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1. I. Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri
2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu
3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
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4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasındaki gelişmeleri
5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları
6. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını “vatanın bütünlüğü” esası

ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleriyle ilişkilendirmeyi
7. Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan ayaklanmalar ile bu ayaklanmaların bastırılması için

alınan tedbirleri
8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini öğreneceğiz.

I. DÜNYA SAVAŞI’NA YOL AÇAN GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI

İŞGAL YILLARINDA ANADOLU

CEMİYETLER VE KUVÂ-YI MİLLÎYE

İSTİKLAL YOLCULUĞU

BİR MİLLETİN YEMİNİ: Mİsak-ı Mİllî

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALAR

GEÇERSİZ BİR ANTLAŞMA: SEVR ANTLAŞMASI

Konular

Neler Öğreneceğiz?
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ÜNİTE KAVRAMLARI

1. Devletler arası ilişkilerde çıkarlar çatışırsa ne olur?

2. Osmanlı Devleti, XX. yüzyılın başlangıcından I. Dünya Savaşı’nın çıktığı tarihe kadar hangi 
toprakları kaybetmiştir?

3. Çanakkale Savaşlarında “kaderin adamı” olarak tanımlanan kişi kimdir?

4. Kuvâ-yı Millîye ruhu nasıl doğmuştur?

5. Millî Mücadele sürecinde hangi kongreler düzenlenmiştir?

6. Uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi nasıl gerçekleşmektedir?

antlaşma
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

2

meclis hükûmeti sistemi

1

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

tabya
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..........................................................................

4

Panslavizm

3
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önerge
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cephe
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asayiş

genelge
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..........................................................................
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10

iskân

protesto

7

9

..........................................................................

..........................................................................
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..........................................................................
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..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Hazırlık Çalışmaları
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I. DÜNYA SAVAŞI'NA YOL AÇAN GELİŞMELER2.1.

XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde Avrupa’da siyasi ortam oldukça gergindi. Olası bir savaş için 
bütün şartlar oluşmuştu. Bu gergin atmosferde, Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya-Macaristan 
veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi savaşın bahanesi oldu. Avusturya-Macaristan İmparator-
luğu, suikasttan sorumlu tuttuğu Sırbistan’a savaş açtı (28 Temmuz 1914). Diğer Avrupalı devletler 
de kısa sürede savaşa katıldılar. Savaş başladıktan hemen sonra Anadolu'dan toprak vaadi alan İtal-
ya, saf değiştirerek İtilaf Devletleri blokuna katıldı. Avrupa’da başlayan savaş Osmanlı Devleti, Japon-
ya ve ABD’nin de katılmasıyla dünya savaşına dönüştü. Osmanlı Devleti, İttifak Devletlerinin; ABD 
İtilaf Devletlerinin yanında savaşa katıldı. Japonya ise Uzakdoğu’daki Alman sömürgelerine saldırdı.

I. Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile bir 
yandan “ham madde” ve “pazar” ihtiyacı artarken diğer yandan “sömürgecilik” yarışı hız kazandı. 
Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştir-
diler hem de hızla silahlandılar. Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme de Fransız İhtilali 
idi. İhtilalle ortaya çıkan “milliyetçilik” düşüncesi, çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıkların isyan 
etmelerine neden oldu. Bu isyanlardan en fazla Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu etkilendi.

I. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini 
geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içine girdi. Alman-
ya, bir yandan İngiltere’nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan 
Alsas-Loren bölgesini Fransa’dan aldı. Fransa bu bölgeyi geri alabilmek için İngiltere ile yakınlaştı. 
Siyasal birliğini geç tamamlayan devletlerden İtalya ise Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’de yayılma-
ya çalıştı. İtalya ve Almanya’nın sömürge arayışı içine girmeleri İngiltere’yi endişelendirdi. İngiltere, 
Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden deniz yolu üzerindeki Mısır’ı işgal etti. Alman tehdidine karşı 
Rusya ile yakınlaştı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa’da hâkimi-
yet kurmaya çalışıyordu. Aynı bölge Rusya’nın da yayılma sahasıydı. Rusya “Panslavizm” politikasıyla 
Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti’nden kopararak kendi hâkimiyeti altına almaya ve 
Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inmeye çalışıyordu.

Devletler arasında yaşanan bu gerginlik ve rekabet, bloklaşmalara neden oldu. Almanya’nın ön-
cülüğünde Avusturya-Macaristan ve İtalya bir araya gelerek İttifak Devletleri blokunu, İngiltere’nin 
öncülüğünde Fransa ve Rusya bir araya gelerek İtilaf Devletleri blokunu kurdular (Görsel 2.1).

Görsel 2.1 I. Dünya Savaşı’nda taraflar
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI2.2.

2.2.1. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik 
tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı.

Her ne kadar “tarafsızlık” ilan edilse de yönetimde bulunan İttihat ve Terakki Hükûmetinin önde 
gelen isimlerinden Enver Paşa ve arkadaşları savaşa katılmayı düşünüyordu. Bu kişiler, Avrupa’da 
başlayan savaşın Osmanlı Devleti’ni de etkileyeceğine ve savaşın dışında kalmanın mümkün olma-
yacağına inanıyorlardı.

Osmanlı yöneticileri, ilk ittifak teklifini İngilizlere yani İtilaf Devletlerine yaptılar. Bunda Alman-
ya’ya karşı duyulan kırgınlığın da etkisi vardı. Çünkü Osmanlı yöneticileri son dönemde yaptıkları sa-
vaşlarda, müttefik bildikleri Almanlardan destek görememişti. İngiltere ile müttefik olunması hâlin-
de ise, Osmanlı Devleti üzerindeki Rus baskısının İngilizler tarafından önleneceğini düşünüyorlardı. 
Ekonomik ve askerî gücü iyice zayıflamış olan Osmanlı Devleti’nin bu ittifak teklifi, Rusların da bas-
kısıyla, İngilizler tarafından reddedildi. Ancak Osmanlı Devleti’nin karşı bloka kaymasını istemeyen 
İngilizler, onu savaşın sonuna kadar tarafsız tutma gayreti içine girdiler. Osmanlı Devleti’nin tarafsız 
kalması hâlinde, savaşın sonunda kapitülasyonları gözden geçirebileceklerini vadettiler. Bu, Osmanlı 
Devleti’ni oyalamaktan başka bir şey değildi. Çünkü İtilaf Devletleri “bölüşülecek pasta” olarak gör-
dükleri Osmanlı topraklarını savaş bittiğinde kendi aralarında paylaşmayı planlıyorlardı.

I. Dünya Savaşı Başladığında Osmanlı Devleti:
Tarafsızlığını 

ilan etti.
Boğazları 

ulaşıma kapattı.
Ülke genelinde 

seferberlik başlattı.
Kapitülasyonları 

kaldırdığını duyurdu.

1. Yukarıda verilenlerden hangisi başkentin 
güvenliğini sağlamaya yöneliktir?

...............................................................................

...............................................................................

2. Yukarıda verilenlerden hangisi ekonomik bas-
kılardan kurtulmaya yöneliktir?
............................................................................
............................................................................

Osmanlı yöneticileri zaferle sonuçlanacak bir savaşla:
Son zamanlarda kaybedilen toprakların -hiç olmazsa- 

bir kısmını geri almayı
Kapitülasyonları kaldırmayı 

amaçlıyorlardı.

1. Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılın başlarında 
kaybettiği topraklar nerelerdir?

............................................................................

............................................................................

2. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde etkili 
olan ekonomik nedenler nelerdir?
............................................................................
............................................................................

1. Osmanlı Devleti, Almanlardan beklediği desteği hangi savaşlarda alamamıştır?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Rusya, Osmanlı Devleti’nin İtilaf Bloku’na katılmasına niçin karşı çıkmıştır?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin karşı blokta yer almasından niçin çekinmişlerdir?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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1. “Osmanlı halifesinin İngiliz sömürgelerin-
de etkili olabileceği” düşüncesinin kaynağı 

nedir?
............................................................................
............................................................................

2. Osmanlı ülkesinin jeopolitik konumundan ya-
rarlanarak İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısı-
nı kesmek nasıl mümkün olabilir?
............................................................................
............................................................................

İtilaf Devletlerinden “red” cevabı alan Osmanlı yöneticileri, bu sefer Almanlara ittifak teklif etti-
ler. Osmanlı yöneticilerinin Almanlara ittifak teklif etmesinde etkili olan bazı düşünceler aşağıda-

ki metinde verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

“İngilizlerin zırhlılarımıza el koymaları ve bedeli-
ni geri vermemeleri Hükûmetin Almanlarla itti-
fak yapmasına sebep oldu. Rusya'nın Boğazlara 
saldırması karşısında vatanı başka şekilde sa-
vunmaya imkân kalmamıştı. Erkanıharbiyemizi 
onlara teslim ettik. Bütün seferberlik planları-
mızı Almanlar yaptı. Bizler sadece onlara mal-
zeme hazırladık. Onlardan gizli bir şeyimiz yok.”

(Kâzım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik, s. 69-74) 
Düzenlenmiştir.

1. Osmanlı yöneticilerinin, Boğazları savunma-
yı vatanı savunmak olarak görmelerinin sebebi 
nedir?
..........................................................................
..........................................................................
2. Osmanlı yöneticilerinin Almanlarla ittifak 
kurmasının sonuçları neler olmuştur?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Bu düşüncelerle Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 
2 Ağustos 1914’te gizli bir ittifak sözleşmesi imzalandı. Söz-
leşmenin imzalanmasından birkaç gün sonra, Akdeniz’de 
bulunan Goeben (Goben) ve Breslau (Breslav) adlı iki Alman 
savaş gemisi (Görsel 2.2), Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın iz-
niyle Çanakkale Boğazı’nı geçip Marmara’ya girdi. Bu durum 
İngiltere’nin tepkisine neden oldu. İngiltere, tarafsızlığını ilan 
eden Osmanlı Devleti’nden bu gemileri kara sularından der-
hâl çıkarmasını istedi. Osmanlı yöneticileri ise bu gemilerin 
İngilizler tarafından el konulan gemilerin yerine satın alındı-
ğını ilan ettiler. Türk bayrağı çekilen gemilerin isimleri Yavuz 
ve Midilli olarak değiştirilirken gemilerde bulunan Alman 
askerlerine de Türk askerî kıyafetleri giydirildi. Oysaki gemi-
ler Alman subayların komutasındaydı. Bir süre sonra bu iki 
savaş gemisi, padişah ve sadrazamın haberi olmadan Enver 
Paşa’nın yazılı emriyle ve tatbikat yapılacağı bahanesiyle Ka-
radeniz’e açılıp Rus limanlarını bombaladı (29 Ekim 1914). 
Bunun üzerine Rusya, İngiltere ve Fransa peş peşe Osmanlı 
Devleti’ne savaş ilan etti. Böylece Osmanlı Devleti bir oldu-
bitti ile I. Dünya Savaşı’na katılmış oldu. Osmanlı Devleti’nin 
katılmasıyla savaş geniş alanlara yayıldı (Görsel 2.3.).Görsel 2.2 Goeben ve Breslau’ın Çanakkale’ye girişi

Almanya bu ittifak teklifini memnuniyetle karşıladı.

Almanya, Osmanlı Devleti’nin Kendi Yanında Savaşa Katılmasıyla:
Yeni cepheler açarak savaşı ge-
niş alanlara yaymayı ve üzerin-
deki savaş yükünü hafifletmeyi

Osmanlı Devleti’nin jeopolitik 
konumundan faydalanarak 

İngilizlerin sömürgeleriyle bağ-
lantısını kesmeyi

Osmanlı halifesinin dinî gü-
cünden faydalanarak İngilizleri 

sömürgelerinde zor duruma 
düşürmeyi planlıyordu.
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2.2.2. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

2.2.2.1. Kafkas Cephesi

Kafkas Cephesi’ndeki ilk mücadeleler Rus 
ordusunun taarruzuyla başladı. Osmanlı Ordusu 
Rus taarruzunu durdurmayı başardı. Ardından 
Kafkasya’yı alıp Orta Asya’ya kadar ilerlemek is-
teyen Harbiye Nazırı Enver Paşa, aralık ayı son-
larında Türk kuvvetlerine “karşı taarruz” emrini 
verdi (Aralık 1914) (Görsel 2.4). Diğer komutan-
lar mevsimin kış, şartların ağır, erzak ve cepha-
nenin yetersiz olmasını gerekçe göstererek taar-
ruzun bahar aylarına ertelenmesini istemelerine 
rağmen Enver Paşa emrinde ısrar etti. Askerin 
üzerinde kışlık üniforma dahi yoktu. Bir yandan 
Ermeni çetelerinin saldırıları diğer yandan yolla-
rın karla kaplı olması nedeniyle askerlere ikmal 
yapılamadı. Sarıkamış’taki Allahuekber dağların-
da ilerlemeye çalışan binlerce Türk askeri açlık 
ve dondurucu soğuk yüzünden şehit düştü. Görsel 2.4 Kafkas Cephesi’ndeki makineli tüfek birliği, 1915

Taarruzun başarısız olmasının nedenleri nelerdir?

