
3. ÜNİTE

MİLLÎ BİR DESTAN:
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

Mustafa Kemal askerî birlikleri denetlerken
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1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen geliş-
meleri

2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün millî ve çağdaş

eğitime verdiği önemi
4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye

Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları
5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mus-

tafa Kemal’in rolünü
6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları
7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünle-

rine yansımalarını öğreneceğiz.

DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ

BATI CEPHESİ

MAARİF KONGRESİ

MİLLÎ MÜCADELE, MİLLÎ SEFERBERLİK: Tekalİf-İ Mİllîye

DİRENİŞTEN DİRİLİŞE, SAKARYA’DAN BÜYÜK TAARRUZA

TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ: LOZAN ANTLAŞMASI

SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNDE MİLLÎ MÜCADELE

Konular

Neler Öğreneceğiz?
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ÜNİTE KAVRAMLARI

1. Millî Mücadele’deki yaşanmış hikâyeleri araştırarak sınıfta paylaşınız.

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmalarından günümüzde geçerliliğini koru-
yan antlaşma hangisidir?

3. “Millî seferberlik” ne demektir?

4. Mustafa Kemal’e hangi olaydan sonra “gazi” unvanı verilmiştir?

5. Millî Mücadele yıllarını konu alan romanlar hangileridir?

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlenmesinde geçerli olan antlaşmalar hangileridir?

harekât
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

2

cephe

1

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

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

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

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

mareşal
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

4

muharebe

3

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

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

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

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

topyekûn
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

6

maarif

5

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

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

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

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

diplomasi

müdafaa

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

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

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

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

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

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

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

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

8

10

seferberlik

güçler birliği

7

9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hazırlık Çalışmaları



78

DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ3.1.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Osmanlı Hükûmetinin ses-
siz kalmasının vatansever subayları ve halkı harekete geçirdiğini 2. ünitemizde öğrenmiştik. “Millî 
Mücadele’nin Hazırlık Dönemi” diye tanımlanan bu süreçte:

Millet, bütün gücünü seferber ederek kaderini omuzlarına yüklenmiş; vatansever subaylar ön-
cülüğünde işgalleri durdurmak ve vatanını kurtarmak için harekete geçmişti. Bu mücadele Anadolu 
halkının “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla yürüttüğü topyekûn bir mücadele olmuştu. Yoksulluk için-
de sürdürülen bu mücadele insanlık tarihinde eşine rastlanmayan bir dayanışma örneği olmuştur.

Genelgeler 
yayınlanıp kongreler 
düzenlenerek millet 
teşkilatlandırılmış

Kuvâ-yı Millîye 
birlikleri 

düzenli orduya 
dönüştürülmüştü.

BMM açılarak 
Millî Mücadele’nin 
yönetim kurumu 

oluşturulmuş

Cemiyetler 
birleştirilerek millî 

birlik sağlanmış

Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali’ni fırsat bilen Ermeniler, Kafkasya’da bağımsız bir devlet kur-
muşlardı (1918). İngilizlerden de destek alan Ermenistan, Doğu Anadolu’yu işgal etmeye çalışıyor-
du. (Görsel 3.1). Bu gelişmeler üzerine Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, 
BMM’den izin alarak Ermenistan’a karşı harekât başlattı (Görsel 3.2, 3.3). Kısa sürede Sarıkamış ve 
Kars’ı alan Türk ordusu 7 Kasım 1920’de Gümrü’ye ulaştı. Yenilgiyi kabul eden Ermenistan hükûmeti 
ile BMM arasında Gümrü Antlaşması imzalandı (3 Aralık 1920). Bu antlaşma ile Kars, Sarıkamış ve 
Gümrü BMM Hükûmetine bırakıldı ve Ermenistan Misak-ı Millî’yi tanıdı. Gümrü Antlaşması BMM 
adına imzalanan ilk antlaşma oldu. 

Görsel 3.3. Kâzım Karabekir Paşa ve silah arkadaşlarıGörsel 3.2. Doğu Cephesi’nde zafer için dua edilirken

3.1.1. İlk Zafer Müjdesi: Doğu Cephesi

Ermeniler, I. Dünya Savaşı yıllarında önce 
Ruslarla ardından da İngilizlerle iş birliği yaptı-
lar. Bu iş birliğine karşılık İngilizler, Ermenilere, 
Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet vadettiler. 
İngilizler bu vaadi yerine getirmek için Mondros 
Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesini düzenle-
diler. Ardından Sevr Antlaşması’na “Anadolu’nun 
doğusunda bağımsız bir Ermeni devletinin kuru-
lacağı” maddesini eklediler.

Görsel 3.1. Doğu Cephesi
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Kâzım Karabekir Paşa anlatıyor: 
“Antlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermeni-
lere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden 
sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul 
ettiler. Antlaşma şartı olarak 2.000 tüfek, 3 ba-
tarya seri ateşli dağ topu ve 40 makinalı tüfeği 
Ermenilerden alarak Şark (doğu) Cephesi’nin 
ilk zafer hediyesi olarak Garp (batı) Cephe’mize 
gönderdim. Ermenilerin Sevr Antlaşması’nda-
ki imzalarını geri aldırdık. Bugünü, bu uğursuz 
antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık.” 

(Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 101) Düzenlenmiştir.

İsmet Bey’in (İnönü) Doğu Cephesi’nde Kaza-
nılan Zaferden Sonra Kâzım Karabekir Paşa’ya 

Yazdığı Mektup:
“Sevgili Kardeşim! Şark Harekâtı bizi ve dava-
mızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar da-
ralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiya-
cımız vardı. Allah’ın yardımıyla bunu büyük bir 
zaferle sen başardın. 
Sen, milletimize daha büyük hizmetler edecek-
sin. Allah seni milletimize bağışlasın.”

(Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 102) Düzenlenmiştir.

1. Doğu Cephesi’nde elde edilen zaferin kaza-
nımları neler olmuştur?

2. Gümrü Antlaşması’nın önemi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

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

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

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

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

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

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

YETİMLERİN BABASI: MUSA KÂZIM KARABEKİR PAŞA (1882 - 1948)
Kâzım Karabekir Paşa 1882’de İstanbul’da doğdu. 11 yaşında babasını kaybeden 

Kâzım Karabekir Paşa hem harbiye mektebini hem de harp akademisini birincilikle 
bitirdi ve “Altın Maarif Madalyası” ile ödüllendirildi. Kendisi de yetim büyüyen Kara-
bekir Paşa, Doğu Anadolu’da, ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa babalık yaptı. 
Onları öz çocukları gibi sahiplendi, onlar için yurtlar ve okullar açtı, onların her birini 
bir meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Yetimlerin Ba-
bası” unvanı verildi (Görsel 3.4). Bu çocuklardan oluşturduğu “Gürbüz Çocuklar Ordu-
su” Millî Mücadele’de büyük hizmetlerde bulundu (Görsel 3.5). Kâzım Karabekir Paşa, 
Millî Mücadele Dönemi’nde Edirne milletvekili ve Doğu Cephesi komutanı olarak 
görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak onlarla Gümrü Antlaşması’nı imzaladı ve 
doğu illerini işgalden kurtardı. Millî Mücadele sonrasında Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. Partinin genel başkanlığına getirildi. Ancak kısa 
bir süre sonra partisi kapatıldı. 1946-1948 arası TBMM Başkanlığı görevinde bulundu.

(www.kazimkarabekirvakfi.org.tr) Düzenlenmiştir.

Kâzım Karabekir Paşa ile İsmet Bey’in Ermenilere karşı kazanılan zaferle ilgili değerlendirmeleri 
aşağıda verilmiştir. Değerlendirmelerden hareketle soruları cevaplayınız.

Görsel 3.4. Kâzım Karabekir Paşa’nın okuttuğu yetim çocuklar, 
Erzurum, 1920

Görsel 3.5. Kâzım Karabekir Paşa’nın yetim çocuklardan 
oluşturduğu gürbüz çocuklar ordusu
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3.1.2. Anadolu’nun Güneyinde Millî Direniş

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun güney bölgeleri İngilizler tarafından iş-
gal edilmişti. Ancak bir süre sonra İngilizler bu bölgeyi Fransızlara bıraktılar. Fransızlar, bölgeyi işgal 
edebilmek için Suriye’den getirdikleri Ermenilerden de birlikler oluşturdular. Bölge halkı ise kurduğu 
Kuvâ-yı Millîye birlikleriyle şehirlerini savundular (Görsel 3.6).

3.1.2.1. Maraş’ın Kahramanları

Maraş önce İngilizler, daha sonra Fransızlar 
tarafından işgal edildi. Halkın kahramanca dire-
nişi karşısında şehirde tutunamayan Fransızlar, 
gecenin karanlığından yararlanarak gizlice şe-
hirden ayrıldılar (11-12 Şubat 1920). Daha BMM 
açılmamışken Maraş halkının kazandığı bu başa-
rı Millî Mücadele’nin ilk zaferlerinden biri oldu. 
Maraş halkı 7 Şubat 1973’te TBMM tarafından 
“Kahraman” unvanıyla ödüllendirildi. Görsel 3.6. Güney Cephesi

Olay I:
Maraş’ı işgal için gelen Fransız askerleri, şehir-

deki Ermeniler tarafından sevinçle karşılandı. Taş-
kınlık yapmaya başlayan bir grup Ermeni, sokaktan 
evine gitmekte olan Müslüman bir kadına sataşarak 
başındaki örtüyü çıkarmak istedi (31 Ekim 1919). 
Bunu gören Uzunoluk Cami imamı Sütçü İmam du-
ruma müdahale ederek Ermeni eşkıyalardan birini 
öldürdü. Olayı haber alan Fransız askerleri Sütçü 
İmam’ı yakalamak üzere harekete geçtiler. Ancak 
Sütçü İmam onlardan kurtulmayı başardı. Olay, şe-
hirde duyulduğunda büyük bir heyecan ve Fransız-
lara karşı büyük bir tepki oluşturdu… 

(Yaşar Akbıyık, Millî Mücadelede Güney Cephesi Maraş, s.124) 
Düzenlenmiştir.

