8. SINIF

SOR U

Tİ
R

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
B ANKAS I

Sevgili öğrenciler,
Daha çok soru yerine; nitelikli sorular, zeka etkinlikler ve kişisel gelişim desteği
sunan, kısaca başarıyı isteyen herkesin yanında olan bu ürünü daha yakından
tanımak için bu sayfayı incelemeden geçmeyiniz lütfen!

HÜCRELENMİŞ
ADIM TESTLERİ

EK

Dergi Konseptinde
Yeni Nesil Defter
ürünümüzde konu
anlatımı yapılan
adımlara birebir
uyumlu, ADIM testleri
oluşturuldu.

DENEME
SINAVLARI

RN

Ünite sonlarında,
gerçek sınav
deneyimi sunan
sarmal yeni nesil
denemeler
yerleştirildi.

VİDEO
ÇÖZÜM

Kitabımızdaki tüm
soruların video
çözümleri,
alanında uzman
öğretmenlerce
oluşturduğumuz
ekibimize yaptırıldı.

DERECELENDİRİLMİŞ
SORULAR

Öğrenme kavrama
seviyesini ölçen
sorulardan ve analiz
sentez düzeyini ölçen
“Yeni Konsept
Sorular” dan oluşan
farklı düzeylerde
testler hazırlandı.

PSİKOLOG
KONUŞUYOR
Ünite başlarında,
üniteye özgü soru
çözme teknikleri; stres
yönetimi ve zamanı
verimli kullanma gibi
konularda en yakın
rehberiniz olacak
“Psikolog Konus. uyor”
sayfaları oluşturuldu.
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1.ÜNİTE

KONUŞUYOR

EK

Merhaba Sevgili Arkadaşım,

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin İlk konusu ‘‘Bir Kahraman Doğuyor’’ ünitesidir.

MEB’in 8. Sınıflara uyguladığı merkezi sınavların tamamında bu konudan en az bir soru sormaktadır. Nitekim 2018
ve 2019 yıllarında yapılan LGS ’de birer soru çıkmıştır.
Son iki yılın sınavlarını incelediğimizde; Mustafa Kemal’i etkileyen olaylar ve Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden daha çok soru geldiği görülmektedir.
Bu ünite bize hususi olarak gösteriyor ki tarih sebep sonuç ilişkisi içinde ilerlemektedir. Yani her olay (sonuç),
başka bir olayın sebebi konumundadır. Dolayısıyla sebebini bilmediğimiz bir olayın sonucuna varamaz ve bu olayı
başka bir olaya bağlayamayız. Bu bağlamda inkılap tarihinde altın kural olayların örüntüsünü kurabilmektir. Bu
örüntüyü kurabilmek için de bir diğer altın kural kavramlardır. Kavramlar tam anlamıyla öğrenilmelidir ki zihnimizde kavramları yerli yerine oturtabilelim.
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Sevgili Arkadaşım, bu altın kuralları, tüm konularda uyguladığın sürece sorular senden korkacak.
Hem derslerde hem de hayatta başarılı olmanın yollarından biri etkili iletişim becerilerini kullanmaktır. Çünkü
insan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır ve doğumdan ölüme kadar iletişim insanoğlunun en önemli parçalarından biridir.
Peki, etkili iletişim nasıl kurulur derseniz işe kendimizi tanımakla ilgili önyargı, empati yeteneği, eleştirilere tahammül, sesi kullanma yeteneği gibi hususları değerlendirerek başlamalıyız.
Herhangi bir etkileşim türünde çoğu zaman sözsüz iletişim, mesajın içeriğinden çok daha önemlidir. Jestler,
bakışlar ve duruşumuz konuştuğumuz kişinin bize dair bir imge oluşturmasından büyük ölçüde sorumludur.
Etkili iletişim kurmakta; görüşülen konunun yerinin ve zamanın uygun olması, iletişimde olduğumuz kişinin fikirlerine değer vermek ve bu fikirlerden katıldığımız ya da katılmadığımız kısımları uygun bir şekilde belirtmek oldukça
önemlidir. Yüz yüze kurulan iletişimlerde ise muhatap ile göz teması kurmaya, söz sırasına riayet etmeye ve
kişisel alanı işgal etmemeye gayret gösterilmelidir
Başarı, aslında bir yolculuktur. Çıktığın bu yolculukta muvaffakiyetler dilerim.
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20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
4. 19. yüzyıl boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı.

taya çıkmış bu durumdan çok uluslu devletler olumsuz
şekilde etkilenmiştir.

