
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ-2 
 
1.     Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemindeki, 

I. Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta ulusal bir kong 
renin toplanması kararının alınması 

II. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti adı altında ulusal cemiyetlerin 
birleştirilmesi 

III. Kuva-i Milliye'nin yetersizliği üzerine silahlı birlikle 
rin düzenli orduya dönüştürülmesi 

gelişmelerinden hangileri ulusal güçlerin bağımsızlık 
amacı ile birleştiğini kanıtlar niteliktedir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) I, II ve III 

2.     Mustafa Kemal komutan arkadaşlarıyla birlikte A-masya 
Genelgesi öncesinde, 
- Askeri ve ulusal teşkilatların hiçbir şekilde terk 

edilmemesi ve bir başkasına bırakılmaması 
- Silah ve cephanenin teslim edilmemesi 
- işgallere karşı ortak hareket edilmesi 
kararlarını alarak öncelikle aşağıdakilerden hangi 
sine karşı çıkmış oluyorlardı? 
A) VVilson ilkelerine 
B) Sevr Antlaşması'na 
C) Kuva-i Milliye faaliyetlerine 
D) Mondros Müterakesi uygulamalarına 
E) İstanbul Hükümeti'nin takındığı tavra 

3.     Amasya Genelgesinde alınan; 
I. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yeri 

ne getirememektedir. 
II. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplana 

caktır. 
III. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike 

dedir. 
IV. Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması gerekmek 

tedir. 
V. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı 

kurtaracaktır. 
kararlardan hangisi ileriki yıllarda bağımsızlığın 
kazanılmasından sonra rejim değişikliğinin yaşa-
nacağına bir işarettir? 
A) I B)ll C) III D) IV E)V 

4.     Erzurum   Kongresi   aldığı   kararlar  itibariyle,   Sivas 
Kongresi ise hem toplanış biçimi hem de aldığı kararlar 
itibariyle ulusal bir kongre olma niteliği taşır. Buna göre; 
I. Erzurum Kongresi'ne Anadolu'nun her ilinden hal 

kın seçtiği delegelerin katıldığı 
II. Erzurum Kongresi'nin amacından saptığı 
III. Sivas Kongresi'nin Erzurum Kongresi'ne göre da 

ha demokratik olduğu 
yargılarından hangileri söylenemez? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) i ve II E) II ve III 

5.      Mebusan Meclisi'nin oluşması için yapılan seçimleri 
genellikle Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine üye olanlar 
kazanmıştır. Bu durum, 
I. Anadolu halkının büyük bir bölümünün tam ba 

ğımsızlıktan yana olduğu 
II. Genelge ve kongrelerin halk üzjerinde etki bıraktığı 
III. Misak-ı   Milli   kararterını   alınmasının   zemininin 

oluştuğu 
yargılarından hangilerini kanıtlar? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) I, II ve III 

6. Amasya Görüşmelerinde alınan "Mebusan Meclisi toplanacak 
ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır." kararını 
İstanbul Hükümeti kabul etmiş ve seçimlerin yapılmasına 
İtilaf Devletleri ses çıkarmamıştır. Bu bilgiler 
aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı pj; lamaz? 
A) İtilaf Devletleri'nin alınacak kararlardan emin ol 

duklarının 
B) İstanbul Hükümeti'nce milli iradenin üstünlüğünün 

kabul edildiğinin 
C) İtilaf   Devletleri'nin   milletvekili   adaylarını   kendi 

yanlarına çektiklerinin 
D) itilaf Devletlerinin, meclisten kendi aleyhlerine bir 

karar çıkmayacağını düşündüklerinin 
E) İtilaf Devletleri'nin denetiminde olan bölgelerde de 

seçimlerin yapılabildiğinin 
7. Mustafa Kemal Paşa'nın Mebusan Meclisinin toplanacağı 

yerin istanbul olması hususunda çekinceleri vardı. 
O'nun bu endişesinin muhtemel kaynağı aşağıda-
kilerden hangisidir? 
A) Padişahın otoritesi 
B) İtilaf Devletleri'nin baskıları 
C) Milletvekilleri 
D) Kuva-i Milliye 
E) İstanbul Hükümeti 