MAKEDONYA CEPHESİ

ADRİYATİK DENİZİ

A K D E N İ Z

K A R A D E N İ Z

EGE DENİZİ

GALİÇYA CEPHESİ

ROMANYA
 CEPHESİ

OSMANLI DEVLETİ
ÇANAKALE 

CEPHESİ

KAFKAS
 CEPHESİ

KANAL
 CEPHESİ

SURİYE
 CEPHESİ

IRAK CEPHESİ

HİCAZ-YEM
EN CEPHESİ

0 150 300 450 600 km

Taarruz (Saldırı) Cepheleri

Savunma Cepheleri

Müttefiklere Yardım Cepheleri

Osmanlı Devleti Sınırları

Görsel 2.3 I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler
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Görsel 2.5 Ecdadın izinde Sarıkamış’a doğru yürüyen gençlerimiz, 2015

http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/tr/canakkale-savaslari/ internet adresini ziyaret 
ederek Çanakkale Savaşları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

2.2.2.2. Kanal Cephesi
Kanal Cephesi, Süveyş Kanalı’nı alıp İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeyi amaç-

layan Türk kuvvetlerinin taarruzuyla açıldı. Almanların da desteğiyle hareket eden Bahriye Nazırı 
Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri, Şubat 1915’te Kanal’a ulaşmak için harekete geçtiler 
(Görsel 2.6). Ancak ikmal hatları yeterli olmadığı için askerlerimiz tüm erzağını yanlarında taşıyordu. 
Bu durum çölün zor şartlarında askerlerimizin yorgun düşmesine neden oldu. Yaşanan açlık ve su-
suzluk, durumu daha da ağırlaştırdı. Buna rağmen askerlerimiz, Kanal’ı ele geçirmek için birkaç kez 
girişimde bulunduysa da büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar.

2.2.2.3. Çanakkale Cephesi

Çanakkale Boğazı’nın stratejik öneminin farkında olan Osmanlı yöneticileri, bu Boğaz’a “başken-
tin kalesi” gözüyle bakmış ve tabyalar inşa ederek Boğaz’da gerekli savunma tedbirlerini almışlardı. 
İngilizler daha savaş başlamadan önce Çanakkale Boğazı’na yönelik saldırı planları hazırlamışlardı. 
Savaş başladıktan sonra bu planlarını müttefikleriyle birlikte uygulamaya koydular. 

1916 baharında yeniden taarruza geçen Rus kuvvetleri Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trab-
zon’u işgal etti. Aynı yıl bölgeye gönderilen Mustafa Kemal Paşa Muş ve Bitlis’i geri aldı. Çanakkale 
Boğazı’nı geçemeyen İtilaf Devletleri Rusya’ya yardım gönderemediği için Rusya’da ekonomik so-
runlar gittikçe arttı ve sonunda Bolşevik İhtilali yaşandı. Bolşevik İhtilali ile Rusya’da çarlık yıkıldı 
ve Rusya Komünizm ile yönetilmeye başlandı. Yeni Rus Hükûmeti, İttifak Devletleriyle Brest-Litovks 
(Birest Litovks) Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi (3 Mart 1918). Antlaşma gereği Ruslar, 
Doğu Anadolu’da işgal ettikleri Osmanlı topraklarını boşalttılar. Ayrıca, 1878 Berlin Antlaşması’nda 
Osmanlı Devleti’nden aldıkları Kars, Ardahan ve Batum’u (Elviye-i Selase) geri verdiler.

Görsel 2.6 Kanal Cephesi’nde ilerleyen Türk kuvvetleri

İtilaf Devletleri, Çanakkale Savaşları ile:
Çanakkale Boğazı’nı geçip 

İstanbul’u işgal ederek 
Osmanlı Devleti’ni teslim almayı

Karadeniz’e geçip 
müttefikleri Rusya’ya 
yardım göndermeyi

Elde edecekleri zafer sayesinde sava-
şa girmemiş devletleri kendi yanların-
da savaşa çekmeyi hedeflemişlerdir.
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İtilaf Devletleri, bu hedeflere ulaşılması hâlinde savaşı kısa sürede bitirebileceklerini düşünü-
yorlardı. Bu amaçlarla hareket eden İngiliz-Fransız ortak donanması, 19 Şubat 1915’ten itibaren 
Çanakkale Boğazı’nın iki yakasındaki Türk tabyalarını bombalamaya başladı. 18 Mart 1915’e kadar 
süren bombardımanla Türk tabyalarına yeterince zarar verdiklerini düşünen düşman donanması, 
Çanakkale Boğazı’nı geçmek üzere ilerlemeye başladı.

İtilaf Devletleri donanmasının amacını sezen Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat (Ço-
banlı) Paşa, Boğaz’a mayın döşenmesi emrini verdi. Bu emri yerine getiren Yüzbaşı Nazmi Bey; “Nus-
ret” adlı mayın gemisiyle, düşman gemilerinin harekâtından on gün önce, gece yarısı, Boğaz’a mayın 
döşedi (Görsel 2.7). Döşenen mayınlardan habersiz olan düşman donanması, Boğaz’a girdiğinde ma-
yınlara çarparak ağır hasar almaya başladı. Türk tabyaları da durmaksızın ateş ediyordu. Mayınlar ve 
tabyalardan atılan toplarla İtilaf Devletleri donanmasının yedi büyük savaş gemisi Boğaz’ın sularına 
gömüldü (Görsel 2.8). Bu amansız direniş karşısında Boğaz’ı geçemeyeceğini anlayan ve ağır yara 
alan müttefik donanması aynı günün akşamında geri dönmek zorunda kaldı.

Çanakkale’yi denizden geçemeyen İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915’te karaya çıkarma yaptılar. 
Düşman kuvvetleri bu kez de Mehmetçiğin azmi ve genç bir komutanın askerî dehasının ortaya koy-
duğu strateji ile karşılaştılar. İngiltere Donanma Bakanı Winston Churchill’in (Vinstın Çörçil) “kaderin 
adamı” olarak nitelendirdiği 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, üslerinin emirlerini bekle-
meden 57. Alay’ı harekete geçirerek düşmanı geri püskürttü. Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale’deki 
Anafartalar Savaşı’nda da cephanesi bittiği için geri çekilmek isteyen askerlere “Ben size taarruzu 
emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuv-
vetler ve başka kumandanlar alabilir.”1 diyerek onların direnme azmini artırmış ve savaşın gidişatını 
değiştirmişti  (Görsel 2.9).

1. www.atam.gov.tr

Görsel 2.9 Mustafa Kemal Çanakkale savaşlarında, Gelibolu, 1915

Görsel 2.7 Nusret Mayın Gemisi ve döşenen mayınların krokisi Görsel 2.8 İtilaf Devletlerinin 4 gemisi batarken, 18 Mart 1915 
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İtilaf Devletleri yaklaşık sekiz ay devam eden kara muharebelerinde de başarılı olamadılar. Düş-
man donanmasının çekildiğini gören Cevat Paşa’nın dediği gibi “Geçemediler, geçemeyecekler!”2

Çanakkale Zaferi; İtilaf Devletlerinin savaşı kısa sürede kazanma planlarını suya düşürmüş, I. 
Dünya Savaşı’nın iki yıl uzamasına neden olmuştur. Müttefiklerinden yardım alamayan Rusya’da 
gittikçe artan ekonomik sorunlar Bolşevik İhtilali’nin çıkmasına ve Rusya’nın savaştan çekilmesine 
zemin hazırlamıştır. Çanakkale Savaşlarından sonra Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında savaşa 
katılmış, böylece Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısı kurulmuştur.

 Çanakkale, Osmanlı askerlerinin milletini ve devletini yaşatmak için ölüme koştuğu yer olmuş-
tur. Anadolu’da birçok okul 1915 yılında mezun verememiştir. Çünkü Anadolu halkı o yıl üniversite 
hatta lise çağındaki çocuklarını bile Çanakkale’de toprağa vermiştir. Toprağa düşen gencecik canlarla 
oluşturulan siperler, Çanakkale’yi geçilmez kılmış ve Millî Mücadele ruhunu yeşertmiştir. Yaralı düş-
manına dahi merhametle yaklaşan Türk askerleri, Milletimizin sahip olduğu değerleri bütün güzelli-
ğiyle ortaya koymuştur. 

Çanakkale aynı zamanda, Mustafa Kemal’in lider olarak doğduğu yer olmuştur. Türk milleti onu 
Çanakkale’de tanımıştır. Her kumandan askerlerine “Size ölmeyi emrediyorum.” diyemez. Ölme em-
rini tereddütsüz yerine getiren Mehmetçikten başka bir asker de bulunamaz. Mustafa Kemal Ça-
nakkale’de kahraman Türk askerini yakından tanımış, bu inanmış neferlerle neler başarabileceğini 
görmüştür. Bu  ruh Millî Mücadele’deki başarının temelini oluşturmuştur.

2. www.canakkalekutup.gov.tr

“Yarbay Mustafa Kemal’in, 25 Nisan 1915’te 
Arıburnu bölgesindeki durumu derhâl kavra-
mış olması ve inisiyatif kullanarak 57. Alay ile 
taarruza geçmesi Çanakkale Savaşı’nın sonucu-
nu tayin etmiştir. Bir tümen komutanının kendi 
inisiyatifi ile giriştiği hareket ile bir savaşın hat-
ta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte 
bir zafer kazanması tarihte pek az görülür.”

(www.ata.tsk.tr)

1. Mustafa Kemal’in ortaya çıkabilecek durumu 
önceden sezmesi onun hangi kişilik özelliğini 
göstermektedir?
..........................................................................
2. Mustafa Kemal’in, oluşan ciddi durum kar-
şısında, üslerinin emrini beklemeden harekete 
geçmesi onun hangi kişilik özelliğini göster-
mektedir?
..........................................................................

“İngiliz Harp Tarihi” adlı eserin yazarı General Aspinall Oglander (Aspinal Oglındır), Mustafa Ke-
mal’in 57. Alay’ı harekete geçirmesiyle ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir. Verilen bilgiden hare-

ketle soruları cevaplayınız.

Kendinizi 1915 yılında hayal ediniz. Çanakkale’de düşmanla mücadele eden Mehmetçiklere des-
teğinizi ifade eden bir mektup yazınız ve sınıfta paylaşınız.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Fahrettin Paşa, I. Dünya Savaşı bitene kadar Medine’yi teslim etmedi. Mondros Ateşkes Antlaş¬-
ması’ndan aylar sonra İstanbul’dan gelen yazılı emir üzerine Fahrettin Paşa, 10 Ocak 1919’da teslim 
oldu.

3. Mustafa Kesici, Medine Müdafi Fahreddin Paşa. s. 12

2.2.2.4. Hicaz-Yemen Cephesi
I. Dünya Savaşı’nda Türk halkının vicdanında derin yaralar açan cephelerden birisi de Hicaz Cep-

hesi idi. İngilizler uzun zamandır “Halifelik Arapların hakkıdır.” şeklindeki propagandalarla Arapları 
Osmanlı Devleti’ne karşı isyana kışkırtıyorlardı. I. Dünya Savaşı başladığında da İngilizlerin “bağımsız 
devlet kurma” vaadinden etkilenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti’ne isyan etti. Bu-
nun üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” dediği 
Fahrettin Paşa, 1916’da Medine’ye gönderildi (Görsel 2.10 ve 2.11). “Çöl Kaplanı” namıyla meşhur 
Fahrettin Paşa, İngilizler tarafından desteklenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı, elinde bulunan 
son derece kısıtlı imkanlara rağmen Medine’yi iki yıl yedi ay savundu. “Ölürüm de Peygamber kabrini 
çiğnetmem.” diyerek şehri isyancılara ve İngilizlere teslim etmedi. Kuşatma uzadıkça aç ve susuz ka-
lan Osmanlı askerleri çekirge yiyerek Medine’yi savunmaya devam etti. Fahrettin Paşa, şehrin teslim 
edilmesini isteyen isyancılara Medinelilerin huzurunda şu cevabı verdi:

“Biliniz ki kahraman askerlerim İslamlığın göz bebeği olan Medine’yi son fişeğine, son damla 
kanına, son nefesine kadar savunmaya ant içmiştir. Bu asker Medine’nin enkazı içinde ve nihayet 
Ravza-i Mutahhara’nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesi-
nin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk’ün al bayrağı inmeyecektir!”3

Görsel 2.10 Hicaz Komutanı Fahrettin (Türkkan) Paşa 
Osmanlı askerlerini denetliyor, Medine, 1917

Görsel 2.11 Medine'deki su kaynaklarını ıslah eden 
Fahrettin Paşa halka su dağıtırken

ÇÖL KAPLANI: ÖMER FAHRETTİN TÜRKKAN (1868 - 1948)
Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde doğdu. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan son-

ra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Erkân-ı Harbiye Mektebini bitirdikten sonra 
kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı. Balkan Savaşı’nda Edirne’nin geri 
alınmasında görev yaptı. I. Dünya Savaşı’nda çıkan Şerif Hüseyin İsyanı sırasında, zor 
koşullar altında, Medine’yi iki yıl yedi ay savunarak tarihe geçti. Bu büyük savunma-
sı nedeniyle kendisine “Medine Müdafi” ve “Çöl Kaplanı” gibi isimler verildi. Medi-
ne savunması sırasında, Harem-i Şerif’te bulunan Mukaddes Emanetlerin İngilizle-
rin eline geçmemesi için İstanbul’a nakledilmesini hükûmete teklif etti. Teklifi kabul 
edilince bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği Mukaddes Emanetleri, 2 bin 
askerin koruması altında, 25 Mayıs 1917’de İstanbul’a ulaştırdı. Mondros Ateşkes 
Antlaşması’ndan sonra Medine’yi teslim etti ve İngilizler tarafından tutuklanarak 
Malta’ya sürüldü. 1921’de serbest bırakılınca Millî Mücadele’ye katılmak üzere An-
kara’ya geldi. TBMM tarafından Kâbil (Afganistan) Büyükelçiliğine atandı. Afgan hal-
kından Millî Mücadele için büyük miktarlarda yardım topladı. 1948’in Kasım ayında 
İstanbul’da vefat etti. (Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt 12, s.87-89) Düzenlenmiştir.
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Irak Cephesi, bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyip Ruslarla birleş-
mek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden çıkarma yaparak Bağdat’a doğru 
ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk Muharebelerinde büyük bir za-
fer elde etti (22-25 Kasım 1915). Halil (Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ül Amâre deni-
len yerde İngiliz kuvvetlerini kuşattı.  İngiliz askerleri komutanları General Townshend (Tavzınd) ile 
birlikte esir alındı (29 Nisan 1916) (Görsel 2.12 ve 2.13). 

