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Zararlı Cemiyetler

Bu cemiyetler kendi içinde iki gruba ayrılır.

 ● Azınlıkların kurduğu cemiyetler
 ● Milli varlığa düşman cemiyetler

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti: Rum Patrikhanesi tarafından Yunan-
ların işgallerine yardım etmek için kurulmuş bir cemiyettir.

Etnik-i Eterya Cemiyeti: Çeteler kurulmasını sağlamak, 
Türkleri bulundukları bölgelerde baskı altına almak ve Yu-
nan politikalarını desteklemek amacıyla kurulmuş zararlı 
cemiyettir.

Pontus Rum Cemiyeti: Trabzon ve çevresinde geçmişte 
bölgede kurulmuş olan Rum İmparatorluğu’nu yeniden can-
landırmak amacıyla kurulmuş ve İtilaf Devletleriyle ortak ha-
reket eden cemiyettir. 

Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri: Doğu Anadolu’da bir Er-
meni Devleti kurmak için faaliyetler yürüten ayrılıkçı cemi-
yetlerdir. 

Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Bu cemiyetler Filis-
tin Bölgesi’nde bir Yahudi devleti kurmak için faaliyet göste-
ren ancak Milli Mücadele’ye karşı etkin bir faaliyet yürüte-
memiş cemiyetlerdir.

Soru: Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak özellikleri 
nelerdir?

 ● Anadolu’da kendi devletlerini kurmaya çalışmışlardır.
 ● İtilaf Devletleri tarafından faaliyetleri desteklenmiştir.
 ● İşgalleri kolaylaştırmak adına yaşadıkları bölgelerde ka-

rışıklıklar çıkarmışlardır.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Kürt Teali Cemiyeti: Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet 
kurmayı amaçlamıştır.

İslam Teali Cemiyeti: Milli Mücadele’ye karşı çıkarak Pa-
dişah ve Halife’nin liderliğinde hareket etmek gerektiğini 
savunmuştur.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası: Milli Mücadele’ye karşı çıkmış ve 
İngiltere yanlısı politikalar izlemiştir.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Devletin devamlılığını sağla-
manın yolu olarak İngiltere’nin himayesine girmek gerekti-
ğini savunmuştur.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Devletin devamlılığını sağ-
lamanın yolu olarak ABD’nin himayesine girmek gerektiğini 
savunmuştur.

Soru: Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özellikleri 
nelerdir?

 ● Bağımsızlığa ve milli egemenliğe karşıdırlar.
 ● İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
 ● Milli Mücadele’ye karşı çıkmışlardır.

Etkinlik-1

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Azınlıkların milliyetçi duygularla ayrılıkçı faaliyet-
lere girişmeleri sonucu ortaya çıkan cemiyetlere 
zararlı cemiyetler denir.

2. Anadolu’da toprak bütünlüğünü tehdit eden azınlık 
grupları Rumlar ve Ermeniler dır.

3. Padişah ve Halife’nin liderliğinde hareket etmek 
gerektiğini düşünen ve bağımsızlık yanlısı faaliyet-
lerin karşısında yer alan cemiyet Teali İslam Cemi-
yeti dir.

4. Miili Varlığa düşman cemiyetler manda ve himaye 
altına girmenin ülkenin geleceği açısından daha 
faydalı olacağını düşünmektedirler.

5. Pontus Rum Cemiyeti Trabzon ve çevresinde eski-
den var olmuş Pontus Rum İmparatorluğu’nu yeni-
den canlandırmayı amaçlamaktadır.

Zararlı Cemiyetler - Ermeniler - Teali İslam Cemiyeti - 
Trabzon - Manda ve himaye - Rumlar

Etkinlik-2

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) 
olacak şekilde işaretleyiniz. 

1. Ermeniler ve Rumlar kendi devletlerini kurmak için 
İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmışlardır. ✔

2. Wilson Prensipleri Cemiyeti İngiltere’nin himaye-
sine girilerek devletin devamlılığının sağlanacağını 
düşünenler tarafından kurulmuştur. ❌

3. Rumlar Batı Anadolu ve Karadeniz’de bölücü faali-
yetler yürütmüşlerdir. ✔

4. Yunan Ordusu’nun İzmir’i işgalinden sonra bölge-
deki en büyük destekçileri Ermeniler olmuştur. ❌

5. Milli varlığa düşman cemiyetlerin tamamı manda 
ve himaye taraftarıdır. ❌
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1. Rumlar yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti içinde barış 

içinde yaşadılar. Ancak Fransız İhtilali’nden sonra mil-
liyetçilik akımından onlarda etkilendiler. Yunanistan’ın 
bağımsızlığını ilan etmesi yeterli olmadı. Kendilerini 
Bizans’ın torunları olarak gören Rumlar büyük bir dev-
let hayali kurmaya başladılar. İzmir’in işgal edilmesi ile 
Yunan ordusunun gücünü arkasına alan Rumlar, Batı 
Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde kargaşa çıkarmak 
için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Kurdukları 
Etnik-i Eterya, Mavri Mira ve Pontus Rum Cemiyetleri 
ile İtilaf Devletlerinin işgal girişimlerini kolaylaştırmaya 
çalıştılar.

Bu bilgilere göre Rumların işgaller karşısındaki 
tutumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Osmanlı Devleti’nin birlik ve beraberliğini korumaya 
çalışmışlardır.

B) Barış ve huzurun korunması için hukuk çerçeve-
sinde hareket etmişlerdir.

C) Ülkenin işgal edilmesi sürecinde işgalci devletlerle 
işbirliği yapmışlardır.

D) Bölge halkı ile iyi geçinmiş ayrılıkçı faaliyetlerin kar-
şısında olmuşlardır.

2. Anadolu’da Milli Mücadele’ye karşı olanlar yalnızca 
azınlıklar değildi. Aynı zamanda bağımsızlık düşün-
cesinin hayal olduğunu düşünen ve güçlü devletlerin 
himayesine girilmesi gerektiğine inanan yerli cemiyetler 
ortaya çıkmıştı. Bunlara ek olarak İstanbul Hükümeti’de 
işgallere karşı koymak yerine koymaya çalışanları da 
otoritesine karşı bir tehdit olarak görmüş ve çalışmala-
rını engellemeye çalışmıştır.

