8. SINIF İNKILAP TARİHİ

HÜCRELENMİŞ
ADIMLAR

WIN

EK

Kolay öğrenmeyi sağlamak için
üniteler, hücrelere ayrılmış ve bu
hücrelere ADIM ismi verilmiştir.

Konunun anlatıldığı sayfalarda
önemli bilgilerin yer aldığı,
öğrencilere değer katacak “win”
alanları oluşturulmuştur.
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KAVRATICI
ETKİNLİKLER

R

Üniteleri adımlara bölmekle
yetinmedik, adımlardaki konu
anlatımlarının daha kalıcı hale
gelmesi için konunun hemen
arkasına öğretmen eşliğinde
veya bireysel kullanıma uygun
pekiştirici uygulama ve
etkinlikler eklenmiştir.

MR
ÖZELLİĞİ

Ö

Tİ
R

Sevgili öğrenciler,
Soruları olduğu kadar etkinliği ve konu anlatımları da yeni nesil olan
Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defterlerimizi daha yakından tanımak için
bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

Dergi Konseptinde Yeni Nesil
Defterlerimizi belki her zaman
yanınızda taşıyamazsınız ama
üniteleri size bir çırpıda kuş
bakışı inceleme fırsatı sağlayan
MR özelliği ile infografikler her
daim cebinizde.

DERGİ
KONSEPTİNDE
ANLATIM

Defterde baştan sona sabit
bir şablon kullanmak yerine
her sayfayı kendi özelinde
tasarlayıp “bir sonraki sayfa
nasıl?” merakı uyandıracak
dergi tadında konu anlatımlı
sayfalar hazırlanmıştır

ADIM
TESTLERİ
Her adımın sonuna
öğrenme - kavrama
düzeyinden analiz - sentez
düzeyine, tüm öğrenim
basamaklarını ölçen test
soruları konulmuştur.
Analiz – sentez düzeyindeki
soruları “Yeni Konsept
Sorular” şablonu ile kullanımınıza sunulmuştur.

İNFOGRAFİK
DESTEĞİ
Sınavlara hazırlanırken
geçmiş konulara bakmak
veya genel tekrar etmek
isteyenler için ünite
başlarında; üniteyi görsel
olarak özetleyen
İNFOGRAFİKLER
hazırlanmıştır.
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NELER ÖĞRENECEĞİZ?
ADIM - 01:
			
			

20. yy. Başlarında Osmanlı
Devleti ve Dünya

ADIM - 02:
			

Fikir Akımları
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Syf. 5 - 16

Syf. 17 - 24
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ADIM - 03:
Mustafa Kemal’in Hayatı
		
Syf. 25 - 35

BİR KAHRAMAN
DOĞUYOR

I.Meşrutiyetin İlanı (1876)

N

Tanzimat Fermanı (1839)

II. Meşrutiyetin İlanı (1908)

Osmanlı Devleti’ndeki Gelişmeler
Islahat Fermanı (1856)

M. Kemal Görev Başında

Şam 5. Ordu
Manastır 3. Orduya Bağlı Selanik Karargahı
Trablusgarp Savaşı
I. Balkan Savaşı
II. Balkan Savaşı
Sofya Ateşemiliterliği
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İNFOGRAFİK

EK

Sanayi İnkılabı

18. ve 19. YÜZYILDA
AVRUPA ve
OSMANLI DEVLETİ

İslamcılık

Müslüman milletleri halife etrafında birleştirmeyi amaçlamışlardır.

Türkçülük

Türkleri bir araya getirerek devleti kurtarmayı amaçlamışlardır.

Ö

8. SINIF İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÜNİTE - 1

Reform

Aydınlanma Çağı

Avrupadaki Gelişmeler
Coğrafi Keşifler
Fransız İhtilali

M. Kemal’i Etkileyen Fikir Adamları

Rönesans

M. Kemal’in Gittiği Okullar

Namık Kemal
Mehmet Emin Yurdakul
Ziya Gökalp
Tevfik Fikret
Montesquieu (Monteskiyö)
Jean Jean Rousseau (Jan Jak Russo)
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OSMANLI DEVLETİ’NDE ORTAYA ÇIKAN FİKİR AKIMLARI

Devletin kurtuluşunun batılaşma ile olacağına inananların savunduğu akımdır.

Batıcılık

Din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın Osmanlı’da yaşayan bütün milletleri
kapsayacak bir üst kimlik oluşturulmaya çalışılmıştır.

Osmanlıcılık

Mahalle Mektebi
Şemsi Efendi İlkokulu
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Selanik Askeri Rüştiyesi
Manastır Askeri İdadisi
İstanbul Harp Okulu
İstanbul Harp Akademisi

01
02

Trablusgarp Savaşı (1911-1912), I. Balkan Savaşı (1912-1913) ve II. Balkan Savaşı (1913) ve I. Dünya Savaşı 20. yüzyılın başlarında yaşanmıştır.

AVRUPADA’Kİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ


ADIM

01

İslam medeniyetinin en parlak dönemini yaşadığı Orta Çağ’da, Avrupa karanlık çağda yaşıyordu. Katolik Kilisesi siyasi,
ekonomik ve bilimsel gelişmelerin önünde bir engel teşkil ediyordu. Avrupa’da Orta Çağ boyunca görülen kilise söylemlerinin hiçbir şekilde sorgulanmadığı bu düşünceye dogmatik düşünce denir.



Bu düşünce Avrupa’da Orta Çağ boyunca hâkim olarak Avrupa’nın özellikle bilimsel alandaki gelişimini olumsuz etkile-

Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler

Tİ
R

miştir. Ancak XV. yüzyılda başlayan Avrupa’daki gelişmeler ile Katolik Kilisesi eleştirilmeye başlanmıştır.

Coğrafi Keşifler

 Rönesans



Reform

 Aydınlanma Çağı



Sanayi İnkılabı

 Fransız İhtilali

Ö

R

N

EK
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Coğrafi Keşifler


Avrupalıların 15. yüzyılın sonunda başlatıp 16. yüzyıl boyunca da devam ettirdikleri yeni yerler bulma girişimlerine Coğrafi
Keşifler denir.



Keşfedilen yerlerdeki zenginliklerin Avrupa’ya getirilmesiyle Avrupa zenginleşmiştir.



Coğrafi Keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunması, İpek ve Baharat yollarını elinde bulunduran Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir.

Tİ
R

Rönesans


XVI. yüzyılın başlarında Avrupa’da bilim sanat ve edebiyat alanında gelişmelere “Yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans denmiştir.



Rönesansla akıl ve bilim ön plana çıkmış özgür düşünce önem kazanmıştır.

Reform

XVI. yüzyılda Avrupa’da Katolik Kilisesinin güvenirliliğini kaybetmesi üzerine kilise kendini düzeltmek zorunda kalmıştır.
Avrupa’da 16. yüzyılda Hristiyanlık dininde yapılan bu düzenlemelere reform denir.

Aydınlanma Çağı

EK





Avrupa’da Rönesans ve Reform’dan sonra aklın ve bilimin rehberliğinde bilimsel alanda meydana gelen gelişmelerin
yaşandığı döneme denir.



Aydınlanma Çağı ile Avrupa’da bilimsel alanda birçok çalışma yapılmıştır.

Fransız İhtilali (1789)

1789’da Fransa’da başlayan ihtilal (ayaklanma) ile mutlak krallıklar yıkıldı. Cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, milliyetçilik ve
insan hakları fikirleri tüm dünyaya yayıldı. Bu durumdan çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletler olumsuz yönde etkilendi. Milliyetçilik hareketleriyle milli devletler kurulmaya başlandı. Yeniçağ kapandı. Yakınçağ başladı. İnsan ve vatandaş hakları bildirisi yayınlanarak demokrasi ve insan hakları alanında
önemli gelişmeler yaşandı.

N



R

Sanayi İnkılabı

Avrupa’da 18. yüzyılda İngiltere’de buhar gücünün bulunmasıyla başlayan insan ve hayvan gücü yerine, makine gücü ile
üretim faaliyetlerinin yapıldığı, fabrikaların kurulduğu dönemdir. Sanayi İnkılabıyla; kısa sürede daha fazla mal üretildi.
Buhar gücüyle çalışan makinelerle üretime geçilmesiyle üretim arttı. Ham madde ve pazar ihtiyacı arttı. Sömürgecilik
hızlandı. Sanayi İnkılabı’nı yapamayan Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin ham madde kaynağı ve pazarı durumuna
geldi.

Ö



Sömürgecilik
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Sanayi İnkılabı sonucunda seri üretime geçilmesiyle beraber ham madde ve pazar ihtiyacının karşılanması için emperyalist (sömürgeci) devletlerin, sanayileşmemiş devletleri siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yer altı ve yer üstü
zenginliklerine el koymasına sömürgecilik denir. Sömürgelerini korumak isteyen devletler ile sömürge elde etmek istenen
devletler arasında hızla silahlanma yarışı başladı. Bu yarış I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan en önemli sebeplerden birisidir.

1

Aşağıdaki bilgilerle verilen kavramları eşleştirelim.
Bu gelişmeyle milliyetçilik akımı ile adalet, eşitlik,
özgürlük insan hakları ve demokrasi gibi kavramlar
tüm dünyaya yayılmıştır.

XVI. yüzyılın başlarında Avrupa’da bilim, sanat ve
edebiyat alanında yaşanan yenilik hareketleridir.

İngiltere’de buhar gücünün bulunmasıyla üretimin
artması sonucunda hammadde ihtiyacını karşılamak
için Avrupalı devletlerin hız verdiği gelişme.

EK

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinden
sonra akıl ve bilimin rehberliğinde bir çok bilimsel
gelişmenin yaşandığı döneme verilen isimdir.

Tİ
R

XV. yüzyılda Avrupalıların Hindistan’a gitmenin
yollarını ararken dünyanın bilinmeyen yerlerini
bulmasıdır.

Rönesans

Sömürgecilik

Coğrafi
Keşifler
Fransız
İhtilali

Aydınlanma
Çağı

20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devleti
Tanzimat Fermanı (1839)
Sultan Abdülmecid Han döneminde ilan edilmiştir.



Amaç: 1. Avrupalı devletlerin, azınlıkların haklarını korumak bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek.
2. Azınlıkların isyanlarını önlemek.
3. Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini almaktı.