Olay II:
Fransız komutan Andre, onuruna verilen balo-

da bir Ermeni kadınla dans etmek ister. Ancak kadın 
şehirde Fransız ya da Ermeni bayrağı dalgalanma-
dıkça buna razı olmayacağını söyler. Bunun üzerine 
Andre, Maraş kalesindeki Türk bayrağının indirilme-
sini emreder. Ertesi gün Cuma namazı için Ulu Ca-
mide toplanan Maraş halkı kalede bayrağımızın dal-
galanmadığını görür. Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca 
halka “Hürriyeti elinden alınmış bir millet Cuma na-
mazı kılamaz.” diye seslenir. Camiden çıkıp kaleye 
doğru koşan halk; kaleye vardıklarında yere atılmış 
bayrağımızı bulur, yerden alır, öper ve yeniden kale 
burcuna asarlar… 
(Yaşar Akbıyık, Millî Mücadelede Güney Cephesi Maraş, s.36, 139, 140) 

Düzenlenmiştir.

1. I. ve II. olayda Maraş halkı hangi duygularla 
hareket etmiştir?
2. Fransızlar kaledeki Türk bayrağını indirerek 
neyi amaçlamışlardır? 
3. Maraş halkının başarılı olmasını ve Fransızları 
şehirden atmalarını neyle açıklayabiliriz?

1..........................................................................
............................................................................
2..........................................................................
............................................................................
3..........................................................................
............................................................................

Aşağıda, Maraş’ın işgali sırasında yaşanan iki olayla ilgili metinler verilmiştir. Metinlerden hare-
ketle soruları cevaplayınız.

Görsel 3.7 Sütçü İmam olayını anlatan temsilî çizim Görsel 3.8 Bayrak olayına halkın tepkisini anlatan temsilî çizim



81

Fransızlar 30 Ekim 1919’da kalabalık bir orduyla Urfa’yı işgal ettiler. Urfa’ya giren Fransız kuvvet-
lerindeki askerlerin sadece 100 kadarı Fransız’dı. Fransızlar ordularını Suriye’den getirdikleri Ermeni-
ler ile sömürgelerinden getirdikleri askerlerden oluşturmuşlardı.

3.1.2.2. Urfa’nın Şanlı Yiğitleri

1. Onikiler neden geceleri toplanmışlardır?

2. Onikiler neden silah ve asker sayısını artırma-
ya ve cephane sağlamaya çalışmışlardır?

3. Onikiler yeni bir telgraf merkezi açılmasını ne-
den gerek duymuşlardır?

1..........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
2..........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
3..........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Urfa direnişine öncülük eden “Onikiler”in, faaliyetleri aşağıda verilmiştir. Metinden hareketle 
soruları cevaplayınız.

Fransız işgali karşısında Urfa halkı, 
Ali Saip Bey öncülüğünde destansı bir 
direniş gösterdi. Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti kurarak haklarını ve vatanlarını 
savunmaya geçtiler. Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetinin kuruluş toplantısına katı-
lanlar, halk arasında “Onikiler” olarak 
adlandırıldı (Görsel 3.9).

Halkın inançlı direnişi karşısında 
şehirde tutunamayacaklarını anlayan 
Fransızlar “Peygamberler Diyarı” olarak 
bilinen Urfa’yı terk etmek zorunda kal-
dılar (11 Nisan 1920). BMM, Urfa hal-
kının haklarını ve vatanlarını koruma-
da gösterdikleri cesaret ve fedakârlık 
nedeniyle 22 Haziran 1984’te Urfa’ya 
“Şanlı” unvanını verdi.

Onikiler olarak adlandırılan cemiyet bu suretle kurulduktan sonra İngilizlere sezdirmemek üzere geceleri 
toplanarak program hazırlamaya, silah ve asker sayısını artırmaya, ani bir hareket için iaşe ve cephane sağlama-
ya yönelik çalışmalar yaparak mutasarrıfı da harekete ikna ettikleri gibi posta müdürü Arif Bey'i de, Urfa telgraf-
hanesi İngilizler'in kontrolünde bulunduğu için Karacurun'da (Hilvan) bir telgraf merkezi açılmasına ikna ettiler. 

(Müslüm Akalın, Millî Mücadele'de Urfa Anılar-Belgeler, s. 11)
Düzenlenmiştir.

Görsel 3.9 Urfa direnişine öncülük eden Onikiler

Hacı Mustafa Hacı İmam Mustafa Reşit Mollazade Mahmut

Komiser Şakir Güllüzade Osman Şellizade Ali Ağa Nebozade H. İmam

Bedirağazade Halil Mülâzım Adil Hulûsî Mülâzım H. Pertev Sofizade Mustafa
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3.1.2.3. Antep’in Gazileri

Fransızların Anadolu’da işgal etmeye çalıştığı şehirlerden biri de Antep oldu. Fransızların An-
tep’e doğru ilerlediğini öğrenen bölgedeki Kuvâ-yı Millîye birliklerinin kumandanı Şahin Bey, onların 
şehre girmemesi için Kilis-Antep yolunu kapattı.

“Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde Türk kanı, her bucağında bir atanın mezarı vardır. 
Eski zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamaktadır. Türk bu topraklara, bu topraklar da Türk’e ısındı, 
kaynadı. Sadece siz değil, bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen ‘Türk, esir yaşa-
maz.’ diye duymadın mı?  Namus ve hürriyet için ölüme atılmak bize ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha 
tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız. Bize çatmayınız. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz.”

(Durmuş Yalçın ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, s. 243-244) Düzenlenmiştir.

Şahin Bey Türklerin hangi özelliklerine vurgu yapmıştır?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Antep yolunun açılmasını isteyen Fransız kumandanına Şahin Bey’in yazdığı mektup aşağıda ve-
rilmiştir. Mektuptan hareketle soruyu cevaplayınız.

Daha direniş devam ederken BMM’nin Antep şehrine “Gazi” unvanını vermesinin amacı ne ola-
bilir? Tartışınız.

Fransızlar, Kilis-Antep yolunu açmak için bü-
yük bir askerî birlikle Kilis’ten Antep’e doğru ha-
reket ettiler. Şahin Bey’in idaresindeki kuvvetler, 
Kilis yolu üzerindeki Elmalı Köprü civarında mev-
zi aldı (Görsel 3.10). Şahin Bey bir adım bile geri 
atmadı. Sonuna kadar direnerek şehit oldu. Köp-
rüyü geçen Fransız birlikleri Antep’i kuşattılar. 
Bu sefer de Antep halkının direnişiyle karşılaştı-
lar (Görsel 3.11). Onlarca Antepli ya şehit düştü 
ya da yaralandı. Fransızlara meydan okuyan bu 
direniş devam ederken BMM, 8 Şubat 1921’de 
Antep’e “Gazi” unvanını verdi. On ay dokuz gün 
süren direnişin ardından Antep düştü.Görsel 3.10 Şahin Bey’in Elmalı Köprü’de direnişinin temsilî resmi

Görsel 3.11 Antep’i savunan Millî Mücadele kahramanları

Maraş ve Urfa’dan çekilmek zorunda kalan Fransızlar, Antep’teki işgallerini sürdürüyorlardı. Bu 
arada düzenli ordu birlikleri de Batı Cephesi’nde Yunan ordusuna karşı zaferler kazanıyordu. Tüm 
bunları değerlendiren ve milletimizin boyun eğmez karakterini gören Fransızlar, Anadolu’da daha 
fazla tutunamayacaklarını anladılar. Sakarya Zaferi’nin kazanılmasından sonra TBMM ile Ankara 
Antlaşması’nı imzalayarak Antep’i boşalttılar ve Anadolu’yu terk ettiler.
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3.2.1. Kuvâ-yı Millîye’den Düzenli Orduya
Millî Mücadele’de en şiddetli mücadelelerin yaşandığı Batı Cephesi’ndeki çarpışmalar, Yunan-

ların İzmir’e asker çıkarmasıyla başladı. Aslında İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı başlarında yaptıkları 
gizli antlaşmalarda İzmir ve çevresini İtalyanlara bırakmışlardı. Ancak Akdeniz’de güçlenecek İtal-
ya’nın ilerleyen yıllarda kendi menfaatleri için tehdit oluşturacağını düşünen İngilizler, savaştan son-
ra bu bölgeyi İtalyanlara bırakmak istemediler. İngilizler, I. Dünya Savaşı’nı bitirecek antlaşma şart-
larının görüşüldüğü Paris Konferansı’nda, Wilson İlkelerini dayanak göstererek İzmir ve çevresinin 
Yunanistan’a bırakılmasını sağladılar. İngilizlerden destek alan Yunan askerleri de 15 Mayıs 1919’da 
İzmir’e çıkarma yaptılar. İzmir’den hareketle Ege ve Marmara Bölgelerini işgal ederek Ankara’ya ka-
dar ulaşmayı planlayan Yunanlar, bu işgallerin kolay olacağını düşünüyorlardı. Ancak Yunan askerleri 
karşılarında, vatanlarını korumaya and içmiş kahraman Hasan Tahsinler’i buldular.

BATI CEPHESİ3.2.

İzmir’in işgali, Millî Mücadele açısından bir dönüm noktası oldu. Çünkü o zamana kadar işgal-
lerin geçici olacağını düşünen Türk milleti, vatanın elden gitmek üzere olduğunu anladı ve vatan 
savunmasını fiilen üstlendi. Harekete geçen Türk milleti önce direniş cemiyetleri ardından da Kuvâ-yı 
Millîye birlikleri oluşturarak vatanını savunmaya başladı. Ethem Bey, Demirci Mehmet Efe ve Yörük 
Ali Efe gibi liderler tarafından komuta edilen Kuvâ-yı Millîye birlikleri, Batı Anadolu’da terhis edilen 
ordumuzdan kalan boşluğu doldurmaya çalıştı (Görsel 3.12 ve 3.13).