2.2.2.5. Irak Cephesi

Kanal Harekâtı’nın başarısız olmasından sonra karşı saldırıya geçen İngiliz kuvvetleri, Sina Yarı-
madası’nı ve Filistin’i alarak Suriye’ye doğru ilerlediler. 1918 yılında bölgedeki 7. Ordu komutanlığına 
atanan Mustafa Kemal, başarılı savunma savaşlarıyla İngiliz kuvvetlerini Halep’in kuzeyinde durdur-
muş ve düşmanın bu hattı geçmesini engellemiştir. Bölgedeki savunma savaşları devam ederken 
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış Osmanlı Devleti savaştan çekilmiştir. Ateşkes Antlaşması 
hükümleri gereğince ordusunu terhis eden Mustafa Kemal de İstanbul’a doğru yola çıkmıştır.

2.2.2.6. Suriye Cephesi

Ancak bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngilizler, 1917 yılında Bağdat’ı işgal edip Musul’a doğru 
ilerlediler. Musul Türk kuvvetlerinin elinde iken Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ve Osmanlı 
Devleti savaştan çekildi.

Görsel 2.12 Kut’ül-Amâre’deki Türk Ordugâhı, 1915 Görsel 2.13 Kut’ül-Amâre’de esir alınan İngiliz birlikleri içindeki
Hintli askerler cephe gerisine gönderiliyorken, 1916

Asırlar boyunca Ermenilerle Müslümanlar barış ve huzur içinde bir arada yaşamışlardır. Ticaret 
ve sanatla uğraşan, kuyumculuk yapan Ermeniler, refah içinde bir hayat sürmüşlerdir. Osmanlı Devle-
ti'nde devlet kademelerinde önemli görevlere getirilen Ermeniler, Darphane ve Baruthane gibi önemli 
müesseselerin başına geçmişlerdir. XIX. yüzyılın başlarından itibaren Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla 
Balkanlardaki birçok azınlık isyan ederken Ermeniler böyle bir isyanı akıllarından bile geçirmemişlerdi. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Ermeni sorunu, büyük devletlerin bölge üzerindeki 
çıkar hesaplarından kaynaklanmıştır. İlginçtir ki Ermenilerden kendi çıkarları için yararlanmaya ça-
lışan iki devlet, birbirine düşman olan Rusya ve İngiltere olmuştur. Rusya, Ermenilerin yardımıyla 
Akdeniz’e inmenin hayalini kurarken İngiltere de Ermenileri kullanarak Rusya’nın Akdeniz’e inmesini 
engellemeye çalışmıştır. Böylece Ermenilerin yaşadığı coğrafya iki büyük devletin çekişme alanı ol-
muş, bölgede yaşayan hem Ermeniler hem de Müslümanlar bu çekişmeden zarar görmüştür.

2.2.3. Ermeni Sorunu

Anadolu’nun doğusunda ve Kafkasya’da yaşayan Ermeniler, XI. yüzyılda Anadolu’ya gelen Türkle-
ri “kurtarıcı” olarak görmüşlerdir. Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Osmanlı Devleti, müttefikleri Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’a yardım için -sınırları dışında-
ki- Galiçya, Makedonya ve Romanya cephelerine de asker göndermiştir.



47

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Ermenilerden istifade etmeye çalışan Rusya, savaş 
sonrası toplanan Berlin Konferansı’nda Ermenileri gündeme getirerek Ermeni sorununun doğmasına 
ve uluslararası boyut kazanmasına zemin hazırlamıştır.

Bundan sonra Ruslar tarafından kışkırtılan ve desteklenen Ermenilerin bir kısmı komita kurarak 
Doğu Anadolu’da Müslüman halka baskı yapmaya başlamışlardır. Ermeni çetelerinin faaliyetleri I. 
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yoğunluk kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nin birçok cephede mücadele 
etmesini fırsat bilen Ermeni çeteleri, Ruslarla iş birliği yaparak Doğu Anadolu’da isyan çıkarmışlar 
ve bölgedeki sivil halkı katletmeye başlamışlardır. Osmanlı yönetiminin bütün ikazlarına rağmen Er-
meni çeteleri bu faaliyetlerinden vazgeçmemiş hatta kendilerine destek vermeyen Ermenileri bile 
öldürmekten çekinmemişlerdir. Ermeni çeteleri, Sarıkamış Harekâtı’nda cephede aç kalan askerle-
rimize erzak gönderilmesine de engel olmuşlardır. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı yönetimi olayları 
organize eden İstanbul’daki Ermeni komita liderlerini tutuklamıştır (24 Nisan 1915). 

Osmanlı Devleti, ölüm kalım savaşının verildiği bir ortamda Ermeni çeteleriyle uğraşmak zorunda 
kalmıştır. Ancak çalışmalardan olumlu bir sonuç alınamamış, olayların önüne geçilememiştir. Bunun 
üzerine Osmanlı Hükûmeti, çıkardığı Sevk ve İskân Kanunu (Tehcir Kanunu) ile (27 Mayıs 1915) olay-
lara karışan Ermenilerle onlara yardım edenleri ülkenin daha sakin bir bölgesi olan Suriye’ye nakletme 
kararı almıştır. Bu tedbir, bir sınır dışı etme olayı değildir. Kendi otoritesini ve halkının güvenliğini sağla-
makla yükümlü olan devlet, suç işleyen gruplarla onlara yardım edenleri ülke sınırları içerisindeki başka 
bir bölgeye nakletmiştir. Sevk edilenlerin herhangi bir zarara uğramaması için, sevk işlemi ordu birlik-
lerinin nezaretinde gerçekleştirilmiştir. Üstelik yer değiştirme eylemi kalıcı da değildir. Savaş bittiğinde 
sevk edilenlerin isterlerse geri dönebilecekleri karara bağlanmıştır. Sevk edilenlerin geride bıraktıkları 
eşyaları, onlar dönene kadar devlet görevlilerinin gözetimindeki depolarda tutulmuş ve döndüklerinde 
de tutanakla kendilerine teslim edilmiştir. Yıkıcı bir savaşın ortasında halk sıkıntı içindeyken yerleri de-
ğiştirilen Ermenilerin sevk masrafları da devlet hazinesinden karşılanmıştır. 

Ermenilerin tamamı sevke tabi tutulmadığı gibi Ermenilerin tamamı da isyancı değildir. Nitekim 
Millî Mücadele yıllarında Türklerle birlikte işgalci devletlere karşı mücadele veren Ermeniler de var-
dır. Şüphesiz göç esnasında çöl sıcaklarından, yolculuğun ağır şartlarından, bulaşıcı hastalıklardan ve 
eşkıya saldırılarından hayatını kaybeden Ermeniler olmuştur. Bu durum herkes için üzüntü vericidir. 
Yabancı devletlerin tahrikleri olmasaydı asırlardır bir arada yaşayan Müslümanlar ve Ermeniler yine 
birlikte, barış ve huzur içinde yaşıyor olacaklardı. Türkler ve Ermeniler asırlar boyunca birbirlerinin 
bayramını tebrik etmiş, sofrasında yemeklerini paylaşmış, hüzünlerine ortak olmuşlardır. Onlar ev-
lerinin anahtarını birbirlerine teslim edecek kadar dostluk geliştirmişlerdir. Bugün de Türkiye’nin 
değişik şehirlerinde Müslüman halkla birlikte huzur içinde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar vardır. 
Dini, dili ve kökeni farklı insanların bir arada yaşaması ayrılık sebebi değil Anadolu halkı için zenginlik 
kaynağıdır.

Rusya, Ermeni Sorunu’nu uluslararası bir konferansa taşımakla neyi amaçlamış olabilir?

http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/tr/ermeni-dosyasi/ internet adresini ziyaret ede-
rek “Ermeni Sorunu” hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Yukarıdaki anlatımlardan, Ermenilerin yer değiştirilmesi esnasında Osmanlı yöneticilerinin Er-
meni vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yaptıkları çalışmaları tespit ederek aşağıya yazınız.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Karada üstünlüğü elinde tutan Almanya, denizlerde bir türlü İngiltere’ye üstünlük sağlayamıyor-
du. Bir ada devleti olan İngiltere, deniz yoluyla -özellikle de ABD’den- askerî malzeme satın alıyordu. 
Bunun üzerine İngiltere’yi abluka altına alan Almanya, bu ülkeye mal taşıyan gemileri denizaltılarla 
batırmaya başladı. Birçok gemisi batırılan ABD, sonunda Almanya’ya savaş ilan etti (2 Nisan 1917). 
ABD’nin savaşa girmesiyle İttifak Devletleri art arda yenilgiler aldılar. Savaştan çekilen ilk devlet Bul-
garistan oldu. Bulgaristan’ın ayrılması ile müttefikleriyle kara bağlantısı kopan Osmanlı Devleti zor 
duruma düştü. Bunun üzerine Osmanlı yöneticileri de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak 
savaştan çekildi (30 Ekim 1918). Osmanlı Devleti’ni Avusturya ve Almanya izledi. 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırlar yeniden çizildi. Çok uluslu imparatorluklar yıkıldı, yerine ulus 
devletler kuruldu. Mağlup devletler kadar galip devletler de yıkıma uğradı. Ülkeler ve şehirler harap 
oldu. Savaş, cepheden taşıp şehirlerin içine kadar yayıldı. Harap olan şehirlerde uçaklardan atılan 
bombalar ve zehirli gazlar, milyonlarca sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bunun sonucunda 
sivil ölümlerini azaltmak için sivil savunma teşkilatları kurulmaya başlandı.

2.2.4. I. Dünya Savaşı’nın Sonu

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra, yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmala-
rının şartlarını görüşmek üzere Paris’te bir konferans topladılar (18 Ocak 1919). Paris Barış Konfe-
ransı’nda Osmanlı Devleti dışındaki diğer devletlerle barış antlaşmaları imzaladılar. Bu antlaşmalar-
da Wilson İlkelerine uymayarak yenilen devletleri acımasızca ezdiler. Yenilen devletlerden “onarım 
ücreti” adı altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatı istediler. “Manda ve himaye” adı 
altında sömürgecilik faaliyetlerini devam ettirdiler. Dünya barışını koruması için kurulan “Milletler 
Cemiyeti" (Cemiyet-i Akvam) barıştan çok İngiltere’nin çıkarlarını korudu. Tüm bunlar, büyük bir 
yıkımdan çıkan devletlerin yeni bir yıkıma doğru sürüklenmesine neden oldu.

1. İtilaf Devletleri’nin Paris Konferansı’ndaki tutumlarından hangileri Wilson İlkelerine aykırıdır?
..............................................................................................................................................................
2. Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanamamasının sebebi ne olabilir?
..............................................................................................................................................................
3. Milletler Cemiyetinin İngiltere’nin çıkarlarına göre hareket etmesi hangi sonucu doğurmuştur?
..............................................................................................................................................................
4. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan sözde barış antlaşmaları, yenilen devletlerde hangi duygu-
ları doğurmuştur?
..............................................................................................................................................................

Aşağıda, I. Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı ile ilgili bir metin verilmiştir. 
Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

ABD Başkanı Wilson (Vilsın), savaşın sonlarına doğru bir bildiri yayınladı. Wilson İlkeleri olarak 
tarihe geçen ve İtilaf Devletleri tarafından da kabul edilen bu bildiride şu hususlar dile getirildi:

1. Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak.
2. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak.
3. Devletler arası ekonomik engeller kaldırılacak.
4. Uluslararası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözmek için uluslararası bir teşkilat kurulacak.
5. Osmanlı Devleti’nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak; 

Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecek.
6. Çanakkale Boğazı sürekli olarak bütün devletlerin gemilerine açık olacak.

(Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 138-139) Düzenlenmiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Yenilen Devletlerle İmzalanan Barış Antlaşmaları
Almanya : Versailles (Versay) Barış Antlaşması
Avusturya : Saint Germain (Sen Jermen) Barış Antlaşması
Macaristan : Trianon (Tiriyanon) Barış Antlaşması
Bulgaristan : Neuilly (Nöyyi) Barış Antlaşması.
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İŞGAL YILLARINDA ANADOLU2.3.

