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1. 3 İstanbul Hükûmeti Sivas Kongresi’nde alınan kararları aynen kabul edecektir.

3 İstanbul Hükûmeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini yasal bir kuruluş olarak tanıya-
caktır.

3 Meclis-i Mebusanın bir an önce toplanması sağlanacaktır. Bunun için en kısa sürede seçimler ya-
pılacaktır.

3 Milletvekili seçimi serbest ve müdahalesiz yapılacaktır.
3 Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerin işgaline izin verilmeyecektir.
3 İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerinde Temsil Heyeti’nin uygun göreceği kişilerin bulun-

ması sağlanacaktır.
3 Milli Mücadele aleyhinde propaganda yapanlar engellenecektir.
3 Başta İngiliz Muhipleri Cemiyeti olmak üzere zararlı cemiyetlerin faaliyetleri engellenecektir.

 Amasya Görüşmelerinde alınan kararlardan yola çıkılarak,
I. İstanbul Hükûmeti, Temsil Heyeti’nin varlığını tanımıştır.
II. Millî Mücadele için önemli bir adım atılmıştır
III. İstanbul Hükûmeti Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararlarını kabul etmekle Anadolu’daki ulusal 

mücadeleyi hukuksal olarak tanımıştır.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

2. Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal 
sağduyu sahibi komutanlarla toplantı yaparak 
alınan kararları genelge şeklinde yayımlamıştır. 
Amasya’daki toplantıya Rauf Orbay, Refet Bele, 
Ali Fuat Cebesoy katılmış, Erzurum’dan Kazım 
Karabekir ve Konya’dan Cemal Paşa ise telgraf-
la genelgeyi onayladıklarını bildirmiştir.

 Mustafa Kemal’in diğer komutanlarla işbirli-
ği yapmasının esas sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Millî Mücadele’yi geniş alana yaymak

B) Hata yapmaktan çekindiği için danışmak

C) Diğer komutanların tepkisinden çekinmek

D) Padişahın emrini yerine getirmek

3. 3 Bölgenin sorunlarını görüşmek

3 Bölgedeki güçleri birleştirmek

3 Mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirle-
mek

3 Doğudaki Ermeni ve Rum tehlikesine karşı 
önlem almak

 Yukarıda toplanış amacı verilen kongre aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Sivas Kongresi B) Erzurum Kongresi

C) Balıkesir Kongresi D) Alaşehir Kongresi

4. ?

Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi ve amacı ilk kez 
belirtilmiştir.

Üstü kapalı da olsa ilk kez ulusal egemenlik 
düşüncesinden bahsedilmiştir. Yani cumhu-
riyet rejiminin ilk işaretidir.

Yeni bir devlete doğru gidildiğinin ilk işaretleri 
verilmiştir.

Tek kurtuluşun halkın çalışmaları olduğu be-
lirtilmiştir.

 Amasya Genelgesi’nin bir maddesi yukarıda 
açıklanmıştır.

 Buna göre soru işareti ile gösterilen yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı 
tehlikededir.

B) İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumlu-
luğu yerine getirememektedir. Bu durum 
milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır.

D) Milletimizin haklarını dünyaya duyurmak 
için her türlü etki ve denetimden uzak millî 
bir kurul oluşturulmalıdır.

Misakımillî Kararları

1. Türklerin çoğunlukta oldu-

ğu yerler Türk vatanıdır.
2. Arap topraklarının, Batı 

Trakya’nın, Kars, Ardahan 
ve Batum’un geleceği halk 
oylamasıyla belirlenecektir.

3. Osmanlı’nın merkezi ve 
Marmara Denizi’nin gü-
venliği sağlanırsa Boğazlar 
dünya ticaretine açılacaktır.

4. İçimizdeki azınlıklara, kom-
şu ülkelerdeki Müslüman 
halka tanınan haklardan 
fazlası tanınamaz. 

5. Tam bağımsızlığımızı ve 
ekonomik gelişmemizi en-
gelleyen sınırlamalar ve 
kapitülasyonlar kesinlikle 
kabul edilemez.

Misakımillî’de Türk Devle-
ti’ne Ait Olacak Topraklar İçin 
Esaslar

1. Türklerin çoğunlukta oldu-
ğu yerler Türk vatanıdır.

2. Arap topraklarının, Batı 
Trakya’nın; Kars, Ardahan 
ve Batum’un geleceği halk 
oylamasıyla belirlenecektir.

Misakımillî’nin Önemi
1. Misakımillî, Millî Müca-

dele’nin hedefini, vatanın 
sınırlarını ve bağımsızlık 
esaslarını benimseyip ger-
çekleştirmeye çalışmıştır.