İşgalden sonra İzmir’e Yunanistan’dan gemi-
lerle Rum göçmenler taşınmıştır. Yunanlar 

İzmir’e Rum göçmen taşımakla neyi amaçlamış-
lardır?

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

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

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

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

Görsel 3.13 Kağnı ile cepheye
cephane taşıyan köylüler, 1921

Görsel 3.12 Millî Mücadele’de Edremit’ten
Ayvalık Cephesi’ne giden kafile, 20 Haziran 1919

Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Hizmetleri Neler Oldu?
Meclisin açılmadığı bir dönemde uzun süre Yunan-
lara karşı mücadele ederek düşmanın iç bölgelere 
doğru ilerlemesini engellediler.

BMM’ye karşı çıkarılan isyanla-
rı bastırarak Meclisin varlığını 
korudular.

Halk arasında millî 
şuurun canlanmasına 
yardımcı oldular.

Ancak Kuvâ-yı Millîye birlikleri sadece kendi bölgelerini korumaya çalışıyordu. Oysaki sadece bir 
bölgenin değil bütün yurdun işgalden kurtarılması gerekiyordu. Düşmanın tüm yurttan atılabilmesi 
için Kuvâ-yı Millîye birliklerinin birleştirilmesi, daha düzenli hâle getirilmesi ve tek merkezden yöne-
tilmesi gerekiyordu. Kuvâ-yı Millîye birliklerini daha düzenli hâle getirmek isteyen Temsil Heyeti Baş-
kanı Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat Paşa’yı bölgeye komutan olarak tayin etti.

Temsil Heyetinin resmî görevlere atama yap-
ması neyin göstergesidir? ............................................................................
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Görsel 3.15 Mustafa Kemal I. İnönü Muharebesi’nden sonra tuz taşıyan köylülerle sohbet ederken, Gölbaşı, Ankara, 1921

Bir süre sonra Batı Anadolu’daki bütün Kuvâ-yı Millîye birlikleri tek merkezden yönetilen düzenli 
bir orduya dönüştürüldü ve birliklerimiz Batı ve Güney Cepheleri olarak ikiye ayrıldı. Batı Cephesi 
(Görsel 3.14) Komutanlığına Albay İsmet Bey, Güney Cephesi Komutanlığına ise Albay Refet Bey ge-
tirildi. Ancak, önde gelen Kuvâ-yı Millîye liderlerinden Ethem Bey, İsmet Bey’in komutası altına gir-
mek istemedi. Bunun üzerine iki taraf arasında anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlığı fırsata çevirmek 
isteyen Yunanlar, Ankara’ya kadar ilerleyip BMM’yi baskı altına almak ve Sevr Antlaşması’nı Meclise 
onaylatmak için Bursa’dan harekete geçtiler.

3.2.2. I. İnönü Muharebesi (06-11 Ocak 1921)

Görsel 3.14 Batı Cephesi

İsmet Bey komutasındaki düzenli ordu birlik-
leri Yunan kuvvetlerini İnönü mevkisinde karşıla-
dı. Türk direnişini aşamayan Yunan kuvvetleri geri 
çekilmek zorunda kaldı (Görsel 3.15).

I. İnönü Muharebesi’nden sonra orduya 
katılanların sayısı önemli oranda artmıştır. 
Bunun nedeni sizce ne olabilir?
..........................................................................
..........................................................................

Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadelerinden hareketle I. İnönü Muharebesi’nin önemi hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 

“İnönü Muharebe meydanının gökyüzünde yükselen zafer güneşi, Türk milletinin yüksek fazilet 
ve maneviyatının tezahürüdür. Birinci İnönü Zaferi, Türk istiklalinin ilk zafer müjdecisi olmuştur.”

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 347)

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)

(06-11 Ocak) (23 Mart-1 Nisan)
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MUSTAFA İSMET İNÖNÜ (1884 - 1973)
1884’te İzmir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamladı. Kara Harp Oku-

lunu ve Erkan-ı Harbiye Mektebini birincilikle bitirdi. İttihat ve Terakki Cemiyetine üye 
oldu ve Hareket Ordusu’nda görev aldı. I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde 
Kolordu Komutanı olarak Atatürk’le birlikte çalıştı. TBMM’de Edirne milletvekili ola-
rak yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı ve Garp Cephesi Komutanlığına getirildi. I. ve II. 
İnönü Muharebelerinde Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerleyişini durdurdu. I. 
İnönü Muharebesi ile “tuğgeneral” rütbesine yükselen İsmet Paşa, Mudanya Ateşkes 
görüşmelerinde TBMM’yi temsil etti. Lozan Konferansı’na Türk heyeti başkanı olarak 
katıldı ve TBMM adına Lozan Antlaşması’nı imzaladı. Cumhuriyetin ilanından son-
ra, 1923-1924 yıllarında ilk hükûmette başbakan olarak görev aldı. 1934’te Soyadı 
Kanunu çıktığında Atatürk’ün verdiği “İnönü” soyadını aldı. Atatürk’ün ölümünden 
sonra, 1938’de TBMM tarafından Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanı seçildi. II. Dünya 
Savaşı sırasında Türkiye’yi savaş felaketinin dışında tutmayı başaran İnönü, 25 Aralık 
1973’te hayatını kaybetti ve Anıtkabir’e defnedildi.           (www.tccb.gov.tr)

3.2.3. I. İnönü Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler

3.2.3.1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)
“Millî Egemenlik” esasına göre oluşturulan yeni yönetim şeklinin temel ilkelerinin ve Millî Müca-

dele’nin yönetim kurumu olan BMM’nin yetkilerinin belirlenmesi için bir anayasaya ihtiyaç vardı. Bu 
ihtiyacın farkında olan BMM “Teşkilat-ı Esasiye” adıyla kısa ve öz bir anayasayı kabul etti.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
a. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim 

şekli, halkın mukadderatını bizzat ve fiili olarak 
yönetmesi ilkesine dayanır. 

b. Yürütme kuvveti ve yasama yetkisi, milletin tek 
ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Mecli-
si’nde belirir ve toplanır.

c. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından 
idare edilir ve hükûmeti “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti” adını taşır.

d. Büyük Millet Meclisi’nin seçimi iki yılda bir ya-
pılır. Yeniden seçilmek mümkündür. 

e. Büyük Millet Meclisi üyelerinden her biri, yal-
nız kendini seçen ilin vekili olmayıp aynı zaman-
da bütün milletin vekilidir.

1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda en fazla hangi 
kuruma yetki verilmiştir? Niçin?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
2. Hangi maddelerden “güçler birliği” ilkesinin 
uygulandığı anlaşılmaktadır?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı maddeleri aşağıda verilmiştir. Maddelerden hareketle yandaki 
soruları cevaplayınız.

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasalar.htm internet adresini ziyaret 
ederek Türkiye Cumhuriyeti anayasaları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
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3.2.3.2. Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)

İtilaf Devletleri, Yunanları destekleyerek Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirebileceklerini 
zannetmişlerdi. Ama bunun kolay olmayacağını, milletimizin boyun eğmeyeceğini İnönü’deki dire-
nişte gördüler. Askerî güç kullanarak amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayıp diplomatik taktiklere 
başvurdular. “Barış Konferansı” adıyla Londra’da bir konferans düzenleyeceklerini duyurdular. Kon-
feransta uygulayacakları taktiklerle Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirerek TBMM’ye onaylatabilecek-
lerini zannederek hareket ettiler.

İtilaf Devletleri önceleri TBMM’yi konferansa da-
vet etmek istememişler, sadece Osmanlı Hükû-
metini davet etmişlerdi.

1. İtilaf Devletleri TBMM’yi davet etmekten ni-
çin kaçınmışlardır?
..........................................................................
..........................................................................

Gelen tepkiler üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı 
Hükûmetini ve TBMM Hükûmetini ayrı ayrı davet 
ettiler.

2. İtilaf Devletleri bir ülkeden iki farklı grup ça-
ğırarak neyi  amaçlamışlardır?
..........................................................................
..........................................................................

Mustafa Kemal konferanstan bir sonuç çıkmaya-
cağını biliyordu. Ama yine de katılmanın faydalı 
olacağını düşündü.

3. TBMM’nin konferansa katılmasındaki amaç-
ları neler olabilir? 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Aşağıda, Londra Konferansı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareketle yandaki soruları ce-
vaplandırınız.

Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmetinin temsilcisi olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa son 
Osmanlı sadrazamıdır. Tevfik Paşa, söz sırası kendisine geldiğinde “Ben sözü Türk milletinin hakiki 
temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” demiş ve İtilaf Devletlerinin Türk tarafını bölme ve 
birbirine düşürme oyunlarını bozmuştur. Konferanstan olumlu bir sonuç çıkmamıştır.

TBMM’nin Londra Konferansı’na katılması ile:
İtilaf Devletleri, TBMM’nin varlığı-

nı resmen tanıdı.
Misak-ı Millî, İtilaf Devletlerine ve 
dünya kamuoyuna resmî olarak 

duyuruldu.

“Türkler barış istemiyorlar.” şek-
linde oluşturulabilecek olumsuz 
propagandanın önüne geçildi.

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

Kendinizi Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri üyelerine bir konuşma yapacak TBMM temsilcisi 
olarak hayal edin. Konuşma metninizi aşağıdaki boşluğa yazın.
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3.2.3.4. İstiklal ve İstikbalin Marşı: İstiklal Marşı  (12 Mart 1921)

Millî marşlar, bir milletin bütün fertlerini aynı duyguyla sarar ve kucaklar. Onları aynı gaye etra-
fında birleştirir. Onların inanç ve umutlarını artırır. TBMM; Millî Mücadele’nin bütün şiddetiyle de-
vam ettiği bir dönemde, milletimizin hislerine tercüman olacak, mücadele azmi ve inancını artıracak 
bir millî marş yazılması için ödüllü bir yarışma düzenledi. Gazeteler aracılığıyla halka duyurulan bu 
yarışmaya 700’den fazla eser katıldı. Ancak millî duyguların coşkun şairi olarak bilinen Mehmet Âkif, 
para ödülü olduğu için yarışmaya katılmadı. 