I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’ni yöneten İttihat ve Terakki Hükûmeti üyelerinin bir-
çoğu savaşın sonlarına doğru ülkeyi terk ettiler. Bunun üzerine Ahmet İzzet Paşa tarafından yeni 
hükûmet kuruldu. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasındaki bağ-
lantıyı koparmıştı. Zor durumda kalan Osmanlı yöneticileri ateşkes istemekten başka çare bulama-
dılar. Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) (Görsel 2.14) ile İtilaf Devletleri adına 
İngiliz Amiral Calthorpe (Kaltrop) (Görsel 2.16) arasında Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda demirli 
bulunan Agamemnon Zırhlısı’nda (Görsel 2.15) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı (30 Ekim 
1918). Böylece Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiş oldu.

Görsel 2.14 Rauf Orbay Görsel 2.16 Amiral Caltrop2.15 Agamemnon Zırhlısı

Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri ile İtilaf Devletlerinin bu maddelerle 
ulaşmak istedikleri amaçları verilmiştir. Antlaşmanın maddelerini, İtilaf Devletlerinin amaçlarıyla 

eşleştiriniz.

Mondros Ateşkes Antlaşması
a. Boğazlar, açık olacak ve İtilaf Devletlerince işgal edilecektir. 
b. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis 

edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. 
c. Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf 

Devletleri tarafından sağlanacaktır.
ç. İtilaf Devletlerinin esirleri derhâl serbest bırakılacak, Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır. 
d. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal 

edebilecektir. (7. Madde) 
e. Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Dev-

letleri bu illeri işgal edilebilecektir. (24. madde) 
(İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, s. 12-14) Düzenlenmiştir.

Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.

Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.

İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
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İtilaf Devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını dahi beklemeden Mondros Ateşkes Antlaş-
ması’nın 7. maddesini dayanak göstererek Osmanlı topraklarını işgale başladı. İngilizler ilk olarak 
Musul’u, daha sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etti. Samsun, Çanakkale, Kars, Batum ve Ardahan’a 
asker çıkardı. Fransızlar Adana ve Mersin çevresini, İtalyanlar ise Antalya, Konya ve Muğla çevresini 
işgal etti (Görsel 2.17). 

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır hükümlerine rağmen Osmanlı devlet adamları Wilson İl-
kelerine güvenerek teslimiyetçi bir politika takip ettiler. Gittikçe ağırlaşan şartlar sonucu Ahmet İzzet 
Paşa Hükûmeti, ardından da Tevfik Paşa Hükûmeti istifa etti. Damat Ferit Paşa tarafından yeni hükû-
met kuruldu. Padişah ve Damat Ferit Paşa; işgallerin geçici olacağını düşünüyor ve halktan işgaller 
karşısında sakin kalmalarını, aşırı tepki vermemelerini istiyordu. Mustafa Kemal Paşa ise Mondros 
Ateşkes Antlaşması’nın doğuracağı felaketi seziyor ve bu antlaşmanın en çok ülkeyi yabancı işgaline 
açık bırakan hükümlerine tepki gösteriyordu.

“Geldikleri gibi giderler.”  sözünden Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğini çıkarabiliriz?

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İngilizlerin ilk olarak Musul’u işgal etmesinin nedeni ne ola-
bilir?

Görsel 2.17 Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Osmanlı topraklarının işgali

Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesine tepki gös-
termiştir?

“Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kı-
zartıcı bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri, Türk topraklarını yabancı işgaline açık hâle getirmiştir.” 

(Kemal Atatürk, Nutuk, s. 608)

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgaller yayılarak devam etti. Ülkede her geçen gün şart-
ların ağırlaşması ve Damat Ferit Paşa Hükûmetinin işgaller karşısında sessiz kalması halkın tepkisine ne-
den oldu. İşgalci devletlere ve işgallere karşı ülke genelinde büyük mitingler düzenlendi (Görsel 2.18).

İtilaf Devletlerinin donanmaları 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. O gün düşman gemilerini gö-
ren Mustafa Kemal Paşa “Geldikleri gibi giderler.” diyerek bir mücadeleye gireceğinin işaretini verdi.

0 50 100 150     200 km
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Aşağıda İzmir’in Yunanlar tarafından işgali üzerine 23 Mayıs 1919’da Sultan Ahmet Meydanı’nda 
yapılan mitingde Halide Edip’in yaptığı konuşma ile bu mitingin gazeteye yansıması verilmiştir. 

Metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.18 İzmir’in işgalini protesto için Sultan Ahmet Meydanı’nda düzenlenen miting, İstanbul, 23 Mayıs 1919

“Müslümanlar, Türkler!
Türk ve Müslüman bugün en kara gününü ya-
şıyor. Gece, karanlık bir gece. Fakat insanın 
hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın 
bu korkunç geceyi yırtıp parıldayan bir sabah 
yaratacağız. Bugün elimizde top tüfek denilen 
alet yok. Fakat ondan daha büyük, ondan daha 
kudretli bir silah var; hak ve Allah.” 

(Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt I, 

s.246-248) 

Sultan Ahmet’te Bugünkü Halk Toplantısı
Bütün İstanbul sakinleri hak istemek için top-
landı. Saat ikiden beri Sultan Ahmet şimdiye 
kadar görülmemiş bir manzara arz eylemek-
tedir. Şehrimizin bütün Müslüman halkı, akın 
akın Sultan Ahmet’e gelmektedir. Sancağımı-
zın siyaha bürünerek hazin hazin dalgalanması 
bugünün heyecanlı bir derdi olmuştur. Bütün 
Müslüman dükkânları kapanmış ve her sınıf 
halk hakkı istemek için büyük bir istekle İstan-
bul’un bu tarihi meydanında toplanmıştır. Top-
lanma büyük bir düzen içinde geçmektedir.

(Tercüman-ı Hakikat, 23 Mayıs 1919)

1. Halide Edip “karanlık bir gece” benzetmesiyle neyi anlatmak istemiştir? 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Türk milletinin işgaller karşısındaki tepkileri için neler söyleyebilirsiniz?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. İşgaller karşısında Türk milletinin mitingler düzenlemesinde etkili olan duygular nelerdir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Amiral Bristol Raporu (1919)
İzmir’in işgalinden sonra Yunan zulmünün artması Türklerin tepkisine ve direnişe geçmesine ne-
den olmuştu. Bu durum karşısında İtilaf Devletleri hem kamuoyunu yatıştırmak hem de İzmir 

bölgesindeki durumu incelemek üzere bölgeye uluslararası bir heyet gönderme kararı aldılar. Ame-
rikalı Amiral Bristol başkanlığında İngiliz, Fransız ve İtalyan generallerinden oluşan heyet bölgedeki 
Türk ve Rumları dinledi ve sonunda bir rapor hazırladı. Bu raporda bölgedeki olayların sorumlusunun 
Rumlar olduğu, Türklerin çeşitli zulümlere ve katliama uğradığı, bölgede nüfus çoğunluğunun Türk-
lerden oluştuğu ve Yunan işgalinin haksız olduğu belirtildi. Amiral Bristol Raporu; Türklerin haklılı-
ğını ortaya koyan ilk uluslararası belge oldu.
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KUVÂ-YI MİLLÎYE VE CEMİYETLER2.4.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Paşa Hükû-
metinin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak 
işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Bu cemiyetlerin bazıları şunlardır:

2.4.2. Millî Cemiyetler

İzmir Redd-i İlhak 
Heyet-i Milliyesi

İzmir Müdafaa-i 
Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı iş-
galini engellemek için kuruldu. 
Mavri Mira Cemiyetine karşı mü-
cadele etti.

Trakya Paşaeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir’in Yunanlar tarafından iş-
galini önlemek için kuruldu. Böl-
genin Türk yurdu olduğunu ka-
nıtlamak için çalışmalar yürüttü.

İzmir ve çevresinin Yunanlara 
verilmesini önlemek için kurul-
du. Bölgedeki millî direnişi teş-
kilatlandırmak için Balıkesir ve 
Alaşehir’de kongreler düzenledi.

Doğu Anadolu 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

(Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i 
Hukûk-u Milliye Cemiyeti)

Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-u 
Milliyye Cemiyeti

Çukurova bölgesinin Fransızlar 
tarafından işgalini ve Ermenile-
rin bölgedeki olumsuz faaliyetle-
rini engellemek için kuruldu.

Kilikyalılar 
Cemiyeti

Ermeni ve Pontus Rumlarının 
bölgedeki faaliyetlerine karşı 
koymak için Trabzon’da kuruldu. Erzurum ve diğer doğu vilayetle-

rinin Ermenilere verilmesini en-
gellemek amacıyla kuruldu.

Türklerin haklı davasını basın-ya-
yın yoluyla dünyaya duyurmak 
için İstanbul’da kuruldu.

Millî Kongre Cemiyeti
Vatan savunmasında kadınlara da büyük görev düştüğü bilinciyle Sivas 
valisinin eşi Melek Reşit Hanım öncülüğünde Sivas’ta kuruldu. Mus-
tafa Kemal Paşa cemiyete gönderdiği telgrafta “Vatanı müdafaa için 
kurulan bu cemiyetten ötürü Sivaslı hanımefendileri tebrik ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.           (www.atam.gov.tr)

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

“Kuvâ-yı Millîye ruhu” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

2.4.1. Milletin Ordusu: Kuvâ-yı Millîye

İzmir’in işgali, işgallerin geçici olmayacağını göstermiş ve Millî 
Mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştur. İşgallerin kalıcı 
olacağının ve artacağının anlaşılması üzerine Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyetlerinin gayretleriyle askerî direniş güçleri oluşturuldu (Görsel 
2.19). Kuvâ-yı Millîye adı verilen bu birlikleri daha ziyade terhis edi-
len Osmanlı ordusunun subay kadroları yönetiyordu. Terhis edilen 
askerlerin de yer aldığı bu birliklere eli silah tutan kadın-erkek bütün 
vatanseverler katılabiliyordu. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluş-
turduğu bu birliklerin ihtiyaçları da yine halk tarafından karşılanıyor-
du. Kuvâ-yı Millîye birlikleri, düzenli ordu kurulana kadar işgalci dev-
letlere karşı mücadele ettiler. Büyük Millet Meclisi (BMM) açıldıktan 
sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev aldılar. 
BMM açıldıktan sonra Kuvâ-yı Millîye birlikleri birleştirilerek düzenli orduya dönüştürüldü.

Görsel 2.19 Kuvâ-yı Millîye liderlerinden 
Yörük Ali Efe ve arkadaşları

Millî Cemiyetler, gazeteler çıkarıp mitingler düzenleyerek işgallere karşı millî bilincin uyanmasın-
da etkili oldular. Kuvâ-yı Millîye birliklerinin kurulmasına öncülük ettiler. Bu birliklerin ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı oldular. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak için çalışan bu cemiyetler 
Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilerek bütün 
yurt için çalışmaya başladılar.
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Görsel 2.20 İşgallere karşı kurulan millî cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular 
(Görsel 2.20). Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf 
Devletleriyle iş birliği yaptılar. Bu cemiyetler şunlardır:

2.4.3. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

İzmir ve Doğu Trakya’nın 
Yunanistan’a katmak 
için Rum Patrikhanesi 
tarafından İstanbul’da 
kuruldu.

Mavri Mira Cemiyeti

Doğu Karadeniz’de Pon-
tus Rum Devleti kurma-
yı hedefleyen bu cemi-
yet, Türkleri bölgeden 
uzaklaştırmaya çalıştı.

Pontus Rum Cemiyeti

Doğu Anadolu’da ba-
ğımsız bir Ermeni dev-
leti kurmayı hedefleyen 
bu cemiyetler, Türkleri 
bölgeden göç etmeye 
zorladı.

Hınçak ve Taşnak 
Cemiyetleri

Yunanistan'ın bağımsız-
lığını sağlamak için ku-
rulan bu cemiyet, Millî 
Mücadele döneminde 
de Bizans İmparatorlu-
ğu’nu yeniden canlan-
dırmak amacıyla çalış-
malar yürütmüştür.

Etniki Eterya Cemiyeti

İstanbul’da kurulan bu cemiyet, 
İngiliz mandası altına girilmesi 
gerektiğini savunuyordu

İngiliz Muhipleri Cemiyeti
İstanbul’da kurulan bu cemiyet, 
Osmanlı Devleti’nin varlığını ko-
ruyabilmesi için Amerikan man-
dasına girmesi gerektiğini savu-
nuyordu.

Wilson Prensipleri Cemiyeti
Wilson İlkelerinden esinlenerek 
kurulan ve İngilizler tarafından 
desteklenen bu cemiyet Doğu 
Anadolu’da ayrı bir devlet kur-
mak istiyordu.

Kürt Teâlî-i Cemiyeti

Ülkenin kurtuluşunun “padişah 
ve halifenin emirlerine sıkı sıkıya 
bağlı kalmakla” gerçekleşeceği-
ni savunuyordu.

Sulh ve Selamet-i 
Osmaniye Cemiyeti

Bazı medrese hocaları önder-
liğinde İstanbul’da kurulan bu 
cemiyet, kurtuluşun ancak hali-
felik ve saltanat kurumlarını güç-
lendirmekle mümkün olacağını 
savunmuştur.