2. Misakımillî’nin ilanı İstan-
bul’un işgaline neden ol-
muştur.
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5. Durum: Erzurum Kongresi’nde bazı delegeler, 

ülkenin işgallerden ve parçalanmaktan kurtul-
ması ve varlığını sürdürebilmesi için güçlü bir 
devletin vesayetini kabullenmek anlamına ge-
len mandayı savunmuşlar ve ABD mandasının 
kabulünde ısrar etmişlerdir.

 Olay: Mustafa Kemal ve arkadaşları, bazı ay-
dınlar tarafından ileri sürülen “Ülke bütünlüğü-
nü korumak için büyük bir devletin yönetimine 
ve korumasına girme” önerilerini şiddetle red-
detmişlerdir.

 Verilen olay ve durum birlikte düşünüldü-
ğünde aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Manda yönetimi ulusal çıkarlara ters düşen 
bir durumdur.

B) Manda yönetimini istemek, ulusal bağım-
sızlığa aykırıdır.

C) Manda yönetimini istemek, teslimiyetçi bir 
yaklaşımdır.

D) Manda yönetimi geçici bir süre kabul edile-
bilir.

6. Ordunun dağıtılmaması
Silahların teslim edilmemesi
Her yerde Müdafaa-i Hukuk 
derneklerinin kurulması
İstanbul Hükûmetine ve İtilaf 
Devletlerine protesto telgrafla-
rının çekilmesi
İşgallerin haksızlığının 
dünyaya duyurulması

 Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal’in ver-
diği emirlere bakılarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) İşgalcilere karşı gelinmelidir.

B) İşgaller geçici olduğu için beklenmelidir.

C) Birlik ve beraberlik bilinci geliştirilmelidir.

D) İşgaller haksızdır ve protesto edilmelidir.

7. 

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri çeşitli bahaneler ile yurdun 
değişik yerlerini işgal etti. 16 Mart 1920’de de İstanbul’u resmen işgal eden İtilaf Devletleri yayımladığı 
bir bildiriyle işgallerin geçici olduğu ve padişahın otoritesini güçlendirmeyi amaçladıkları propagandası-
nı yaptı.

 Buna göre;

I. İşgallere yönelik tepkilerden çekindikleri,

II. İşgalleri padişahın onayı ile yaptıkları,

III. Millî birlik ve beraberliği bozmayı amaçladıkları

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

İlk TBMM’nin Özellikleri

1. Güçler birliği (yasama, 
yürütme, yargı güçlerinin 
mecliste toplanması) ilkesi 

benimsenmiştir. Böylece ça-

buk ve uygulanabilir kararla-

rın alınması sağlanmıştır.

2. Egemenliğin kayıtsız şartsız 
milletin olduğu ve meclisin 
üstünde bir gücün olmadığı 
belirtilmiştir.

3. Meclisin amacı düşmanı 
yurttan atmaktır.

4. Padişah ve halifenin yeri 
meclisin alacağı kararla belli 
olacaktır.
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• Osmanlı askerleri terhis 
edilecek  
• İtilaf Devletleri
güvenliklerini tehdit 
edebilecek stratejik bir 
noktayı işgal edebilecek

M. Kemal’e verilen görev

Samsun’da çıkan olayları 
tespit etmek, halkın 
elindeki silahları teslim 
almaktı. Ancak Mustafa 
Kemal, Türk ulusunu ve 
vatananı savunmakta 
haklı ve kararlıdır.

• İşgaller haksızdır ve 
protesto edilmelidir. 
• Türk milleti işgalleri 
kabul etmeyecektir.

Havza Genelgesi 

Meclisin üstünde bir 
güç yoktur.

30 Ekim 1918 Mondros 
Ateşkes Antlaşması hükümleri

• Milletin bağımsızlığını, 
yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır.
• Milletin durumunu 
gözden geçirmek ve 
haklı sesini dünyaya 
duyurmak için her türlü 
etkiden uzak millî bir 
kurulun toplanması 
gereklidir.

Erzurum Kongresi

Her türlü yabancı 
işgaline ve müdahalesi-
ne millet birlikte karşı 
koyacaktır.

Kuvayımilliye'yi tek 
kuvvet tanımak ve millî 
iradeyi hâkim kılmak 
temel esastır.

Sivas Kongresi

Amasya  Genelgesi 

TBMM’nin açılışı

 Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Türk milleti kendini savunmak zorunda bırakılmıştır.

B) Millî Mücadele’de ilk amaç millî birlik ve beraberliği sağlamaktır.

C) Millî iradeyi gerçekleştirmek öncelikli hedeftir.

D) İşgaller vatanın bütünlüğünü tehdit etmektedir.