Yazılan marşların hiçbiri beklenen etkiyi oluşturmadı. Millî duyguları ancak Mehmet Âkif’in dile 
getirebileceğine inanan Maarif Vekili (Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver), Mehmet 
Âkif’ten millî bir marş yazmasını ısrarla rica etti. Cephede mücadele eden kahraman askerlerimizi 
düşünen Mehmet Âkif bu ricaları geri çeviremedi. İstiklalimizin koruyucusu askerlerimize “Korkma!” 
diye seslenerek başladığı İstiklâl Marşı’mızı, mazideki şerefli yerini istikbalde de koruyacak kahra-
man milletimize seslenerek tamamladı. 

İstiklâl Marşı Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste okunurken herkes ayakta ve coşku için-
deydi. Mebuslar gözyaşları içinde alkış tutuyorlardı. Ama Mehmet Âkif, yazdığı şiir okunmadan he-
men önce Meclisi terk etmişti. Kim bilir hangi duygular içindeydi? İstiklal Marşı Mecliste defalarca 
okundu. Her okunuşunda kalplerde coşkun bir heyecan uyandırdı ve Millî Marş olarak kabul edildi.

3.2.3.3. Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması (1 Mart 1921)

Sovyet Rusya ile antlaşma imzalamak için 
Moskova’da bulunan Türk heyeti, o sıralarda yine 
Moskova’da bulunan bir Afgan heyetiyle karşılıklı 
dostluk ve iş birliği antlaşması imzaladı (Görsel 3.16). 
Bu antlaşma ile TBMM, Afganistan’ın bağımsızlı-
ğını; Afganistan da TBMM Hükûmetinin varlığını 
resmen kabul etti. Bu sıkıntılı dönemde Afganis-
tan heyetinin, TBMM’nin varlığını tanımasının 
hem diplomatik hem de manevi değeri büyüktü. 
Bu antlaşma, iki ülke arasında ilerleyen yıllarda 
da devam edecek olan dostluk sürecini başlattı. 
Antlaşmanın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir. Görsel 3.16 Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması

Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması
a. Türk Devleti gönülden bağlarla bağlı bulunduğu Afgan Devleti’ni tanır.
b. Afgan Devleti, Halifeliği elinde bulunduran Türkiye’nin bu alanda liderliğini kabul eder.
c. Taraflar, emperyalist devletler tarafından herhangi birine yapılmış saldırıyı kendine yapılmış sayarak elin-

deki bütün imkânlarla yardıma koşmayı kabul ederler.
(İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, s. 25-26) Düzenlenmiştir.

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)

(06-11 Ocak) (23 Mart-1 Nisan)
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3.2.3.5. Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
Sovyet Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri ile arası açılmıştı. TBMM de İtilaf 

Devletlerine karşı mücadele veriyordu. Bu durumda hem TBMM hem de Sovyet Rusya ortak düşman 
karşısında iş birliği yapma ihtiyacı hissettiler. Türkiye’den giden bir heyetle Sovyet Rusya arasında 
Moskova Antlaşması imzalandı. Böylece ilk defa büyük bir devlet TBMM’nin varlığını tanımış oldu.

1. Antlaşmada bahsi geçen “zorla kabul ettiril-
mek istenen antlaşma” hangisidir?
..................................................................
..................................................................
..................................................................

2. İtilaf Devletlerini en fazla rahatsız etmesi bek-
lenen antlaşma maddesi hangisidir?
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Moskova Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir.  Maddelerden hareketle soruları ce-
vaplayınız.

Moskova Antlaşması
a. Taraflar, birbirlerine zorla kabul ettirilmek istenen bir antlaşmayı tanımayacaklardır.
b. Bu antlaşmada geçen “Türkiye” terimi Misak-ı Millî sınırlarını tanımlamaktadır.
c. Türkiye, Batum’u Gürcistan’a bırakacaktır.
d. Nahcivan, Azerbaycan’a bırakılacaktır.
e. Sovyetler Birliği, kapitülasyonlardan vazgeçecektir.
f. Boğazlarla ilgili hususlar, Karadeniz’e kıyısı olan devletler arasında yapılacak bir konferansla belirlenecektir.
g. Taraflar, iki taraf arasında bugüne kadar yapılan bütün antlaşmaların hükümsüz olduğunu kabul ederler.

(İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, s. 32-34) Düzenlenmiştir.

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)

(23 Mart-1 Nisan)(06-11 Ocak)

Para ödülü… Evet, Mehmet Âkif para ödülünü aldı. Ama tek kuruşuna dokunmadan hepsini 
“Dar’ül-Mesai” adıyla fakir ailelerin kız çocuklarına meslek edindirmek için çalışan bir hayır kuru-
muna bağışladı. Ankara’nın ayazında paltosuz titreyerek dolaşsa da milletine, vatanın semalarında 
ebediyen yankılanacak bir marş bırakmanın huzuru bütün ruhunu ısıtıyordu.

MEHMET ÂKİF ERSOY (1873-1936)
Mehmet Âkif, 1873’te İstanbul’da doğdu. 15 yaşındayken babasını kaybetti. 16 

yaşındayken evleri yandı. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için Baytar Mektebine 
kaydoldu. “Sırat-ı Müstakim” mecmuasında başyazarlık yaptı. Derginin adı bir süre 
sonra “Sebil'ür-Reşad” olarak değiştirildi. Nisan 1920’de Millî Mücadele’ye katılmak 
üzere Ali Şükrü Bey’le birlikte Anadolu’ya geçti. Burdur mebusu olarak Meclise giren 
Mehmet Âkif, Bursa’nın işgal edildiği haberleri üzerine meşhur “Bülbül” şiirini yazdı. 

Büyük Taarruz öncesi Ali Fuat Paşa ile birlikte cepheleri dolaşarak askerlerimizi 
cesaretlendirici konuşmalar yaptı. 27 Aralık 1936’da hayatını kaybetti ve İstanbul’daki 
Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. 

(safahat.diyanet.gov.tr)
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3.2.4. Makûs Talih Değişiyor: II. İnönü Muharebesi (23 Mart - 1 Nisan 1921)

Meclis Başkanı Mustafa Kemal’in, II. İnönü Zaferi’nden sonra İsmet Paşa’ya çektiği tebrik telgrafı 
aşağıda verilmiştir. Telgraf metninden hareketle soruları cevaplayınız.

“Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Muharebelerinde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir 
görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs (kötü) tali-

hini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşeleri-
ne kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına 
çarparak paramparça oldu.” 

(Kemal Atatürk, Nutuk, s. 453)

Yunan orduları İnönü’deki ilk saldırıların-
da Türklerin azim ve iradesini aşamamış bunun 
üzerine İtilaf Devletlerince Londra Konferansı 
düzenlenmişti. Londra Konferansı’nda Sevr Ant-
laşması’nı kabul ettiremeyen İngilizler, konfe-
ransı uzatarak Yunan ordusuna yeni bir taarruz 
hazırlığı için zaman kazandırdılar. Ardından da 
Anadolu’nun direncini kırmak için Yunan ordu-
larını birkaç koldan harekete geçirdiler. Ancak 
İngiliz desteğiyle hareket eden Yunanlar, İnö-
nü’de ikinci kez aynı sarsılmaz irade ve inançla 
karşılaştılar (Görsel 3.18). İlerleyemeyen Yunan 
kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar (Görsel 
3.17). Yunan ordusunu takip eden Türk kuvvet-
leri düşmana önemli kayıplar verdirdi. Görsel 3.17 II. İnönü Zaferi kutlamaları, Ankara, 16 Nisan 1921

Görsel 3.18 Millî Mücadele’de Batı Cephesi’nde kullanılan uçaklarımız, 1921

1. Mustafa Kemal’in “işgal altındaki talihsiz top-
raklarımız” dediği yerler nerelerdir?
..................................................................
..................................................................

2. Mustafa Kemal “makûs talih” sözüyle neyi an-
latmak istemiş olabilir?
..................................................................
..................................................................

İtalyanlar Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak Antalya, Kuşadası, Marmaris ve Fethiye’yi 
işgal etmiş ve Konya’ya asker göndermişlerdi. Bu bölgelerde İtalyanlara karşı bir direniş olmamış 

ve cephe açılmamıştır. İtalyanlar, Yunanlara karşı kazanılan II. İnönü Savaşı’ndan sonra işgal ettiği 
yerlerden çekilmeye başladılar. Sakarya Zaferi’nden sonra Anadolu’yu tamamen terk ettiler.
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3.2.5. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921)

Anadolu’yu kolayca işgal edebileceğini düşünen Yunan orduları, İnönü mevkisinde üst üste iki 
kez Türklerin sarsılmaz iradesiyle karşılaştı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu durum bir taraftan 
Yunanları diğer taraftan da onları kışkırtarak amaçlarına ulaşmaya çalışan İngilizleri rahatsız etti. 
Anadolu insanının savaşı kazanacağına olan inancı her geçen gün artarken İngilizlerin Yunan ordusu-
na duyduğu güven azalıyordu. Bunun üzerine Yunanlar, bütün güçleriyle saldırıya geçmeye ve Türk 
ordusuna ağır bir darbe vurarak İngilizlerin güvenini yeniden kazanmaya karar verdiler. İngilizlerden 
de destek alan Yunan ordusunda büyük bir taarruz hazırlığı başladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Yunan orduları 8 Temmuz 1921’de, üç koldan saldırıya geçti. Neredey-
se 10 yıldır aralıksız savaş hâlinde olan Türk ordusu yorgundu. 1911’de Trablusgarp’la başlayan uzun 
savaş yılları, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı ile devam etmişti. Silah, cephane ve erzak sıkıntısı da 
yaşayan Türk ordusu, üç koldan saldırıya geçen Yunan kuvvetleri karşısında kayıplar vermeye başladı.