Avrupalı devletler, sanayileri için gerekli olan ham maddeyi bulmada ve ürünlerini satabilecekleri pazarları elde
etmede birbirleriyle yarıştılar. Birbirlerine üstünlük kurabilmek için silahlanmaya hız verdiler.

Tİ
R

1. Fransız İhtilali ile dünyada bir çok yeni düşünce akımı or-

Buna göre, Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan çok
uluslu devletlerde isyanlara neden olan bu akımın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkçılık
C) Devletçilik

B) Milliyetçilik
D) Laiklik

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Sömürgeciliğin sona ermesine
B) Milliyetçilik akımının ortaya çıkmasına
C) I. Dünya Savaşı’nın başlamasına
D) Uluslararası sorunların barışçıl yollarla çözülmesine

EK

2. İnsanlık tarihini ilgilendiren önemli olayları tarihçiler, tarih

dersinin daha iyi anlaşılması için bölümlere ayırmışlardır.
Fransız İhtilali de bu gelişmelerden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi Yakın Çağ’ın başlangıcı sayılan
Fransız İhtilali’nin getirdiği ilkelerin evrensel nitelikli olduğunun göstergesidir?
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A) Getirdiği ilkelerin birçok ulusu etkilemesi
B) Kısa sürede gerçekleştirilmiş olması
C) Amerika İhtilali’nden etkilenmiş olması
D) Fransa’nın denizaşarı sömürgelere sahip olması

5. Sanayi İnkılabı’yla beraber birçok gelişme ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan
sonuçlardan biri değildir?

A) Ham madde ihtiyacının artması
B) Ticaretin uluslararası alanda gelişmesi
C) İşçi sınıfının ortaya çıkması
D) Mutlak krallıkların kurulması

3. Tanzimat Fermanı’nda,

• Müslüman, Hristiyan herkesin can ve mal güvenliğinin

sağlanması

• Herkesin kanun önünde eşit sayılması
• Vergilerin kazanca göre alınması

• Askerlik işlerinin belirli kurallara göre düzenlenmesi

gibi kararlar alınmıştır.

Buna göre, Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Azınlık isyanlarının engellenmek istendiği
B) Herkesin kanun önünde eşit sayıldığı
C) Ordunun bundan sonraki tüm savaşları kazandığı
D) Vergilerin adil bir şekilde toplanmak istendiği

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

6. Aşağıdakilerden hangisi, 1789 tarihinde meydana gelen
Fransız İhtilali’nin sonuçları arasında yer almaz?
A) Yeni Çağ bitti, Yakın Çağ başladı.
B) Milliyetçilik akımı dünyaya yayıldı.
C) Avrupa’da eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar ortaya
çıktı.
D) Avrupa’da ilk kez monarşi ile yönetilen devletler ortaya
çıktı.

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Test 01
10. Sanayileşmenin 19. yüzyılda kazandığı hız ve gelişen sö-

ayaklanmasına yol açtı. Bu da özellikle Osmanlı Devleti ile
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin dağılmasına neden oldu.

mürgecilik faaliyetleri uluslararası diplomasi çalışmalarını
engelledi. Bu gelişme Avrupa devletleri dışında da yayıldı.
Devletler arasında bloklaşmalar oldu. Bu durum I. Dünya
Savaşı’nın da başlamasına neden oldu.

Tİ
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7. Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı birçok ulusun

Fransız İhtilali’nin sonuçlarının özellikle bu iki devleti olumsuz etkilemesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bu devletlerin ekonomik açıdan zayıf olması
B) Bu iki devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması
C) Bu iki devletin Sanayi Devrimi’ni yapamamış olması
D) Bu iki devletin birbirine komşu olması

Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya barışı korunamamıştır.
B) Ülkeler arası sorunlara çözümler yetersiz kalmıştır.
C) Dünya güç dengesi sağlanmıştır.
D) Devletler arası gruplaşmalar olmuştur.