N



Tanzimat Fermanı’nın Bazı Maddeleri

Müslüman ve Hristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal
güvenliği devletin güvencesi altında olacak.



Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak.



Mahkemeler halka açık olarak yapılacak.



Askerlik vatan görevi hâline getirilecek, azınlıklar da askere alınacaktır.



Sonuç: Azınlıklara bir çok alanda hak verilse de isyanlar önlenemedi, Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya
devam ettiler.

Ö

R



Tanzimat Fermanı ile ilk kez hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Aynı zamanda bu ferman
Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme yolunda atılan ilk adım olarak kabul edilir.
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Islahat Fermanı (1856)


Sultan Abdülmecid Han zamanında ilan edilmiştir.



Tanzimat fermanıyla başlayan hukuki düzenlemelerin devamı niteliğindedir.



Amaç: 1. 1856 Paris Konferansı’nda Osmanlı Devleti lehinde kararlar alınmasını sağlamak. 2. Avrupalı devletlerin Osmanlı
Devleti’nin iç işlerine karışmasını önlemek 3. Azınlık isyanlarını engelemekti.

Islahat Fermanı’nın Bazı Maddeleri
Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek.



Gayrimüslimler nakdi bedel ödeyerek askerlikten muaf olabilecek.



Yabancılar Osmanlı topraklarında mülk edinebilecek, okul ve hastane açabilecek.



Sonuç: Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya devam ettiler ve azınlık isyanları da önlenemedi.

I. Meşrutiyet’in İlanı (23 Aralık 1876)


Tİ
R



Sultan II. Abdühamit Han döneminde Jön Türkler’in (Genç Osmanlılar) baskısıyla Meşrutiyet ilan edilmiş ve “Kanun-i
Esasi” yürürlüğe girmiştir.

Jön Türklerin Amacı:

Ülke genelinde seçimler yaparak meclisi açmak. Böylece azınlıkların da meclise girerek kendi haklarını savunmalarına imkân verip Avrupalı devletlerin iç işlerimize
karışmasını önlemek.

2.

Azınlık isyanlarını önlemek

3.

Avrupa devletlerinin İstanbul Konferansı’nda Osmanlı
Devleti aleyhine karar almalarını engellemektir.



Sonuç: Mebusan Meclisi açıldı ancak azınlık milletvekillerinin meclisi çalışamaz hale getirmeleri üzerine
Sultan II. Abdülhamit Han “Meclisi açma kapama yetkisi” ni kullanarak, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’ni (93 harbi)
gerekçe gösterip meclisi süresiz olarak kapatmıştır.

Osmanlı Mebusan Meclisi

R

N

EK

1.

Ö

Meşrutiyet: Halkın padişahın yanında yönetime katılmasıdır. Böylece Osmanlı’da Mebusan Meclisi (Millet meclisi) açıldı, seçimler yapılarak Mebuslar (Milletvekilleri) belirlendi. ülke Kanuni Esasi
denilen bir Anayasayla yönetilmeye başlandı. Ülkede Anayasal düzene geçilmiş oldu.
Kanun-i Esasi: Türk tarihinin ilk Anayasasıdır.

Duyûn-u Umûmiye İdaresi

8



XIX. yüzyılda ilk kez Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden yüksek faiz ile borç almaya başlamıştır.
Zamanla bu borçların faizini bile ödeyemeyecek duruma gelince Osmanlı yönetimi, alacaklı olan devletler ile biraraya
gelerek Duyûn-u Umûmiye İdaresi’ni kurmuştur.



Osmanlı Devleti’nin gelirleri bu kurumda toplanıp alacaklı devletler arasında paylaştırılıyordu. Osmanlı Devleti kapitülasyonların devam etmesi ve Duyûn-u Umûmiye İdaresi’nin kurulmasıyla ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.

II. Meşrutiyet’in İlanı (24 Temmuz 1908)


Meşrutiyet yanlısı aydınlar İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurarak Meşrutiyet yönetiminin tekrar ilan edilmesi için Sultan II. Adbülhamit Han’a baskı yapmaları üzerine meclis tekrar açıldı. Meşrutiyetin ilanına karşı olanların çıkardıkları 31 Mart
İsyanı “Hareket Ordusu”nun müdahalesiyle bastırıldı. Sultan II. Abdülhamit Han tahttan indirildi, yerine V. Mehmed Reşad Han getirildi. İttihat
ve Terakki Partisi ülke yönetimini ele geçirdi.
II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Partisi’nin yeterli devlet

Tİ
R



yönetimi tecrübesine sahip olmaması, Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandırdı.

Sultan II. Abdülhamit Han

EK

II. Meşrutiyet döneminde I. Meşrutiyete göre padişahın yetkileri azaltılmış meclisin yetkileri ise
artırılmıştır.

20. yy. Başlarında Osmanlı Devleti


Osmanlı Devleti 20. yy. başlarında siyasi ve askeri üstünlüğünü kaybetmiş ve varlığını devam ettirebilmek için uluslararası
devletlerle denge siyaseti izlemeye başlamıştır.



Fransız İhtilali ile başlayan Milliyetçilik hareketleri, Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkları etkilemiş ve azınlıklar isyan



N

etmeye başlamıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıkların artmasına neden olmuştur.
Sanayi İnkılabı ile Avrupa’da fabrikalar kurulmuş, kısa sürede daha fazla ve ucuz üretim başlamıştır. Üretimin yapılabilmesi ve üretilen malların satılabilmesi için ham madde ve pazar arayışı hızlanmış böylece sömürgecilik hız kazanmıştır.


Osmanlı Devleti dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip edememiştir. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesiyle ekono-

R

mide dışa bağımlı hale gelmiştir. Böylece Osmanlı ekonomisinin çöküş süreci hızlanmıştır.


Osmanlı Devleti Avrupa’da meydana gelen bu gelişmelerden ve Rusya’nın izlediği Panslavizm politikasından oldukça

rahatsız olmuştur.



Osmanlı Devleti siyasi, ekonomik ve askeri çöküşü önlemek için Tanzimat ve Islahat fermanları ile Meşrutiyetin ilanı gibi

Ö

demokratik adımlar atmış ama bu adımlarda Osmanlı Devleti’ni içine düştüğü durumdan kurtaramamıştır.

Tanımlar

Denge politikası: Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına denir.
Kapitülasyon: Bir devletin başka devletlere tanıdığı siyasi, ekonomik ve hukuki alanlarda verdiği
ayrıcalıklara denir.
Panslavizm Politikası: Çarlık Rusya’nın Balkanlara hakim olabilmek amacıyla Slav ırkından olan
milletleri bir araya toplayarak Balkanlarda bir Slav imparatorluğu kurma düşüncesidir. Bu politika
Osmanlı Devleti ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nu rahatsız etmiştir.

9
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EK

Tİ
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20. Yüzyılın Başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti

N

R

Ö

Et k inl ik

1

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi yazınız.

Sömürgecilik yarışı I. Dünya Savaşı’nın başlamasının en önemli sebeplerinden biridir.



Osmanlı Devleti Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımından olumsuz yönde etkilenmiştir.

Tİ
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DY



1789 yılında Fransız İhtilali ile birlikte tüm dünyada adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kavramları önem
kazanmaya başlamıştır.
Sanayi İnkılabı’nın getirdiği sonuçlar yalnızca İngiltere’yi etkilemiştir.



Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nde ilk demokratik adım olarak kabul edilmektedir.



Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ile ilk kez hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir.



Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar arayışı sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmış, bu durum
Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir

Fransız İhtilali’nin getirdiği Milliyetçilik akımından çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti ve AvusturyaMacaristan İmparatorluğu gibi devletler olumsuz olarak etkilenmiştir.

N
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Islahat Fermanı ile gayrimüslim halka geniş haklar verilmiştir.



Osmanlı Devleti’nde yaşayan müslüman olmayan milletlere “azınlık” denilmekteydi.

R



I. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte halk ilk kez padişahın yanında yönetime katılmıştır.



Türk tarihinin ilk anayasası Kanun-i Esasi’dir.



20. yy. başlarında Osmanlı Devleti denge politikası izlemiştir.



Osmanlı Devleti’nin Balkanlara hakim olabilmek için izlediği politikaya Panslavizm politikası denir.

Ö
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Balık kılçığı diyagramını aşağıda verile ifadelerin uygun olanları ile doldurunuz.

akıl ve bilim

1

2

Hristiyanlık
dinindeki
düzenlemeler

Katolik
Kilisesi
parçalandı

7

8

silahlanma
yarışı

pazar arayışı

ucuz
hammadde

3

makine gücü

4

5

6

İnsan ve
Vatandaşlık
Hakları
Bildirisi

yeniden
doğuş

sermaye
birikimi

10

11

12

EK

9

Üretim
arttı

Akdeniz
ticareti
önem kaybetti.

13

14

15

Ö

R

N

bilimsel
buluşlar
arttı
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Bu bilgilerden harekette aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Halk yönetime katılma imkânı buldu.
B) İlk Osmanlı anayasası ilan edilmiş oldu.
C) Osmanlı Devleti fiilen sona erdi.
D) Demokratik yönetim anlayışı güçlendi.

I. Sömürgecilik
II. Panslavizm
III. Milliyetçilik hareketleri

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmalarını engellemek ve azınlık
isyanlarını önlemek amacıyla yapılan birisi olduğu
söylenemez?
A) Tanzimat Fermanı

B) Sened-i İttifak

C) Islahat Fermanı

D) Meşrutiyet’in ilanı

EK

2.

4. 19. yy.’da Avrupada yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler Osmanlı Devleti’nde bazı karışıklıklara neden
olmuştur. Osmanlı Devleti de bu karışıklıkları önlemek
ve Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine
karışmasının engellemek amacıyla bazı önlemler almıştır.

Tİ
R

1. 1876 yılında I. Meşrutiyet ilan edilmiş, halk padişahın
yanında yönetime katılmıştır. Osmanlı Devleti Kanun-i
Esasi denilen bir anayasayla yönetilmeye başlamıştır.
Böylece anayasal düzene geçilmiştir.

Yukarıda verilen akımlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını hızlandırmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I, II ve III

R

N

C) II ve III

3. 18. yüzyılda meydana gelen Fransız İhtilali ve Sanayi
İnkılabı’nın çok büyük sonuçları olmuştur.

