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Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktı. 

…………………………………………………………….(1) Genelgesi Milli Mücadele’nin ilk genelgesidir. 

İzmir’in işgali eylem ve mitinglerle protesto edilmesi istenmiştir. 

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 

Ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulacağının ifade edildiği ilk metin 

………………………(2) genelgesidir. 

Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu madde Kurtuluş savaşının 

…………………………………………(3) oluşturmaktadır. 

İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir.  

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu madde milli 

mücadelenin ……………………………(4) ve ………………………….….(5) yöntemini ortaya 

koymaktadır.  

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) 

Erzurum kongresi bölgesel bir kongredir. 

Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. 

Azınlıklara sosyal ve siyasal yapımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez. 

Erzurum kongresinin kararları ……………………………………….. (6) gazetesinde 

yayınlanmıştır. 

Manda ve himaye kabul edilemez. 

………………………………………………….(7) Heyeti ilk kez kuruldu. 9 kişiden oluşmaktadır. 

Temsil heyetinin başkanı …………………………………………………(8) dür. 

Balıkesir- Alaşehir kongreleri ile Yunanlılara sonuna kadar direnileceği belirtildi. 

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) 

Sivas kongresini engellemesi amacıyla ……………………………….(9) i görevlendirmiştir. 

Manda ve himaye fikri bir kez daha reddedildi. 



 

 

Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti olarak 

birleştirilmiştir. 

Temsil heyeti tüm yurdu temsil edecek hale getirildi. Üye sayısı 15 e çıkarıldı. 

…………………………………………..(10) Batı cephesi komutanlığına atandı. 

Alınan kararların duyurulması amacıyla ……………………………………………(11) gazetesi 

çıkarılmaya başlandı. 

Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa 

etmesidir. 

Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919) 

Temsil heyeti adına Mustafa Kemal ve İstanbul Hükümeti adına Salih paşa 

arasında gerçekleştirilen görüşmelerdir. 

…………………………………………………………….(12) derhal toplanması gerektiği ifade edildi. 

Amasya görüşmeleri ile Temsil heyeti resmen tanınmış oldu. 

Temsil heyeti 27 Aralık 1919 yılında Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını daha 

yakından izleyebilmek için Ankara’ya gelmiştir. 

……………………………………………………(13) 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanmıştır.  

Meclis’i Mebusan meclisinde Mustafa Kemal’in isteği olan Müdafa-i Hukuk grubu 

yerine ……………………………………..(14) grubu kurulmuştur. 

Son Osmanlı Mebusan meclisi açılması ile ……………………………………………………(15) 

onaylandı. 

Mondros Ateşkes anlaşması (30 Ekim 1918) tarihi sonrasında işgal edilmeyen 

topraklar milli sınırlar olarak kabul edilmiştir.  

Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslüman halklar kadar haklar verilecektir. 

Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. 

Misak-ı Milli’nin imzalanması sonucunda 16 Mart 1920’de ……………………….……… 

……………….(16) resmen işgal edilmiştir.  

  



 

 

Misak-ı Milli’de ulusal egemenlik ifadesine yer verilmemiştir. Tüm kararlar 

bağımsızlık ile ilgilidir.  

İşgal sonrası Temsil heyeti; 

• İstanbul ile haberleşmeyi kesti. 

• İşgalin yayılmasını önlemek için Geyve ve Ulukışla demiryolları tahrip edildi. 

• İtilaf devletlerinin subayları tutuklanmaya başlandı. 

• Anadolu’daki işgal birliklerinin silahlarının alınması kararlaştırıldı. 

Meclis’i Mebusan’ın kapatılması ve İstanbul’un işgali ……………………………………(17) 

nin açılmasına ortam hazırladı. 

Padişah’ın Mebusan Meclisini kapatması, doğrudan ……………………………………………… yok 

saymaya yöneliktir. 

 

CEVAP ANAHTARI 

(1) Havza (7) Temsil  (13) Meclis-i Mebusan 

(2) Amasya  (8) M. Kemal Atatürk (14) Felah-ı Vatan 

(3) gerekçesini (9) Ali Galip (15) Misak-ı Milli 

(4) amaç  (10) Ali Fuat Paşa (16) İstanbul 

(5) yöntem (11) İrade-i Milliye (17) TBMM 

(6) Albayrak (12) Meclisi Mebusan (18) milli iradeyi 

 