8. Temeli Erzurum ve Sivas Kongrelerine dayanan Misak-ı 
Milli, tam bağımsızlık bilincini aksettirmekte ve razı 
olabileceğimiz asgari şartları içerdiğinden bir barış taslağı 
özelliği taşımaktaydı. 
Misak-ı   Milli'nin   bu   özellikleri   aşağıdakilerden 
hangisine neden olmamıştır? 
A) Bağımsızlığın kazanılması ve sonraki süreçte Türk 

dış politikasında hedef olarak kabul edilmesine 
B) itilaf Devletleri'nin İstanbul'u resmen işgal etmele 

rine 
C) itilaf Devletleri'nce meclisin çalışmalarının engel 

lenmesi ve milletvekillerinin tutuklanmasına 
D) Padişahın Anadolu hareketini kontrolü altına al 

masına 
E) itilaf Devletleri'nin padişah ve istanbul Hüküme- 

ti'nin bağlılıklarına duydukları güvenin sarsılması 
na 

9.      Mustafa Kemal Paşa'nın Temsilciler Kurulu'nu Ankara'ya 
taşımasının nedenleri şunlardır: 
I. Ali Fuat Paşa'nın kontrolü altında olması 
II. Asıl savaşın gerçekleşeceği Batı Cephesi'ne yakın 

bir konumda olması 
III. Demiryolu ulaşımı ve haberleşme yönünden elve 

rişliliği 
IV. Düşman tehlikesinden uzaklığı açısından nüvenli 

bir konumda oluşu 
V. Ankara'dan  doğusu ve  batısıyla  bütün Anado 

lu'nun kontrol edilebileceği 
Yukarıdakilerden hangileri Ankara'nın tercih edil-
mesinde o günkü jeopolitik konumunun etkili olduğunu 
daha ivi kanıtlar? 
A) I ve II B) I, II ve IV C) II, IV ve V 
D) II ve V E) III, IV ve V 

10. Misak-ı Milli kararlarının en önemli özelliklerinden birisi de 
işgalci devletlerle mücadele edileceğinin açıkça ortaya 
konulmasıdır. 
Misak-ı Milli'nin aşağıdaki kararlarından hangisi bu 
durumun göstergesidir? 
A) Batı Trakya'nın geleceği bölge halkının kararına 

bırakılacak. 



B) Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarih itibariyle 
Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu yerler hiç 
bir şekilde parçalanamaz bir bütündür. 

C) Gerekirse Kars, Ardahan ve Batum'un geleceği 
için halk oylaması yapılabilir. 

D) Azınlıkların haklan komşu ülkelerdeki müslüman 
azınlığın hakları kadar olacaktır. 

E) Hilafet merkezi korunursa boğazların dünya tica 
retine açılması için bizimle birlikte ilgili bütün dev 
letlerin birlikte verecekleri karar geçerli olur. 

11.    İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u resmen işgali, Mustafa Kemal 
Paşa'ya ulusal mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü 
söyleme olanağı sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın, bu 
olanağı değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisine 
yöneliktir? 
A) Bağımsızlık mücadelesine olan katılımı artırmaya 
B) Mebusan Meclisi'ni yeniden toplamaya 
C) Türk halkının padişaha olan bağılılığını azaltmaya 
D) İtilaf Devletleri'nin saltanat makamını kaldırmasını 

engellemeye 
E) Padişahın Anadolu hareketi üzerindeki otoritesini 

 
kurmaya 

 
12.    Misak-ı Milli kararlarından, 

I. Mondros Mütarekesi hududu içinde Türk ve İslam 
çoğunluğu bulunan toprakların tümü, hiçbir şekilde 
ayrıcalık kabul etmez bir bütündür. 

II. Halkın   oyları    ile   anavatana    katılan    Elviye-i 
Selase'de gerekirse hakoyuna başvurulmalıdır. 

III. Batı Trakya'nın hukuki durumunun tespiti halkın 
tam bir özgürlükle vereceği kararlara uygun olma 
lıdır. 

IV. Boğazların dünya ticaret ve ulaşımına açılması 
konusunda bizimle diğer ilgili devletlerin vereceği 
kararlar geçerlidir. 

V. Azınlıkların haklan komşu ülkelerdeki müslüman 
azınlığın hakları kadar olacaktır. 

hangisi devletlerin ve milletlerin eşitliği ilkesinin 
ortaya konulduğunun en ivi kanıtıdır? 
A) III B)ll C)V D) I E) IV 

 