Ö

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde I. de verilen
gelişme ile II. de verilen sonuç doğru bir şekilde
eşleştirilmemiştir?
I

A)
B)
C)
D)

Fransız İhtilali
Fransız İhtilali
Sanayi İnkilabı
Aydınlanma Çağı

II
Ham madde ihtiyacı arttı.
Milliyetçilik hareketleri başladı.
Sömürgecilik hızlandı.
Pozitif bilimler önem kazandı.

5. 1789 yılında yaşanan Fransız İhtilali’nin en önemli sonucu milliyetçilik akımı olmuştur. Bu akımdan en fazla
çok uluslu yapıya sahip olan devletler olumsuz yönde
etkilenmiştir. Özellikle Rusya, İngiltere ve Fransa çok
uluslu yapıya sahip devletlerdeki azınlıkları kışkırtarak
o devletler üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda kazanımlar elde etmeye çalışmışlardır. Fransız İhtilali’nin
diğer sonuçları olarak ise tüm dünyaya adalet, eşitlik,
özgürlük, insan hakları ve demokrasi gibi kavramların
yayılması söylenebilir. Bu durum tüm dünyada demokrasinin gelişmesini artırmıştır.
Buna göre, parçada aşağıdaki soruların hangisinin
cevabına ulaşılamaz?
A) Milliyetçilik akımının etkilendiği çok uluslu devletler
hangileridir?
B) Fransız İhtilali’nin demokrasinin gelişimine katkıları
olmuş mudur?
C) Hangi devletler çok uluslu devletlerdeki azınlıkları
isyana teşvik etmişlerdir?
D) Fransız İhtilali’nin evrensel sonuçları var mıdır?
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Meşrutiyetin ilan edilmesi için padişah II. Abdülhamit
Han’a baskı yapan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniçeri Ocağı
B) Felah-ı Vatan Grubu
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) İttihat ve Terakki Cemiyeti

9. Çarlık Rusya Balkanlara hakim olabilmek ve Balkanlarda kendi kontrolünde bir devlet kurabilmek
amacıyla Balkan milletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı
kışkırtmıştır.
Çarlık Rusya’nın Balkanlara hakim olabilmek
amacıyla izlediği politikanın adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Emperyalizm

B) Panslavizm

C) Sosyalizm

D) Liberalizm

Tİ
R

6. 1876 yılında II. Abdülhamit Han I. Meşrutiyeti ilan
etmiştir. Ancak azınlık milletvekillerinin meclisi çalışamaz hâle getirmeleri ve Osmanlı-Rus Savaşı’ndan
dolayı I. Meşrutiyet kısa sürmüş Padişah meşrutiyet
yönetimine son vermiştir. Yaklaşık 30 yıl sonra Osmanlı Devleti’ndeki aydınlar padişaha baskı yaparak
meşrutiyetin tekrar ilan edilmesini sağlamışlardır.

10. 18. yy’ın sonlarında İngiltere’de buhar gücü bulunmuş,
böylece makineli üretime geçilmiştir. Üretim artmış,
ulaşım kolaylaşmıştır. Bu gelişmeye ...................................
denir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

EK

7. 18. ve 19. yy.’larda Avrupa’da meydana gelen gelişmeler Osmanlı Devleti’nde bazı karışıklıklara neden
olmuştur.

Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin iç işlerine
karışabilmek için aşağıda verilenlerden hangisini
kullanmışlardır?

R

N

A) Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları
B) Osmanlı halkındaki esnafları
C) Osmanlı vatandaşı olan Müslümanları
D) Osmanlı’da görevli olan memurları

Ö

8. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle İstanbul’da Meşrutiyet karşıtı olanlar tarafından isyan çıkartılmıştı.
Padişahın bu isyanı desteklediğini söyleyen Meşrutiyet taraftarları bu olay üzerine II. Abdülhamit Han’ı
tahtta indirdiler.
II. Abdülhamit Han aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle tahttan indirilmiştir?

A) Tanzimat Fermanı’yla
B) Islahat Fermanı’yla
C) 31 Mart İsyanı’yla
D) II. Meşrutiyetin ilanıyla
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A) Rönesans

B) Reform

C) Sanayi İnkilabı

D) Fransız İhtilali

11. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin
olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalmıştır. Yabancı
devletlere kapitülasyonlarla verilen ayrıcalıklar giderek artmıştır. Kırım Savaşı’nda batıdan ilk kez dış
borç alınmaya başlamış ve borçlanma süreci giderek
daha da artmıştır. Osmanlı yönetimi aldığı paraları ve
onların faizlerini ödeyemez duruma gelince Avrupa
devletler tarafından 1881’de Düyun-u Umumiye (Genel
Borçlar İdaresi) kurulmuştur. Tuz, tütün, damga resmi ve deniz ürünlerinden elde edilen vergi gelirlerine
Avrupalı devletler el koymuştur. Ekonomik iflasın yanında milliyetçilik fikrinin yayılmasıyla devlet hızlı bir
dağılma sürecine girmiştir. Azınlık hakları bahanesiyle
Avrupalı devletlerin içişlerimize karışma süreci artarak devam etmiştir.
Bu bilgide Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmıştır?
A) Devletin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının tehlikede olduğu
B) Çöküşün temel nedeninin Sanayi Devrimi olduğu
C) Osmanlının toprak bütünlüğünün tehlikeye girmediği
D) Avrupalı devletlerin iktisadi yönden geliştiği

1. 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti kötü gidişi durdurmak için her alanda bir sürü yenilik yapmıştır.
I. Müslüman ve Gayrimüslim herkese haklar tanımıştır. Böylece azınlıkları Müslüman halk ile eşit hale getirmeyi
amaçlamıştır.
II. Padişahın yetkileri anayasanın ilanı ve meclisin açılmasıyla kısıtlanmıştır. Böylece ilk defa parlamenter sisteme
geçilerek yönetim şeklinde değişiklik gerçekleşmiştir.
III. Azınlık isyanlarının sona ermemesi ve azınlıkların daha çok hak talep etmesi üzerine ilan edilmiştir. Azınlıklar,
Müslümanlardan daha ayrıcalıklı bir duruma gelmiştir.

I. Meşrutiyet

C)

II. Meşrutiyet

D)

Tanzimat Fermanı

Islahat Fermanı

Tanzimat Fermanı

I. Meşrutiyet

Islahat Fermanı

I. Meşrutiyet

Islahat Fermanı

N

EK

2.

III
Tanzimat Fermanı

Ö

R

Osmanlı yönetimde tek otorite padişahtı ve tek karar organıydı. Ancak Avrupa’da mutlak monarşi denen bu yönetim
şekilleri değişmeye başlamıştır. Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi yeni yönetimler kurulmaya başlamıştır. Osmanlıda
padişah II. Abdülhamit Han döneminde Meşrutiyet yönetimine iki kez geçilmiştir. Meşrutiyetin ilanı ile meclis açılarak halk temsilcileri yönetimde etkili olmuş ve haklar anayasa ile güvence altına alınmıştır. Yönetimsel değişikliğe
gidilmesine yol açan temel etken azınlıkların bağımsızlık girişimleri ve bunu bahane eden Avrupa’nın sürekli müdahalelerde bulunmasıdır. Genç Osmanlılar denilen Batı’da eğitim almış aydın kitle eğer yönetim şekli değişir, halk
yönetimde temsil edilirse isyanların sona ereceğini savunmuşlardır. Onların faaliyetleri sonucu 1878’de I. Meşrutiyet
ilan edilmiştir. Ancak kalıcı olmamıştır. Aynı beklentiler ile 1908 yılında İttihat ve Terakki Partisi Meşrutiyet’in ikinci
kez ilanını sağlamıştır. Fakat yapılan bu yönetim değişiklikleri devletin kötüye gidişini durduramamıştır.

SORULAR

B)

II
II. Meşrutiyet

ADIM- 01 | YENİ KONSEPT

A)

I
Islahat Fermanı

Tİ
R

Buna göre numaralandırılan gelişmeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bu bilgiye göre;
I. Meşrutiyet yönetimleri amacına ulaşmış ve azınlık isyanları sona ermiştir.

II. Avrupalı devletlerin isteği üzerine meşrutiyet yönetiminden monarşiye geçilmiştir.

III. Birinci ve ikinci Meşrutiyet’in ilanında amaçlar aynı olmasına rağmen ilan edilmesine yol açan siyasi gruplar

farklıdır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

C) I ve II

B) Yalnız III

D) II ve III
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3. Aydınlanma sürecinin yaşanmasında XV. yüzyıldan itibaren yaşanan Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform süreçleri etkili olmuştur XVI. yüzyıldan itibaren yaşanan bu süreç bireysel ve toplumsal olarak Batı’da aydınlanmanın
yaşandığı dönemdir. Bu çağ, “Akıl Çağı” olarak da isimlendirilir. Bu dönemde bilgi birikiminin artması, akıl ve bilimin
rehber alınması sonraki yüzyılda Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi gibi yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Batıda siyasi, ekonomik ve kültürel olarak büyük bir değişim yaşanırken Osmanlı Devleti’nde ise bu gelişmeler doğru değerlendirilemediği için sonuçlarından olumsuz yönde etkilenilmiştir. Osmanlı Devleti ekonomik
bağımsızlığının yanında toprak bütünlüğünü de kaybetmiştir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Tİ
R

Bu bilgiye göre;

EK

4. Avrupa kıtası 16. yüzyıldan başlayarak aydınlanma, akılcılık, insan hakları, milliyetçilik gibi yeni kavramların ortaya
çıkmasıyla kıta haritası ve uygarlık anlayışı büyük değişikliğe uğramıştır. Osmanlı Devleti bu gelişmelerin etkisinden kurtulamamıştır. Osmanlı’nın Avrupa kıtasındaki toprakları hızlı bir şekilde parçalanmıştır. Daha sonra bunu
Arapların yoğun yaşadığı Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası takip etmiştir. Özellikle Kuzey Afrika’da yaşanan toprak
kayıplarında sömürgecilik etkili olmuştur. Avrupalı devletler sömürgeci fikirlerini “uygarlıktan yoksun halklara uygarlık götürme” diye niteleyerek gerçek amaçlarını perdelemişlerdir.

I. Osmanlı Devleti Avrupa’da yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenmiş ve toprak bütünlüğü bozulmuştur.
II. Avrupalı devletler, Osmanlı topraklarını sömürgeci faaliyetlerinin dışında bırakmıştır.
III. Osmanlı Devleti’nin dağılmasında tek bir neden etkili olmamıştır.