Buna göre;

I. İstanbul Hükümeti düşman işgaline karşı çalışma 
yürütenleri engellemeye çalışmaktadır.

II. Bağımsızlığa inancını yitirmiş olanlar çareyi manda 
ve himayecilikte aramaktadır.

III. Himaye taraftarları Türk halkının düşmana karşı 
mücadelesini desteklemişlerdir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

3.  a) Wilson Prensipleri Cemiyeti: ABD’nin himaye-
sine girilmesi durumunda devletin kurtulacağını 
ortaya atan cemiyettir.

b) Teali İslam Cemiyeti: Devletin devamlılığını sağ-
lamanın yolu olarak İngiltere’nin himayesine gir-
mek gerektiğini savunmuştur.

c) Mavri Mira Cemiyeti: Rum Patrikhanesi tarafın-
dan Yunanların işgallerine yardım etmek için kurul-
muş bir cemiyettir.

d) İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Milli Mücadele’ye 
karşı çıkarak Padişah ve Halife’nin liderliğinde 
hareket etmek gerektiğini savunmaktadır.

Yukarıda verilen tabloda hangi cemiyetlerin açık-
lama kısmı değiştirilirse doğru olur?

A) a ve b B) a ve c C) b ve d D) c ve d

4. Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri Doğu Anadolu’da kur-
mayı istedikleri Ermeni devleti için uygun ortamın oluş-
ması için çeteler oluşturmuşlardı. Bu çetelerle bölge de 
yaşayan Türkleri başka bölgelere göç etmeye zorlayıp 
çoğunluğu ele geçirmek istiyorlardı. Bu nedenle huzur-
suzluğa yol açacak faaliyetler, saldırılar hatta katliam-
lara girişmişlerdi. 

Ermenilerin bu faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Bölgede asayiş sorunlarına yol açmışlardır.

B) Bozgunculuk yolu ile devlet kurmaya çalışmışlardır.

C) Yaşadıkları coğrafyadaki hak iddialarını hukuk yolu 
ile elde etmeye çalışmışlardır.

D) Anadolu’nun toprak bütünlüğünü bozmaya çalışmış-
lardır.

5. İslam Teali Cemiyeti, Milli Mücadele’ye karşı çıkarak 
Padişah ve Halife’nin liderliğinde hareket etmek gerekti-
ğini savunmaktadır. 

Buna göre İslam Teali Cemiyeti ile ilgili;

I. İşgal karşıtı faaliyetleri desteklemektedir.

II. Bağımsızlık yanlısı çalışmalar yürütmektedir.

III. Azınlıkların bölücü faaliyetlerinin yanındadır.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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İSTİKLAL YOLCULUĞU

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Samsun ve civarında Rum çetelerinin faaliyetleri sebebiyle 
sürekli olaylar oluyor bir türlü sükûnet sağlanamıyordu. İtilaf 
Devletleri de kendilerini tehdit eden bir ortamın olduğunu 
İstanbul Hükümeti’ne bildirerek düzeltilmemesi durumunda 
Mondros’un 7. maddesini uygulayacaklarını bildirdiler. 

Bu gerekçeyle Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak tayin 
edilerek şu görevleri yerine getirmesi için bölgeye gönde-
rilmiştir.

● Türk ordusunun bölgedeki kalanını terhis etmek

● Halkın elindeki silah ve benzeri malzemeleri toplamak

● Bölgede düzen ve asayişi sağlamak

Soru: Mustafa Kemal’in Samsun’a gelmekteki esas amacı 
nedir?

Mustafa Kemal Samsun’a gönderilmesini Anadolu’ya geçip 
Türk milletini örgütleyerek Milli Mücadele’yi başlatma fırsatı 
olarak görmektedir. 

16 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru ile Samsun’a doğru 
yola çıkan Mustafa Kemal 19 Mayıs günü Samsun’a çıkar. 
Bölgede olup biten olayları gözlemleyerek bir rapor hazırlar 
ve İstanbul’a gönderir. Bu rapor tarihe Samsun Raporu ola-
rak geçer.

Samsun Raporu’na göre;
● Bölgedeki olayların sorumlusu İtilaf Devletlerinden güç

alan Rumlardır.
● Türklerin yabancı kontrolüne tahammülü yoktur.
● Millet, milli bağımsızlık ülküsü etrafında birleşmiştir;

bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.

Raporu gönderdikten sonra işgal altında olmayan Sam-
sun’un Havza ilçesine geçer. Burada Havza Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin kuruluş çalışmalarına katılır. Ardından 
mülki ve idari amirlere Milli Mücadele’nin ilk bildirisi olan 
Havza Genelgesi’ni gönderir.

Havza Genelgesi’nin içeriği genel haklarıyla şu şekilde-
dir:

● İşgallere karşı protesto mitingleri yapılmalıdır.

● İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’ne protesto telgraf-
ları çekilmelidir.

● Mitingler sırasında düzen bozulmamalı Hristiyan azınlık-
lara karşı taşkınlıklar yapılmamalıdır.

Soru: Havza Genelgesi’ne karşı nasıl bir tepki oluşmuştur?

Anadolu’nun birçok yerinde protesto mitingleri düzenlen-
miştir.

Milli bilincin oluşmasını sağlamış ve halkta mücadeleye 
yönelik bir tutum oluşmuştur.

Amasya Genelgesi

İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’in gönderiliş amacının 
dışında hareket ettiği gerekçesiyle İstanbul’a geri çağırdı. 
Ancak Mustafa Kemal asıl hedefini gerçekleştirmek üzere 
bu çağrıya uymadı. Havza’dan doğru Amasya’ya geçti.

Burada silah arkadaşları Refet Paşa, Rauf Paşa, Ali Fuat 
Paşa’nın da imzası bulunan ve Cemal ve Kazım Karabe-
kir Paşaların telgrafla onayının alındığı Amasya Genelgesi 
yayımlandı.

Amasya Genelgesi’nin maddeleri şu şekildedir:

● Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

Yorum: Bu madde Milli Mücadele’nin ya da Kurtuluş 
Savaşı’nın gerekçesidir.

