
I.TBMM`NİN AÇILMASI VE AYAKLANMALAR-2 
 
 
1. TBMM, uzunca bir süre anayasal düzene geçememiştir. 

Mustafa Kemal'in de istediği anayasal düzene 
geçilememesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi 
olamaz? 
A) itilaf devletlerinin anayasalı bir TBMM'yi kabul e- 

deceği düşüncesi 
B) Savaş durumunda anayasa yapmanın hoş karşı 

lanmaması 
C) Meclis'te Mustafa Kemal'e olan muhalefet 
D) Anayasa yapacak durumun tam olgunlaşmaması 
E) Düşmana karşı rahatlığa ulaşacak bir başarının 

elde edilmemiş olması 
2.     TBMM, kurulduktan kısa bir süre sonra ayaklanmalarla baş 

etmek zorunda kalmıştır. Ayaklanmalarda  itilaf devletleri, 
istanbul hükümetinin yanında yer almıştır. Bu durum 
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
A) İtilaf devletleri'nin Anadolu'ya hakim olduğunun 
B) İstanbul hükümeti'nin isyanları tek/taraflı çıkardığı 

nın 
C) İstanbul hükümeti'nin Anadolu hakimiyeti için dış 

destek aldığının 
D) TBMM'nin Anadolu'ya hakim olduğunun 
E) TBMM'nin ulusal bağımsızlık savaşı verdiğinin 

3. TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalarda, daha önce Kuva-yı 
Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananların safına geçenler 
de olmuştur. Ayaklanmaların Kuva-yı Milliye'den düzenli 
orduya geçiş sürecinde çıktığı düşünülürse, aşağıdakilerden 
hangisi bu türden a-yaklanmalar için söylenemez? 
A) İstanbul hükümeti'nin kışkırtmaları Anadolu'da ta 

raftar bulmuştur. 
B) Kuva-yı Milliye'den bazı birlikler Düzenli Ordu'ya 

geçmek istememişlerdir. 
C) Kuva-yı Milliye isyan ve işgal hareketlerini dur 

durmuştur. 
D) Düzenli Ordu'ya geçiş kolay olmamıştır. 
E) Kuva-yı Milliye ayaklanmalardan etkilenmiştir. 

4. Damat Ferit Hükümeti, TBMM kurulunca dönemin 
şeyhülislamından TBMM hükümeti ve üyelerini ve O'nu 
destekleyenleri "Vatan haini ve dinsiz" sayan bir fetva 
almıştır. Bu fetva ingiliz uçaklarıyla Anadolu'nun her tarafına 
dağıtılmıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
A) İtilaf devletlerinin TBMM'yi desteklemeye başladı 

ğının 
B) Damat  Ferit  hükümetinin  TBMM'ye  yakınlaşma 

çabalarının 
C) istanbul hükümetinin dini siyasete alet ettiğinin 
D) isyanların Anadolu'da yaygınlık kazandığının 
E) TBMM'nin   bağımsızlık   savaşında   yıpratılama- 

dığının 
5.      Anadolu'da; 

I. Bolu Düzce - Adapazarı ve Hendek 
II. Konya - Bozkır 
III. Afyon 
IV: Ürfa-Mardin'de 
ayaklanmaların   çıkmış   olması   aşağıdakilerden 
hangisinin kanıtı sayılabilir? 
A) itilaf devletlerinin ayaklanmalarda başarısız oldu 

ğunun 
B) Ayaklanan bazı Kuva-yı Milliye gruplarının istanbul 

hükümetini desteklediklerinin 

C) TBMM'nin Anadolu'yu kontrol altına aldığının 
D) Ayaklanmaların Anadolu'nun her tarafında destek 

bulduğunun 
E) Anadolu halkının bağımsızlık inancının arttığının 

 
6.     TBMM'nin ayaklanmalara karşı; 

I. Hıyanet-i Vataniyye kanunu çıkarması 
II. istiklal Mahkemeleri'ni kurması 
III. istanbul'un fetvasına, "karşı fetva" yayınlaması 
gelişmeleri Yasama, Politik savaş ve yargı güçleri 
ile ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak gruplanmıştır? 
 