N

hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

R
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SORULAR

A) Aydınlanma sürecinde ortaya çıkan gelişmeler tüm dünyada ki devletleri olumlu etkilemiştir.
B) Olaylar birbiri ile bağlantılı olarak gelişmiş diğer devletleri de etkilemiştir.
C) Osmanlı Devleti bu gelişmelerden hem siyasi hem de ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenmiştir.
D) Aydınlanma sürecinin temelleri XV. yüzyılda atılmıştır.

Ö

5. Tanzimat ve Islahat fermanları Osmanlı Devleti’nde ayrılıkçı isyanlara engel olmamıştır. Devletin içinde bulunduğu
bu durum batılı fikirlerin etkisi altında kalan aydınları yeni çözüm yolları aramaya itmiştir. Aydınlara göre yapılan ıslahatlarda başarısız olunmasının nedeni kişisel egemenlikten kaynaklanmaktaydı. Aydınlar padişahın varlığını kabul
etmekle birlikte padişahın halk adına denetlenmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Jön Türkler (Mithat Paşa, Ziya Paşa,
Namık Kemal gibi aydınlar) meşrutiyet yönetiminin dağılmayı önleyeceğini savunmuşlardır. Jön Türkler 1876 yılında
Meşrutiyet’in ilk kez ilan edilmesini sağlamışlardır. Anayasa ilan edilmiş ve Mebusan Meclisi açılmıştır. Böylece
padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.
Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tanzimat ve Islahat fermanları ile I. Meşrutiyet’in ilan edilme amaçları aynıdır.
B) Jön Türkler yönetim şeklinin değişmesi gerektiğini savunmuşlardır.
C) Meşrutiyet’in ilanı ile anayasal sürece geçilmiştir.
D) I. Meşrutiyet yönetimi ile padişahlık sistemi ortadan kalkmıştır.
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D) II ve III

OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE,
DEVLETİ KURTARMAYA YÖNELİK
ORTAYA ÇIKAN FİKİR AKIMLARI

ADIM

02



Fransız İhtilali ve getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar isyan ettiler.



Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınlar ve devlet adamları değişik fikir ve düşünce akımları geliştirdiler.

OSMANLICILIK

İSLAMCILIK (Ümmetçilik)

Toplumu bir arada tutan temel faktör dindir. Hangi
ulustan olursa olsun bütün Müslümanlar halifenin
etrafında birleşmelidir diyenlerin savunduğu fikir ve
düşünce akımıdır. En önemli temsilcilerinden biri
Sultan II. Abdülhamit Han’dır.

EK

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan tüm
milletlere dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin
aynı hakların verilmesi gerektiğini savunan fikir
akımıdır. Tanzimat ve Islahat fermanları ile I. Meşrutiyet bu fikir akımı çerçevesinde ilan edilmiştir. Farklı
milletlerin Osmanlı kimliği altında bir arada yaşayabilmesini düişünen bu fikir akımının en önemli temsilcileri Namık Kemal ve Ziya Paşa’dır.

Tİ
R

Bu akımlar;

TÜRKÇÜLÜK

Osmanlı Devleti’nin tek kurtuluş yolunu, Avrıupa
devletlerinin kültür, teknik, yönetim, toplumsal vb.
alanlarda örnek alınmasıyla gerçekleşebileceğini
savunanların oluşturduğu fikir akımıdır. En önemli
temsilcileri Abdullah Cevdet ve Tevfik Fikret’tir.

Bu akıma göre Türklerden oluşan bir devlet oluşturulmalı Türk kültürü korunarak yönetime Türkler
hâkim olmalıdır. Balkan Savaşları’ndan sonra bu fikir
akımı ön plana çıkmıştır. En önemli savunucuları
Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul’dul.

R

N

BATICILIK (Garpçılık)

Mustafa Kemal’i etkileyen fikir akımları “Türkçülük” ve “Batıcılık”tır. Özellikle Türkçülük akımı, Milli mücadelenin kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Ö



Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarının hepsinin ortak amacı devleti
yıkılmaktan kurtarmaktı fakat hiçbirisi başarılı olamamıştır. Sadece en son ortaya çıkan Türkçülük
fikir akımı Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını ve yeni Türk Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır.
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MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE İÇİNDE YAŞADIĞI
TOPLUMUN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI
Mustafa Kemal Doğduğunda Selanik
Selanik şehri zengin bir liman kentidir.



Birçok dinden ve milletten insanlar bir arada yaşadığı için kültürel zenginliğe sahip bir şehirdir. Bu sayede Mustafa Kemal
her çeşit milleti tanıma imkanı bulmuş ve farklı fikirlere saygılı olmayı öğrenmiştir.



Ticaret yolları üzerinde olduğu için haberlerin ve olayların kısa sürede ulaştığı bir şehirdir.



Özgür düşüncenin hakim olduğu eğitim ve kültür faaliyetlerinin geliştiği bir şehirdir. Selanik’te çeşitli dilde dergi, gazete
v.b. kültürel yayınlar çıkarılmaktadır. Ayrcıa Selanik Osmanlı aydınlarının yaşadığı bir şehirdir.



Bu sayede Mustafa Kemal, Balkanlarda yaşanan isyan hareketlerini, Balkan Türklerinin durumunu ve bağımsızlık mücadelelerini yakından görme imkanı bulmuştur. Ayrıca Anadolu’daki Türkler ile Balkan Türklerini karşılaştırma imkanı
bulmuştur.

Tİ
R



EK

Aile ortamı ve çevresi ile birlikte harpler, ayaklanmalar, göçler, isyan hareketleri ve Balkan
milletlerinin isyanlarıyla kanayan yaralar, Mustafa Kemal’in yetiştiği dönemde toplumda yaşanan
sorunlardır. Bu sorunlar Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Mustafa Kemal 1881 yılında Selânik’in Koca Kasım Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bulunan 3 katlı evde dünyaya gelmiştir.



Annesi Zübeyde Hanım ev hanımı, babası Ali Rıza Efendi ise önce memur iken, daha sonra kereste ticaretine başlamıştır.



Mustafa Kemal’in babası Rumeli’nin fethi sırasında Aydın - Söke’den, anne tarafı ise Konya’dan getirilerek Selânik’e
yerleştirilen Türk boylarına mensuptur.



1871’de Zübeyde Hanım ile evlenen Ali Rıza Efendi’nin bu evliliklerinden 6 çocukları olmuş, ancak Mustafa ve Makbule
dışındaki diğer 4 çocukları değişik hastalıklardan dolayı küçük yaşlarda ölmüşlerdir.

Ö

R

N



Selanik
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1

DY

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız.

Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü Selanik şehri çok uluslu bir yapıya sahipti.

Tİ
R

Selanik Balkanların en önemli şehirlerinden biriydi.

19. yy. da Osmanlı Devleti’ni içine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak amacıyla çeşitli fikir akımları ortaya çıkmıştır. Bu fikir akımlarından hiçbiri Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtaramamıştır.

Osmanlı topraklarında yaşayan bütün milletleri ayrım yapmaksızın bir araya getirmeyi amaçlayan fikir akımı İslamcılıktır.
Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle isyan etmeye başlamışdılar.

EK

Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı çok uluslu devletleri olumsuz yönde etkilemiştir.

Selanik şehrinin önemli bir limana sahip olması ve önemli ticaret yolları üzerinde olması ekonomik
yönden güçlü olmasını sağlamıştır.

N

2

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru kavramlarla dolduralım.
Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü Selanik şehri ..................................................’ın en gelişmiş şehirlerden biriydi.

R

1.
2.

Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan tüm milletleri ayrım yapmaksızın bir ayara getirerek devletin kurtulacağına inanan
aydınların oluşturduğu fikir akımı .................................................... tır.
............................................... akımı en son ortaya çıkan fikir akımıdır. Bu akım yeni Türk devletinin kurulmasını sağlamıştır.

Ö

3.
4.

.............................................. ve ............................................. akımı Mustafa Kemal’i etkileyen fikir akımlarıdır.

5.

................................................ akımı toplumu bir arada tutan temel faktörün din olduğunu vurgulamıştır.

6.

......................................... akımı devlet; ancak dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta durabilir fikrini savunmuştur.

7.

Avrupalı devletlerin kültür, yönetim, toplumsal ve teknik alanlarda örnek alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü
durumdan kurtulacağını düşenen aydınların oluşturduğu fikir akımına ................................................ denir.
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Buna göre Osmanlı Devleti ayrılıkçı isyanları engellemek için aşağıdaki fikir akımlarından hangisini
savunmuştur?
B) Batıcılık

C) Türkçülük

D) İnkılapçılık

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlıcılık ve İslamcılık fikri yaşanılan gelişmeler
sonucunda ortadan kalkmıştır.
B) En etkili fikir akımı Türkçülük olmuştur.
C) Bu fikir akımları ile devletin dağılmasını engellemek
amaçlanmıştır.
D) Farklı coğrafyalarda farklı fikir akımları savunulmuştur.

EK

A) Osmanlıcılık

4. 19. yüzyılda Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak
amacıyla devlet adamları ve dönemin aydınları Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük ve Turancılık
gibi fikir akımları ortaya atmıştır. Balkan uluslarını bir
arada tutmak isteyen Osmanlıcılık fikri I. Balkan Savaşı ile Balkan topraklarının kaybedilmesi sonucunda
önemini kaybetmiştir. II. Abdülhamit Han’ın savunduğu ve bir döneme damgasını vuran İslamcılık ise
I. Dünya Savaşı’nda Arap halkının isyanıyla önemini
kaybetmiştir. Turancılık fikri Kafkas Cephesi’nde alınan
yenilgi üzerine önemini kaybetmiştir. Mustafa Kemal’in
de savunduğu Türkçülük fikri ise Kurtuluş Savaşı’nda
etkili olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşını
oluşturmuştur.

