
GENELGELER VE KONGRELER DÖNEMİ-1 
 
1. Mondros Ateşkesi'nden sonra ateşkes hükümlerinin 

yerine getirilmesini sağlamak ve Anadolu'da asayiş 
ortamını oluşturmak amacıyla bir görevlinin Anadolu' ya 
gönderilmesi düşünülmüş ve Mustafa Kemal bu işle 
görevlendirilmiştir. Mustafa Kemal'in 
görevlendirilmesinde; 
I. iyi bir askeri geçmişe sahip olması 
II. verilen görevleri yerine getirmedeki başarısı 

III. Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlatacak olması 
IV. ulus egemenliğinden yana politika benimsemesi 
yargılarından hangileri etkili olmuştur? 
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 

D) I ve III E) II ve IV 
2. Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a 

gönderilmiş ve Mondros Ateşkesi'nin hükümlerine 
uyulmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak 
kendisi Anadolu'ya çıktığında, Türk halkının işgalleri 
kesinlikle benimsemeyeceğini görmüş ve İstanbul 
Hükümeti'nin de kayıtsızlığı üzerine Kurtuluş Savaşı' nın 
hazırlık evresine girişmiştir. Buna göre; 

I. Mustafa Kemal'in, emirlerin dışına çıktığı 
II. Mustafa Kemal'in azınlıklarla ortaklaşa çalıştığı 
III. Mustafa Kemal'in, Türk halkının kararlılığından 

güç aldığı 
yargılarından hangileri ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
3.   15 Mayıs 1919'da İzmir, Yunan ordusu tarafından işgal 

edilmiş, fakat Osmanlı Hükümeti bu işgali halktan ve 
kamuoyundan gizlemeye çalışmıştır. Bu durumun 
nedeni olarak; I. halktan gelebilecek tepkilerin 
artmasını önlemek 
II. düzenlenecek protesto mitinglerinin işgal devlet 

lerini kızdırmasını engellemek 
III. Milli Mücadele'ye destek verildiğini göstermek 
IV. halkın sorunlarına kalıcı çözüm bulmak 
yargılarından hangileri gösterilemez? 
A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III 

D) III ve IV E) I, II ve III 
 
4.   - İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal bölgelerinde, işgalle 
        rin geçici olduğu propagandası üzerine ciddi bir direniş   
        başlatılmamıştır. 

- Yunan işgal bölgelerinde halk, Kuvva-i Milliye bir 
likleri oluşturarak işgallere karşı direniş başlatmıştır. 
Yunan işgaline halkın farklı bir tepki göstermesi 
aşağidakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
 
A) Yunanlıların Trakya'yı boşaltması 
B) Yunan işgalinin kalıcı olacağının bilinmesi 
C) Halkın İngiliz Mandası'na sıcak bakması 
D) Halkın silahlı mücadeleye sıcak bakmaması 
E) Batı bölgesi halkının duyarlı olması 

 
5.  "Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kendi azim ve     
      kararlan kurtaracaktır." 

Amasya Genelgesi'nde alınan bu kararla aşağıda-
kilerden hangisi hedeflenmemiştir? 
 
A)  Osmanlı saltanatını kaldırmak 
B)  Ulusal egemenliği temel almak 
C)  Anadolu'da tam bağımsız bir Türk devleti kurmak 

D)  İşgallere topyekün bir mücadele başlatmak 
E) Tüm direniş cemiyetlerini tek bir çatı altında toplamak 

6.   Havza Genelgesi'yle; 
- direnme cemiyetleri kurulması 
- İzmir'in işgalinin mitinglerle protesto edilmesi 
- yapılacak eylemlerde azınlık halka kesinlikle zarar 
verilmemesi bildirilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bildirge için 
söylenemez? 
A) Haklı durumdan haksız duruma düşülmemesine 
    özen gösterilmiştir. 
B) Halkın milli duygulan harekete geçirilmeye çalışılmıştır. 
C) Halk arasında örgütlenmeler oluşturulması istenmiştir. 
D) Yapılacak inkılâp hareketlerine zemin hazırlanmıştır. 
E) Halkın direniş göstermesi istenmiştir 

 
7. Mustafa Kemal, Doğu Karadeniz'deki çatışmaları sona 

erdirmek ve halkın elindeki silahlan İtilaf Devletleri' ne 
teslim etmek amacıyla Anadolu'ya gönderilmiştir. Fakat 
Mustafa Kemal, bu görev yerine Anadolu'nun kurtuluşu için 
çalışmaya başlamıştır. Buna göre; 

I. Mustafa Kemal'in, verilen görevi yerine getirmediği 
II. İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi bir politika iz 

lediği 
III. Anadolu'da yer yer çatışmaların devam ettiği 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) I ve II C)IveIII 
D) II ve III E) I, II ve III 
 
8. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra ulusal birliği 
uyandırmak, halkı mücadele etrafında örgütlemek amacıyla 
çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Buna göre; 
I. Sivas Kongresi'nin toplanması II. İzmir İktisat 
Kongresi'nin toplanması 
III. Amasya Genelgesi'nin yayımlanması 
IV. Yararlı cemiyetlerin aynı çatı altında birleştirilmesi 
V. Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 
gelişmelerinden hangileri bu amaçlar dahilinde 
yapılmamıştır? 
A) I ve II B) II ve III C) IV ve V 