Teâlî-i İslâm Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 
muhalif olarak kurulan bu ce-
miyet Millî Mücadele hareketini 
engellemeye çalışmış, bazı ayak-
lanmaların çıkmasında rol oyna-
mıştır.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

2.4.4. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Müslümanlar da çeşitli 
cemiyetler kurdular. Bunlar içinde kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanında, büyük bir 
devletin himayesi altına girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Bu cemiyetlerin bazıları şunlardır:
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İSTİKLAL YOLCULUĞU2.5.

Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan hemen önce Suriye’deki Yıldırım 
Orduları Grup Komutanlığına atanmıştı (Görsel 2.22). Kısa bir süre sonra Mondros Ateşkes Antlaşması 
imzalanmış ve Mustafa Kemal Paşa da antlaşma gereği ordusunu terhis ederek İstanbul’a dönmüştü.

2.5.1. Mustafa Kemal Samsun’da (19 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da kaldığı gün-
lerde Padişah Vahdettin ve hükûmet yetkilileriy-
le görüştü. İstanbul’da bulunan Kâzım Karabekir, 
Rauf (Orbay) Bey, Ali Fuat (Cebesoy) gibi vatan-
sever subaylarla toplantılar yaptı. Bu toplantı-
larda ülkenin durumunu görüşüyor ve kurtuluş 
çareleri arıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, kurtu-
luşun Osmanlı Hükûmetinin emirlerine uymak-
la değil Anadolu halkını harekete geçirmekle 
mümkün olabileceğine inanıyor ve Anadolu’ya 
geçmek için fırsat kolluyordu.

O günlerde Samsun ve çevresinde kargaşa 
vardı. İngilizlerden destek alan Rum çetelerinin saldırıları bölgede kargaşa doğuruyordu. İtilaf Dev-
letleri ise yaşananlardan Müslüman halkı sorumlu tutuyor ve kargaşanın önlenmemesi hâlinde böl-
genin işgal edileceği tehdidinde bulunuyorlardı. Bu tehditler karşısında Osmanlı Hükûmeti Mustafa 
Kemal Paşa’yı 9. Ordu Müfettişi olarak bölgeye göndermeye karar verdi. Mustafa Kemal Paşa’nın gö-
revi, bölgede asayişi sağlamak ve halkın elindeki silahları toplamaktı. Hükûmet yetkilileriyle görüşen 
Mustafa Kemal Paşa bu görevi layıkıyla yerine getirebilmesi için kendisine geniş yetkiler verilmesini 
istedi. İstediği yetkileri Hükûmete bildiren Mustafa Kemal Paşa’nın bu talebi kabul edildi. Anado-
lu’daki iki kolordu ile görev sahasındaki valiler Mustafa Kemal Paşa’nın emrine verildi. Mustafa Ke-
mal Paşa kendisine verilen bu geniş yetkilerden Millî Mücadele’yi teşkilatlandırırken de faydalandı.

Görsel 2.22 M. Kemal, Yıldırım Orduları grubu komutanlığını 
devraldığı Mareşal Liman Von Sanders ile, Adana, 1918

Görsel 2.21 Mustafa Kemal Paşa’nın istiklal yolculuğu

1919 1920

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
(19 Mayıs)

Amasya Genelgesi
(22 Haziran)

Misakımillî’nin Kabulü
(28 Ocak)

Anadolu Ajansının Kuruluşu
(6 Nisan)

Sivas Kongresi
(4-11 Eylül)

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
(27 Aralık)

Havza Genelgesi
(28 Mayıs)

Erzurum Kongresi
(23 Temmuz - 7 Ağustos)

Amasya Görüşmeleri
(20-22 Ekim)

İstanbul’un İşgali
(16 Mart)

BMM’nin Açılışı
(23 Nisan)



55

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı ve incelemelerine başladı. Yaptığı 
araştırmada, bölgedeki kargaşanın Rum çetelerden kaynaklandığını tespit etti. Tespitlerini rapor hâ-
linde Hükûmete gönderdi. Samsun’da İngiliz askerleri bulunduğu için burada fazla kalmadı ve Hav-
za’ya geçti.

Mustafa Kemal Paşa bu görev ve yetkilerle 16 
Mayıs 1919’da, “Bandırma Vapuru” ile Samsun’a 
gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı (Görsel 2.23). 
Mustafa Kemal Paşa İstanbul’dan ayrılmadan bir 
gün önce İzmir Yunan askerlerince işgal edilmişti. 
Bu, işgallerin gittikçe yaygınlaşacağının bir göster-
gesiydi. Artık acilen milleti harekete geçirmek ge-
rekiyordu. Mustafa Kemal Paşa, hükûmetin verdiği 
görevle yetinmedi. O, Samsun’a doğru yol alırken 
milletinden ve vicdanından aldığı ağır bir görevi 
de yüreğinde taşıyordu: Vatanı içine düştüğü fela-
ketten kurtarmak için milleti harekete geçirmek… 
Kendini vatanı ve milleti için sorumlu hisseden 
Mustafa Kemal Paşa’nın kafasında Anadolu’nun bir 
köşesi değil her köşesi vardı (Görsel 2.21) .

Görsel 2.23 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a hareket ettiği 
Bandırma Vapuru, 1919

Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyetinin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa Havza’dan kolordu komutanlarına 
gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak   ve İtilaf Dev-
letleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini ayrıca Hristiyan halka karşı düş-
manca tavır alınmamasını istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

2.5.2. Millî Şuur Uyanıyor: Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

1. Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine yurdun farklı bölgelerinde, işgalleri protesto etmek için 
mitingler düzenlenmesi neyin göstergesidir?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Mustafa Kemal Paşa, mitingler yapılırken taşkınlık yapılamamasını özellikle vurgulamıştır. Mus-
tafa Kemal Paşa’nın bu şekilde bir uyarıda bulunmasındaki amaç ne olabilir?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. İşgalleri protesto için mitingler yapılması Millî Mücadele’ye nasıl bir katkı sağlamıştır?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Amasya Genelgesi Millî Mücadele tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Vatanın 
içine düştüğü tehlike belirtilerek Osmanlı Hükûmeti ikaz edilmiş, bu tehlike ile mücadele etmek için 
halka çağrı yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa açık bir şekilde resmî görevinin dışına çıkarak millî bir 
görev üstlenmeye başlamıştır. Bu çalışmalardan haberdar olan İtilaf Devletleri, Mustafa Kemal Pa-
şa’nın görevden alınması için Osmanlı Hükûmetine baskı yapmışlardır. Baskılar sonucunda Osmanlı 
Hükûmeti Mustafa Kemal Paşa’yı geri çağırmışsa da o, geri dönmeyerek yoluna devam etmiştir.

2.5.3. Bir İhtilal Bildirgesi: Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Mustafa Kemal Paşa Havza’dan Amasya’ya 

geçti. Amasya’da Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet 
(Bele) Bey gibi isimlerle bir araya geldi (Görsel 
2.24). Daha önceden hazırlamış olduğu bir ge-
nelgeyi onların da görüşüne sundu ve onaylarını 
aldı. 

Erzurum’daki Kâzım Karabekir Paşa’nın da 
onayını aldıktan sonra bir ihtilal bildirgesini an-
dıran Amasya Genelgesi’ni, müfettişlik yetkileri-
ni kullanarak sivil ve askerî görevlilere gönderdi.

Görsel 2.24 Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’ni hazırladığı
günlerde Rauf Bey (solda) ve Ali Fuat Paşa (sağda) ile

Amasya Genelgesi
a. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b. Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi 

yok olmuş gibi göstermektedir.
c. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
ç. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul 

oluşturulmalıdır.
d. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongre-

ye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa 
zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde 
kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir.

e. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak 
delegeler Sivas’ta yapılacak kongreye de katılacaklardır.

Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı ve bazı komutanların da imzaladığı Amasya Genelgesi’nin 
önemli maddeleri aşağıda verilmiştir. Genelge maddelerini verilen çıkarımlarla eşleştirerek ku-

tucuklara yazınız.

Millî Mücadele’nin gerekçesi belirtilmiştir.

Millî Mücadele’nin amacı, yöntemi, kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceği 
belirtilmiştir.

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda millet iradesinin belirleyici olması amaçlanmıştır.
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Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nde bahsi geçen kongrenin hazırlıklarını yapmak için 
Sivas’a geldi. Ancak o günlerde Erzurum’da da Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin organize 
ettiği bir kongre için hazırlıklar yapılıyordu. 

İngilizlerden destek ve cesaret alan Ermeni ve Rum çeteler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 
7. ve 24. maddelerine işlerlik kazandırabilmek için bölgede kargaşa çıkarıyorlardı. Bunun üzerine 
Ermeni ve Rum çetelerine karşı alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere bir kongre toplanması karar-
laştırıldı. Bu kongreyi Mustafa Kemal Paşa da takip etti ve destekledi. Mustafa Kemal Paşa, kongreyi 
hazırlayanlardan Kâzım Karabekir Paşa’nın daveti üzerine o esnada bulunduğu Sivas’tan ayrılarak Er-
zurum’a geçti (Görsel 2.25, 2.26). 3 Temmuz’da Erzurum’a ulaşan Mustafa Kemal Paşa, 8-9 Temmuz 
gecesi Hükûmet tarafından görevden alındı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa aynı gece Padişah’a 
ve Harbiye Nezaretine çektiği telgraf ile resmî göreviyle birlikte askerlik görevinden de ayrıldığını 
bildirdi.

2.5.4. İstiklal Meşalesi: Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)

Mustafa Kemal, Nutuk’ta, askerlik görevinden istifasını aşağıdaki ifadelerle anlatmıştır. İfadeleri 
okuyarak soruları cevaplayınız.

“Bundan sonra resmî sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakârlığına 
güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudretinden ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam 

ettik...”                    (Kemal Atatürk, Nutuk, s.37)

Mustafa Kemal’in bütün yetkilerini kaybettiği ve sivil bir insan olarak “sine-i millete” döndüğü 
o günlerde, ona en büyük desteği verenlerden biri 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa 

olmuştur. Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal ile görüşmesinde “Ben ve kolordum, emrinizdeyiz.” 
diyerek ona desteğini açıkça ortaya koymuştur.

1. Mustafa Kemal’in tereddüt etmeden görevlerinden istifa etmesi, onun hangi kişilik özelliğini or-
taya koymaktadır?
..............................................................................................................................................................
2. Mustafa Kemal’in bütün sıfat ve yetkilerini kaybetmesine rağmen yoluna devam etmesi, onun 
hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?
..............................................................................................................................................................
3. Mustafa Kemal yoluna devam edecek gücü nereden almıştır?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Mustafa Kemal’in “vicdani görev” olarak tanımladığı görev nedir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Görsel 2.26 Erzurum Kongre binasıGörsel 2.25 Erzurum Kongresi için hazırlıklar yapılırken, 1919
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Erzurum Kongresi Kararları
a. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
b. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti vazifesini yapamaz hâle gelirse millet top-

yekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.
c. Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
ç. Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
d. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
e. Manda ve himaye kabul edilemez.
f. Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi 

gereklidir.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Erzurum Kongresi toplandı. Mustafa Kemal’in başkan se-
çildiği Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Kongre maddelerini 

verilen çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir.

“Tam bağımsızlık” ilkesine vurgu yapılmıştır.

Osmanlı Hükûmetinin denetlenmesi amaçlanmıştır.

“Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu yapılmıştır.

Erzurum Kongresi bölgesel sorunlar için 
toplanmış olmasına rağmen kongrede bütün 
yurdu ilgilendiren kararlar alındı. Kongre karar-
ları tüm yurda, İstanbul’daki işgal kuvvetlerine 
ve yabancı devlet temsilciliklerine gönderildi. 
Kongre millî bir meclis gibi çalıştı (Görsel 2.27). 
Kongrede millet iradesine vurgu yapıldı ve mil-
let adına kararlar alındı. Alınan kararların hayata 
geçirilebilmesi için Temsil Heyeti adıyla bir kurul 
oluşturuldu. Heyetin başkanlığına Mustafa Ke-
mal seçildi. Millî Mücadele’nin ilk yönetim kuru-
lu olan Temsil Heyeti, vazifesini yerine getirme-
yen Osmanlı Hükûmeti’nin yerine bir hükûmet 
gibi çalışmaya başladı.  Görsel 2.27 Mustafa Kemal Erzurum Kongresi delegeleriyle, 1919

Erzurum Kongresi’nde bir masanın etrafında toplanarak yaşadıkları toprakların kaderini omuzla-
rına yüklenen vatansever insanların o hâlini hiç düşündünüz mü?
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Mustafa Kemal’in kongrelerde başkan olarak seçilmesinde, yaptığı konuşmalar da etkili olmuş-
tur. Mustafa Kemal etkili ve güzel konuşma becerisini daha öğrencilik yıllarında edinmişti. O, bu 

konuşmalarıyla kendisine muhalif olanları bile etkilemeyi başarmıştır.

Erzurum Kongresi’nde Millî Mücadele’nin temel ilke ve hedefleri ortaya konmuştur. Kongrede 
alınan kararlar, bir süre sonra Mebuslar Meclisinde kabul edilecek olan Misak-ı Millî kararlarının da 
temelini oluşturmuştur.

Erzurum Kongresi’nde “Müslüman halkın bölgeden göç etmemesi” yönünde karar da alınmıştır. 
Sizce bu kararla ne amaçlanmıştır?