1. Mustafa Kemal geri çekilişin amacını nasıl açıklamaktadır?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Mustafa Kemal, ordumuzun geri çekilmesinin hangi olumsuz durumu doğurabileceğini düşün-
mektedir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Mustafa Kemal, doğabilecek olumsuzlukların nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşünmektedir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Mustafa Kemal, 18 Temmuz’da Batı Cephesi karargâhına giderek durumu inceledi ve İsmet Pa-
şa’ya aşağıdaki talimatı verdi. Talimattan hareketle soruları cevaplayınız.

Yunan Kralı Konstantin saldırı öncesinde İzmir’e gelmiş ve kendisiyle görüşmek isteyen gazetecile-
re Ankara’da randevu vermiştir. Bu davranışıyla Yunan Kralı hangi mesajı vermek istemiş olabilir?

“Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlen-
dirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerinde olur. Düşman bizi takip 

ederse kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak, birçok güçlük-
lerle de karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. 
Bu şekildeki çekilişimizin en büyük sakıncası, Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana 
bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabilecek manevî sarsıntıdır. Fakat kısa zamanda elde edebileceğimiz ba-
şarılı sonuçlarla bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.” 

(Kemal Atatürk, Nutuk, s. 474)

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)

(06-11 Ocak) (23 Mart-1 Nisan)
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Mustafa Kemal’in talimatıyla ordumuz, 25 Temmuz’da kontrollü bir şekilde Sakarya Nehri’nin 
doğusuna kadar çekildi. İlerleyen Yunan kuvvetleri Kütahya, Eskişehir ve Afyon’u işgal edip Ankara 
sınırına dayandılar (Görsel 3.20). Ortaya çıkan bu olağanüstü durum hem halkı hem de Meclisi kaygı-
landırdı. Meclisin daha güvenli bir yere taşınmasını teklif eden milletvekilleri oldu. Bazı milletvekille-
ri ise sorumluluğun Mustafa Kemal’e ait olduğunu belirterek onun ordunun başına geçmesini teklif 
ettiler (Görsel 3.19). Bu teklif Meclisin çoğunluğundan destek gördü.

Görsel 3.19 Mustafa Kemal Paşa cepheye hareket ederken, 1921 Görsel 3.20 Eskişehir-Kütahya Muharebeleri Krokisi

Mustafa Kemal, teklifi kabul etmemesi hâ-
linde “herkeste savaşı kaybettiğimiz hissinin do-
ğacağını” düşünüyordu. Bu nedenle bir önerge 
sunarak bazı şartlar dâhilinde teklifi kabul edebi-
leceğini belirtti. Mustafa Kemal, ordunun başına 
geçebileceğini ancak ordunun maddi ve manevi 
gücünü en kısa zamanda yükseltmek için Meclisin 
sahip olduğu bütün yetkilerin üç aylığına kendisi-
ne verilmesini istedi. Bu istek bazı milletvekilleri 
tarafından endişeyle karşılandı ise de Mustafa Ke-
mal’in güven verici konuşmaları endişeleri gider-
di. Çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile (5 Ağustos 
1921) Meclisin bütün yetkileri üç aylığına Musta-
fa Kemal’e devredildi. Görsel 3.21 İstiklal Yolu güzergahı

İnebolu

Küre

Seydiler

Ilgaz

Kurşunlu
Korgun
Eldivan

Şabanözü
Çubuk

Kalecik

Tosya

KASTAMONU

ÇANKIRI

ANKARA

BOLU

KÜRE DAĞLARI

ILGAZ DAĞLARI

Teklifi destekleyen milletvekilleri iki gruba ayrılmıştı: Birinci grup, ordumuzu düştüğü bu du-
rumdan ancak Mustafa Kemal’in kurtarabileceğine inananlardan oluşuyordu. İkinci grup ise Mustafa 
Kemal’in ordunun başına geçerek muhtemel bir yenilgi ile daha fazla yıpranmasını isteyenlerden 
oluşuyordu. Bunların yanında Mustafa Kemal’in ordunun başına geçmesini istemeyen üçüncü grup 
da vardı. Onlar, Mustafa Kemal’i memleketin son ümidi olarak görüyor ve muhtemel bir yenilgi ile bu 
ümidin tamamen sona ermesinden çekiniyorlardı.

Millî Mücadele’de kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle herkes sorumluluk üstlenmiştir. Bunun 
en güzel örneklerinden biri de İstiklal Yolu’nda yaşanmıştır. İstanbul’dan kaçırılan silah ve mühim-
matlar önce kayıklarla İnebolu’ya taşınıyor, oradan da kağnılarla Ankara’ya naklediliyordu. İne-

bolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik güzergâhından geçip Ankara’ya ulaşan bu yola “İstiklal Yolu” 
adı verilmişti. Şerife Bacılar ve Halime Çavuşlar bu yolda sadece cephane değil, bir milletin kaderini 
omuzlarında taşıdılar.

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)
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MAARİF KONGRESİ (15-21 TEMMUZ 1921)3.3.

1921 yılının temmuz ayları... Bunalımlı ve kaygı dolu günler... Yunan ordusu taarruza geçmiş, 
ordumuz kayıplar veriyor ve geri çekiliyordu. Durum bir ölüm kalım savaşı hâlini almıştı. Ama bu mü-
cadeleyi yürütenler, sonunda galip geleceklerine öyle kalpten inanmışlardı ki yarının Türkiye’si için 
planlar dahi yapıyorlardı. “Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri 
vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.”1 diyen Mus-
tafa Kemal; milletin geleceğini şekillendirecek, modern ve güçlü bir ülke kuracak irfan ordusunun 
Ankara’da toplanması talimatını verdi. Mustafa Kemal, millî ve çağdaş bir eğitim sistemiyle geleceğin 
aydınlık Türkiye’sinin temellerini atmak istiyordu (Görsel 3.22).

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri s. 324

Ankara’da “Dar’ül-Muallim” (Erkek Öğretmen Okulu) konferans salonunda 180 kişinin katılımıy-
la toplanan Maarif Kongresi’nde ülkenin geleceğini şekillendirecek kararlar alındı. Türkiye’nin gele-
cekteki eğitim politikalarının temelleri atıldı. 

Mustafa Kemal, eğitimin hangi amaçlara hizmet edeceğini şu sözlerle ifade etmiştir:

Bu bunalımlı günlerde dahi geleceğin Türkiye’sini planlamak üzere çalışmalar yapmasından Mus-
tafa Kemal’in hangi kişilik özelliklerini çıkarabilirsiniz?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

“Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. 
Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu 

öğretir.”                     (www.ata.tsk.tr)

Görsel 3.22 Atatürk, öğretmen okulu öğrencileriyle, Edirne, 1930

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)

(06-11 Ocak) (23 Mart-1 Nisan)(23 Mart-1 Nisan)
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MİLLÎ MÜCADELE, MİLLÎ SEFERBERLİK: TEKALİF-İ MİLLÎYE3.4.

Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa, ge-
rekli tedbirleri almak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Ordumuzun ihtiyaçlarını halktan karşı-
lamak amacıyla Tekalif-i Millîye adında emirler yayınladı (Görsel 3.23). Bu emirler doğrultusunda:

1. Resim bir anda canlansa hangi sesleri duyardınız?
2. Resimden düşmanın Ankara sınırına dayandığını çıkarabilir misiniz?
3. Resimde millî ve manevi değerler nasıl birleştirilmiştir?
4. Resimde neden kadın ve çocuklar çoğunluktadır?
5. Resimdeki insanları harekete geçiren duygular sizce nelerdir?

Aşağıda Tekalif-i Millîye Emirlerinin uygulanışını gösteren temsilî resim verilmiştir. Resimden ha-
reketle soruları cevaplayınız.

Görsel 3.23 Tekalif-i Millîye Emrilerinin Uygulanışı, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara (Aydın Erkmen Tablosu)

▪ Her ilçede Tekalif-i Millîye Komisyonu oluşturuldu.
▪ Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı.
▪ Halkın elinde bulunan, savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslimi istendi.
▪ Halkın elinde bulunan yaylı araba ve kağnı arabaları ile deve ve merkeplerin %20’sinin teslimi istendi.
▪ Halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş; kösele, meşin, tel, çivi, kundura ipliği; nal, mıh, 

yem torbası, yular, semer ve urgan stoklarının %40’ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi.
▪ Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zey-

tinyağı, çay ve mum stoklarının %40’ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi.
▪ Demirci, marangoz, tesviyeci, saraç ve arabacı esnafları ile kılıç, mızrak yapabilecek sanatkârlar tespit edi-

lerek görevlendirildi.

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)
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Görsel 3.24 Sakarya Meydan Muharebesi öncesi cepheye ilerleyen topçu birliği, Ağustos 1921

DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA’DAN BÜYÜK TAARRUZ’A3.5.

3.5.1. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra Sakarya Nehri’nin doğusuna kadar 
çekilmiş ve burada savunma tedbirleri almaya başlamıştı (Görsel 3.24). Bu arada ordunun başına 
geçen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yayınladığı Tekalif-i Millîye Emirleri ile ordunun ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştı. Ancak Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermek istemeyen Yunan ordusu, 
kısa bir süre sonra, 23 Ağustos’ta yeniden taarruza geçti. Savaş, Sakarya Nehri etrafında, 100 kilo-
metrekarelik bir alanda 22 gün devam etti. Bir nehir binlerce yıllık mazisi olan bir millete siper oldu. 
Gerek cephede gerekse cephe gerisinde herkesin aklında aynı soru vardı: Ya bu siper de düşerse?

Düşmanın şiddetli saldırıları karşısında, Türk savunma hattında yer yer kırılmalar yaşanıyordu. 
Bunu gören Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, askerlerimizin direnme azmini ve inancını artırabil-
mek için Mehmetçiklerin kalbine dokunan şu sözleri haykırdı:

Sakarya’daki savunma başarısız olsaydı neler olurdu? 