D) III ve IV E) II ve V 
9. Amasya Genelgesi'nde; 
"Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kendi azim ve kararları 
kurtaracaktır." kararı alınmıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır? 
A) Milli Mücadele'nin yönteminin belirlendiğine 
B) İstanbul Hükümeti ile iyi ilişkiler kurulduğuna 
C) İstanbul'un işgaline zemin hazırlandığına 
D) Padişahın emirlerinin yerine getirildiğine 
E) Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe girdiğine 
10. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde manda ve himaye 

konusu gündeme gelmiş; fakat bu konu her iki kongrede 
de şiddetle reddedilmiştir. Bu durum; I. ulusal 
bağımsızlığın hedeflendiği 
II. İngiltere'nin mandasının daha makul bulunduğu 
III. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları bulunduğu 
IV. her türlü işgalin reddedildiği 
yargılarından hangilerine kanıttır? 
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve IV 

D) III ve IV E) I ve II 
 
 
 
 



11. Amasya Genelgesi'nde; 
- yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir, 
- İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun ge 
reklerini yerine getirememektedir. 

ifadeleri yer almıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Milli mücadelenin gerekçesi açıklanmıştır. 
B) İstanbul Hükümeti'nin aciz kaldığı belirtilmiştir. 
C) İşgallere karşı hükümetin kayıtsızlığından bahse 

dilmiştir. 
D) Ulus egemenliğine dayalı bir devletin kurulacağı 

belirtilmiştir. 
E) İstanbul Hükümeti'nin görevini yapamadığı belir 

tilmiştir 
12. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçişinden itibaren, her 

fırsatta ileride yeni bir devletin kurulacağını ima etmiş, 
fakat bu düşüncesini uzun süre açığa vurmamıştır. Bu 
durumun oluşmasında; I. halkın halifelik makamına 
bağlılığının azalması II. bazı kesimlerin tepkisini 
çekmek istememesi 
III. ortamın henüz böyle bir fikre hazır olmaması 
IV. padişahın desteğini yitirmekten çekinmesi 
yargılarından hangileri etkilidir? 
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III 

D) III ve IV E) I, II ve III 
13. Erzurum Kongresi, bölgesel olarak toplanmasına karşm 

aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre niteliğindedir. 
Buna göre; 

I. ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez, 
II. Doğu illeri adına, Temsil Heyeti yetkilidir, 
III. yabancılara sosyal bünyemizi bozucu ayrıcalıklar 

verilemez, 
maddelerinden hangileri yukarıdaki düşünceye 
kesin olarak kanıttır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
14. Gerek Erzurum Kongresi'nde gerekse de Sivas Kongre-

si'nde, dağıtılmış bulunan Osmanlı Mebuslar Meclisi' nin 
seçimler yapılarak yeniden açılması üzerinde du-
rulmuştur. 
Bu durum aşağidakilerden hangisinin bir gösterge-
sidir? 
A) Millet iradesine önem verildiğinin 
B) Mebuslar Meclisi'nin padişahla birlikte hareket et 

tiğinin 
C) Halkı yönetime katmanın doğru olmadığının 
D) Kongrelerde alman kararların herhangi bir önem 

taşımadığının 
E) Cumhuriyet rejiminin kurulmaya çalışıldığının 

15. Durum: 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermam'nda 
yalnız azınlıklara yönelik ayrıcalıklar verilmiş, böylece 
yabancı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmaları 
önlenmek istenmiştir. 
Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden 
hangisi yukarıdaki duruma misilleme niteliğinde-
dir? 
A) Meclis-i Mebusan derhal toplanmalıdır. 
B) Ulusal gücü etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak 

esastır. 
C) Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçala 

namaz. 
D) Hristiyan azınlığa, siyasal ve sosyal dengemizi bo 

zucu ayrıcalıklar tanınamaz. 
E) Yurdun korunması için İstanbul Hükümeti'nin aldı 

ğı kararlar yetersiz olursa, geçici hükümet oluşturula 
caktır. 

16. Erzurum Kongresi, bölgesel toplanmasına rağmen tüm 
yurdu ilgilendiren kararlar aldığı için ulusal bir kongre 
niteliği kazanmıştır. Bundan dolayı Erzurum Kongresi 
toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından 
ulusal nitelikte bir kongredir. 
Erzurum Kongresi'nin ulusal bir kongre niteliği 
taşıması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Geniş bir katılımla toplanması 
B) Halkın sorunlarını görüşmesi 
C) İşgallere karşı çıkması 
D) Temsil Heyeti'ni oluşturması 
E) Ulusal bütünlüğü hedef alması 

17. Sivas Kongresi'nde bütün yararlı cemiyetler birleştirilmiş 
ve bu cemiyetler"Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti" adını almıştır. Buna göre; 
I. çok başlılığa son verildiği 
II. ulusal güçlerin tek çatı altında toplandığı 
III. silahlı direnişin başlatıldığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III         E) I, II ve III 
18. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki öne-

mi yadsınamaz bir gerçektir. Buna göre; 
I. laik yönetim anlayışı temel alınmıştır, 

II. Milli Mücadele'nin amaç ve yöntemi belirtilmiştir, 
III. ihtilal niteliği taşımaktadır, 
yargılarından hangileri Amasya Genelgesi'nin Milli 
Mücadele'deki önemini açıklamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) II ve III 
 