Tİ
R

1. 1789 Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan “her millet
kendi devletini kuracak” fikri çok uluslu imparatorlukları etkilemiştir. Özellikle Osmanlı ülkesindeki Sırp
,Rum gibi azınlıklar devletten ayrılmak için balkanlarda isyan başlattılar. İlk isyan eden topluluk Sırplar
olmuştur. Bu isyanları engellemek için silahlı müdahalelerin yanında fikirler de ortaya atılmıştır. II. Mahmut
“Ben tebaamın Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede,
Museviyi havrada fark ederim. Aralarında başka bir
fark yoktur.” diyerek azınlıkların inançlarını özgürce
yaşayabildiklerini ve bunun bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulamıştır. Irk, din ve mezhep ayrımının
toplumu bölmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

2. Almanya, İngiltere’ye karşı, Osmanlı topraklarında
yaşayan Müslümanları padişahın halifelik gücünden
yararlanarak ayaklandırmak istemiştir.

N

Buna göre, Almanya aşağıdaki hangi fikir akımına
umut bağlamıştır?
B) İslamcılık

C) Türkçülük

D) Osmanlıcılık

Ö

R

A) Batıcılık

3. Ziya Gökalp, “Hatta ben olsaydım: Kürt, Arap, Çerkes;
ilk gayem olurdu Türk milliyeti.” diyerek aşağıdaki fikir akımlarından hangisini desteklemiştir?
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A) Osmanlıcılık

B) Batıcılık

C) Türkçülük

D) İslamcılık

5. Selanik şehrinde değişik milletlerin bir arada yaşaması, onun fikir hayatının gelişmesine önemli katkılar
sağlamış.
Selanik şehrinin bu özelliği Mustafa Kemal’i olumlu
yönde etkilemiştir diyen bir tarihçi aşağıdakilerden
hangisini buna örnek gösterebilir?
A) Farklı milletleri ve kültürlerini tanıma
B) Ticaretin nasıl işlediğini görme
C) Uluslararası ilişkileri takip etme
D) Sanatsal faaliyetlerini geliştirme

Adım - 02 | TEST - 01

Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

Bu bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in fikir
hayatının oluşmasında aşağıdaki şehirlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Selanik

B) Manastır

C) İstanbul

D) Amasya

EK

A) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
B) Milliyetçilik akımının yoğun olarak görülmesine
C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D) Mustafa Kemal’in kültür ve fikir hayatının zenginleşmesine

8. Mustafa Kemal, çocukluk ve gençlik yıllarını Osmanlı
Devleti’nin en buhranlı ve en çalkantılı dönemlerinde
yaşamıştır. Mustafa Kemal bu çağlarını Balkanlar’da
ve ülkenin çeşitli yerlerinde geçirmiş, yıkılmakta olan
devletin çöküş sebeplerini ve kurtarılma yollarını düşünme fırsatı bulmuştur. Farklı kişilerden, olaylardan
ve şehirlerden etkilenmiştir.

Tİ
R

6. Mustafa Kemal’in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği
şehir olan Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp,
Yahudi ve Ermeni gibi milletler birlikte yaşamaktaydı.
5. yüzyıl boyunca Osmanlı egemenliğindeki Selanik
çok uluslu bir kentti. Az sayıda Avrupalılar da bulunmaktaydı: İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Maltalılar
gibi. Bu şehirde kültürel zenginlik ve hoşgörü anlayışı
hakimdi. Müslümanların hayatında dervişlerin yaşadığı
tekkelerin işlevi de büyük öneme sahipti. Çeşitli tavsiyeler almak veya dertlerine çare bulmak için hem
zenginler hem fakirler dervişlere koşardı.

9. Osmanlıcılık: Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan,
değişik din ve dilden halkları Osmanlı bilinciyle bir ortak noktada toplayarak birleştirmeye yönelmiş olan
fikir akımıdır.
İslamcılık: Devletin kurtarılmasının İslamla gerçekleşeceğini savunan fikir akımıdır. Bu akıma göre bütün
Müslümanlar ümmetçilik düşüncesiyle halifenin emri
altında toplanmalıdır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı isyan hareketlerinin
kısa sürede yaygınlaşmasının nedenlerinden biri
değildir?

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki çıkarımlardan
hangisine ulaşılamaz?

Ö

R

N

7. “Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı
Devleti; siyasi, sosyal ve ekonomik alanda sıkıntılı bir
dönemden geçiyordu. Yüz yıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyetini korumakta ve bu topraklar
üzerinde yaşayan toplulukları bir arada tutmakta zorlanıyordu. Fransız İhtilali sonrası dünyaya yayılan
milliyetçilik, özgürlük, eşitlik kavramları çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de Balkan topraklarından başlayarak
etkilemeye başladı. Milliyetçilik düşüncesi ve bazı Avrupalı devletlerin kışkırtması Balkan topluluklarının 19.
yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı
isyan etmesine neden oldu.”

A) Balkanlarda çeşitli milletlerin yaşıyor olması
B) Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik alada eski gücünden uzak olması
C) Osmanlı Devleti yöneticilerinin baskıcı tutumu
D) Avrupalı devletlerin ayrılıkçı fikirleri desteklemesi
ve kışkırtması

Türkçülük: Kurtuluş Savaşı döneminde etkili olmuştur.
Türk milletinden oluşan yeni bir Türk devleti kurmayı
hedefleyen fikir akımıdır.
Batıcılık: Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine girmesini, batı bilim ve tekniğinden uzak kalma nedenlerine
bağlayan bu fikir akımı, çöküşü önlemeye yönelik olarak da batı bilim ve tekniğine yönelmeyi önermiştir.

A) Osmanlı Devleti kötü gidişatı durdurmak için bazı
çözüm yolları aramıştır.
B) Devleti kurtarmaya yönelik fikir akımlarından çözüm
bulunamayınca manda ve himaye benimsenmiştir.
C) Bazı aydınlar, Batı’nın bilim ve tekniğini örnek almayı önermiştir.
D) İslam dünyası ve Müslümanları bir araya getirmeyi
düşünenler de olmuştur.
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1.

Tİ
R

Yukarıda verilen ifadesine bakılarak Sultan II. Abdülhamit Han’ın Osmanlı Devleti’ni ayakta tutmak için aşağıdaki
fikir akımlarından hangisini savunduğu söylenebilir?
B) Batıcılık

C) Osmanlıcılık

D) Türkçülük

EK

A) Ümmmetçilik

2. Avrupa devletlerinin ve özellikle de Rusya’nın kışkırtmaları sonucu aralarındaki sorunları halleden dört Balkan
devletinin (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ) bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne karşı saldırması ile
başlayan savaş I. Balkan Savaşı’dır. 8 Ekim 1912 - 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında meydana gelen bu savaşta, Osmanlı Devleti Midye – Enez hattının batısında kalan tüm topraklarını kaybetmiştir. Arnavutluk’un da bağımsızlığını
kazandığı bu savaş sonucunda Balkanlardan Osmanlı Devletine yoğun bir göç hareketi yaşanmıştır.
Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki fikir akımlarından hangisi önemini kaybetmiştir?

3.

B) Osmanlıcılık

N

A) Batıcılık

C) Milliyetçilik

D) Türkçülük

CEMAAT

NÜFUS

HANE SAYISI

Yahudi

%39,20

2316

Müslüman

%34,38

2034

Hristiyan

%22,68

1342

Müstemen

%2,45

145

Kıptiyan

%1,31

78

%100

5915

R
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SORULAR

Biz can çekişen bir millet değiliz. Yatağından
taşan bir nehre benziyoruz. Bizi zinde
tutabilecek yegane kuvvet İslamiyet’tir.

Ö

Toplam

Tabloda 1845 nüfus sayımlarına göre Selanik şehri verilmiştir. Mustafa Kemal 1881 yılında bu şehirde dünyaya gelmiştir. Selanik şehrinin bu nüfus yapısı Mustafa Kemal’in çocukluk yaşamı üzerinde etkili olmuştur.
Bu bilgiye göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönden etkilemiştir?
A) Bu kentin ekonomik açıdan İstanbul’dan sonra ülkenin en gelişmiş şehri olması
B) Akıl ve bilime dayalı düşünce yapısının oluşması
C) Kültürel çeşitlilik sayesinde farkı kültür ve gelenekleri yakından tanıma imkanı bulması
D) Batıdaki gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulması
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Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü ve 20 yıl boyunca içinde yaşadığı Selanik şehri XIX. yüzyılda Devleti’nin önemli
ticaret merkezi ve limanlarından biri ve Makedonya’nın verimli topraklarından elde edilen ürünlerin dünyaya ulaştırıldığı bir liman kentidir. Makedonya ekonomisini yönlendirmek üzere ithalat, ihracat, sevkiyat, yükleme, boşaltma
ve çeşitli perakendeciler, temsilciler ve aracılar Selanik’te iş kurdular. 1889 yılında demir yolu sayesinde Sırbistan
üzerinden Viyana’ya, Bulgaristan üzerinden de başkent İstanbul’a bağlanmıştır. Batılı yayınların şehre ulaşması
kolaylaşmıştır. Kısa zamanda dönemin aydınlarının toplandığı ve fikirsel tartışmaların yapıldığı önemli merkez olmuştur. Bunun yanında çeşitli din ve milletten insanlar bir arada yaşamıştır. Bu topluluklar kendi dinlerinde tapınma
ve kendi dillerinde eğitim – öğretim hakkından fazlasıyla yararlanmışlardır.
Bu bilgiye göre Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

N

A) Liman kenti olması ekonomik yönden gelişmesini sağlamıştır.
B) Mustafa Kemal çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nin önemli bir idari ve askeri kentidir.
D) Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

R

5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti bölünmeye, parçalanmaya başlamıştı. Bunu önlemek ve ülkenin bütünlüğünü korumak
için birtakım fikir akımları ortaya çıkmıştı. Bütün milletleri dil, din, ırk ve mezhep ayırmaksızın herkesi kanun önünde
eşit görmeyi amaçlayan Osmanlıcılık; Müslümanları bir arada tutmayı hedefleyen İslamcılık; devletin kurtuluşunun
milli değerlere bağlı kalmak olduğunu ve bu değerleri korumak olduğunu belirten Türkçülük ve kurtuluşunun ancak
Batının biliminden ve teknolojisinden faydalanarak olacağını savunan Batıcılık gibi.

Ö

Bu bilgiye göre fikir akımları ile ilgili;

SORULAR
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EK

Tİ
R

4.