● Osmanlı Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine
getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi 
göstermektedir.

Yorum: İstanbul Hükümeti’ni eleştiren bu madde müca-
delenin ikinci gerekçesidir.

● Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kur-
taracaktır.

Yorum: Milli Mücadele’nin amacı ve yöntemi belirtil-
miştir. Amaç kurtarmak, yöntem ise milletin azmiyledir. 
Burada milli egemenliğe bir vurguda yapılmıştır.

● Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak
için her türlü baskı ve denetimden uzak, milli bir kurul 
oluşturulmalıdır.

Yorum: Bir hükümet gibi çalışacak Temsil Heyetinin 
kurulmasından bahsedilmektedir. Nitekim bu kurul Erzu-
rum Kongresi’nde oluşturulacaktır.
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 ● Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta bir kongre toplanmalıdır. Kongreye katılmak üzere halkın güvenini kazanmış 
her vilayetten üç kişi en kısa zamanda Sivas’ta olmalıdır. Bu çalışmalar gizli yapılmalı, gerekirse delegeler kimliklerini 
gizlemeli, toplantı girişimi tehlikeye atılmamalıdır. 

Yorum: Toplantının engellenmesinin önüne geçmek için gizliliğe önem verilmesi istenmiştir.

Soru: Amasya Genelgesi neden önemlidir?

 ● Milli Mücadele’nin amacı, yöntemi ve gerekçesinin ortaya konduğu bir metindir.

 ● Türk milletine yapılması planlanan mücadele için bir çağrı niteliğindedir.

 ● Millet iradesine dayalı bir devletin kurulmak istendiğinin ilk işaretleri verilmiştir.

 ● İstanbul Hükümeti’nin görevini yerine getiremediği ilk kez ifade edilmiştir.

Soru: Bu genelge karşısında İstanbul Hükümeti nasıl bir tepki vermiştir?

Mustafa Kemal İstanbul’a tekrar çağrıldı. Mustafa Kemal yaptığı iş ve eylemlerle artık geri dönülemez bir yoldaydı. Bu 
nedenle Erzurum Kongresi’nden hemen önce 9 Temmuz 1919 tarihinde istifa etmiştir.

Etkinlik-3

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Mustafa Kemal Samsun’a hangi unvanla gitmiştir? 9. Ordu Müfettişi

2. Samsun Raporu’na göre bölgede yaşanan huzursuzlukların kaynağı kimlerdir? Rumlar

3. Amasya Genelgesi’nde Anadolu’nun hangi şehrinde bir kongre yapılması planlanmıştır? Sivas

4. Amasya Genelgesi’nde belirtilen  ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruma konusunda yetersiz kalan kuru-
mun adı nedir? İstanbul Hükümeti

5. Amasya Genelgesi’nde yer alan “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.” maddesi Milli Mücade-
le’nin gerekçesini ifade eder.

Rumlar - Sivas - 9. Ordu Müfettişi - gerekçesi - İstanbul Hükümeti

Etkinlik-4

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz. 

1. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’i Milli Mücadele’yi başlatması için göndermiştir. ❌

2. Samsun Raporu, Samsun ve çevresindeki olayların sorumlusu olarak Türk halkını göstermektedir. ❌

3. 22 Mayıs 1919 tarihinde yayınlanan Havza Genelgesi ile Türk milleti işgallere karşı tepki göstermeye çağrılmıştır. 
✔

4. Amasya Genelgesi ile Anadolu’nun güvenli bir yerinde halkın temsilcilerinin olacağı bir kongre yapılması plan-
lanmıştır. ✔

5. Kazım Karabekir Amasya Genelgesi’ni imzalayan komutanlardan biridir. ❌

C E V A P L 
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1. Mustafa Kemal Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak 

görevlendirilmiştir. Burada Mustafa Kemal’den İtilaf Dev-
letlerinin istekleri doğrultusunda Türk halkının elindeki 
silahları toplaması ve asayiş problemlerinin sorumlusu 
olarak gördükleri Türk halkını engellemesi istenmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in görevi ile ilgili;

I. Halkı bilinçlendirip örgütlemesi

II. Kargaşanın sorumlularının Rumlar olduğunu tespit 
etmesi 

III. Halkı işgaller karşısında sessiz kalmaya davet 
etmesi

hangilerini yapması beklenmektedir?

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

2. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirildiği 
Samsun’da yaşanan asayiş problemleri ile ilgili bir rapor 
hazırlamıştır.

Bu rapora göre ;

 ● Bölgedeki olayların sorumlusu İtilaf Devletlerinden 
güç alan Rumlardır. 

 ● Türklerin yabancı kontrolüne tahammülü yoktur. 

 ● Millet, milli bağımsızlık ülküsü etrafında birleşmiştir; 
bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Bölgedeki azınlıklar huzursuzluğa yol açmaktadır.

B) Türkler bölgenin yabancıların kontrolünde olmasın-
dan rahatsızlık duymaktadır.

C) Türk halkı işgallerin son bulması için birlik ve bera-
berlik içinde hareket etmektedir.

D) İşgallerin daha geniş bir alana yayılmaması için 
bölge halkı sükunete davet edilmiştir.

3. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden 
hangisi Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ortaya koy-
maktadır?

A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede-
dir.

B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.

C) Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyur-
mak için her türlü baskı denetimden uzak, milli bir 
kurul oluşturulmalıdır.

D) Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta bir kongre 
toplanmalıdır.

4. Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta bir kongre 
toplanmalıdır. Kongreye halkın güvenini kazanmış her 
vilayetten üç kişi en kısa zamanda Sivas’ta olmalıdır. Bu 
çalışmalar gizli yapılmalı, gerekirse delegeler kimliklerini 
gizlemeli, toplantı girişimi tehlikeye atılmamalıdır. 