8. I. Durum: Osmanlı padişahları, azınlıkların devletten ayrıl-

11. 1789 yılında Fransa’da yaşanan ihtilalden sonra;

EK

malarını önlemek ve ülke bütünlüğünü korumak amacıyla
XIX. yüzyıl içerisinde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı
ve Kanun-i Esasi gibi demokratik adımlar atmışlardır.
II. Durum : Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımıyla
Balkanlarda bulunan birçok millet Osmanlı Devleti’nden
ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır.
Bu iki durum dikkate alındığında;

I. Ülke bütünlüğünü koruma yönündeki faaliyetlerin

başarısız olduğu
II. Islahat çalışmalarına rağmen Balkanlarda ayaklanmalar çıktığı
III. İç politikada meydana gelen gelişmelerin dış politikada
olumlu yansımalarının olduğu
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gibi yargılarından hangileri ulaşılamaz?
A) Yalnız I
C) Yalnız III

B) Yalnız II
D) I ve III

• Eşitlik, adalet ve milliyetçilik fikirleri dünyaya yayıldı.
• “Her millete bir devlet” fikri Fransızlar tarafından dış po-

litikada kullanıldı.

Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’nde,
I. Balkan topraklarında isyanların çıkmasına

II. Yayınlanan fermanlar ile azınlık haklarının genişletil-

mesine
III. Yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasına
IV. Azınlıkların devlet memuru olmalarına müsade edilmesine

gibi gelişmelerden kaç tanesinin meydana gelmesine
ortam hazırlamıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

9. Osmanlı Devleti’nde halk yönetime katılmak istemiş böy-

lece toplumun bir kısmı padişaha baskı yaparak yönetime
katılmak için birtakım faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nde halkın temsilcilerinin ilk
kez padişahın yanında yönetime katılması ve anayasal
düzene geçiş aşağıdaki hangi olayın sonucunda gerçekleşmiştir?

A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Sened-i İttifak
D) Tanzimat Fermanı

12. Islahat Fermanı’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ile
yabancıların Osmanlı ülkesindeki yatırımlarını ve etkinliklerini arttırdığı söylenebilir?
A) Gayrimüslimler nakdi bedel ödeyerek askerlikten muaf
olabilecek
B) Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak
C) Yabancı uyruklular vergilerini ödemek koşuluyla mal
mülk sahibi olabilecek
D) Mahkemeler açık olarak yapılacak, herkes kendi dinine
göre yargılanacak
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Test 02

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

öneme sahiptir.

Tİ
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1. Avrupa’da meydana gelen bazı önemli olaylar aşağıda verilmiştir. Bu gelişmeler Avrupa’nın gelişip zenginleşmesinde büyük bir

Coğrafi Keşifler : Avrupalıların 15. yüzyılın sonunda başlatıp 16. yüzyıl boyunca da devam ettirdikleri yeni yerler bulma girişimlerine denir. Yeni bulunan yerlerden Avrupa’ya getirilen değerli madenlerle Avrupa ülkeleri zenginleşmiştir.
Rönesans : Avrupa’da 15. ve 16. yüzyıllarda bilim, teknik, edebiyat ve güzel sanatlar (resim, heykel, mimarlık) alanında yaşanan
gelişmelere denir.
Reform : 16. yüzyılda Avrupa’da Hıristiyanlık dininde yapılan düzenlemelere denir. Reform’un ortaya çıkmasında Rönesans
hareketlerinin büyük bir etkisi vardır.

Aydınlanma Çağı : Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleriyle başlayıp 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan her konuda akla
öncelik tanıyan düşünce sisteminin olduğu döneme denir. Deney ve gözlem bu dönemde daha da önem kazanmıştır.

Fransız İhtilali : 1789 yılında Fransa’da meydana gelmiştir. İhtilal sonucunda cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, hürriyet, adalet ve
milliyetçilik akımı gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmıştır.