“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış top-
rağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Küçük büyük her birlik bulunduğu mevzi-

den atılabilir. Fakat her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muha-
rebeye devam eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler, ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide 
sonuna kadar dayanmaya mecburdur.” 

(Kemal Atatürk, Nutuk, s. 480) Düzenlenmiştir.
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Sakarya’daki direnişte binlerce askerimiz şehit düştü. Ama sayımız azaldıkça direncimiz arttı. 
Çünkü inancımız vardı, ahdimiz vardı. Bu inançlı direniş, dirilişin müjdesi oldu. Sonunda galip geldik. 
Türk askerlerinin tükenmeyen inanç ve azmi karşısında Yunan askerlerinin saldırı gücü tükendi. Or-
dumuzun direnişini kıramayan Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar.

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Zaferi'nin önemini şu sözlerle anlatmıştır:

Türk tarihinin en kritik anlarından biri yaşanıyordu. Ölüm kalım hâlini alan savaş, sadece cephede 
değil cephe gerisinde de bütün şiddetiyle devam ediyordu (Görsel 3.25). Anadolu’da bütün imkânlar 
seferber edilmiş, herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes 
bu savaşın içindeydi (Görsel 3.26 ve 3.27). Şair Yahya Kemal o günlerde kalemiyle şöyle dua ediyordu:

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. / Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, / Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.”2

Görsel 3.27 Sakarya Zaferi Panoraması, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara

Görsel 3.25 Sakarya Meydan Muharebesi’nde Başkomutanlık ve 
Batı Cephesi karargâhı olarak kullanılan bina 

(Alagöz Karargâhı) Polatlı-Ankara, 1921

Görsel 3.26 Türk halkı Sakarya Meydan Muharebesi günlerinde
Namazgâh Tepesi’nde ordunun başarısı için dua ederken,

26 Ağustos 1921

2. www.atam.gov.tr

“Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk devletinin tarihine, dünya tarihinde pek az rastlanan bü-
yük bir meydan muharebesi örneği kaydetti. Savaş ve muharebe demek; yalnız iki ordunun değil, 

iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddî ve manevî kuvvetleriyle, birbiriyle karşı karşıya gelmesi 
ve birbiriyle vuruşması demektir. Bunun içindir ki, bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar 
duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulu-
nanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silâhla vuruşan savaşçı 
gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını 
vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler, savaş ve muharebeyi 
gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.” 

(Kemal Atatürk, Nutuk, s. 483) Düzenlenmiştir
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3.5.2. Sakarya Meydan Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler

Sakarya Zaferi, Millî Mücadele’nin ve Misak-ı Millî’nin en büyük zaferlerinden biridir (Görsel 
3.28). TBMM’nin itibarını ve Mustafa Kemal Paşa’ya duyulan güveni kat kat artıran bu zafer, bütün 
Anadolu’da hatta işgal altındaki İstanbul’da bile coşkuyla kutlandı (Görsel 3.29). Millî Mücadele’yi 
yakından takip eden dost ülkeleri de sevince boğdu. Fevzi Paşa ve İsmet Paşa’nın Meclise sunduğu 
önerge kabul edilerek Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi.

Ankara Antlaşması’nda, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin büyükbabası olduğu dü-
şünülen Süleyman Şah’ın Suriye’deki Caber Kalesi’nde bulunan mezarı, çevresiyle birlikte Türki-

ye’nin toprağı sayılmış ve kalede Türk bayrağı dalgalandırılması kabul edilmiştir.

Sakarya Zaferi yurt dışında da ilgi ve he-
yecan uyandırdı. Sovyet Rusya’nın bir araya 
getirdiği Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan 
ile TBMM arasında Kars Antlaşması imzalandı 
(13 Ekim 1921). TBMM adına Kâzım Karabe-
kir Paşa’nın imza attığı bu antlaşma ile Kafkas 
Cumhuriyetleri, daha önce imzalanan Moskova 
Antlaşması’nın şartlarını kendileri için de geçerli 
saydılar. Böylece doğu sınırımız güvence altına 
alındı.

TBMM ile antlaşma imzalayan bir diğer dev-
let de Fransa oldu. Anadolu’nun güneyini işgal 
etmek için gelen ancak büyük bir direnişle karşı-
laşan Fransızlar, Sakarya Zaferi’nden sonra Ana-
dolu’dan ayrılmaya karar verdiler. TBMM ile im-
zaladıkları Ankara Antlaşması ile (20 Ekim 1921) 
işgal ettikleri bölgeleri -Hatay hariç- boşalttılar. 
Böylece ilk kez bir İtilaf Devleti TBMM ile ant-
laşma imzaladı ve İtilaf Devletleri bloku dağıldı.

Görsel 3.28 Mustafa Kemal Paşa Ankara Anlaşması'nı imzalayan 
Fransız özel temsilcisi ile, 1921

Cephede kazanılan zaferlerden sonra, İtilaf 
Devletleri TBMM’ye ateşkes ve barış antlaşma-
sı teklif ediyorlardı. Askerî zaferler beraberinde 
siyasi zaferler getiriyordu. Sakarya Zaferi’nden 
sonra Yunan ordusunu destekleyen sadece İngi-
lizler kaldı. Onların da Yunan ordusuna duydu-
ğu güven tamamen sarsılmıştı. Bu nedenle İtilaf 
Devletleri, Sakarya Zaferi’nden sonra TBMM’ye 
yeni bir antlaşma teklifi sundular. Ancak Sevr 
Antlaşması’nın yumuşatılmış hâlinden ibaret 
olan bu teklif TBMM tarafından reddedildi. Görsel 3.29 TBMM önünde Sakarya Zaferi kutlamaları, 1921

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)

(06-11 Ocak) (23 Mart-1 Nisan)
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Görsel 3.30 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz öncesi birlikleri selamlarken

Taarruz hazırlıkları, büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Birkaç komutan dışında kimsenin taarruz 
hazırlıklarından haberi yoktu. Mustafa Kemal Paşa, bazen bir şehir gezisi bazen de bir spor yarışması 
bahanesiyle Ankara’dan ayrılıp komutanlarla gizlice buluşarak taarruz planlarını gözden geçiriyordu. 
Askerlerimiz geceleri düşman hattına doğru yürüyüp gündüzleri köylerde ve ağaçlık alanlarda dinlene-
rek kendilerini gizliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ta-
arruz emrini vermek için cepheye hareket ettiğinde 
gazeteler, Mustafa Kemal Paşa’nın sonraki gün An-
kara’da çay ziyafeti vereceğini yazmıştı. Bu şekilde 
taarruz hazırlıkları düşmanlardan gizlendi.

Hazırlıklarını tamamlayan (Görsel 3.30) Türk 
ordusu 26 Ağustos 1922’de, saat 05.30’da, Koca-
tepe’den (Afyon) taarruza geçti. Yunan savunma 
hatları kısa sürede çökertildi. 30 Ağustos’ta Türk 
kuvvetleri Yunan kuvvetlerini kuşattı. Tarihe Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi diye geçen çarpış-
ma sonucunda Yunan kuvvetleri darmadağın oldu. 
Yunan askerlerinin büyük çoğunluğu esir alındı.

3.5.3. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)

Sakarya Savaşı’ndaki Türk direnişi karşısında daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayan Yunanlar, 
işgal ettikleri bölgeleri elde tutabilmek için savunma hazırlıklarına başladılar. İtilaf Devletleri de ateş-
kes teklifinde bulundular. Ateşkes teklifindeki amacın Yunanlara nefes aldırmak olduğunu anlayan 
TBMM, Anadolu’nun boşaltılması şartı ile ateşkesi kabul edebileceğini bildirdi. Bu teklif İtilaf Dev-
letleri tarafından kabul edilmedi. Artık yurdun düşmandan temizlenebilmesi için askerî harekâttan 
başka bir seçenek kalmamıştı. Bu amaç için taarruz hazırlıklarına başlandı. Hazırlıklar yaklaşık bir 
yıl sürdü. Ordunun toparlanması, ihtiyaçlarının karşılanması ve askerlerimize taarruz eğitimlerinin 
verilmesi için uzun bir süre gerekti. Bu süre içerisinde Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda toplan-
makta olan yardımlar da ordumuza ulaştırıldı.

Büyük Taarruz’da Türk ve Yunan Ordularının 
Askerî Varlıkları3

Askerî Varlıklar Türk 
Kuvvetleri

Yunan 
Kuvvetleri

Subay 8.659 6.564
Er 199.283 218.000

Tüfek 100.352 83.000
Hafif Makineli Tüfek 2.025 3.113
Ağır Makineli Tüfek 839 1.280

Top 340 418
Uçak 3 50

3. Durmuş Yalçın ve Diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt I, s. 311

1921 1922

I. İnönü Muharebesi
(6-11 Ocak)

İstiklal Marşı
(12 Mart)

II. İnönü Muharebesi
(23-31 Mart)

Maarif Kongresi
(15-21 Temmuz)

Sakarya Zaferi
(23 Ağustos - 13 Eylül)

Büyük Taarruz
(26 Ağustos)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Ankara Antlaşması
(20 Ekim)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Tekalif-i Millîye
(7-8 Ağustos)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
(10-24 Temmuz)

Moskova Antlaşması
(16 Mart)

Teşkilat-ı Esasiye 
(20 Ocak)
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Görsel 3.31 İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşu kutlamaları, İzmir, 10 Eylül 1922

Dağılan Yunan ordusu İzmir’e doğru kaçmaya başladı. Durumu değerlendiren Mustafa Kemal 
Paşa 1 Eylül 1922’de ordumuza, tarihe geçen şu emri verdi: “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” 
Emri alan Türk ordusu kaçan düşmanı takibe başladı (Görsel 3.33). 2 Eylül’de Yunan Başkomutanı 
Trikopis’i esir alan Türk kuvvetleri, hızla ilerleyerek 9 Eylül’de İzmir’e vardı. Yunan askerleri sahilde 
bekleyen gemilere binerek Anadolu’yu terk ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'un önemini 
şu sözlerle ifade etti:

Başkomutanlık Zaferi’nden sonra Yunan kuvvetlerini kurtarmak isteyen İtilaf Devletleri hemen 
harekete geçtiler. Gönderdikleri telgrafla ateşkes görüşmeleri için randevu talep ettiler. Mustafa Ke-
mal Paşa Nutuk’ta bu gelişmelere değindikten sonra “Onlara 9 Eylül’de İzmir’de görüşebileceğimizi 
bildirdim. Ben söz verdiğim gibi 9 Eylül’de oradaydım. Ama onlar yoktu.”4 diyerek düşman kuvvetle-
rinin nasıl kaçtığını zarif bir dille ifade etmiştir (Görsel 3.31).