I. Türkçülük fikri milliyetçilik çizgisinde ortaya çıkan bir akımdır.

II. Osmanlıcılık akımında din ve millet birliği ilkesi benimsenmiştir.

III. İslamcılık fikrinde halifenin sancağında birleşme amaçlanmıştır.

IV. Türkçülük, Osmanlıcılık akımının tamamlayıcısıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) I ve III

D) II ve IV
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6. Klasik Osmanlı yönetimi büyük bir hoşgörü ile Müslüman olmayan topluluklara kendi dinlerinde ibadet ve eğitim-öğretim hakkı tanımıştır. Özellikle Yahudi topluluğu kurdukları örgüt eliyle yönetilen pek çok okul açmışlardır. Yabancı
devletler de kapitülasyon denilen ayrıcalıklardan yararlanarak kendilerine bağlı okullar açmışlardır. Mustafa Kemal
de Fransızcasını ilerletmek için bir süre Frerler okulunun özel kurslarına devam etmiştir. Bunların dışında Osmanlı
Devleti 19. yüzyılda medreseler dışında batılı eğitim veren Rüştiye ve İdadi gibi sivil ve askeri okullar da açmıştır.
Bu okulların açıldığı kentler ticaret merkezi olmanın yanında bir eğitim öğretim kenti niteliği de kazanmıştır. Mustafa
Kemal’in doğup büyüdüğü Selânik de bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Tİ
R

EK

7. Mustafa Kemal, 1911 Trablusgarp Savaşı’nda İtalya’ya karşı mücadeleye katılmak için bölgeye intikal etti. Önce
yörenin eşrafıyla toplantılar düzenledi. Burada; direnişe katılanların düzensiz ve adeta silahsız olduklarını gördü.
O bölgenin en nüfuzlu insanlarından biri olan Şeyh Mebri ile görüşmesinde ona “din kardeşim” diye seslenerek
güvenini kazandı. Yaptığı konuşmalarda insanların dinî ve millî duygularını galeyana getirerek son İtalyan askerî
kovulana kadar savaşmaya yemin ettirdi. Başta Şeyh Mebri olmak üzere bir çok kabile reisi, Mustafa Kemal’in emrinde olduklarını bildirdiler.
Bu bilgiye göre Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı’nda halkı örgütlerken hangi fikir akımını kullanmıştır?
B) Türkçülük

C) Osmanlıcılık

D) Milliyetçilik

N

A) İslamcılık

8. XIX. yüzyılda Avrupa’daki yeni siyasal ve ekonomik atılımlar Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiş, gelişmeyi
engellemiş ve çözülmeyi hızlandırmıştı. Devrim olarak nitelendirilen bu atılımlardan ilki, toplum ve devlet anlayışını
kökten değiştiren, ulus ve ulusçuluk, ulusal devlet kavramlarını ön plana çıkaran Fransız Devrimi idi. Osmanlı sınırları içerisinde de yaygınlaşan Fransız devrim ilkeleri, kimi Avrupa devletlerinin de desteği ile Balkanlardan Arap
Yarımadası’na dek hemen her bölgede Türk olmayan halkların kendi bağımsız devletlerini kurmaya yönelik ayaklanmalarını hızlandırmıştı.

R
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SORULAR

A) Osmanlı Devleti’nde eğitim öğretim ve dinsel inanışları yaşama konusunda engin bir hoşgörü anlayışı hâkimdir.
B) Mustafa Kemal ülkede açılan yabancı okullardan birisinde yabancı dilini geliştirmek amaçlı yararlanmıştır.
C) Osmanlı yönetiminin batılı tarzda açtığı okullar sadece askeri nitelikli değildir.
D) Mustafa Kemal’in büyüdüğü Selanik ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş bir şehir değildir.

Ö

Osmanlı Devleti bu duruma engel olmak için fikir akımlarından;
I. Milliyetçilik

II. Osmanlıcılık

III. Panislamist (Ümmetçilik)

IV. Panslavist

hangilerini savunmuştur?
A) I ve II
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B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM HAYATI


ADIM

03

Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü yıllarda Osmanlı Devleti’nde eğitim veren çeşitli okullar vardı.

1. MAHALLE MEKTEBİ (İlkokul - 1886)

2. ŞEMSİ EFENDİ MEKTEBİ (İlkokul - 1886)

Kısa süreliğine gittiği Mahalle Mektebi’nden modern
eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na geçti. Bu okulda
modern araç gereçler ile dersler yapılıyordu. Mustafa
Kemal ilkokulu burada bitirdi.

Ö

R

N

EK

Mustafa Kemal’in hangi okula gideceği annesi ve
babası arasında görüş ayrılığına neden olmuştur. Mustafa Kemal’in eğitim hayatı geleneksel eğitim veren
Mahalle Mektebi’nde başladı.

Tİ
R

Mustafa Kemal’in Gittiği Okullar

3. SELANİK MÜLKİYE RÜŞTİYESİ (Ortaokul - 1893)

Şemsi Efendi İlkokulu’ndan sonra, Selanik Mülkiye
Rüştiyesi’ne kaydoldu. Bu okul memur yetiştiren bir
okuldu. Mustafa Kemal asker olma idealinden dolayı
gizlice askeri okul sınavlarına girerek başarılı oldu.
Buradan Selanik Askeri Rüştiyesi’ne geçiş yaptı.

4. SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ (Ortaokul - 1893)
Askerlik hayatına ilk adımı atan Mustafa’ya buradaki
matematik öğretmeni Mustafa Bey “Kemal” adını verdi.
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Manastır Askeri İdadisi’nde lise eğitimi alan Mustafa
Kemal çeşitli olaylardan ve kişilerden etkilenerek fikir
hayatının gelişmesine katkı sağladı. Burada;
Arkadaşı Ömer Naci’den edebiyat ve şiir sevgisini
kazanmıştır.



Dönemin milliyetçi düşünürlerinden Namık Kemal
ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleriyle tanışmıştır.



Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’den etkilenerek tarihe ilgi duymuş milliyetçilik yönü güçlenmiş,
Fransız düşünürlerin kitaplarını okumaya başlanmıştır. Montesquieu (Monteskiyo), Jean Jacques
Rousseau (Jan Jak Russo) ve Voltaire (Volter) gibi
Fransız düşünürlerden etkilenmiştir.



1897 yılında çıkan Osmanlı - Yunan Savaşı Mustafa
Kemal’i etkileyen en önemli olaylardan biri olmuştur. Bu savaşta Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanmış olmasına rağmen masa başındaki görüşmelerin başarısız olması onu çok etkilemiştir.

N

Harp Akademisi’ndeki eğitimi ile vatan, millet ve Türklük fikirleri gelişmiş Batı’dan gelen gazeteleri
okuyarak çağdaşlaşma düşünceleri
gelişmiştir.

R



Bu fikirlerini arkadaşlarına anlatmak
amacıyla konferanslar
vermiş arkadaşlarıyla
gazete çıkarmıştır. Bu
durum Mustafa
Kemal’in liderlik
özelliklerinin gelişmesinde etkili
olmuştur.

Ö
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6. HARP OKULU (Üniversite -1899)

İstanbul’da Harp Okulu’nda okurken Fransızcasını
ilerletmeye çalışmış, yabancı dergiler getirterek
Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti hakkındaki
düşüncelerini öğrenmeye çalışmıştır.

EK



Tİ
R

5. MANASTIR ASKERİ İDADİSİ (Lise - 1896)

A
H
7.

RP

AKADEMİSİ (1902)

MUSTAFA KEMAL’İ ETKİLEYEN KİŞİLER VE OLAYLAR


Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında; doğup büyüdüğü şehir, okuduğu kitaplar, öğretmenleri, Türk ve Avrupalı
düşünürler, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde karşılaştığı sorunlar ve Anadolu’nun işgale uğraması gibi olaylar etkili
olmuştur.



Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin yayılması çok uluslu devletlerin yıkılmasına neden olmuş ve bu
yüzden Mustafa Kemal milli bir devlet kurma düşüncesini benimsemiştir. Yeni Türk devletini de bu düşünce doğrultusunda kurmuştur.
Fransız İhtilali’nin getirdiği adalet - eşitlik - özgürlük - insan hakları ve demokrasi kavramları Mustafa Kemal’in demokratik

Tİ
R



bir Türk Devleti’nin kurulmasına öncülük etmesinde etkili olmuştur.


Osmanlı Devleti’nin Sanayi İnkılabı’nı yapamaması 18. ve 19. yüzyıl ıslahatlarıyla istenilen hedeflere ulaşılamaması, Mustafa Kemal’in yapacağı inkılaplar için yeni fikirlerin oluşmasında etkili olmuştur.



Ziya Gökalp, Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul gibi Türk düşünürlerinin kitaplarını okumuş onların
fikirlerinden etkilenmiştir. Bu fikirler Osmanlı Devleti’nin son durumu ve geleceği konusunda düşüncelerinin oluşmasında
etkili olmuştur.



Jan Jak Rousseau (J. J. Russo), Voltaire (Volter) ve Montesquieu (Monteskiyu) gibi Avrupalı düşünürlerin fikirlerinden
etkilenerek Avrupa’daki gelişmeleri takip etmiştir. Böylece özgürlük, eşitlik, demokrasi ve insan hakları gibi fikirleri gelişmiştir.

EK

1

DY

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız.

N

Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin gelişmesinde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu olumsuz durumlar da etkili
olmuştur.
Selanik Askeri Rüştiyesi’ndeki matematik öğretmeni Mustafa Bey, ona “Kemal” adını vermiştir.

R

Mustafa Kemal’in fikir hayatının temelleri İstanbul Harp Okulu’nda atılmıştır.

Mustafa Kemal’i etkileyen en önemli olaylardan birisi Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımıdır.

Ö

Mustafa Kemal; Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret gibi Türk yazarlardan etkilenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin 18. ve 19. yy da yaptığı ıslahatların başarılı olması, Mustafa Kemal’in o dönemleri örnek almasını
sağlamıştır.
Milliyetçilik akımının etkisiyle çok uluslu devletlerin yıkılacağını gören Mustafa Kemal milli bir devlet
kurma düşüncesini kazanmıştır.

Manastır Askeri İdadi’de tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’den etkilenerek tarihe ilgi duymuş milliyetçilik yönü güçlenmiştir.
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MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI
Mustafa Kemal Şam’da



Mustafa Kemal’in ilk görev yaptığı şehir Şam’dır.
1905 – 1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu’nun emrinde görev yapan Mustafa Kemal, ülkenin içinde bulunduğu durumu
her yönüyle burada görme imkânı bulmuştur.
1906 yılının Ekim ayında bazı arkadaşları ile gizli olarak “Vatan ve Hürriyet” adında bir cemiyet kurmuşlardır. Bu cemiyeti
kurması vatansever olduğunu gösterir.