Yasama Yargı Politik Savaş
A) I II III 
B) III I II 
C) II I III 
D) I III II 
E) III II I 

 
7. Ayaklanmalara karşı TBMM'ye seçilen üyelerden bazılarının 

istiklal Mahkemesi'nde de görev yaptıklarına göre, 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
A) Ayaklanmalar yargı yetkisi ile bastırılabilmiştir. 
B) TBMM yargı gücünü kendi bünyesine almıştır. 
C) TBMM yasama gücünü kullanmıştır. 
D) Milli mücadele süreci uzamıştır. 
E) Ayaklanmalar kısa sürede bastırılmıştır. 

8.      TBMM'nin siyasal otoritesini yok etmek amacıyla 
çıkarılan ayaklanmalala; 
I. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikti. 
II. Milli mücadele uzadı. 
III. Milli kaynaklar boşa harcandı. 
Yukarıdakilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangi 
lerine ulaşılabilir? 
A) Yalnızl B) I ve III C) I ve II 
D) Yalnız II E) I, II ve III 

9.      I. Meclis olağanüstü koşullarda oluşturulmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi Meclis'te farklı görüşte olanların 
bağımsızlık için toplandıklarının göstergesidir? 
A) Padişah yanlılarının Meclis'te bulunması 
B) Sarıklılar, kalpaklılar ve fes giyenlerin bir arada 

olması 
C) Meclis'in olağanüstü yetkilerle donatılması 
D) Meclis başkanının padişah vekili olamayacağının 

kabul edilmesi 
E) Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi 

10. I. TBMM'nin yasama, yürütme ve yargı güçlerini kendinde 
toplaması aşağıdakilerden hangisinin en güçlü kanıtıdır? 
A) Egemenliğin TBMM'de olduğunun 
B) Padişah'ın ve istanbul hükümetinin geçerliliğini yi 

tirdiğinin 
C) TBMM'nin olağanüstü güçlerle donatıldığının 
D) Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiğinin 
E) Meclis'in kurucu özelliğe sahip olduğunun 

11.    İlkTBMM'de; 
I. Farklı gruptan ve kesimden kişiler temsil edilmiştir. 
II. Mustafa Kemal'in görüşlerini paylaşmayanlar da 

bulunmuştur. 
III. İstiklal Marşı oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir. 
Yukarıdakilerden hangileri Meclis'in demokratik ö- 
zelliğine kanıt sayılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II          C) I, II ve III 
D) Yalnızlll E) II ve III 

12. I. TBMM'de Meclis Başkanı'nın padişah vekili olarak 



atanmayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte Meclis'in 
başkanının aynı zamanda hükümetin de başkanı kabul 
edilmesi aşağıdakilerden hangisinin uygulandığının 
kanıtı sayılabilir? 
A) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun 
B) Meclis hükümeti sisteminin 
C) Meclis'in olağanüstü yetkilerle donatıldığının 
D) Bağımsızlık anlayışının benimsendiğinin 
E) TBMM'nin sert tedbirler aldığının13. TBMM'ye karşı 
Anadolu'da çıkarılan ayaklanmalarda istanbul 
hükümeti'nin itilaf devletleriyle beraber hareket etmesi 
aşağıdakilerden en çok hangisinin göstergesidir? 
A) istanbul hükümeti'nin, itilaf devletlerinin işgallerine 

göz yumduğunun 
B) istanbul hükümeti'nin Bağımsızlık ve milli bilinçten 

yoksun olduğunun 
C) istanbul hükümeti'nin, azınlıkların bağımsızlık id 

dialarını kabul ettiğinin 
D) istanbul hükümeti'nin, izmir'in işgaline göz yumdu 

ğunun 
E) Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğinin 

14. I. TBMM, Anadolu'da kendisi için çıkarılan ayaklanmalara 
karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuş 
olamaz? 
A) Hıyanet-i Vataniyye kanunu çıkarmıştır. 
B) Ermenilerle stratejik ittifak yapmıştır. 
C) istiklal Mahkemeleri'ni kurmuştur. 
D) Ankara müftüsüne "karşı fetva" yazdırtmıştır. 
E) İstanbul hükümetini "vatan haini" ilan etmiştir  

 