4. Kemal Atatürk, Nutuk, s. 523

Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasında Mustafa Kemal Paşa’nın hangi çalışmaları ve kişilik 
özellikleri etkili olmuştur? 

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

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

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu ha-
rekât; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe 

bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin 
ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için 
bahtiyarlığım sonsuzdur.” (Kemal Atatürk, Nutuk, s.523)
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3.5.4. Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Büyük Taarruz sonucunda Batı Anadolu bü-
yük ölçüde işgalden temizlenmiş, geriye Mar-
mara Bölgesi kalmıştı. İstanbul ve Boğazlar İtilaf 
Devletlerinin, Trakya ise Yunanların işgali altın-
daydı. Marmara’yı da işgalden temizlemek iste-
yen Türk ordusunun Bursa’ya doğru ilerlemesi 
üzerine Türk ve İngiliz kuvvetleri arasında savaş 
ihtimali belirdi. Ancak İngilizler olası bir savaşta 
sömürgelerinden ve müttefiklerinden destek 
alamayacaklarını anladılar. Yeni bir çatışmayı 
göze alamayan İngilizler ateşkes teklifinde bu-
lundular. Bu teklif TBMM tarafından kabul edildi.

Ateşkes görüşmeleri Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle Bursa’nın Mudanya Limanı’nda yapıldı. 
Türkiye’yi İsmet Paşa’nın temsil ettiği görüşmelere İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcileri katıldı (Görsel 
3.32). Yunan temsilcisi ise konferansa katılmayıp görüşmeleri limandaki gemiden takip etti. Görüşme-
ler neticesinde Millî Mücadele’nin askerî safhasını sona erdiren Mudanya Ateşkes Antlaşması imza-
landı (11 Ekim 1922).

Mudanya Ateşkes Antlaşması

a. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar dur-
durulacak.

b. Yunan işgal kuvvetleri, on beş gün içinde Doğu Trak-
ya’yı boşaltacak.

c. TBMM Hükûmeti, barış antlaşması imzalanıncaya ka-
dar Marmara ve Doğu Trakya’ya asker konuşlandır-
mayacak. Doğu Trakya’nın güvenliğini sağlamak için 
8.000 Türk jandarma birliği görevlendirilecek.

d. İtilaf Devletleri’nin kuvvetleri barış antlaşması imzala-
nıncaya kadar İstanbul’da kalacak.

(İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, s. 71-74) 
Düzenlenmiştir.

“Mudanya Ateşkes Antlaşması 
ile Trakya savaşsız kurtarıldı. İtilaf 
Devletleri Sevr Antlaşması’nın bir 
hayal olduğunu anladılar. Bu ant-
laşma, Millî Mücadele’nin Türk za-
feriyle sonuçlandığını gösteren ilk 
diplomatik belgedir. Bu antlaşma 
ile, Anadolu’daki Yunan hayalleriyle 
birlikte Yunanları kullanarak Sevr’i 
zorla kabul ettirmek isteyen Batı 
emperyalizminin bütün ümitleri de 
sona ermiştir.”

(Durmuş Yalçın ve diğerleri, Türkiye Cumhuri-
yeti Tarihi, 

Cilt I, s. 324-325) Düzenlenmiştir.

Aşağıda, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri ile bu antlaşmanın önemine dair metin 
verilmiştir. Antlaşma maddeleri ve metinden hareketle soruyu cevaplayınız.

Görsel 3.33 Büyük Taarruz Panoraması, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Millî Mücadele açısından kazanımları nelerdir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Görsel 3.32 Mudanya’daki ateşkes görüşmelerine katılan devletler
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TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ: LOZAN ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923) 3.6.

Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle konferansta “birkaç yıllık değil birkaç asırlık hesaplar” gö-
rülecekti: kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, Boğazlar, azınlıklar, Ermeni sorunu, Musul sorunu ve 
diğerleri... Bu nedenle Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı İsmet Paşa’nın başkanlığında kalabalık bir komis-
yonun temsil etmesine karar verildi (Görsel 3.35).  Mustafa Kemal Paşa, heyet başkanı İsmet Paşa’ya 
kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi konularında kesinlikle taviz verilmemesi talimatını verdi. İsmet 
Paşa’nın konferans açılışında söylediği “Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.”5 
sözü, konferanstan Türk tarafının ne beklediğini açıkça ortaya koydu.

Görsel 3.34 Lozan Konferansı’na katılan devletler

 5. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, C II, s. 285

1922 1923

Büyük Taarruz
(26 Ağustos - 9 Eylül)

Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım)

Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim)

Lozan Antlaşması
(24 Temmuz)

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile çatışmalar sona erdi ve sıra barış antlaşması için yapılacak kon-
feransa geldi. Konferansın tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin Lozan kentinde yapılması kararlaştırıldı. 
İtilaf Devletlerine göre konferansta Sevr Antlaşması görüşülecek ve bu antlaşma üzerinde bazı dü-
zeltmeler yapılacaktı. Bu gerekçeyle İtilaf Devletleri konferansa Ankara Hükûmetinin yanında Sevr 
Antlaşması’na imza atan Osmanlı Hükûmetini de davet ettiler. İtilaf Devletleri, böylece Türk tara-
fını ikiye bölmeyi ve taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıktan faydalanarak amaçlarına daha kolay 
ulaşmayı planlıyorlardı.  Bunun üzerine TBMM, 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı. Böylece Osmanlı 
Hükûmetinin varlığı resmen ve hukuken sona erdi. Devletteki iki başlılık ortadan kaldırıldı. 20 Kasım 
1922’de toplanan Lozan Konferansı’na TBMM Türk milletinin tek temsilcisi olarak katıldı. Böylece 
İtilaf Devletlerinin oyunu bir kez daha bozuldu. 

Lozan Konferansı’nda bir tarafta TBMM diğer tarafta ise İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, 
Romanya, Yugoslavya ve Japonya devletleri vardı (Görsel 3.34). Sovyet Rusya ve Bulgaristan Boğazlar 
konusu görüşülürken konferansa katıldılar. ABD Hükûmeti ise konferansta gözlemci sıfatıyla yer aldı.
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Denebilir ki o güne kadar sahada yapılan savaş, şimdi masa başında devam ediyordu. Bir yanda 
milletimizi ölmekten beter edecek Sevr Antlaşması’nı yazan kirli eller diğer yanda Misak-ı Millî diye 
millet adına ant içen temiz yürekler vardı. TBMM’ye “yenik devlet” muamelesi yapmak istiyorlardı. 
Hesaplaşma oldukça sert geçti ve uzun sürdü. Kapitülasyonlar, dış borçlar, Ermeni meselesi gibi ko-
nularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler tıkandı. Türk heyeti 4 Şubat 1923’te toplantıyı 
terk etti. Ancak taraflar arasında yaşanan görüşmeler neticesinde 23 Nisan 1923’te konferans yeni-
den toplandı. Çetin geçen görüşmeler sonucunda Türkiye’nin tapu senedi olacak Lozan Antlaşması 
imzalandı (24 Temmuz 1923) (Görsel 3.36).

Sınıfta çalışma grupları oluşturup kitabımızın 100. sayfasında verilen Lozan Antlaşması madde-
lerini inceleyiniz. Kitabımızın 68. sayfasında yer alan Sevr Antlaşması maddelerinden Lozan Ant-

laşması maddelerine içerik olarak örtüşen maddeleri tabloda boş bırakılan ilgili bölümlere yazınız. 
1. Lozan Antlaşması’nın Sevr Antlaşması’na göre kazanım sağlayan maddelerini tespit ediniz. Tespit 
ettiğiniz maddelerin yanındaki kutucuklara (X) işareti koyunuz.
2. Son olarak tablonun altındaki soruları cevaplayınız.

Görsel 3.35 Lozan Konferansı’na katılan Türk heyeti

Lozan Antlaşması, 1914’ten beri devam 
eden çatışmaları sona erdirmiştir. Lozan Antlaş-
ması, kendi meclisinde, kendi geleceği için ant 
içen bir milletin, bu sözünü tuttuğunun huku-
ki delilidir. Türkiye, Lozan görüşmelerini “yenik 
devlet” olarak değil, “eşit devlet” statüsüyle 
sürdürmüştür. Dayatmalara boyun eğmemiş, 
kendisine sunulan teklifleri özgür iradesiyle de-
ğerlendirmiş, bunların karşısına kendi tekliflerini 
koymuştur. Akılcı davranmış, sorunlara makul 
çözümler aramıştır. Bu nedenle Lozan Antlaş-
ması, I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanıp hâlâ 
yürürlükte olan tek antlaşmadır. Görsel 3.36 Lozan Antlaşması imzalanırken

http://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/antlasmalar-tam-metin/ internet adresini 
ziyaret ederek Lozan Antlaşması hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
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Görsel 3.37 Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti sınırları Görsel 3.38 Lozan Antlaşması’na göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Lozan Antlaşması6 (24 Temmuz 1923)
▪ Yunanistan, Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı 
olarak Türkiye’ye verecek.
Sınırlar: 
▪ Türkiye-Yunanistan sınırı, Meriç Nehri olacak.
▪ Türkiye-Suriye sınırı, Fransa ile imzalanan Ankara 
Antlaşması’nda olduğu gibi kabul edilecek.
▪ Türkiye-Irak sınırı, TBMM ile İngiltere arasında 9 ay 
içinde yapılacak ikili görüşmelerle çözülecek.
Boğazlar:
▪ İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye başkanlı-
ğındaki “Uluslararası Boğazlar Komisyonu” tarafın-
dan yönetilecek.
▪ Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak.
▪ Boğazlardan geçiş serbest ve ücretsiz olacak.
▪ Boğazların savunulması Milletler Cemiyetinin 
güvencesi altında olacak.
Adalar:
▪ Gökçeada ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanis-
tan’a bırakılacak. 
▪ Yunanistan bu adalarda askerî yığınak yapmayacak.
Azınlıklar:
▪ Anadolu’daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı 
kabul edilecek.
▪ Anadolu’daki (İstanbul hariç) Rumlar ile Yuna-
nistan’daki (Batı Trakya hariç) Türkler mübadele 
edilecek.
Kapitülasyonlar kaldırılacak.
Osmanlı borçları:
▪ Düyûn-ı Umûmiye Teşkilatı kaldırılacak.
▪ Borçlar, Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan di-
ğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek.
▪ Fener Rum Patrikhanesi İstanbul’da kalacak fakat 
ekümenik (evrensellik) özelliği olmayacak.