Mustafa Kemal Selanik’te



Tİ
R




Mustafa Kemal 1907 yılında Şam’dan Manastır’daki 3. orduya bağlı Selanik’e görevlendirilmiştir. Burada kısa süreliğine
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuştur.
Mustafa Kemal’in dönemin en güçlü partisi olan İttihat ve Terakki Partisi’nden ayrılma sebebi ise ordu ve siyasetin birbirinden ayrı tutulması gerekliliğine olan inancıdır.

31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal (13 Nisan 1909)

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan kişilerin çıkardığı bir isyandır.



İttihat ve Terakki Partisi’nin Selanik’te hazırladığı “Hareket Ordusu” İstanbul’a gelerek bu isyanı bastırmıştır.



Hareket Ordusu’nun komutanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı ise Mustafa Kemal’dir. Bu orduya Hareket Ordusu
ismini de Mustafa Kemal vermiştir.



Bu isyanın bastırılmasından sonra Sultan II. Abdulhamit Han tahttan indirilmiş yerine 5. Mehmet Reşat Han padişah
olmuştur. Bu olaydan sonra İttihat ve Terakki Partisi ülke yönteminde etkinliği artırmış dolayısıyla padişahın yönetimdeki
etkinliği azalmıştır.

EK



N

II. Abduhamit Han’ın tahttan indirilmesinden sonra yönetimi ele geçiren İttihat ve Terakki yönetimi
ülke yönetiminde başarısız politikalar izlemiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin kısa sürede
yıkılmasına neden olmuştur.

Trablusgarp Savaşı ve Mustafa Kemal (1911 - 1912)
Nedenleri;

Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın ham madde ve pazar arayışı

R

1.

Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri yönden güçsüz durumda olması

3.

Trablusgarp’ın coğrafi olarak İtalya’ya yakınlığı ve zengin yer altı kaynaklarına sahip olması



İtalya’nın saldırısıyla başlayan savaşta Osmanlı Devleti Trablusgarp’a güçlü bir donanması olmadığı için denizden,
Mısır’da da İngiltere’nin işgali devam ettiği için karadan yardım gönderememiştir. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi
subaylar Trablusgarp’a giderek yerel halkı İtalyanlara karşı örgütlemişlerdir. Bu sırada Balkan Devletleri ile savaş başlayınca Osmanlı Devleti 1912 yılında imzaladığı Uşi Antlaşması ile Trablusgarp’ı İtalyanlara bırakmıştır. 12 Ada’yı ise Yunanistan tehlikesine karşı geçici olarak İtalya’ya bırakmıştır.

Ö

2.
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Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır.

Balkan Savaşları (1912 - 1913)
Birinci Balkan Savaşı
Nedenleri
Fransız İhtilâli’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının olumsuz etkisi

2.

Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarının içinde yaşayan azınlıkları isyana teşvik etmeleri

3.

Rusya’nın Osmanlı’ya ait Balkan topraklarını ele geçirmek istemesi gibi nedenlerle savaş başlamıştır.



Osmanlı Devleti’ne, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan savaş açmıştır. Osmanlı Devleti dört cephede de başarısız olmuştur. Savaş sonucunda imzalanan Londra Antlaşması ile Osmanlı Devleti Balkan ve Trakya topraklarını, Edirne
ve Kırklareli dahil kaybetmiştir. Midye - Enez hattı sınır kabul edilmiştir.

Tİ
R

1.

İkinci Balkan Savaşı


1. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan’ın fazla toprak alması diğer Balkan Devletleri’nin Bulgaristan’a savaş açmasına
neden olmuştur. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya, Bulgaristan’a savaş açmıştır. Bu kargaşadan yararlanmak
isteyen Osmanlı Devleti Bulgaristan’a savaş açarak I. Balkan Savaşı’nda kaybettiği Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.
Savaş sonucunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında İstanbul, Yunanistan ile de Atina antlaşmaları imzalanmıştır.

I. Balkan Savaşı’na katılmayıp, II. Balkan Savaşı’na katılan devlet Romanya’dır.
I. Balkan Savaşı’ndan sonra Arnavutluk Osmanlı’dan ayrılan son Balkan Devleti olmuştur.
M. Kemal II. Balkan Savaşı’nda Bolayır ve Gelibolu’da (Çanakkale) görev yapmıştır.

Ö

R

N





EK

Balkan Devletleri’nin birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmelerinde Rusya’nın kışkırtmaları ve Balkanları ele geçirmek amacıyla izlediği “panslavizm” politikası etkili olmuştur.

Balkan Savaşları Öncesi Osmanlı Devleti

Balkan Savaşları Sonrası Osmanlı Devleti
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Sofya’da Mustafa Kemal
Mustafa Kemal, Balkan Savaşları’ndan sonra 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliği (askeri elçilik) görevine atandı. Bu görevi
esnasında yarbaylık rütbesine terfi etti. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915 tarihinde sona erdi. Bu görevi sırasında Mustafa
Kemal Bulgaristan Meclisi’ni incelemiş parlementer yönetimi yakından tanımıştır. Ayrıca Bulgaristan’da yaşayan Türklerin
sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir.

Tanımlar

Ateşemiliter: Askerî elçi olarak yabancı bir ülkede görev yapan istihbarat bilgilerini başkente ulaştıran görevlidir.

2

Tİ
R



Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız.

DY
EK

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Şam 5. Ordu’dur.

Mustafa Kemal 31 Mart Olayı’nı bastırmak amacıyla kurulan Hareket Ordusu’nun kurmay başkanıydı ve bu orduya
ismini de o vermiştir.
Mustafa Kemal 31 Mart Olayı’nı bastırmak amacıyla faaliyetlerde bulunması onun inkılapçı bir kişilik özelliğine
sahip olduğunu göstermektedir.
Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’na bazı subaylarla beraber katılmıştır.

N

Mustafa Kemal birçok cephede görev yapmıştır. Bu cephelerde bulunması onun kişilik özelliklerinin gelişmesine
katkı sağlamıştır.
Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda bulunduğu bir cephedir.

R

Mustafa Kemal Sofya ateşemiliterliği görevinde iken Bulgaristan meclisindeki parlementer yönetimi yakından
tanımıştır.
31 Mart Olayı Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmak amacıyla çıkartılan bir isyandır.

Ö

Trablusgarp, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır.
Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal’in yer aldığı ilk savaştır.

I. Balkan Savaşı’nda Balkan devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.
I. Balkan Savaşı Mondros Ateşkes Antlaşması’yla sona ermiştir.
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3
Trablusgarp X 2

İttihat ve Terakki

Şam 5. Ordu

31 Mart

Londra

Yunanistan

Romanya

gönüllü

Sofya

Tİ
R

Bulgaristan

Vatan ve hürriyet

Midye - Enez

Yukarıdaki kavramları aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara doğru şekilde yerleştiriniz.

Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı’na bir
grup subayla beraber .........................................
olarak gitmiştir.

EK

Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam 5.
Ordu’da ...............................................................
Cemiyeti’ni kurmuştur.

I. Balkan Savaşı’nda yenilen Osmanlı
Devleti’nin batıdaki sınırları .....................................
............................ hattının doğusu olmuştur.

Mustafa Kemal sömürgeciliğe karşı ilk

N

askeri başarısı .......................................... Savaştır.

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri
.........................................’dur.

Mustafa Kemal’in .........................................’da
bulunduğu sırada yaptığı askeri ateşemiliterlik görevi onun diplomatik tecrübesini
arttırmıştır.

I. Balkan Savaşı ......................................... antlaşması’yla sona ermiştir.

I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Karadağ - Sırbistan - ......................................... ve
......................................... ile savaşmıştır.

II. Balkan Savaşı’na I. Balkan Savaşı’na
katılmayan .........................................’da katılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da
kaybettiği son toprak parçası
................................................................’tır.

31 Mart olayından sonra Osmanlı yönetiminde ..............................................................................
partisi etkili olmaya başlamıştır.

Ö

R

Türk tarihinde rejimi değiştirmeye yönelik
çıkan ilk isyan ......................................... Olayıdır.
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Adım - 03 | TEST - 01

Paragrafta anlatılan bu durum Mustafa Kemal’in
hangi kişilik özelliğine sahip olduğunu göstermektedir?
A) Vatansever

B) İnkılapçı

C) Sanatsever

D) Kararlı

Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı ilk başarısıdır?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Kafkas Cephesi

Verilen bilgilerden yola çıkarak; aşağıdakilerden
hangisi İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Balkan birliğini sağlamak istemesi
B) Sömürge elde etmek istemesi
C) Akdeniz’deki etkinliğini artırmak istemesi
D) Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak istemesi

5. n Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi

s İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasına neden
olan gelişmeler
l Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar
arayışı

EK

2. Mustafa Kemal hayatı boyunca birçok cephede bulunmuştur.

4. İtalya, siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik
yarışına geç katılmıştı. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak Kuzey Afrika’da yer
alan Trablusgarp’ı işgal etti.

Tİ
R

1. Selânik Mülkiye Rüştiyesi’nde okurken asker olmak
amacıyla gizlice Selânik Askerî Rüştiyesi’nin sınavlarına giren Mustafa, annesinin tüm itirazlarına rağmen
Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ni bırakarak Selanik Askerî
Rüştiyesi’ne kayıt yaptırmıştır.

H Osmanlı’nın içinde bulunduğu durum

Yukarıda hangi işaretle belirtilmiş olan madde
Mustafa Kemal’i etkileyen olaylar arasında gösterilemez?

