İtilaf Devletlerini, bölge halkının çoğunluğunun Rum olduğu ve onların
güvenliğinin ancak Yunanistan tarafından sağlana bileceği hususunda ikna ettiler. 1919 Mayısının 14’ünde de
İzmir’in mütarekenin 7. maddesi gereği işgal edileceğini Osmanlı Hükümeti’ne bildirdiler. Aynı gün İzmir’in
işgal edileceği haberi büyük bir infial yarattı. 15 Mayıs sabahı Yunanlılar İzmir’e asker çıkardılar. İşgal hareketi
civar kazalara da yayıldı.



Kaydı izlemek için üzerine tıklayınız.

• İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi, Türk Milletine
olayların vahametini anlatmaya yetti. Millet, bu olayı büyük
bir tepkiyle karşıladı. Pek çok mitingler, protesto yürüyüşleri
tertiplenerek, başta İtilaf Devletleri temsilcileri olmak üzere
hükümete ve yetkili mercilere protesto telgrafları gönderildi.
Bu nedenle İzmir’in işgali, Türk Milletinde, milli mücadele
ruhunun doğmasında ve gelişerek bir milli mukavemet
hareketine dönüşmesinde etkili olmuştur.
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• TEŞEKKÜR EDERİM… 