İSYANLAR
1. Doğrudan İstanbul Hükû-

meti Tarafından Çıkarılan 
İsyanlar

• Anzavur Ayaklanması

• Kuvay-ı İnzibatiye Ayaklan-
ması

UYARI
Bu ayaklanmalar ulusal güçler 
tarafından bastırılmıştır.

2. İstanbul Hükûmeti ve İtilaf 

Devletleri Tarafından Çıkar-

tılan İsyanlar
• Bolu, Düzce, Hendek, Ada-

pazarı Ayaklanmaları

• Yozgat Ayaklanması
• Afyon Ayaklanması
• Konya Ayaklanması
• Urfa Millî Aşireti Ayaklan-

ması

UYARI
Bu ayaklanmalar millî güçler ta-
rafından bastırılmıştır.

3. Azınlıkların Çıkardığı Ayak-
lanmalar

• Ermeniler ve Rumlar devlet 

kurmak için ayaklanmıştır.

4. Kuvayımilliye Yanlısıyken 
Sonradan Ayaklananlar

• Çerkez Ethem Ayaklanması
• Demirci Mehmet Efe Ayak-

lanması

• Yörük Ali Efe Ayaklanması

UYARI

Bu ayaklanmalar I. İnönü Sava-
şı’nın kazanılmasından sonra 
düzenli ordu tarafından bastırıl-
mıştır.
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2. Amasya Görüşmelerinde Mustafa Kemal Paşa, 

milletvekili seçimlerinin yapılmasını ve Osman-
lı Mebuslar Meclisinin açılmasını istemiş ve bu 
meclisin İstanbul’da değil Anadolu’nun güvenli 
bir bölgesinde toplanmasında ısrarcı olmuştur.

 Mustafa Kemal’in meclisin İstanbul dışında 
toplanması konusunda ısrarcı olmasının te-
mel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul basınının saltanat ve hilafet yanlısı 

olması
B) İşgal altında bağımsız kararlar alınamaya-

cağına inanması
C) Zararlı cemiyetlerin merkezlerinin İstan-

bul’da olması
D) Millî Mücadele’nin merkezinin Ankara ol-

masını istemesi

3. İlk meclis yasama, yürütme, yargı yetkilerini ül-
kenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar ne-
deniyle kendi bünyesinde toplamıştır. Yasama 
yetkisini çıkardığı kanunlar ile kullanan meclis, 
yürütmeyi bir hükûmete veya bakanlar kurulu-
na vermemiş, İcra Vekilleri Heyeti adıyla bir ku-
rul oluşturarak ona bırakmıştır. Ancak meclis, 
bakanları her an denetleyebilmekte ve gerekti-
ğinde sorgulayabilmektedir. İstiklal Mahkemesi 
hâkimlerinin meclis tarafından atanması sure-
tiyle, meclis yargı yetkisini de üzerine almıştır.

 Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakiler-
den hangi söylenemez?
A) Güçler birliği ilkesi vardır.
B) Meclis, olağanüstü şartlar taşıyan bir mec-

listir.
C) Meclis, denetimden tamamen uzaktır
D) Meclis, kanunlar çıkartarak görev yapmıştır.

4. I. Durum: 28 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanan Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, padişah yanlılarının 
çoğunluğu oluşturmasına rağmen Misakımillî kararlarını alırken aynı zamanda ulusal bağımsızlıkla ilgili 
kararlar da almıştır.

 II. Durum: 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan TBMM, ulusal bağımsızlığın yanı sıra ulusal egemen-
likle ilgili de kararlar almıştır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri, ulusal egemenliğe daha çok önem vermişlerdir.
B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri saltanat yanlısıdır.
C) TBMM üyeleri millet iradesine önem vermiştir.
D) TBMM üyeleri tam bağımsızlığın yanı sıra millî egemenlikle de ilgili kararlar almışlardır.

5. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin genel özelliklerine ilişkin bazı yargılar şunlardır:
I. Türk milleti adına karar veren ulusal bir meclistir.
II. Dayandığı temel güç, milletin bizzat kendisidir.
III. Kararlarında bağımsızdır.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Padişah ve halife makamı TBMM’ye bağlanacaktır.
B) TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendisinde toplamıştır.
C) TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
D) TBMM bağımsız kararlar alabilmektedir.

Ayaklanmaların Nedenleri
• Saltanat ve hilafetin otorite-

sini devam ettirme isteği
• Ortaya çıkan ulusal bilinci 

yok ederek TBMM’yi halkın 
desteğinden yoksun bırak-
ma isteği

• Azınlıkların ülkenin içinde 
bulunduğu durumdan fay-
dalanarak kendi devletlerini 
kurma isteği

• İngilizlerin Boğazların her iki 
yakasını kontrol altında tut-
ma isteği

• Kuvayımilliyecilerin olum-
suz davranışları
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