R

N

A) s

Ö

3. Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü yıllarda Osmanlı
Devleti’nde maarif vekaletine bağlı medreseler ile son
dönemde Avrupa tarzı eğitim veren okullar, azınlıkların açtığı ve onlara bağlı okullar ve yabancı devletlerin
(İngiltere, Fransa, Amerika) açtığı okullar eğitim vermekteydi.
Paragraftaki bilgilere göre ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı eğitim sistemi gelişmiştir.
B) Aynı duygu ve düşünceye sahip öğrenciler yetiştirilmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğretim çeşitliliği vardı.
D) Dönemin en kaliteli okulları medreselerdir.
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B) l

C) n

D) H

6. Mustafa Kemal’in 1896 – 1899 yılları arasında Askerî İdadi’de okuduğu şehir olan Manastır, aralarında
çekişmeler olan çeşitli din ve milletlerden insanları
barındırıyordu. Şehirde çok sayıda konsolosluk bulunuyordu. Şehrin ekonomisinin temelinde ise ticari
faaliyetler vardı.
Buna göre, Manastır şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ticaret faaliyetlerinin yapıldığı bir şehirdir.
B) Doğu kültürünün yoğun olarak yaşandığı bir şehirdir.
C) Farklı dinî inanışlara sahip insanlar bir arada yaşamaktadırlar.
D) Farklı milletten insanların bir arada yaşadığı bir şehirdir.

Adım - 03 | TEST - 01

Buna göre I. Balkan savaşının çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Bu durum Mustafa Kemal’in daha çok hangi yönden
kendini yetiştirmesi gerektiğini ortaya koymuştur?
A) Tarih

B) Diplomasi

C) Hukuk

D) Felsefe

R

N

EK

A) Osmanlı’nın Balkan topraklarını ele geçirip Osmanlıyı bölgeden çıkarmak
B) Avrupalı devletlerin özellikle Rusya’nın savaşa katılması
C) Karadağ’ın savaş ilan etmesi
D) Arnavutlukta ayrılıkçı isyanların çıkması

9. 1897’de Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yaşanan savaş Mustafa Kemal üzerinde çok etkili oldu.
Askerî lisede okuyan Mustafa Kemal, savaşa katılmak
istedi. Savaşı kazanan Osmanlı Devleti’nin antlaşma
masasında kaybetmesi, onu olumsuz etkiledi. Devletler arası ilişkilerin önemini fark eden Mustafa Kemal
bu konuda kendini geliştirdi.

Tİ
R

7. Osmanlı Devleti’nin iç ve dış olaylar ile meşgul olduğu bir sırada Rusya, Balkan devletlerinin bir birlik
içinde bulunmalarını engelleyen Makedonya’nın paylaşılması konusunu ele aldı. Rusya’nın kışkırtmaları
sonunda Osmanlı Devleti’ne ait toprakların taksimi
esası üzerinde 13 Mart 1912’de Bulgaristan-Yunanistan, Ağustos 1912’de Karadağ-Bulgaristan ve 6 Ekim
1912’de de Karadağ-Sırbistan arasında ittifak antlaşmaları yapıldı. Bu sırada devlet en buhranlı günlerini
yaşıyordu. Arnavut isyancılar Karadağ’a sığınmış ve
Balkanlar fokur fokur kaynamaktaydı. 1912’de Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ hükümetleri
Osmanlı’ya ortak bir nota vererek Türk hükümetinden
üç gün içinde Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve
Girit’e muhtariyet verilmesini istediler. 8 Ekim 1912’de
Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etmesiyle
I. Balkan Savaşı başladı.

8. Mustafa Kemal, Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra 5
Şubat 1905’te stajını yapmak üzere ilk görev yeri olan
Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edildi.

Ö

Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca aşağıdaki
görevlerden hangisini üstlenmemiştir?
A) 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanlığı’nı yapmıştır.
B) Trablusgarp Savaşı’nda Derne Komutanlığı yapmıştır.
C) II. Balkan Savaşı’nda Bolayır ve Gelibolu’da görev
yapmıştır.
D) İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’ya karşı mücadele etmiştir.

10. Mustafa Kemal, Harp Akademisi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olan Şam’a kurmay
yüzbaşı olarak atandı. Ancak bu bölgede Hristiyan,
Müslüman ve Dürziler arasında çatışmalar yaşanıyordu. Bu durum Mustafa Kemal’in devlet idaresi,
ordunun eğitimi ve yönetimi gibi konularda bilgi sahibi
olmasını sağladı. Ayrıca Arapların kendi ulus devletlerini kurmak için yaptıkları hazırlıklara da burada şahit
oldu.
Yukarıda verilenlerden yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Şam’da yaşanan isyanlar, Osmanlı Devleti tarafından bastırılmıştır.
B) Mustafa Kemal, Şam’da askerlik vazifesine başlamıştır.
C) Araplar, milliyetçilik akımının etkisiyle kendi devletlerini kurmaya çalışmışlardır.
D) Şam’da geçirdiği günler, Mustafa Kemal’in farklı
tecrübeler edinmesini sağlamıştır.
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1. Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluştuğu, düşünce sisteminin oturduğu ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği, onun
hayatındaki dört önemli şehir mevcuttur.
• Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki en gelişmiş şehriydi. Çok uluslu yapısı nedeniyle büyük devletlerin yayılması ve

nüfuzları etkili olmuş; aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı’ya karşı ayaklanmalarına da merkezlik yapmıştır.
• Okuduğu kitaplar ve tanık olduğu olaylar vatan ve millet sevgisi, milliyetçilik ve özgürlük gibi düşüncelerinin

Tİ
R

gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Hayatının ileri ki dönemlerinde kader birliği yapacağı arkadaşları ile bu
şehirlerde tanışmıştır.
• Bulgar parlamentosunun toplantılarını takip edip , yabancı diplomatlarla görüşme imkanı elde etmiştir.
• Avrupa elçiliklerinin yoğun olduğu bir semtti. Hemen her gün tiyatro, konser, davet, balo gibi sosyal faaliyetler
düzenlenmiştir. Bu dönemde Avrupa’da olan her şey Beyoğlu’na yansımıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu dört şehirden biri değildir?
B) Manastır

D) Şam

Ö

R

N

2.
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C) Sofya

EK

SORULAR

A) Selanik

Balkan Savaşları Öncesi Osmanlı Devleti

Balkan Savaşları Sonrası Osmanlı Devleti

Balkan Savaşları öncesi ve sonrası verilen haritalardan yola çıkarak;
I. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları sonrasında toprak kaybettiğine

II. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın savaş sonrası toprak kazandığına

III. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının Balkan Savaşları öncesinde ve sonrasına daha geniş olduğuna

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II ve III
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B) II ve III

C) I ve II

D) I ve III

3. Mustafa Kemal, 1905’de Şam’da ki 5. Ordu’ya atanmıştır. 13 Ekim 1907’de merkezi Manastır’da bulunan 3’üncü Ordu
Karargâhı’na ataması yapılan Mustafa Kemal daha sonra Selanik’te bulunan 38’inci Piyade Alayı’nda görev yapmıştır. Eylül 1911’de İstanbul’daki Genelkurmay 1’inci Şubeye ataması yapılmıştır. 1911’de İtalya’nın güçlü bir donanma
ile Trablusgarp kıyılarına askerî çıkarma yapması üzerine Trablusgarp Savaşı başlamıştır. Mustafa Kemal, Tobruk
bölgesindeki yerel kuvvetlerin İtalyanlara baskın şeklinde düzenledikleri taarruzlarda görev almıştır. Buradaki görevinden dolayı binbaşı rütbesine yükselmiştir.
Verilen bilgide Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

Buna göre;

EK

I. Farklı siyasal fikirleri savunduğu ve bu fikirlerin bir daha değişmediğine
II. Yerli ve yabancı aydınların fikir ve eserlerinden etkilendiğine

III. Fikirsel hayatına en büyük katkıyı aldığı görevlerin sağladığına,

Maddelerinden hangileri Mustafa Kemal’in fikir ve kişilik özellikleri ile ilgili doğru bir bilgidir?
B) Yalnız II

C) I ve II

R

N

A) Yalnız I

D) II ve III

Ö

5. XIX. yüzyılda milliyetçilik fikrinin Osmanlı Devleti içerisinde en belirgin olduğu Rumeli’de Mustafa Kemal’in öğrencilik hayatı geçmiştir. 1910’da Picardi Manevraları’na katılmak için Fransa’ya gitmesi ile bağımsızlığını yeni kazanan
Bulgaristan’da ateşemiliterlik yılları Mustafa Kemal’in Batı’yı yakından tanımasını sağlamıştır. Trablusgarp Savaşı’nda Avrupa’nın uygar görünüşünün sömürgeci yüzüyle karşı karşıya gelmiş, vatan savunmasının ilk uygulamalarını
orada yapmıştır. Şam’da geçen günlerde Arapların ayrılıkçı faaliyetleri ve Balkan bozgunu devleti kurtarmanın artık
mümkün olamayacağını göstermiştir. Tanık olduğu bu gelişmeler Mustafa Kemal’i ulusal değerlere dayalı yeni bir
Türk Devleti’nin kurulması fikrine sürüklemiştir.

SORULAR

4. Mustafa Kemal, tarihsel bir dönemeçte dünyaya gelmiştir. Fransız Devriminin temel ilkeleri olan insan hakları, özgürlük, bağımsızlık ve ulusallık gibi kavramların Avrupa’dan sonra Asya’da da yayılıp etkilerinin artması ve Osmanlı
Devleti’nin parçalanıp çöküşünün hızlanması Mustafa Kemal’in tanık olduğu olaylar arasında yer alır. Bu gelişmeleri aldığı eğitim ve görevler sayesinde yakından takip etmiştir. Okuma zevkinin artması ve yabancı dil sayesinde
dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulmuştur. Mustafa Kemal, Fransız devrimi hakkında ilk bilgileri
edinmiş; Jan Jan Rousseau ve Montesquieu gibi Fransız aydınların eserlerini okumuştur. Yine öğrencilik yıllarında
eserleriyle tanıştığı Namık Kemal, Ziya Gökalp gibi aydınlar Mustafa Kemal’in yaşamında derin izler bırakmıştır.
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A) En büyük askeri başarısını Trablusgarp Savaşı’nda kazanmıştır.
B) Farklı şehirlerde farklı görevlerde bulunarak askeri deneyim kazanmıştır.
C) En uzun askeri görev yeri Manastır şehri olmuştur.
D) Askerlik mesleğine 1905 yılında atandığı Şam’da 5. Ordu’da başlamıştır.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tanık olduğu gelişmeler yeni fikirlerinin oluşmasına etki etmiştir.
B) Avrupalı devletleri çeşitli yönleriyle tanıma imkanı bulmuştur.
C) Fikirlerinin oluşumunda sadece askeri görevlerin katkısı olmuştur.
D) Osmanlı’nın çöküşünde milliyetçilik ve sömürgeciliğin etkili olduğunu görmüştür.
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