Buna göre Sivas’ta bir kongre yapılmak istenmesi-
nin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkenin geleceği ile ilgili kararları halkın temsilcileri-
nin vermesi

B) İstanbul Hükümeti’nin yönetimden el çektirilmek 
istenmesi

C) Kuvâ-yı Milliye örgütlerinin tek çatı altında toplan-
ması

D) Manda ve himaye tartışmalarına son verilmesi

5. Mustafa Kemal Amasya’ya geldikten sonra silah arka-
daşları Refet Paşa, Rauf Paşa, Ali Fuat Paşa’nın da 
imzası bulunan ve Cemal ve Kazım Karabekir Paşa-
ların telgrafla onayının alındığı Amasya Genelgesi’ni 
yayımlamıştır.

Buna göre Mustafa Kemal’in bu genelgede silah 
arkadaşlarının imzası ve onayını istemesinde; 

I. Milli Mücadele fikrinin kişisel bir çabanın ürünü olma-
dığını göstermek

II. İstanbul Hükümeti’nin tepkisini engellemek

III. İtilaf Devletlerine işgallere karşı çıkılacağını duyur-
mak

hangi gerekçelerden söz edilebilir?

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

6. Mustafa Kemal Havza genelgesi ile;

 ● Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini

 ● Gösteriler sırasında Hristiyan halka karşı taşkınlıklar 
yapılmamasını

 ● İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’nin temsilcilikle-
rine protesto telgrafları gönderilmesini istemiştir.

Buna göre Mustafa Kemal bu istekleri ile aşağıdaki-
lerden hangisini hedeflediği söylenemez?

A) Türk milletinde milli bilincin oluşması

B) İşgallere karşı koyma düşüncesinin güçlenmesi

C) İşgaller karşısında Türk milletinin sessiz kalmayaca-
ğının bilinmesi

D) Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’ye liderlik edeceği-
nin duyurulması

C E V A P L 
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ERZURUM KONGRESİ 

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin organize ettiği Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurma çabalarına karşı 
yapılacak faaliyetleri planlamaya yönelik düzenlenmiş yerel bir kongredir. Bu kongreye Mustafa Kemal askerlik görevinden 
istifa ederek bir sivil olarak katılmıştır. 

Başkanlığına Mustafa Kemal’in seçildiği kongrede şu kararlar alınmıştır:
 ● Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Yorum: İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.
 ● Manda ve himaye kabul edilemez.

Yorum: Tam bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. Diğer seçeneklere karşı çıkılmıştır.
 ● Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Yorum: Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasına müsaade edilmeyeceği ifade edilmiştir.
 ● Kuvâ-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

Yorum: Milli egemenlik vurgusu yapılmış ve yapılan mücadele halka mal edilmiştir.
 ● İstanbul Hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulmalıdır.

Yorum: Bu karara karşılık olarak Doğu Anadolu Bölgesi’ni temsilen Temsil Heyeti kurulmuştur.
 ● Mebusan Meclisi’nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yorum: Mebusan Meclisinin açılması gerektiği ifade edilmiştir.
 ● Sömürge amacı olmayan dış yardımlar kabul edilmelidir.

Yorum: Tam bağımsızlıktan taviz verilmeyeceği vurgulanmıştır.

Soru: Kongrede alınan kararların niteliği nedir?

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar tüm yurdu ilgilendirmesi nedeniyle ulusal nitelikte olup toplanma şekli açısından 
bölgeseldir.

SİVAS KONGRESİ

Bu kongrenin toplanması kararı Amasya Genelgesi’nde ifade edilmişti. Halkın güvendiği üçer delege seçilerek toplantıya 
katılmaya çalıştılar. Ancak İstanbul Hükümeti Elazığ Valisi Ali Galip’i kongreyi engellemesi için görevlendirdi. İtilaf Devletleri 
Sivas’ı işgal etmekle tehdit etti. Tüm bu girişimlere rağmen kongre yapılmıştır.C E V A P L 
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Başkanlığına Mustafa Kemal’in seçildiği kongrede şu kararlar alınmıştır:
 ● Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edilmiştir.

Yorum: Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarının ulusal olma niteliği buradan gelir.
 ● Manda ve himaye tartışmalarına son verilmiş ve kesin bir dille reddedilmiştir.

Yorum: Tam bağımsızlık vurgusu yapılmıştır.
 ● Temsil Heyetinin üye sayısı artırılarak tüm ülkeyi temsil eder hale getirilmiştir.

Yorum: Temsil Heyeti Ulusal bir kurul haline getirilmiştir.
 ● Temsil Heyeti Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Paşa’yı atamıştır.

Yorum: Temsil Heyeti yürütme yetkisini kullanarak bir hükümet gibi hareket etmiştir.
 ● Anadolu’da kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında toplanmıştır.

Yorum: Kurtuluş Savaşı’nı tek bir merkezden yönetmek, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek ve bölgesel olmak-
tan daha çok ulusal bir mücadele yürütülmek istenilmiştir.

Soru: Türk milletinin doğru bilgiye ulaşması ve ülkede olup biten hadiseler ile ilgili bilgilendirilmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır?

Sivas’ta kongre çalışmalarının yapıldığı süreçte İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. Buna ek olarak Ankara’da 
Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmış, Milli Mücadele’yi ulusal ve uluslararası alanda duyurmak içinde Anadolu Ajansı 
kurulmuştur.

Etkinlik-5

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Erzurum Kongresi başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir.

2. Erzurum Kongresi’nde manda ve himaye konusu tartışılmış ancak kabul görmemiştir.

3. İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi’ni engellemesi için Elazığ Valisi Ali Galip’i görevlendirmiştir.

4. Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyeti Sivas Kongresi’nde genişletilmiş ve tüm yurdu temsil eder hale 
getirilmiştir.

5. Mustafa Kemal Sivas’ta halkın doğru haber alması ve Milli Mücadele hareketinin faaliyetleri hakkında bilgilenmesi 
için İrade-i Milliye gazetesini kurmuştur.

Ali Galip - Manda ve himaye - Mustafa Kemal - İrade-i Milliye - Temsil Heyeti

Etkinlik-6

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz. 

1. Erzurum Kongresi toplanış şekli bakımından ulusal aldığı kararlar bakımından yerel bir kongredir. ❌

2. Sivas Kongresi’nin yapılması kararı Erzurum Kongresi’nde alınmıştır. ❌

3. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi’ne 9. Ordu Müfettişi olarak katılmıştır. ❌

4. Sivas Kongresi’nde cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır. ✔

5. İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi’nin yapılmasına karşı çıkmış ancak engelleyememiştir. ✔

C E V A P L 
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3
1. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şu 

şekildedir:

 ● Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

 ● Manda ve himaye kabul edilemez.

 ● Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal 
dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Buna göre Erzurum Kongresi kararları ile ilgili han-
gisi söylenemez?

A) Millet egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgu-
lanmıştır.

B) Tam bağımsızlıktan başka bir seçeneğin olmadığı 
belirtilmiştir.

C) Azınlıklara ayrıcalık tanımanın sakıncalı olacağı dile 
getirilmiştir.

D) Ülke bütünlüğünün korunması gerektiği ifade edil-
miştir.

2. İstanbul Hükümeti Erzurum Kongresi’nden rahatsız 
olmuştu. Sivas Kongresi’nin yapılmasını da istemiyordu. 
Bu nedenle Elazığ Valisi Ali Galip görevlendirilmiş ve 
kongrenin yapılmasına engel olması istenmiştir. İtilaf 
Devletleri de kongrenin yapılacağı Sivas’ı işgal etmekle 
tehdit etmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sivas 
Kongresi Anadolu’dan gelen halkın güvenini kazanmış 
delegelerle başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Buna göre kongrenin düzenlenmiş olması aşağıda-
kilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Kongre çalışmalarını Türk milletinin desteklendiğinin

B) İstanbul Hükümeti’nin Türk milleti tarafından dikkate 
alınmadığının

C) Elazığ Valisi Ali Galip’in engelleme çalışmalarının 
başarısız olduğunun

D) Kongre çalışmalarının İtilaf Devletleri tarafından 
önemsenmediğinin

3. Sivas Kongresi’nde ülke içinde kurulan bağımsızlık 
yanlısı bütün cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” çatısı altında toplanmıştır.

Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiril-
mek istendiği söylenemez?

A) Milli Mücadele tek elden yönetilmek istenmiştir.

B) Ulusal güçlerin birlik ve beraberliği sağlanmıştır.

C) Topyekün mücadele anlayışı benimsenmiştir.

D) Cemiyetlerin bulundukları bölgede güçlenmeleri 
engellenmiştir.

4. Milli Mücadele için gerekli hazırlıkların yapıldığı bir 
dönemde önce Sivas’ta İrade-i Milliye gazetesi çıka-
rıldı. Bunu takip eden süreçte Hakimiyet-i Milliye gaze-
tesi yayım hayatına başlarken daha sonra ise Anadolu 
Ajansı kuruldu.

Buna göre;

I. Türk milletinin ülkede olup biten olaylarla ilgili sağlıklı 
bilgi almasını sağlamak

II. Milli Mücadele için kamuoyu oluşturmak

III. İstanbul Hükümeti’ni yaşanan gelişmelerle ilgili bil-
gilendirmek

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği söyle-
nebilir?

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

5.   ● Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet 
topyekün kendini birlikte savunacak ve direnecektir.

 ● Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

 ● Manda ve himaye kabul edilemez.

Erzurum Kongresi kararları ile aşağıdaki kavramlar 
eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

A) Birlik ve beraberlik

B) Tam bağımsızlık

C) Milli egemenlik

D) Ülke bütünlüğü

C E V A P L 
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AMASYA GÖRÜŞMELERİ

Sivas Kongresi’nin başarıyla gerçekleştirilmesi Damat Ferit 
Paşa Hükümeti’nin istifasına neden olmuştur. Yerine Milli 
Mücadele çalışmalarına karşı daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa 
Hükümeti gelmiştir. Ali Rıza Paşa Temsil Heyeti ile diyalog 
kurmaktan çekinmez. Yapılan temaslar sonucu Amasya’da 
Ali Rıza Paşa Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa ile 
Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal bir görüşme yapar. Bu 
görüşmenin sonucunda bir protokol imzalanır. 

 ● Yapılan bu görüşme ile Temsil Heyeti İstanbul Hükü-
meti tarafından resmen tanınmıştır. Buda Temsil Heyeti 
adına bir siyasi başarıdır.

Görüşmede alınan kararlar şu şekildedir:

 ● Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunmalıdır.

 ● Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu haklar 
verilmemelidir.

 ● Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul 
Hükümeti tarafından derhal tanınmalıdır.

 ● Mebusan Meclisi’nin açılması için gerekli çalışmalar ya-
pılmalıdır.

 ● Mebusan Meclisi düşman tehdidi olmayan bir yerde top-
lanmalıdır.

 ● Mebusan Meclisi Sivas Kongresi kararlarını onaylama-
lıdır.

 ● İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin rızası olmadan her-
hangi bir antlaşma yapmamalıdır.

Salih Paşa’nın İstanbul Hükümeti’ne kabul ettirmeyi taahhüt 
ettiği protokolden yalnızca Mebusan Meclisi’nin toplanması 
fikri kabul görmüştür. O da Mustafa Kemal’in önerdiği gibi 
güvenli bir yerde değil düşman gemilerinin demirli olduğu 
İstanbul’da toplanacaktır.

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YA GELMESİ

İstanbul Hükümeti Meclisi Mebusan’ın açılışı için gerekli 
çalışmaları başlattı. Temsil heyetinin güvenli bir yerde yapıl-
ması teklifi kabul görmedi. Bu nedenle Mustafa Kemal Tem-
sil Heyetinin üyeleri ile Meclisin çalışmalarını yakından takip 
edebilmek için 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi. Bu 
tarihten itibaren Ankara Milli Mücadele’nin merkezi oldu. 

Ankara’nın Merkez Olarak Seçilmesinin Sebepleri

Ankara’nın işgal edilmemiş olması ve Anadolu’nun her 
bölgesine yakın olması

Mebusan Meclisi’nin toplanacağı İstanbul’a yakın olması

Milli Mücadele’ye destek veren askeri bir birliğin olması

Batı Anadolu’daki mücadele alanına yakın olması

İstanbul’a demiryolu ulaşımının olması

Anadolu’daki birçok şehirle haberleşme imkanının olması

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI

Amasya Görüşmeleri’nde kararlaştırıldığı gibi seçimler yapı-
larak Mebusan Meclisi açıldı. Seçimleri büyük çoğunlukla 
Milli Mücadele yanlıları kazandı. Mustafa Kemal Erzurum 
Mebusu seçildi. Mustafa Kemal seçimleri kazanan vekillerle 
Ankara’da bir toplantı yaptı ve şu isteklerde bulundu:

 ● Meclisi Mebusan başkanlığına kendisinin seçtirilmesini 
istemiştir.

