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ALİ RIZA PAŞA HÜKÜMETİ, 

AMASYA GÖRÜŞMELERİ VE 

SONUÇLARI



Ali Rıza Paşa Hükümeti, 2 
Ekim 1919 tarihinde

büyük ölçüde 
Kuvayi Milliye’nin 

etkisi ile kurulmuştur. 

Ali Rıza Paşa 



1. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nce kabul edilen ilkelere saygılı
davranılarak, Kuvayi Milliye’ye yardımcı olunacak,

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ALİ RIZA PAŞA HÜKÜMETİ’NE
TEKLİFLERİ

2. Mebuslar Meclisi toplanıncaya kadar milletin geleceğini
belirleyecek her hangi bir taahhüde girişilmeyecek,

3. Kuvayi Milliye hareketine katılmış olanlara yönelik takiplere son
verilecek,

4. Barış konferansına tayin edilecek kişiler, Kuvayi Milliye’den yana
olan ve milletin güvenini kazanmış, bilgili ve yetenekli kişilerden
seçilecek,

5. İşgal güçlerinin Türk basınına yönelik sansürü kaldırılacak.



Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay ve Bekir Sami Beylerle 

birlikte 18 Ekim 1919'da Amasya'ya gelerek Salih Paşa ile 

20 Ekim'de görüşmelere başladılar ve Sivas Kongresi'nce 

kabul edilen esaslar üzerinde görüşmeler başladı.

Salih Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Orbay



1.Mondros Ateşkes Antlaşması ile tespit edilmiş olan Türk vatanının
bütünlüğü ve bağımsızlığının sağlanması,

Amasya Protokolünün Maddeleri

2. Azınlıklara siyasî ve sosyal dengemizi bozacak türde ayrıcalıklar
verilmemesi,

3. Hükümet karşıtı faaliyetlerde bulunulmaması,

4. Sivas Kongresi’nde kabul edilen kararların Mebuslar Meclisinde de
kabul edilmesi,

5. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti’nin hukuka
uygun bir cemiyet olarak kabul edilmesi,

6. Mebuslar Meclisinin Anadolu’nun emniyetli bir yerinde toplanması.



Temsil Heyeti ve hükümet arasında gizli bir protokol de

imzalanmıştır.

Bu protokole göre;

* Kuvayi Milliye’ye katılmış memurların yerlerinden oynatılmaması,

* Kuvayi Milliyeci komutan ve idareciler hakkında soruşturma

yapılmaması,

* İşgal olayları karşısında hükümetçe teşebbüslerde bulunularak

mitingler tertip edilmesi hususları benimsenmiştir.



* Amasya Görüşmesi, Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti tarafından

resmen tanınması anlamına geliyordu.

* 7 Kasım 1919’da Mebusan Meclisi için genel seçimler yapıldı. İtilâf

Devletleri seçime engel olmadılar.

* Ülke genelinde yapılan seçimlerde pek çok Kuvayi Milliye lideri Osmanlı

meclisine mebus olarak girmeye hak kazandı.

* Mustafa Kemal Paşa da bu meclise Erzurum mebusu sıfatıyla seçildi.



16 Kasım 1919’da Sivas’ta yapılan komutanlar toplantısında;

* Meclisin İstanbul’da toplanması zarureti doğduğu belirtilerek burada

millî teşkilâtın takip ettiği programı mecliste savunacak kuvvetli bir grup

olunması gerekliliği,

* Komutanların millî teşkilâtı daha da güçlendirmek için çalışmaları,

halkı da millî teşkilât etrafında toplayarak silâhlandırmaları,

* Paris Konferansı’nda Türkiye aleyhine alınacak kararların reddedilmesi

gerektiği görüşü kabul edildi.



TEMSİL KURULU’NUN 

(HEYETİ TEMSİLİYE’NİN)  

ANKARA’YA GELİŞİ, SON 

OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ 

VE MİSÂK-I MİLLÎ





* Mustafa Kemal, genel durumu daha yakından

izlemek üzere, idare ve sevk sorumluluğunu da

üzerine alarak, İstanbul’a ve cephelere tren hattı ile

bağlı Ankara’ya gelmeyi daha uygun buldu.

* Mustafa Kemal’in 27 Aralık 1919’da Ankara’ya

gelişi ile bu şehir, Millî Mücadele ve bağımsızlık

dâvasının odağı, millet egemenliğinin de merkezi

oldu.

* Sivas’ta olduğu gibi, Ankara’da da Heyet-i

Temsiliye adına Hakimiyet-i Milliye gazetesi

çıkarılmaya başlandı.

Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin 14 Ağustos 1922 

tarihli sayısının ilk sayfasında Gazi Mustafa Kemal 

Paşa'nın TBMM reisliğine seçildiği yazıyor
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Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi 



* Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır.

* Erzurum Milletvekili seçilen ancak Ankara’da kalan Mustafa Kemal, daha önce kararlaştırıldığı

halde meclis başkanlığına seçilmemiştir.

• Ankara’da kararlaştırılan “Müdafaa-i Hukuk Grubu” da kurulmamış, yerine “Felah-ı Vatan”

grubu kurulmuştur.

* Bununla birlikte bu meclis, millî davaya inanan milletvekillerinin çabalarıyla 28 Ocak 1920’de

Misak-ı Millî’yi kabul etmiş ve 17 Şubat 1920’de basında yayınlayarak (bütün yabancı

parlamentolara) dünyaya duyurmuştur.

* Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin en önemli hizmeti, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde kabul

edilen barış şartlarını öngören Misâk-ı Millî’yi, olağanüstü şartlara rağmen kabul ve ilan

etmesidir.



1. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı zaman, düşman
ordularının işgali altında bulunan ve çoğunluğu ile Arap olan yerlerin kaderi, ora
halkının serbestçe vereceği karara bağlı kalacaktır. Bunun dışında kalan ve o gün işgal
edilmeyen Türk ve İslâm çoğunluğunun bulunduğu bölge bölünmez ve ayrılmaz bir
bütün sayılacaktır.

2. Halkın oyu ile ana vatana katılmış olan Elviye-yi Selâse (üç vilâyet) Kars, Ardahan
ve Artvin için gerekirse tekrar halkın oyuna müracaat edilecektir.

3. Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya’nın hukukî durumunun tespiti de,
halkın tam bir serbestlikle verecekleri oya uygun olacaktır.

4. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır.
Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nda ticarî serbesti ve ulaştırma, ilgili devletlerin oy
birliği ile verecekleri karara bağlı kalacaktır.

5. Azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman ahalinin haklarının
korunması şartı ile kabul edilecek ve sağlanacaktır.

6. Millî ve iktisadî gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla tam serbesti ve istiklâl
sağlanması, siyasî, adlî, malî gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması
gerekmektedir. Borçlarımızın ödenmesi de bu esaslara tâbidir.

Misâk-ı Millî Kararları
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1922 yılında bastırılan Misâk-ı
Milli tablosu ve Mîsâk-ı Millî’nin
orijinal metni
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1. Batı Trakya
2. On İki Ada
3. Kars, Ardahan ve Batum
4. Halep Vilayeti
5. Musul Vilayeti
6. Deyr-i Zor Sancağı
7. Kıbrıs



Mustafa Kemal Paşa’nın çok daha önceleri ileri 
sürdüğü fikirlerin uygulanmasıdır. 

Son Osmanlı parlâmentosunun bu fikirleri 
kabul etmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın bir 

zaferidir.

MİSÂK-I MİLLİ
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Misak-ı Milli ve Son Osmanlı Meclisinin Toplanması



Misâk-ı Millî, her şeyden önce millî ve bölünmez bir 
Türk vatanının sınırlarını çizmiştir. 

Misâk-ı Millî aynı zamanda bağımsızlık şuuruna 
erişmiş bir milletin asgarî haklarını açıklayan bir 

belge niteliğindedir.

Türkler bu kararlarla İtilâf Devletleri ile yapacakları 
barışın temel esaslarını bütün dünyaya 

duyurmuşlardır. 

Ali Rıza Paşa Kabinesi, İtilâf Devletleri’nin baskısıyla 
çekilmiş, yeni kabineyi Salih Paşa kurmuştu.



İSTANBUL’UN İŞGALİ

(16 MART 1920)



* Misâk-ı Millî kararlarının alınması işgal güçlerinin hoşuna gitmedi.

* İşgal güçleri, Mebusan Meclisi’ni kesin olarak cezalandırmayı kararlaştırdılar.

* 16 Mart 1920 günü İstanbul, işgal devletlerinin askerî birliklerince resmen ele geçirildi.

• Böylece son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı düşman süngüsü altında zorla kapattırılmıştır.

* İşgal güçleri, hükümete bir ültimatom vererek, Kuvayi Milliye’ye taraftar gördükleri Genelkurmay

Başkanı Cevat Paşa’nın istifasını istediler.

* Bir kısım mebusları tutuklayacaklarını belirttiler; Türkleri, Kuvayi Milliye lehine örgütleyen kamu

kuruluşlarını bastılar. Yakalananlar Malta’ya sürgün edildi. (Mersinli Cemal Paşa, Cevat Çobanlı Paşa,

Rauf Bey, Kara Vasıf Bey vb.)

* Salih Paşa kabinesi, Kuvayi Milliye’ye karşı başarısız görülerek 28 gün sonra istifa etmek zorunda

bırakıldı. Padişah İngilizlerin isteği üzerine Damat Ferit Paşa’yı yeniden iktidara geçirmeye karar verdi.



Şehzadebaşı'ndaki Mızıka Karakolu'nu basan İngiliz askerleri tarafından öldürülen bir Türk askeri. (16 Mart 1920)



İşgalciler yayınladıkları beyannamede;

• İşgalin geçici olduğunu,

• Osmanlı Hükümeti’nin ve saltanatının gücünü artırmak

için bu hareketi gerçekleştirdiklerini,

• Herkesin saltanat makamının vereceği emirlere uyması

gerektiğini,

• Anadolu’da karşı hareketler görülürse, İstanbul’un

Türklerden alınacağı tehdidinde bulundular.



Mustafa Kemal Paşa, yayınladığı beyanname ile işgal olayını

protesto etti, işgalin haksız ve hükümsüz olduğunu dünyaya

ilân etti. Kapatılan meclisin Ankara’da açılmasını ve bütün

meclis üyelerinin Ankara’da toplantıya katılmalarını istedi.



Mustafa Kemal Paşa, 19 

Mart 1920 tarihinde 

yayınladığı bir diğer 

genelgede, İstanbul 

meclisinden kaçıp 

Anadolu’ya geçebilenler ile 

milletin yeniden seçeceği 

kişilerden oluşacak 

meclisin Ankara’da 

toplanacağını açıkladı. 
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• TEŞEKKÜR EDERİM… 


