
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ-1 
 
1. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nı aşama aşama sindirerek 

gerçekleştirmeyi kafasında tasarlamıştır. Bu yüzden 
örgütlenme, savunma ve taarruz dönemleri için ayrı ayrı 
süreçler planlamıştır. 
Bu bilgiler ışığında, kongreler dönemi için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Türk Devleti'nin resmen kurulduğu 
B) Ermeni Devleti fikrine karşı ^kıldığı 
C) Kuvay-i Milliye'nin kurulmasına karar verildiği 
D) Heyet-i Temsiliyyenin kurulduğunu 
E) Milli mücadelenin teşkilatlanmasının sağlandığı 

 
2. Erzurum Kongresi'nde "Temsilciler Kurulu, Doğu Ana 

dolu'nun bütününü temsil eder" kararı alınmıştır. Ar 
dından yapılan Sivas Kongresi'nde de 'Temsilciler Ku 
rulu, yurdun bütününü temsil eder." şekline dönüştü 
rülmüştür.  
Bu düzenleme aşağıdakilerden hangisinin değişti 
ğinin kanıtıdır?  
A) İstanbul hükümeti ile olan ilişkilerin 
B) Milli mücadelenin kapsamının    , 
C) Padişahın üzerindeki etkinin 
D) Mustafa Kemal'in etkinliğinin . 
E) Ulusal iradeyi hakim kılma düşCfneestoln 

3.     Sivas Kongresi'nde alınan; 
- Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi 
- Mandacılığın kesin olarak reddedilmesi 
- Mebusan Meclisinin toplantıya çağrılması 
kararları aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olamaz? 

 
A) Milli mücadelenin merkezileşmesiyle 
B) Tam bağımsızlığın amaçlandığıyla 
C) Hükümet çalışmalarının denetim  altına alınmak 

istenmesiyle 
D) Ulusal güçlerin tek çatı altında toplanmasıyla 
E) TBMM hükümetinin hukuki dayanağa kavuşma- 

sıyla 
4. Kurtuluş Savaşı yürütülürken görüş ayrılıklarına düşerek bir iç 

mücadeleye girmek çok anlamsızdı. Çünkü, bir milletin 
kaderini tayin eden savaşlarda topyekün mücadele 
gereklidir. Bu yüzden saltanat yanlılarının da mücadeleye 
katılımını sağlama çabalarında bulunulmuştur. 
Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan a-
şağıdaki kararlardan hangisi bu çabanın kanıtıdır? 
A) Padişah ve halife baskı ve zordan kurtarılacaktır. 
B) TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. 
C) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır. 
D) Manda ve himaye kabul edilemez, 
E) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı 

kurtaracaktır. 
5.     Mustafa Kemal Paşa, yayınladığı havza genelgesiyle; 

- Büyük ve heyecanlı mitinglerle işgallerin protesto 
edilmesini 

- Büyük öevtetlerin temsilcilerine ve İstanbul hükü 
metine uyarı telgraflarının çe|ilmesini 

bildirmiştir : 
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? 
A) Yeni bir devletin kurulmasının hedeflendiğinin 
B) Manda yönetiminin sişgallere tercih edildiğinin 
C) Padişahın otoritesinin halk üzerindeki etkisinin artı- 

(iJrpaya çaljştldığınm 
D) itilaf-Bevtetferiyle uzlaşılmak istendiğinin 

E) Ulusal bilinci oluşturarak direniş başlatılmak isten 
diğinin 

6.      Erzurum Kongresi'nde bir kişiye veya aileye dayalı e-
gemenlik ilkesinin artık kabul edilmeyeceği açıkça be-
lirtilmiştir. Buna göre; 
I:    Kuvay-i Milliye'yi etkin, milli iradeyi egemen kılmak 

esastır. 
II. Manda ve himaye kabul edilemez. 
III. Hristiyan azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi 

bozacak ayrıcalıklar verilemez. 
kararlarından hangileri bu durumu kanıtlar? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve III E) I, II ve III 

7. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın feshedilmesi üzerine 
İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa, istanbul'da 
bulunduğu günlerde vatanın kurtarılması için padişah 
Vahdettin, sivil ve askeri yöneticiler ile görüşmeler yaptı. 
Mustafa Kemal, bu görüşmelerden İstanbul'daki 
gelişmelerden ve durumun ağırlığından milletin haberinin 
olmadığı, İstanbul'da oturarak milleti kötü gidişattan haberdar 
etme imkanının olmadığı sonucunu çıkarmıştır. 
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden 
olmuştur? 
A) İtilaf Devletleri'nin işgalleri hızlandırmalarına 
B) Hükümet değişikliğine 
C) Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesine 
D) Saltanat'ın itilaf Devletlerince ele geçirilmesine 
E) Mustafa Kemal'in padişahı suçlamasına 

8. Erzurum Kongresi'ne katılanların listesine bakıldığında mensup 
oldukları meslek gruplarının çok çeşitli olduğu 
gözlenmektedir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır? 
A) Ulusal egemenlik kesin olarak sağlanmıştır. 
B) Milli mücadele halkın çeşitli kesimlerince destek 

lenmiştir. 
C) Bazı meslekten insanların kongreye katılmasına 

izin verilmemiştir. 
D) itilaf Devletleri Erzurum Kongresi'ni olumlu karşı 

lamışlardır. 
E) Erzurum Kongresi, aldığı kararlar itibariyle ulusal 

kongre özelliği taşır. 
9. Erzurum Kongresinde, Amasya Genelgesi'nde geçen "Milletin 

bağımsızlığını yine milletin azım ve kararı kurtaracaktır" 
maddesi doğrultusunda kararlar alınmıştır. 
Buna göre; 
I. İstanbul hükümeti görevini yerine getirememekte 

dir. 
II. İşgallere karşı milletçe direnilecektir. 
III. Kuvay-ı Milliyeyi etkin, irade-i Milliyeyi hakim kıl 

mak esastır. 
kararlarından  hangileri  bu  duruma  kanıt  olarak 
gösterilebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) II ve III E) I, II ve III10.    Mustafa Kemal, genelgeler ve kongreleri 
yayınlayar; bir yandan işgallere dikkat çekerken, diğer yandan c 
cemiyetleri birleştirmeye çalışmıştır. Bununla aşağıdakilerden 
hangisinin amaçlandı söylenemez? 

A)' Vatanı, düşman işgalinden kurtarmak 
B) Milli Mücadeleyi tüm halka mâletmek 
C) Padişahın Anadolu hareketine destek vermesi 

sağlamak 
D) Milli Mücadeleyi organize bir şekilde yürütmek 
E) Milli birlik ve beraberliği sağlamak 

11. Sovyet Rusya, devamı olduğu Çarlık Rusya'sının a sine 



Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye destek çıkmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tavır alınmasın 
nedenlerinden biri olamaz? 
A) Sömürgecilik siyasetine yönelmemesi 
B) Boğazları ve güney sınırlarını güvence altına < 

mak istemesi 
C) Yeni Türk Devleti'ni kendi safına ve rejimine çe 

mek istemesi 
D) Muhtemel bir savaşta Türkiye topraklarını  işg 

etmek istemesi 
E) Avrupalı devletlerin ortak düşmanlar olması 

12. Plansız, programsız yapılan işlerin fiyaskoyla sonu lanacağı 
gözönünde bulundurulursa Amasya Gen< gesi'nin Türk 
Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve önemi d ha iyi anlaşılacaktır. 
Çünkü amaca ulaşmada yönte her zaman önemlidir. Bu 
genelgenin; 
I. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlik 

dedir. 
II. istanbul Hükümeti üzerine aldığı  sorumluluğu y 

rine getirememektedir. 
III. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kar; 

kurtaracaktır. 
kararlarından hangileri Amasya Genelgesi'nin I yönüne 
kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

13.    İtilaf Devletleri Mondros Ateşkesi sonrasında tüm maçlarını 
gerçekleştirmeye çalışırken İstanbul Hük meti ve padişah  
İtilaf Devletleri'nin etkisine giren halka karşı 
sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir. Bu  durumun  
aşağıdakilerden   hangisinin  orta; çıkmasında etkili 
olduğu söylenemez? 
A) Amasya Genelgesinin yayınlanmasında 
B) Sivas Kongresinin toplanmasında 
C) Havza Genelgesi'nin yayınlanmasında 
D) Paris Barış Konferansının toplanmasında 
E) Ulusal cemiyetlerin kurulmasında 

 
 