Yorum: Meclisin kapatılma ihtimalini gözeterek başka 
yerde meclisi yeniden açma yetkisini elde etmeyi amaç-
lamıştır.

 ● Milli Mücadele taraftarı vekillerin Müdafaa-i Hukuk grubu 
kurmasını istemiştir.

Yorum: Birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilme-
sini istemektedir.

 ● Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen kararları 
içeren Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesini istemiş-
tir.

Yorum: Milli Mücadele’nin hedeflerinin çerçevesini belir-
lemede halkın isteklerinin göz önünde bulundurulmasını 
istemiştir.

Bu isteklerin karşılığında Felah-ı Vatan Grubu kurulmuş ve 
Misak-ı Milli kararları kabul edilmiştir. Mustafa Kemal son 
Osmanlı Mebusan Meclisinin toplantılarına güvenlik nedeni 
ile katılmamıştır.

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihli top-
lantısında Misak-ı Milli kararları alınmıştır.

Bu kararlara göre;

 ● Türk ve Müslüman çoğunluğunun bulunduğu bölgeler 
bölünmez ve ayrılmaz bir bütündür.

Yorum: Milli sınırlar belirlenmekle beraber vatanın 
bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanmıştır.

 ● Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi içi milli ve ekonomik 
gelişmemizin önündeki siyasi, adli ve ekonomik tüm en-
geller kaldırılmalıdır.

Yorum: Tam bağımsızlığın sağlanması için kapitülas-
yonlarında kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir.

 ● Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların 
haklarının korunması şartı ile kabul edilmelidir.

Yorum: Komşu ülkelerde yer alan soydaşlarımızın hak-
larının korunması amaçlanmış ve uluslararası eşitlik 
ilkesinin benimsendiği ifade edilmiştir.

C E V A P L 
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 ● Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse halkoyuna başvurulabilir.

 ● Batı Trakya’nın durumunun belirlenmesinde halkoyuna başvurulabilir.

 ● Osmanlı topraklarında yaşayan Arapların kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi sağlanmalıdır.

Yorum: Bu üç maddede halk iradesine saygı gösterilmiş ve milli egemenliğin önemi ifade edilmiştir.

 ● İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalı, Boğazların durumu Osmanlı Devleti ve ilgili devletlerin birlikte ve-
receği kararla belirlenmelidir.

Yorum: Başkentin ve Boğazların güvenliğinin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Soru: Misak-ı Millinin kabul edilmesi karşısında İtilaf Devletleri nasıl bir tepki vermiştir?

Mebusan Meclisini basmışlar, milletvekillerinin bir kısmını tutuklamışlardır. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u işgal etmişler-
dir. Damat Ferit Paşa Hükümeti yeniden göreve getirilmiştir.

Soru: Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi’nin kapatılması ve İstanbul’un işgali karşısında ne yapmıştır?

Derhal Ankara’da yeni bir meclis toplama çalışmalarına başlamış ve İstanbul’dan kaçan vekilleri Ankara’ya davet etmiştir.

Etkinlik-7

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Misak-ı Milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınmıştır.

2. Amasya Görüşmeleri’ne İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa ve Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal katılmıştır.

3. Misak-ı Milli kararına göre azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların haklarının korunması şartı ile 
kabul edilerek uluslararası eşitlik esas alınmıştır.

4. Mustafa Kemal Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne  Erzurum Mebusu olarak seçilmiştir.

5. Misak-ı Milli ile tam bağımsızlığın önündeki ekonomik engeller olan Kapitülasyonların kaldırılması amaçlanmak-
tadır.

Kapitülasyonlar - Uluslararası eşitlik - Son Osmanlı Mebusan Meclisi - Salih Paşa - Mustafa Kemal - Erzurum

Etkinlik-8

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz. 

1. Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti ile temas kurmuş ve Amasya’da bir protokol imzala-
yarak Temsil Heyeti’nin varlığını resmen tanımıştır. ✔

2. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına işgal riski nedeniyle karşı çıkmıştır. ✔

3. Misak-ı Milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınmış Türk milletinin beklentilerini karşılamaya yönelik 
kararlardır. ✔

4. İtilaf Devletleri Misak-ı Milli kararlarının alınmasına karşı ciddi bir tepki vermemiştir. ❌

5. Misak-ı Milli kararına göre azınlık hakları kayıtsız şartsız ortadan kaldırılmıştır. ❌

C E V A P L 
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1. Sivas Kongresi’nin yapılmasından sonra Damat Ferit 

Paşa Hükümeti görevinden istifa etti. Yerine Milli Müca-
dele hareketine karşı daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa 
Hükümeti geldi. Ali Rıza Paşa Hükümeti Temsil Heyeti 
ile talep etmesi üzerine Amasya’da 20-22 Ekim 1919 
tarihleri arasında bir toplantı tertip edildi. Bu toplantıda 
Mebusan Meclisi’nin toplanması kararı alındı. Ancak 
toplantıya Temsil Heyeti adına katılan Mustafa Kemal 
Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasının güvenlik 
gerekçesiyle sakıncalı olacağını ifade etti. Buna rağmen 
İstanbul Hükümeti Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da top-
lanmasını sağladı. Meclisin 28 Ocak1920 tarihli oturu-
munda Misak-ı Milli kararlarının alınmasına tepki olarak 
İtilaf Devletleri hem meclisi dağıttı hem de İstanbul’u 
işgal etti.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında kurulan 
olumlu diyalog Mebusan Meclisi’nin toplanmasını 
sağlamıştır.

B) Misak-ı Milli kararlarının alınması İtlaf Devletlerinin 
tepkisine yol açmıştır.

C) Mustafa Kemal İstanbul’un işgal edilebileceğini ve 
Meclisin dağıtılabileceğini öngörmüştür.

D) İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin tüm taleplerini 
yerine getirmiştir.

2. İstanbul Hükümeti işgallerin ilk başladığı andan itibaren 
İtilaf Devletlerine karşı koyamamıştır. İşgaller karşısında 
sessiz kalmasının yanında Anadolu’da düşmana karşı 
olan girişimleri de engellemeye çalışmıştır. Ancak Sivas 
Kongresi’nin gerçekleşmesi karşısında Anadolu’daki 
halk hareketine kayıtsız kalamamış ve Temsil Heyeti 
ile görüşmüştür. Temsil Heyeti ile yapılan görüşmenin 
sonucunda Mebusan Meclisi’nin toplanması için girişim-
ler başlamış ve yapılan seçimler sonucunda Milli Müca-
dele taraftarlarının çoğunluğu oluşturduğu vekillerle 
Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde toplanmıştır. 
28 Ocak 1920 tarihinde de Erzurum ve Sivas Kongrele-
rinin çerçevesini oluşturduğu Misak-ı Milli kararları alın-
mıştır.

Buna göre;

I. Misak-ı Milli kararlarının alınmasında İstanbul Hükü-
meti’nin çabaları etkili olmuştur.

II. İtilaf Devletlerinin tepkisi dikkate alınarak kararlar 
alınmıştır.

III. Mebusan Meclisi’nde Milli Mücadele hareketinin 
istekleri doğrultusunda kararlar alınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Ankara’nın Milli Mücadele’nin merkezi seçilmesinde; 
Ankara’nın işgal edilmemiş olması, Anadolu’nun her böl-
gesine yakın olması, Mebusan Meclisi’nin toplanacağı 
İstanbul’a yakın olması, Milli Mücadele’ye destek veren 
askeri bir birliğin olması, Batı Anadolu’daki mücadele 
alanına yakın olması ve yurdun birçok bölgesiyle demir-
yolu ağının bulunması etkili olmuştur.

Buna göre Ankara’nın Milli Mücadele’nin merkezi 
olmasında;

I. Coğrafi konumu

II. Askeri olanakları

III. Ulaşım imkanları

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?

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

4. Misak-ı Milli kararlarından bazıları şu şekildedir:

 ● Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ar-
dahan ve Batum’da gerekirse halkoyuna başvurula-
bilir.

 ● Batı Trakya’nın durumunun belirlenmesinde halko-
yuna başvurulabilir.

 ● Osmanlı topraklarında yaşayan Arapların kendi ge-
leceklerine kendilerinin karar vermesi sağlanmalıdır.

Buna göre verilmiş olan Misak-ı Milli kararları ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ulusal sınırlardan gerekirse taviz verilebileceği ifade 
edilmiştir.

B) Halk iradesine verilen önem belirtilmiştir.

C) Ekonomik bağımsızlığın önemi üzerinde durulmuş-
tur.

D) Ülkenin geleceğinin milletin azim ve kararı ile belirle-
neceği vurgulanmıştır.

5. Mustafa Kemal’in İstanbul’un işgalini ve Mebusan 
Meclisi’nin dağıtılma ihtimalini önceden öngörmesi 
aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip 
olduğunu göstermektedir?

A) İleri görüşlülüğüne B) Teşkilatçılığına

C) Lider kişiliğine  D) İdealist kişiliğine 
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI 
Mustafa Kemal başkanlığındaki Temsil Heyeti İstanbul’un işgal edilmesinin ardın-
dan bir dizi önlem almıştır. Önce İstanbul ile Anadolu arasındaki tüm haberleşme 
kesilmiştir. Arkasından İstanbul’daki tutuklamalara karşılık olarak Anadolu’da 
görev yapan yabancı subaylar tutuklanmıştır. Ve en önemlisi Ankara’da olağa-
nüstü yetkilerle donatılmış bir meclisin açılacağı bildirilmiştir.

Böylelikle Temsil Heyeti Anadolu’daki tek yetkili makama dönüşmüştür. Tutuk-
lanan vekillerin yerlerine yeniden seçimler yapılmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde 
cuma namazının ardından okunan dualar eşliğinde Büyük Millet Meclisi resmen açılmıştır. Açılışın ardından yapılan seçimle 
Mustafa Kemal Meclis başkanlığına seçilmiştir.

Başkanlığa seçilmesinin ardından Mustafa Kemal şu önergeyi vermiştir:
 ● Büyük Millet Meclisinin üstünde hiçbir güç yoktur, hükümet kurmak zorunludur ve kurulacak hükümet geçici olmama-

lıdır.

Yorum: Milli egemenlik vurgusu yapılmıştır.
 ● Meclis yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamalıdır.

Yorum: Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
 ● Meclis başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.

Yorum: Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir.
 ● Padişah ve Halife baskıdan kurtarıldıktan sonra BMM’nin kararına göre yerini alır.

Yorum: Halk iradesinin temsilcisi meclisin saltanat idaresinden üstün olduğu belirtilmiştir.

Tüm bu şartlar Büyük Millet Meclisi’nin özellikleri ile ilgili şu sınıflamayı yapmamıza imkan tanıyor.
 ● Kurtuluş Savaşı’nı yönetmesi- Savaş Meclisi
 ● Farklı görüşlere sahip kişilerin vekil olması-Demokrat Meclis
 ● Güçler birliği ilkesini benimsemiş olması- Olağanüstü Meclis
 ● Yeni bir anayasa kabul etmiş ve yeni bir devlet kurmuş olması-Kurucu Meclis

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE KARŞI ÇIKARILAN İSYANLAR
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BMM’ne karşı çıkarılan isyanları dört grupta inceleyebiliriz:
1. İstanbul Hükümeti’nin çıkar-

dığı isyanlar
İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’daki otoritesini korumak amacıyla çıkarılmıştır. Bu 
isyanlar Ahmet Anzavur ve Kuva-yı İnzibatiye İsyanlarıdır.

2. İstanbul Hükümeti ve İtilaf 
Devletlerinin birlikte çıkardığı 
isyanlar

İtilaf Devletlerinin yapacakları işgallere ortam hazırlamak ve Milli Mücadele hareke-
tini yıpratmak amacıyla çıkarılmışlardır. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Koçgiri, 
Yozgat, Bozkır, Afyon ve Milli Aşireti İsyanları bu isyanlara örnek olarak verilebilir.