a. Hangi maddeler Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanmasına katkı sağlamıştır?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b. Hangi madde ile Yunanistan savaş suçu işlediğini kabul etmiştir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

6. İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, s. 93-149’dan özetlenmiştir.
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Millî Mücadele; istilacı güçlere karşı şeref ve haysiyetini korumaya çalışan milletimizin isyanıdır. 
Millî Mücadele’nin sesini İnönü’de, Sakarya’da, Kocatepe’de de duyarsınız; sevda ile isyanı harman-
layan bir romanın sayfalarında da… Bu mücadeleye kimi elinde silahla katılmıştır kimi kalemle... Ro-
manlar, resimler, şiirler, heykeller... Milletimizin sevdasını da haykırır, isyanını da… Bazen yaralanan 
askerin ayakta kalabilmek için uzanan elleri, bir heykeltıraşın çamurlu ellerine tutunur. Bazen vatan 
için yola düşenlerin çilesi, bir hikâye yazarının kaleminde gözyaşı olup kalbe dökülür.

Halil Dikmen’in “İstiklal Savaşı’nda Mermi 
Taşıyan Kadınlar” isimli tablosunda (Görsel 3.39) 
Anadolu’nun yiğit kadınları çıkar karşımıza: aşıl-
maz dağları aşarak cephede bekleyen askerleri-
mize mermi ve erzak taşıyan Anadolu kadınları. 
Acelesi vardır kadın ve çocukların. Bilirler ki geç ka-
lırlarsa vatan düşecek. Cesaret verirler, işaret ve-
rirler birbirlerine. Zaten “Millî Mücadele” demek 
kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesin 
aynı duyguyla katıldığı ortak bir ülkü değil midir?

Halide Edip’in “Ateşten Gömlek” romanında, 
ateşten günlerin birbirini kovaladığı sancılı bir dö-
nemde, İzmir’in ve kurtuluşun meşalesini yakan 
Ayşe Hemşire çıkar karşımıza: hasta hâliyle şehir şehir doktorunu arayan Millî Mücadele kahramanı 
Ayşe Hemşire… Eşini ve çocuğunu savaşta kaybetmiş acılı bir yürektir Ayşe Hemşire. 

Tarık Buğra “Küçük Ağa” romanında hayatın tezatlarla dolu iki yönünü anlatmak için bizi ibretlik 
bir seyahate çıkarır. Geceleri bir mezar sessizliğine bürünen Akşehir sokaklarında iki hayat karşılar 
bizi: birinde gökyüzüne doğru yükselen kahkahalar ve şarkı sesleri, diğerinde sağ kolunu cephede 
bırakan Çolak Salihler’in kahkahaların üzerine çöken feryadı… Trenden inip evine doğru yürürken 
sorar Çolak Salih:

“Giden gelmiyor, acep nedendir?”

SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNDE MİLLÎ MÜCADELE3.7.

Tarihe Tanıklık Eden Eserler

Görsel 3.39 Halil Dikmen’in “İstiklal Savaşı’nda Mermi Taşıyan
Kadınlar” isimli tablosu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3. ÜNİTE 8. SINIF

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Millî Mücadele Dönemi’nde, Anadolu halkının işgalleri önlemek için kendi imkânlarıyla oluştur-
duğu yerel direniş kuvvetlerine ………….........................…………………… denir.

2. Mustafa Kemal, TBMM’de çıkarılan ………….........................……………………Yasası ile ordumuzun 
başına geçmiştir.

3. Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını halkın imkânlarıyla karşılamak için ………….....................
....…………………… Emirlerini yayınlamıştır.

4. Lozan Antlaşması’nda, ………….........................…………………… sorunundan dolayı Irak sınırı çözü-
me kavuşturulamamış, bu sorunun çözümü Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapıla-
cak ikili görüşmelere bırakılmıştır.

5. Lozan Antlaşması’nda ………….........................…………………… Teşkilatı kaldırılmış ve Osmanlı borç-
ları, Türkiye ile son dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılan veya toprak alan devletler arasında 
paylaştırılmıştır.

6. Ermenistan ile imzalanan ………….........................…………………… Antlaşması, TBMM’nin imzaladı-
ğı ilk antlaşmadır.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. İnönü Savaşı’nın dış politika açısından sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

2. Sakarya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

3. Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

4. İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri nedir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

5. Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi nasıl karara bağlanmıştır?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
........……………………………………………………………..………………………………………………………………………...........
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C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3. ÜNİTE 8. SINIF

1. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin as-
kerî safhasındaki faaliyetlerini açıklarken 
aşağıdaki unvan veya sıfatlardan hangisini 
kullanamayız?

A) Gazi Mustafa Kemal
B) TBMM Başkanı Mustafa Kemal
C) Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal
D) Başkomutan Mustafa Kemal

2. I. Yunan ordusu İnönü mevkisinde durdu-
ruldu.
II. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı silah 
zoruyla kabul ettiremeyeceklerini anladılar.
III. ...?...
IV. TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafın-
dan resmen tanındı.

Yukarıdaki gelişmeler neden-sonuç ilişkisi 
içinde düşünüldüğünde soru işareti olan 
yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Lozan Konferansı          
B) Londra Konferansı   
C) Gümrü Antlaşması      
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 

3. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığını 
gösteren ilk diplomatik belge aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ankara Antlaşması   
B) Lozan Barış Antlaşması 
C) Moskova Antlaşması   
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

4. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki hangi mad-
desi ile yabancı devletlerin Türkiye’nin iç 
işlerine karışması engellenmiştir?

A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Türk-
lerle eşit haklara sahip olması

B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir 
komisyona bırakılması

C) Irak sınırının, Türkiye ile İngiltere arasında 
yapılacak ikili görüşmelere bırakılması 

D) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Kara-
ağaç’ı Türkiye’ye bırakması

5. İtilaf Devletleri Millî Mücadele yıllarında 
düzenlenen uluslararası konferanslarda 
Türk tarafını bölmeyi düşünmüşlerdir. 

 Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin 
bu düşüncesinin kaynağını yok etmiştir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Sakarya Muharebesi’nin kazanılması
D) TBMM’nin açılması

6. Lozan Antlaşması, aşağıdaki antlaşmalar-
dan hangisini geçersiz kılmıştır?

A) Ankara Antlaşması   
B) Kars Antlaşması 
C) Moskova Antlaşması   
D) Sevr Antlaşması 

7. I. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
II. Sakarya Savaşı 
III. Büyük Taarruz

Yukarıdaki muharebelerden hangisi ya da 
hangilerinde ordumuzun başında Mustafa 
Kemal Paşa vardır?

A) Yalnız III   B) II ve III 
C) I ve III   D) I, II ve III

8. I. Londra Konferansı’na davet edilmesi
II. Lozan Antlaşması’nın imzalanması
III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin 
güç ve etkinliğinin arttığının kanıtı olarak 
gösterilebilir?

A) Yalnız I   B) I, II, III 
C) I ve II   D) II ve III

9. Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye’nin 
gelecekteki eğitim politikalarını belirlemek 
için toplanan kongrenin adı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Maarif Kongresi     B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi      D) İktisat Kongresi



106

Ç. Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bazı diplomatik gelişmeler hakkında bilgiler veril-
miştir. Açıklamalardan hareketle verilen olayların isimlerini tespit edip tarih şeridine yerleştiriniz.

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

D. Aşağıda Millî Mücadele’de yaşanan çeşitli muharebeler ile bunların sonucunda ortaya çıkan 
bazı diplomatik gelişmeler verilmiştir. Muharebeler ile diplomatik gelişmeleri eşleştiriniz.

1

Mudanya
Ateşkes Antlaşması

2

Gümrü
Antlaşması

5

Moskova
Antlaşması

3

Ankara
Antlaşması

6

Kars
Antlaşması

4

Londra
Konferansı

7

Afganistan
Antlaşması

Doğu
Cephesi

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

I. İnönü
Muharebesi

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

Sakarya
Muharebesi

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

Büyük
Taarruz

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

1. Bu antlaşma ile Doğu Cephesi kapanmış ve bölgedeki askerî birliklerin bir kısmı Batı Cephesi’ne 
kaydırılmıştır. 

2. Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin varlığını resmen tanımışlardır. 

3. Bu antlaşma ile Sovyet Rusya Misak-ı Millî’yi tanıdığını beyan etmiştir. 

4. Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan bu antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırı son şeklini almıştır.

5. İlk defa bir İtilaf Devleti TBMM ile antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma ile güney bölgeleri bü-
yük oranda düşman işgalden temizlenmiştir.

6. Bu antlaşma ile Millî Mücadele’nin askerî safhası sona ermiştir.

7. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalar içinde en uzun ömürlü olanıdır. Bu antlaşma 
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı yabancı devletler tarafından resmen kabul edilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3. ÜNİTE 8. SINIF