Görsel 2.28 Sivas Kongresi üyeleriyle,
Sivas, 1919

Görsel 2.29 M. Kemal, Bekir Sami Bey (solda) ve Rauf Bey ile 
(sağda), Sivas, 1919

Erzurum Kongresi’ni tamamlayan Mustafa Kemal, yarım kalan kongre hazırlıklarını tamamlamak 
için tekrar Sivas’a döndü (Görsel 2.28 ve 2.29). Ancak Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi İtilaf 
Devletleriyle birlikte Damat Ferit Paşa Hükûmetini de rahatsız etmişti. Bu nedenle Sivas Kongresi’nin 
toplanmasını önlemek için harekete geçtiler. Bir taraftan İtilaf Devletleri Sivas’ı işgal tehdidinde bu-
lunurken diğer taraftan da Hükûmet Elâzığ Valisi Ali Galip’e Mustafa Kemal’i tutuklama emrini ver-
di. Ancak halkın desteği ile bu engellemelerin hiçbiri amacına ulaşamadı ve Sivas Kongresi 4 Eylül 
1919’da toplandı. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.

2.5.5. Millî İradenin Sesi: Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)

Sivas Kongresi’nde:
Erzurum Kongresi ka-

rarları tekrar görüşüle-
rek onaylandı. Böylece 
bölgesel kararlara millî-

lik vasfı kazandırıldı.

Manda ve himaye fikri 
tekrar tartışıldı ve kesin 

olarak reddedildi.

Temsil Heyetine yeni 
üyeler eklenerek bu 

heyetin yetkileri, tüm 
yurdu kapsar hâle 

getirildi.

Millî Cemiyetler 
“Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti” adı altın-
da birleştirildi.
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Millî Mücadele hareketi bütün engellemelere rağmen çığ gibi büyümeye devam etti. Samsun’da 
yakılan istiklal meşalesi her geçen gün daha da alevleniyordu. Ama Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın 
Millî Mücadele aleyhindeki tutumu uzun zamandır devam ediyordu. Son olarak Damat Ferit Paşa 
Hükûmetinin Sivas Kongresi’nin toplanmasını önlemeye yönelik çalışmaları Mustafa Kemal’i hare-
kete geçirdi. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti Başkanı olarak Anadolu ile İstanbul arasındaki haber-
leşmenin kesilmesini emretti. Bu emir Anadolu’nun büyük bölümünde karşılık buldu. Halkına söz 
geçiremez, ülkesini yönetemez hâle gelen Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı.

Yeni hükûmet Ali Rıza Paşa tarafından kuruldu. Sadrazam Ali Rıza Paşa’nın Millî Mücadele hare-
ketine ılımlı yaklaşması, Anadolu ile İstanbul arasındaki gerginliğin azalmasına ve iletişimin yeniden 
başlamasına zemin hazırladı. Sonunda taraflar arasında doğrudan bir görüşme yapılmasına karar 
verildi. İki taraf arasında Amasya Görüşmeleri yapıldı (20-22 Ekim 1919). Temsil heyeti adına Mus-
tafa Kemal’in katıldığı görüşmelerde Osmanlı Hükûmetini Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) Salih Paşa 
temsil etti.

Sadrazam Ali Rıza Paşa, Amasya Görüşmelerinde alınan kararlardan sadece “Mebusan Mec-
lisinin açılması” kararını kabul etti. Ancak, Meclisin Anadolu’da değil İstanbul’da açılmasına karar 
verildi. Meclisin açılabilmesi için seçimler yapıldı. İtilaf Devletleri bu sürece müdahale etmediler.

2.5.6. Temsil Heyetinin Zaferi: Amasya Görüşmeleri (20 - 22 Ekim 1919)

Temsil Heyetinin çalışmaları sonucunda Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kal-
ması sizce neyin göstergesidir?

Amasya Görüşmelerinde alınan kararların bazıları şunlardır:
a. Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunmalı.
b. Azınlıklara siyasî hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmemeli.
c. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Hükûmet tarafından tanınmalı.
ç. Mebusan Meclisi Anadolu’da, güvenli bir yerde toplanmalı. 
d. Sivas Kongresi kararları Mebusan Meclisi tarafından onaylanmalı.

Mustafa Kemal, Meclisin İstanbul’da top-
lanmasının sakıncalı olacağını düşünüyor-

du. Mustafa Kemal’in böyle düşünmesinin ne-
deni sizce ne olabilir?

Amasya Görüşmeleri ile Osmanlı Hükûmeti 
ve Temsil Heyeti ilk kez birlikte hareket et-

mişlerdir (Görsel 2.30). Osmanlı Hükûmeti, Tem-
sil Heyetinin varlığını resmen tanımıştır. Amasya 
Görüşmelerinde alınan kararların en önemli so-
nucu, Mebusan Meclisinin açılması olmuştur.

Görsel 2.30 Mustafa Kemal Amasya Görüşmeleri dönüşü
şehrin ileri gelenleriyle, Tokat, 1919
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Millî Mücadele yıllarında basın etkili bir güçtü. Bu gücü işgalci devletler kendi emellerine ulaş-
mak için kullanıyorlardı. Ülke menfaatlerinden ziyade kendi menfaatlerini düşünen bazı gazeteler 
halkı yanıltıyor, yalan haberlerle Millî Mücadele’ye verilen desteği engellemeye çalışıyorlardı. Özel-
likle İstanbul ve İzmir gibi işgal altındaki şehirlerde Millî Mücadele’yi destekleyen gazete haberlerine 
izin verilmiyordu. Yine de baskılara boyun eğmeden Millî Mücadele’ye destek vermeye çalışan gaze-
teler de vardı. Bu gazeteler halkı aydınlatmak ve haklı davamızı dünyaya duyurmak için çalışıyorlardı.

2.5.7. Millî Mücadele’nin Sesi: İrade-i Millîye Gazetesi

Gazetenin ana başlığının altındaki “Amal-i Millîyenin Müdafidir” (Millî Hareketin Savunucusu-
dur) sözü Mustafa Kemal tarafından yazdırıldı. İlk sayısında “Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ni Açış 
Nutku”, “Kongre Üyelerinin Yemin Metni” ve “Millete Beyanname” gibi başlıklar yer alıyordu. Mus-
tafa Kemal Ankara’ya gittikten sonra Hâkimiyet-i Millîye adıyla yeni bir gazete çıkardı (Görsel 2.33). 
Hâkimiyet-i Millîye gazetesi Millî Mücadele’nin resmî yayın organı oldu. Ayrıca, Millî Mücadele’yi içte 
ve dışta savunmak, bazı çevrelerin yürüttüğü yalan haberlere karşı halka gerçekleri anlatmak için 6 
Nisan 1920'de Anadolu Ajansı kuruldu.

Görsel 2.32 İrade-i Millîye gazetesinin ilk sayısı Görsel 2.33 Hakimiyet-i Millîye gazetesi

Mustafa Kemal basının öneminin farkındaydı. 
Ülkenin durumunu ve yapılması gerekenleri hal-
ka anlatmada, halkın aynı gaye etrafında birleşti-
rilmesinde ve harekete geçirilmesinde basından 
mutlaka faydalanmak gerekliydi. Daha öğrencilik 
yıllarında el yazısıyla gazete çıkaran Mustafa Ke-
mal, kazandığı bu tecrübelerden Millî Mücade-
le’nin başarıya ulaşması için de faydalandı. Musta-
fa Kemal, Sivas Kongresi’nde alınan kararları halka 
duyurmak, içte ve dışta kamuoyu oluşturmak için 
bir gazete çıkarılmasını istedi. Millî Mücadele’nin 
ilk yayın organı olan İrade-i Millîye gazetesi bu dü-
şünceden doğdu (Görsel 2.31 ve 2.32).

Görsel 2.31 Mustafa Kemal Atatürk İrade-i Millîye gazetesinin
basıldığı matbaa makinasının başında
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Anadolu Ajansının Kuruluşu
(6 Nisan)

Sivas Kongresi
(4-11 Eylül)

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
(27 Aralık)

Havza Genelgesi
(28 Mayıs)

Erzurum Kongresi
(23 Temmuz - 4 Ağustos)

Amasya Görüşmeleri
(20-22 Ekim)

İstanbul’un İşgali
(16 Mart)

BMM’nin Açılışı
(23 Nisan)
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MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI VE MİSAK-I MİLLİNİN KABULÜ2.6.

Görsel 2.34 Temsil Heyetinin Ankara’da karşılanışı, 1919 Görsel 2.35 Temsil Heyeti üyeleriyle dua ederken, 1919

Mebusan Meclisinin toplanması için seçimler yapıldı. Anadolu’daki seçimleri çoğunlukla Millî 
Mücadele taraftarları kazandı. Mustafa Kemal de Erzurum’dan milletvekili seçildi. Ancak hakkında 
tutuklama kararı olduğu için İstanbul’a gitmedi. 

İtilaf Devletleri, kendi aleyhlerinde bir karar alınamayacağını düşünerek Mebusan Meclisinin 
toplanmasına engel olmadılar. Hatta, Meclisin varlığını kendi çıkarları açısından gerekli görüyorlardı.

Mustafa Kemal milletvekili seçilen arkadaşlarıyla Ankara’da görüştü. Onlardan Mecliste “Mü-
dafaa-i Hukuk” adıyla grup kurarak birlikte hareket etmelerini ve kendisini meclis başkanı seçtirme-
lerini istedi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlardan oluşturduğu Misak-ı Millî taslağını 
milletvekillerine vererek onlara takip edecekleri yolu gösterdi. Ancak Mustafa Kemal meclis başkanı 
seçilemedi. Mecliste Müdafaa-i Hukuk yerine Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adıyla grup kuruldu. 
İstanbul’da toplanan Mebusan Meclisi, Felah-ı Vatan grubunun teklifi ile Misak-ı Millî (Millî Yemin) 
adı verilen kararları kabul etti (28 Ocak 1920). Mebusan Meclisi, tarihî görevini yerine getirerek Millî 
Mücadele hareketinin ilkelerini ortaya koymuş ve Misak-ı Millî ile Türk vatanının sınırlarını çizmiştir. 
Milletimiz “tam bağımsızlık” hedefinde ilerleyeceğini dünya kamuoyuna duyurmuştur.

İtilaf Devletleri Meclisin varlığını niçin gerekli görmüşlerdir?

2.6.1. Millî Mücadele’nin Kalbi Ankara (27 Aralık 1919)

Meclisin İstanbul’da toplanacağının anlaşılması üzerine Mustafa Kemal, Meclis çalışmalarını 
yakından takip edebilmek için 108 gün kaldığı Sivas’tan ayrılarak Ankara’ya geldi (27 Aralık 1919) 
(Görsel 2.34 ve 2.35). Böylece Ankara Millî Mücadele’nin yönetim merkezi oldu. 

Ankara’nın Millî Mücadele’nin Yönetim Merkezi Olarak Tercih Edilmesinde;
Mebusan Meclisinin toplanacağı 

İstanbul’a yakın olması
Batı Anadolu’daki mücadele 

alanına yakın olması
Demir yolu ağına sahip olması 

gibi özellikleri etkili oldu.
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Amasya Genelgesi
(22 Haziran)

Misakımillî’nin Kabulü
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Anadolu Ajansının Kuruluşu
(6 Nisan)

Sivas Kongresi
(4-11 Eylül)

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
(27 Aralık)

Havza Genelgesi
(28 Mayıs)

Erzurum Kongresi
(23 Temmuz - 7 Ağustos)

Amasya Görüşmeleri
(20-22 Ekim)

İstanbul’un İşgali
(16 Mart)

BMM’nin Açılışı
(23 Nisan)
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2.6.2. Bir Milletin Yemini: Misak-ı Millî (28 Ocak 1920)

Misak-ı Millî Kararları
a. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz 

bir bütündür.
b. İşgal atındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar verme-

lidir.
c. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oy-

laması yapılabilir.
ç. Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.
d. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretine açılmasına 

Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar vereceklerdir. 
e. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, 

adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
f. Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı 

ile tanınacak ve sağlanacaktır.
(İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, s. 15-16) Düzenlenmiştir.

Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan Misak-ı Millî kararlarının bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen 
kararları çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.

Halkın kararına saygı duyulmuştur.

Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.

Ulusal egemenliğin önemi vurgulanmıştır.

Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır.

1. Misak-ı Millî kararları alınırken milletvekilleri hangi ilke doğrultusunda hareket etmişlerdir?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Misak-ı Millî kararlarının Millî Mücadele açısından önemi nedir?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

1919 1920

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
(19 Mayıs)

Amasya Genelgesi
(22 Haziran)

Misak-ı Millî’nin Kabulü
(28 Ocak)

Anadolu Ajansının Kuruluşu
(6 Nisan)

Sivas Kongresi
(4-11 Eylül)

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
(27 Aralık)

Havza Genelgesi
(28 Mayıs)

Erzurum Kongresi
(23 Temmuz - 4 Ağustos)

Amasya Görüşmeleri
(20-22 Ekim)

İstanbul’un İşgali
(16 Mart)

BMM’nin Açılışı
(23 Nisan)
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2.6.3. İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması (16 Mart 1920)

İstanbul’un işgali, Anadolu’da büyük tepkiyle karşılandı. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal 
İstanbul’un işgaline karşı aşağıdaki tedbirleri aldı:

▪ İstanbul ile haberleşme kesildi.
▪ İşgalin Anadolu’ya yayılmasını engellemek için Geyve-Ulukışla demir yolu tahrip edildi.
▪ İstanbul’da tutuklanan Türk subaylara karşılık Anadolu’daki bazı İtilaf Devleti subayları tutuk-

landı.