3. Azınlıkların çıkardığı isyanlar Azınlıkların kendi devletlerini kurmak ve işgalleri kolaylaştırmak için çıkardıkları 
isyanlardır. Ermeniler ve Rumlar tarafından çıkarılan isyanlardır.

4. Kuva-yı Milliye liderlerinin 
çıkardığı isyanlar

Düzenli ordunun emrine girmek istemeyen Kuva-yı Milliye liderlerinin çıkardığı isyan-
lardır. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe isyanları bunlara örnek olarak verilebilir.

BMM’nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler Şunlardır: BMM’ye Karşı Çıkarılan İsyanların Sonuçları Şunlardır:
 ● İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşme kesilmiştir.

 ● Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.

 ● İstanbul Hükümeti’nin şeyhülislam eliyle çıkardığı Milli 
Mücadele’ye destek verenleri ve katılanları hain ilan fet-
vaya karşı olarak Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’nin karşı 
fetvası yayımlanmıştır.

 ● Olumsuz propagandalara karşı olarak Anadolu Ajansı 
kurulmuştur. 

 ● İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 

 ● Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması gecikti.

 ● BMM’nin Anadolu’daki otoritesi ve gücü arttı.

 ● Yunan ordusunun Anadolu’daki ilerleyişi kolaylaştı.

 ● Düzenli ordu kurma çalışmaları hız kazandı.

 ● Anadolu’da kardeş kanı döküldü.

 ● BMM’nin elindeki imkanlar boşa harcandı.

Etkinlik-9

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Büyük Millet Meclisi Ankara’da 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır.

2. Kuva-yı Milliye liderlerinden Çerkez Ethem düzenli ordunun emrine girmek istemediği için isyan etmiştir.

3. Büyük Millet Meclisi farklı görüşten vekiller yer aldığı için demokratik bir meclistir.

4. Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkarılan isyanları engellemek amacıyla Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.

5. Büyük Millet Meclisi başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir.

Hıyanet-i Vataniye - Demokratik - Çerkez Ethem - Mustafa Kemal - Ankara

Etkinlik-10

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz. 

1. Büyük Millet Meclisi Mebusan Meclisi’nin kapatılması üzerine Ankara’da açılmıştır. ✔

2. Azınlıkların çıkardıkların isyanlardan biri de Milli Aşireti İsyanı’dır. ❌

3. BMM’ye karşı çıkarılan isyanlara katılımı engellemek için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. ✔

4. Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Milli Mücadele karşıtı bir fetva yayımlamıştır. ❌

5. Anadolu’da halkı ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Anadolu Ajansı kurulmuştur. ✔
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1. Mustafa Kemal İstanbul’un işgal edilip Mebusan Mec-

lisi’nin kapatılmasına karşılık olarak hiç beklemeden 
Ankara’da bir meclis toplamak için çalışmalara başlamış 
kısa zaman içinde halkında desteğiyle seçimler yapı-
larak 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’ni 
açmıştır.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Yaşanan olumsuz gelişmeler Mustafa Kemal’in 
azmini kıramamıştır.

B) Ülkenin durumu ile ilgili kararların halk tarafından 
verilebilmesi için gereken zemini oluşturmuştur.

C) Mustafa Kemal giriştiği mücadelede Türk milletinin 
desteğini almayı başarmıştır.

D) Yaptığı çalışmalarda İstanbul Hükümeti ile birlikte 
hareket etmiştir.

2. BMM’ye karşı çıkarılan isyanların bazıları aşağıda 
verilmiştir:

İstanbul Hükümeti’nin çıkardığı isyanlar: İstanbul 
Hükümeti’nin Anadolu’daki otoritesini korumak ama-
cıyla çıkarılmıştır. Bu isyanlar Ahmet Anzavur ve Ku-
va-yı İnzibatiye İsyanlarıdır.
İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin birlikte çı-
kardığı isyanlar: İtilaf Devletleri yapacakları işgallere 
ortam hazırlamak ve Milli Mücadele hareketini yıprat-
mak amacıyla çıkarılmışlardır. Bolu, Düzce, Hendek, 
Adapazarı, Koçgiri, Yozgat, Bozkır, Afyon ve Milli Aşi-
reti İsyanları bu isyanlara örnek olarak verilebilir.

Bu bilgilere göre;

I. Anadolu’nun birçok şehrinde Milli Mücadele karşıtı 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

II. Bu isyanlar BMM tarafından başarı ile engellenmiştir.

III. İsyanlar düzenli ordu kurma çalışmalarını hızlandır-
mıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. BMM’ye karşı çıkarılan isyanların sonuçlarından 
bazıları verilmiştir:

I. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması gecikti.

II. Yunan ordusunun Anadolu’daki ilerleyişi kolaylaştı.

III. BMM’nin Anadolu’daki otoritesi ve gücü arttı.

IV. Anadolu’da kardeşkanı döküldü.

Bu bilgilere göre BMM’ye karşı çıkarılan isyanların 
sonuçlarından hangisi olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilebilir?

A) I B) II C) III D) IV

4. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi başkanlığına 
seçildikten sonra verdiği önergede şu ifadeler yer 
almaktadır:

Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç yoktur, 
hükümet kurmak zorunludur ve kurulacak hükümet 
geçici olmamalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylemek 
doğru olur?

A) Tam bağımsızlık için her türlü fedakarlık yapılmalıdır.

B) Milli iradenin önemi vurgulanmıştır.

C) İstanbul Hükümeti ile ortak hareket etmek gerektiği 
ifade edilmiştir.

D) İtilaf Devletlerinin baskılarına karşı koymak gerektiği 
belirtilmiştir.

5. Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkarılan ayaklanmaları 
önlemek amacıyla Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmış 
ve İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

İsyanlar karşısında yapılan bu çalışmalar aşağıdaki-
lerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?

A) Toprak bütünlüğü

B) Hukukun üstünlüğü

C) Milli egemenlik

D) Ekonomik bağımsızlık
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