2.6.4. Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)

Mustafa Kemal, İstanbul'un işgal edilerek Mebusan Meclisinin dağıtılması üzerine, ulusal ege-
menliği hâkim kılmak, vatanın bütünlüğünü koruyarak tam bağımsızlığı sağlamak için harekete geçti. 
Kolordu komutanlarına ve valilere yolladığı telgraflarda:

Mustafa Kemal, dağıtılan Mebusan Meclisi milletvekillerine Ankara’daki Büyük Millet Meclisinde 
yer vermekle neyi amaçlamıştır?

▪ Temsil Heyetinin Anadolu’daki tek yetkili makam olduğunu  
▪ Yeniden seçim yapılması gerektiğini
▪ Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip meclisin toplanacağını
▪ Dağıtılan Mebusan Meclisindeki milletvekillerinin açılacak yeni meclise katılabileceklerini bil-

dirdi.

Misak-ı Millî kararlarının Mebusan Mecli-
sinde kabul edilmesi İtilaf Devletlerini rahatsız 
etti. Başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devlet-
leri, Misak-ı Millî kararlarının geri alınması için 
Ali Rıza Paşa Hükûmetine baskı yaptılar. Bunun 
üzerine Ali Rıza Paşa 3 Mart 1920’de istifa etti. 
Bununla yetinmeyen İtilaf Devletleri 16 Mart 
1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler (Görsel 
2.36). Ulusal egemenliği zorla ortadan kaldır-
mak için Mebusan Meclisini basıp milletvekilleri 
ve aydınları tutukladılar. İtilaf Devletleri “İşgal 
geçicidir, amacımız saltanat makamını güçlen-
dirmektir. Ancak Anadolu’da isyanlar devam 
ederse İstanbul Türklerden alınacaktır.” İfadele-
rini kullanarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiri ile 
İstanbul’un işgalinin Türk milleti üzerinde yaratacağı tepkiyi azaltmayı diğer yandan da Türk milletine 
gözdağı vermeyi hedeflemişlerdi. Buna rağmen Türk milleti baskılara boyun eğmedi ve Millî Müca-
dele’ye desteğini artırarak bağımsızlık yolundaki azim ve kararlılığını ortaya koydu.

Görsel 2.36 İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgali, 1920
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1. Meclis binasını tamamlamaya çalışan Ankaralılar hangi duygularla hareket etmişlerdir?
..............................................................................................................................................................
2. Meclis kürsüsünün arkasına “Hakimiyet milletindir.” yazısı niçin asılmış olabilir?
..............................................................................................................................................................

Yapılan seçimlerden sonra, 23 Nisan 1920’de, Ankara’da, Hacı Bayram Camisinde kılınan Cuma 
namazının ardından dualar eşliğinde Büyük Millet Meclisi açıldı (Görsel 2.37). Mustafa Kemal meclis 
başkanlığına seçildi (Görsel 2.38). Mustafa Kemal 24 Nisan 1920’de aşağıdaki önergeyi Meclise sundu:

Aşağıda Büyük Millet Meclisinin (BMM) açılış hazırlıklarını anlatan bir metin verilmiştir. Metin-
den hareketle soruları cevaplayınız.

Görsel 2.37 BMM’nin açılış töreni, 23 Nisan 1920

“Bina henüz tamamlanmamıştı. Kiremitleri dö-
şenmemişti. Kiremit yetmedi. Ankaralılar kendi 
çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatı-
yı kapattılar. Bu manzara çok anlamlıydı. Mec-
liste mebusların oturacağı sıra bile yoktu. An-
kara Muallim Mektebinden sıralar getirildi. O 
tarihte Ankara’da elektrik de yoktu. Kahvelerin 
birinden alınan petrol lambası asılarak aydın-
latma meselesi hâlledildi. Sokağa bakan ilk oda 
başkanlık odası yapıldı. Daha sonra meşhur 
hattat Hulûsi Efendi’nin yazdığı 'Hâkimiyet mil-
letindir.' tabelası kürsünün arkasına asıldı...”
(Mustafa Küçük, I. TBMM’nin Açılışı ve Anlamı, Türkler, Cilt 16, s. 17)

▪ Büyük Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoktur.
▪ Mecliste toplanan millî iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.
▪ Meclis, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar.
▪ Hükûmet kurmak gereklidir. Geçici olarak bir hükûmet başkanı tanımak doğru değildir.
▪ Mecliste seçilecek bir kurul hükûmet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.
▪ Padişah ve Halife, baskıdan kurtarıldıktan sonra, Meclisin kararına göre yerini alır.

23 Nisan 1920’de BMM’nin açılması ile yeni 
Türk devleti kurulmuştur. Temsil Heyetinin göre-
vi sona ermiştir. Osmanlı Hükûmetinin yanında 
Ankara’da da yeni bir hükûmet kurulmuş, böyle-
ce iki başlı bir yönetim ortaya çıkmıştır. BMM’nin 
öncelikli amacı, vatanın bütünlüğünü korumak 
ve milletin bağımsızlığını sağlamaktır. Büyük Mil-
let Meclisinde “güçler birliği” ve “meclis hükû-
meti” sistemi uygulanmıştır. Tam bağımsızlık ve 
ulusal egemenlik ilkelerini benimseyen BMM, 
tarihe “kurucu meclis” olarak geçmiştir.Görsel 2.38 M. Kemal, BMM’nin açılış konuşmasını yaparken, 1920
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(16 Mart)

BMM’nin Açılışı
(23 Nisan)



66

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALAR2.7.
Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hâkim kılmak için mücadele eden BMM’ye 

karşı Damat Ferit Paşa Hükûmetinin ve İtilaf Devletlerinin tavırları giderek sertleşti. Anadolu’da açı-
lan bu kurumun kendi gelecekleri için tehlikeli olacağını düşünerek harekete geçtiler. Millî Mücadele 
hareketini yasadışı, bu hareketin öncülerini de asi ilan ettiler. Mustafa Kemal’i idama mahkûm ettiler. 
Bu şekilde Millî Mücadele hareketini sonlandırmak, Anadolu’da tekrar kendi otoritelerini kurmak is-
tiyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için halkı da kışkırtmaya başladılar. Tüm bunların etkisiyle ülkenin 
farklı yerlerinde BMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı (Görsel 2.39).

Ayaklanmaların çıkmasında Anadolu halkı üzerindeki otoritesini kaybeden Osmanlı Hükûmeti-
nin kışkırtmaları başlıca etken olmuştur. Bununla birlikte kendi menfaatlerini düşünen bazı kimseler 
de ayaklanmalara katılmışlardır. Anadolu halkı, Büyük Millet Meclisinin yanında yer almış, bu ayak-
lanmalara karşı mücadele etmiştir. Bu sayede isyanlar bastırılmış ve Meclisin otoritesi korunmuştur.

 Bu ayaklanmaların çıkmasında:

▪ İstanbul’daki Şeyhülislam’ın Millî Mücadele aleyhine fetva yayınlaması
▪ Damat Ferit Paşa Hükûmetinin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını idama mahkûm etmesi
▪ İtilaf Devletlerinin Millî Mücadele aleyhine uçaklarla bildiriler dağıtması
▪ Bazı Kuvâ-yı Millîye birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri gibi sebepler etkili oldu.

Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
Osmanlı Hükûmeti 

Tarafından Çıkarılan 
Ayaklanmalar

Osmanlı Hükûmeti ve İtilaf 
Devletleri İş Birliğiyle Çıkarılan 

Ayaklanmalar

Kuvâ-yı Millîye 
Liderlerinin Çıkardığı 

Ayaklanmalar

Azınlıklar Tarafından
Çıkarılan

Ayaklanmalar
▪ Ahmet Anzavur 
   Ayaklanması     
▪ Kuvâ-yı İnzibatiye 
   (Hilafet Ordusu) 
    Ayaklanması

▪ Bolu, Düzce, Hendek, 
   Adapazarı Ayaklanmaları
▪ Çopur Musa Ayaklanması 
▪ Delibaş Mehmet Ayaklanması 
▪ Çapanoğlu Ayaklanması 
▪ Milli Aşireti Ayaklanması
▪ Koçgiri Ayaklanması
▪ Çemil Çeto Ayaklanması
▪ Ali Batı Ayaklanması
▪ Bozkır Ayaklanması

▪ Ethem Ayaklanması
▪ Demirci Mehmet Efe
   Ayaklanması

▪ Pontus (Rum) 
   Ayaklanması
▪ Ermeni Ayaklanması

Görsel 2.39 BMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmalar
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Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan bu ayaklanmalar, genellikle Kuvâ-yı Millîye birlikleri tara-
fından bastırıldı (Görsel 2.40). Ayaklanmalar, Meclisin gücünü yok edemese de işgal güçlerinin Ana-
dolu’daki ilerleyişini kolaylaştırdı. Millî Mücadele sürecinin uzamasına, düşmanın yurttan atılmasının 
gecikmesine neden oldu.  Düzenli ordunun kurulmasının bir süre gecikmesine, silah ve malzeme 
kaybına sebep oldu. 

Her türlü soruna rağmen ayaklanmaların bastırılması; Meclise karşı duyulan güveni, Meclisin 
gücünü ve otoritesini artırdı. Anadolu halkı, Meclisin çatısı altında daha büyük bir umut ve inançla 
toplanmaya devam etti.

Görsel 2.40 Mustafa Kemal, Yozgat İsyanı’nı bastırmak için görevlendirilen Kuvâ-yı Millîye birlikleri ile, 1921

Büyük Millet Meclisi, isyanları bastırabilmek için aşağıdaki tedbirleri aldı:

Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılarak (29 Nisan 1920) BMM’ye karşı ayaklananların vatan 
haini sayılıp cezalandırılacağı ilan edildi. 

İstiklal Mahkemeleri kurularak ayaklananlar bu mahkemelerde yargılandı. 

Ankara Müftüsü Rıfat Efendi (Börekçi) ve birçok müftü tarafından Millî Mücadele’yi destek-
leyen fetvalar yayınlandı. 

Damat Ferit, vatan haini ilan edilerek vatandaşlıktan çıkarıldı. 

İsyancılar üzerine Kuvâ-yı Millîye birlikleri gönderilerek isyanlar bastırılmaya çalışıldı.
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GEÇERSİZ BİR ANTLAŞMA: SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920)2.8.

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın yenilen devletleriyle Paris Barış Konferansı’nda çok ağır şart-
lar taşıyan barış antlaşmaları imzaladılar. Ancak Osmanlı Devleti ile imzalanacak antlaşma şartların-
da görüş birliğine varamadılar ve bu şartların daha sonra görüşülmesine karar verdiler. 

Osmanlı Devleti ile imzalanacak antlaşma şartlarını belirlemek için İngiltere, Fransa ve İtalya 
birkaç kez daha bir araya geldilerse de ortak bir karara varamadılar. Yine de bu süreçte İstanbul’u 
işgal edip Osmanlı Devleti’ni baskı altında tutmaya çalıştılar. İtilaf Devletleri son olarak İtalya’nın San 
Remo şehrinde yeni bir konferans topladılar. Oldukça kalabalık olan konferanstan herkesin bir amacı 
vardı. Ortak amaçları ise Osmanlı Devleti’ni parçalamak hatta tarih sahnesinden silmekti. Osmanlı 
tarafının görüşünü almaya dahi gerek duymadılar. Konferans sonunda bir antlaşma taslağı hazırlayıp 
Osmanlı yönetimine sundular. Osmanlı yöneticileri, çok ağır şartlar taşıyan bu antlaşmayı başlangıç-
ta reddetseler de artan baskılar sonucu imzalamak zorunda kaldılar (Görsel 2.41 ve 2.42).

a. Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege adaları Yunanistan’a bırakılacak.
b. Suriye Fransa’ya, Arabistan ve Irak İngiltere’ye, Güneybatı Anadolu, Rodos ve On İki Ada İtalya’ya 

bırakılacak.
c. Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan adlarıyla iki yeni devlet kurulacak.
ç. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmezse şehir 

Türklerin elinden alınacak.
d. Azınlıkların hakları genişletilecek.
e. Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş 

zamanı dahi bütün gemilere açık olacak. Bu komisyonun ayrı bütçesi ve bayrağı olacak.
f. Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak.
g. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek.
h. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.
ı. Osmanlı Devleti’nin maliyesi İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak. 

433 maddeden oluşan Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir.4 Maddelerden ha-
reketle soruları cevaplayınız.

1. Tarihçiler, Sevr Antlaşması’nı “ölü doğmuş antlaşma” olarak nitelendirmişlerdir. Sizce bunun se-
bebi ne olabilir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi ne anlama gelmektedir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Osmanlı Devleti’nin askerî gücü neden yok edilmek istenmiştir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını yok eden maddeler hangileridir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. www.ttk.gov.tr
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Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti’ni paramparça edip Türk milletini de yok etmeyi hedefleyen bir 
ölüm fermanıdır. Avrupalı devletler, asırlardır hayalini kurdukları “Türkleri yok etme” planlarının ger-
çekleşeceğini düşünmüşlerdir. Ancak bu antlaşma ölü doğmuş, hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir. 
Çünkü Osmanlı Anayasası’na (Kanun-i Esasi) göre uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi 
için meclis tarafından onaylanması gerekmektedir. Oysaki Sevr Antlaşması, fiilen işbaşında olmayan 
Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Osmanlı Hükûmeti tarafından “Saltanat Şurası” adı 
altında oluşturulan bir komisyon tarafından bu antlaşma onaylanmışsa da hukuki geçerliliği yoktur.

Sevr Antlaşması BMM tarafından kesinlikle reddedilmiş, bu antlaşmayı imzalayanlar vatan haini 
ilan edilmiştir. Mustafa Kemal de “Siyasal bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok et-
meye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelmiş Sevr Antlaşması bizce yoktur.”5 
diyerek Sevr Antlaşması’nı kesinlikle tanımadığını daha o günlerde ilan etmiştir.

Vatansever hiçbir insanın ve vicdanın kabul edemeyeceği kadar ağır şartlar taşıyan Sevr Ant-
laşması Türk milleti tarafından da tepkiyle karşılanmış ve reddedilmiştir. Yine de bu antlaşma Türk 
milletini asla karamsarlığa sürüklememiş, tam tersine istiklal azmini daha da artırmıştır. Nihayet “Ya 
istiklal ya ölüm!” parolasıyla yürütülen Millî Mücadele sonunda, Sevr Antlaşması hükümsüz bırakıla-
rak yerine Lozan Antlaşması imzalanmıştır.

5. Atatürk’ün Söylev ve Demeçlerinden Seçmeler, s. 95 

Görsel 2.43 Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı topraklarının paylaşımı

Görsel 2.41 Sevr Antlaşması imzalanırken, 1920 Görsel 2.42 Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı heyeti 
(soldan sağa: Reşad Halis Bey, Rıza Tevfik ve Hâdi Paşa)
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Düşman 18 Mart donanma saldırısında başarısızlığa uğraması üzerine karadan zorlama 
yapmak üzere Boğaz dışındaki adalarda yığınak yapmaya koyulmuştu. Bu haber alındıktan 
sonra 22 Mart 1915'te Çanakkale bölgesinde beşinci ordu kurulmuştur. Bütün kuvvetler 
ordu emrinde idi. Ordu on beşinci kolorduyu Maydos çevresinde bırakarak 19 uncu tümeni 
19 Nisanda yedek olarak Biga'ya geldi. 25 Nisan 1915'te tanyeri ağarırken Arıburnu ve Sed-
dülbahir bölgesine ilk düşman birlikleri çıktı. Arıburnu'na çıkan kuvvet gözetleme taburunu 
püskürterek, sonradan Kemalyeri adı verilen yere kadar ilerledi. Burada arkadan koşup ge-
len 27nci Türk alayı ile karşılaştı. Düşman çıkarmasını haber alan Mustafa Kemal, Conkbayırı 
yönünde yürüyen düşmana karşı ordudan emir almayı beklemeden kuvvetlerini harekete 
geçirdi. Birliklerine kendisi yol bularak Kocaçimen tepesine vardı. Askerlerine orada kısa 
bir dinlenme vererek, atla gidilemediği için yanındakilerle yaya olarak Conkbayırı'na geldi. 
Orada cephaneleri bittiği için çekilen ve düşmanca kovalanan bir gözetme bölüğüne rasladı: 
"Niçin kaçıyorsunuz? dedim.

̶  Efendim düşman.

̶  Nerede düşman?

̶  İşte... diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.

Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış, serbestçe ilerli-
yordu. Şimdi durumu düşünün. Askerlerimi dinlenmeleri için bırakmışım... Düşman da bu 
tepeye gelmiş... Düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Düşman bulunduğum yere 
gelse kuvvetlerim pek kötü duruma düşecek. O zaman, bir mantıkla mıdır, yoksa bir içgüdü 
ile mi, bilmiyorum, kaçan erlere:

̶  Düşmandan kaçılmaz, dedim.

̶  Cephanemiz kalmadı, dediler,

̶  Cephanemiz yoksa süngümüz var, dedim.

1913 1914

II. Balkan Savaşı’nın Başlaması
(29 Haziran)

Atina Antlaşması
(14 Kasım)

I. Dünya Savaşı’nın Başlaması
(28 Temmuz)

Londra Antlaşması
(30 Mayıs)

İstanbul Antlaşması
(29 Eylül)

OKUMA METNİ2. ÜNİTE 8. SINIF

Kazanılan Bir An
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Ve bağırarak:

̶  Süngü tak, dedim. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conkbayırı'na doğru ilerleyen piya-
de alayı ile cebel bataryasının erlerini marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için 
yanımdaki emir subayını geriye saldırdım. Erler yere yatınca düşman da yere yattı. Kazandı-
ğımız an, bu andır.'' Düşman ne yapacağına karar verinceye kadar 57’nci alay Conkbayırı'na 
yetişti. Mustafa Kemal alayı hemen saldırıya geçirdi. Arkasından 19 uncu tümenin öteki 
alaylarını da Arıburnu'na yöneltti. Daha önceden orada tutunmuş olan 27nci alayı da emri-
ne alarak saldırıya daha çetinlik verdi. Savaş gece de sürdü ve düşman kıyının son sırtlarına 
kadar geri atıldı. Böylece Gelibolu yarımadasının en önemli bir parçası olan Kocaçimen pla-
tosunun elden çıkmaması sağlanmış ve Çanakkale savunuşunun temeli atılmıştır. Mustafa 
Kemal o gün, Arıburnu kuvvetleri komutanı olarak verdiği emirde şöyle diyordu: ''Size ben 
saldırı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi 
başka kuvvetler alabilir.'' Aynı günü anlatan bir tenkitçi yazısına şu hükümlerini eklemiştir: 
''Mustafam Kemal'in bu savaşlarda durumu çabuk kavramak, çabuk karar vermek, kararını 
enerji ile uygulamak ve sorumluluktan çekinmemek gibi davranışları kendisinde büyük ko-
mutanlık nitelikleri olduğunu meydana çıkarmıştır.'' Mustafa Kemal 19 Mayıs 1915 tarihine 
kadar saldırı ve savunma savaşları ile düşmanın her gün artan kuvvetlerini yerlerinde dur-
durmayı başarmış, iki taraf karşı karşıya siperlere girmiş, düşmanın Arıburnu'nda kazandığı 
yer de bir dar şeritten ibaret kalmıştır.

FALİH RIFKI ATAY
(Çankaya, s.87-88)

1915

Çanakkale Deniz Zaferi
(18 Mart)

Mustafa Kemal’in Rütbesinin Albaylığa Yükseltilmesi
(1 Haziran)

Mustafa Kemal’in Rütbesinin Yarbaylığa Yükseltilmesi
(1 Mart)

Görsel 2.44 Çanakkale Muharebesi Panoramasından Bir Kesit
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME2. ÜNİTE 8. SINIF

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan temel neden nedir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
2. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri nelerdir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
3. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

4. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallere halkın tepkisi ne olmuştur?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele açısından önemi nedir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

6. I. Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
.....………………………………………………………………..………………………………………………………………………...........

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Osmanlı Devleti ………….........................…………………… Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak I. Dün-
ya Savaşı’ndan çekilmiştir.

2. Çukurova bölgesini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak için ………….........................…………… 
Cemiyeti kurulmuştur.

3. Millî cemiyetler, Sivas Kongresi’nde ………….........................…………………… Cemiyeti adı altında 
birleştirilmiştir.

4. Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için ………….........................………
………….......................… Kanunu çıkarılmıştır.

5. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için .…………................
.........…………………… Cephesi açılmıştır.
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Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME2. ÜNİTE 8. SINIF

1. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’n-
da Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerin-
den biridir?

A) Çanakkale  B) Hicaz 
C) Irak   D) Kafkas 

 
2. Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahrama-

nı” unvanını aldığı cephe aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Galiçya   B) Kanal
C) Çanakkale  D) Filistin

 
3. Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi ya-

nında savaşa sokmak istemesinde aşağıda-
kilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Yeni cepheler açarak üzerindeki baskıyı 
azaltmak

B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumun-
dan yararlanmak

C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden 
yararlanmak

D) Osmanlı padişahının dinî gücünden ya-
rarlanmak

 
4. Misak-ı Millî kararları arasında yer alan 

“Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen 
her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.” mad-
desi ile aşağıdakilerden hangisine tepki 
gösterilmiştir?

A) Ordunun terhis edilmesine
B) Kapitülasyonlara 
C) Azınlık okullarına
D) Damat Ferit Paşa Hükûmetine

5. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclise 
sunduğu önergede “Meclisin üstünde güç 
yoktur.” hükmü yer almıştır.

 Bu hüküm aşağıdaki kavramlardan en çok 
hangisiyle ilişkilidir?

A) Ulusal egemenlik
B) Millî ekonomi         
C) Milliyetçilik
D) Tam bağımsızlık         

6. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan Anadolu’da yaşayan azınlıkları maddi 
ve manevi olarak desteklemişlerdir.

 İtilaf Devletleri bu girişimleri ile daha çok 
aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlar-
dır?

A) Azınlıkların haklarını korumayı
B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı 
C) Demokratik yönetim sistemi oluşturmayı
D) Dünya barışını korumayı

7. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin 
Çanakkale Cephesi’ni açma amaçlarından 
biri değildir?

 A) Halifenin gücünden yararlanmak
 B) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
 C) Rusya’ya yardım göndermek
 D) Savaşı kısa sürede bitirmek

8. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde Os-
manlı Mebusan Meclisinin açılması yönün-
de kararlar alınmıştır.

 Bu kararlar, Millî Mücadele yıllarında aşağı-
dakilerden hangisine önem verildiğinin bir 
göstergesidir?

 A) Temsil Heyetine
 B) İttifak Devletlerine
 C) Osmanlı Hükûmetine 
 D) Millî iradeye

9. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
başlayan işgaller karşısında bağımsız yaşa-
yamayacağımıza inanan bazı insanlar kendi 
aralarında cemiyetler kurmuşlardı. Wilson 
Prensipleri Cemiyeti bunlardan biriydi. Bu 
cemiyetin üyeleri ................... fikrini savu-
nuyorlardı.” 

 Yukarıdaki cümlede anlam bütünlüğünün 
sağlanabilmesi için boş bırakılan yere aşa-
ğıdakilerden hangisinin getirilmesi gere-
kir?

 A) Topyekûn direniş      B) Manda ve himaye
 C) Bölgesel direniş      D) Ya istiklal ya ölüm
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10. "Doğu Anadolu'daki altı ilde karışıklık çıkar-
sa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek.”

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaş-
ması'nın bu maddesi ile aşağıdakilerden
hangisini amaçlamışlardır?

A) Bölgedeki Türk halkını göçe zorlamayı
B) Doğu Anadolu’nun kalkınmasını sağla-
mayı
C) Bölgede bir Ermeni Devleti kurmayı
D) Rusya ile bozulan ilişkileri düzeltmeyi

11. Amasya Genelgesi incelendiğinde genel-
gede yer alan maddelerden bazılarının ül-
kenin genel durumu hakkında bilgi verdiği,
bazılarının ise bu durum karşısında yapıl-
ması gerekenleri ifade ettiği görülür.

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki madde-
lerinden hangisi, ülkenin genel durumu
hakkında bilgi vermektedir?

A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim
ve kararı kurtaracaktır.

B) Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.
C) Her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul

oluşturulmalıdır.
D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı

tehlikededir.

12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, işgalleri
artırmaya yönelik çalışmalara destek ver-
memiştir?

A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Taşnak Cemiyeti
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti

13. Mustafa Kemal Millî Mücadele sürecinde
katıldığı kongrelerde başkan seçilmiştir.
Mustafa Kemal'in başkan seçilmesinde et-
kili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?     

A) Liderliği
B) Rütbesi
C) Resmî görevi
D) İnsan sevgisi

14. Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını
tarihe altın harflerle yazdıran komutan.”
diye övgüyle bahsettiği, tarihe “Medine
Müdafii” olarak geçen büyük komutan
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enver Paşa B) Fahrettin Paşa
C) Halil Kut Paşa D) Cemal Paşa

15. Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nda
aşağıdaki cephelerden hangisinde görev
almamıştır?

A) Irak Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Kafkas Cephesi

16. Misak-ı Millî Kararları ile ilgili olarak aşağı-
da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük Millet Meclisinde dünya kamuoyu-
na duyurulmuştur.

B) Millî Mücadele’nin temel hedeflerini ortaya
koymaktadır.

C) İtilaf Devletlerine tepki olarak ortaya çıkmış-
tır.

D) Temelini Erzurum ve Sivas Kongrelerinde
alınan kararlar oluşturmaktadır.

Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz. 

(Kutülamâre Zaferi, Büyük Millet Meclisinin Açılması, Mondros Ateşkes Antlaşması, Misak-ı Millî, 
Havza Genelgesi, Sevk ve İskan Kanunu, Sivas Kongresi)

27 Mayıs
1915

29 Nisan
1916

28 Mayıs
1919

28 Ocak
1920

30 Ekim
1918

4 Eylül
1919

23 Nisan
1920

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME2. ÜNİTE 8. SINIF