Sanayi İnkılabı : İngiltere’de başlamıştır. Kas gücüne dayalı üretimin yerini, makine gücüne bıraktığı dönemdir. Fabrikalar çoğalmış ve buna dayalı olarak da üretim artmıştır.
Verilen bu bilgilerin bilimsel ve ekonomik olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
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Ekonomik
Reform
Coğrafi Keşifler
Coğrafi Keşifler
Sanayi İnkılabı

EK

Bilimsel
A) Aydınlanma Çağı
B) Reform
C) Rönesans
D) Fransız İhtilali

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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2. Batı ülkeleri özellikle 15. yüzyıldan itibaren başlayan Coğrafi Keşiflerle birlikte Afrika kıtasına adım atmaya başladılar. İlk olarak
İspanyol ve Portekizlilerin geldiği bu kıta zengin tarım alanları ve yer altı kaynaklarıyla dolu bir yerdi. Çok zaman geçmeden
kıtaya İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de geldi. Afrika’ya ayak basan Avrupalılar, Afrikalıların topraklarını, dinlerini, dillerini, yeraltı
ve yerüstü kaynaklarını zorla ele geçirdiler. Bu olayı özetler nitelikte olan bir durumu Kenya’nın kurucu devlet başkanı olan Jomo
Kenyata şöyle anlatmaktadır:
- Beyaz adam (Avrupalılar) buraya geldiğinde bizim elimizde altınlarımız, elmaslarımız, gümüşlerimiz ve uçsuz bucaksız verimli
topraklarımız vardı. Beyaz adamın elinde ise adının sonradan İncil (Hristiyanlık dininin kitabı) olduğunu öğrendiğimiz bir kitap. Bize
gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Neden sonra gözümüzü açtığımızda bir baktık ki bizim elimizdeki her şey (altınlarımız, elmaslarımız, gümüşlerimiz ve uçsuz bucaksız verimli topraklarımız) onların eline geçmişti onların elindeki İncil ise bize.
Verilen bilgiler ışığında Kenya’nın kurucu devlet başkanı olan Jomo Kenyata’nın anlattığı olaydan yola çıkarak ulaşılabilecek
en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik düşüncesi.
B) Yeni yerler bulma fikriyle beraber ortaya çıkıp, Sanayi İnkılabı ile birlikte zirveye çıkan Sömürgecilik düşüncesi.
C) Hristiyanlık dininde düzenlemeler yapmak amacıyla Rönesans’tan sonra ortaya çıkan Reform hareketleri.
D) Her ulusun yönetimde kendi kendini temsil etmesi anlamına gelen cumhuriyet fikri.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Test 02

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

3. Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş döneminde Ermeniler, çoğunlukla Doğu Anadolu ve Kafkasya’da gruplar halinde dağınık bir
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vaziyette İran, Bizans, Gürcü, Selçuklu Devletleri ve değişik küçük devlet ve beyliklere bağlı olarak yaşamaktaydılar. Osmanlı
Devleti’nin bölgeye hâkim olmasıyla birlikte Ermeniler zaman içerisinde kamu hizmetlerinde de önemli yerlere gelmişlerdir.
Osmanlı tarihi, Ermenilerden 29 Paşa, 22 Bakan, 33 Milletvekili, 11 Üniversite Öğretim Üyesi ve 41 Yüksek Rütbeli Memur kaydetmektedir. Hatta bunlardan bazıları Dışişleri, Maliye, Ticaret ve Posta Bakanlığı gibi önemli görevlere de getirilmişlerdir. Darphane
(para basılan yer) gibi devletin en fazla hassasiyet gösterdiği bir kuruluşun idaresi bile ilk zamanlardan beri Ermenilerin idaresine
verilmiştir. Osmanlı Ermenileri Türkiye’de sakin bir hayat sürüyorlar ve hallerinden tamamen memnun yaşıyorlardı; fakat 19. yüzyılda “Şark (Doğu) Meselesi”ni kendi menfaatleri doğrultusunda halletmek isteyen Rusya ve İngiltere gibi emperyalist devletlerin
tahrik, teşvik ve yardımları ile Ermeni isyanları ortaya çıkmıştır. Ermenilerin yaşadığı hemen hemen her yerde çıkan bu ayaklanmaların başlamasında Hristiyan din adamları bizzat çalışmış, çoğu zaman bu ayaklanma ve katliamları kendileri yönetmişlerdir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak yüzyıllarca Osmanlı Devleti içerisinde huzur içerisinde yaşayan Ermenilerin, özellikle de
Rusya’nın teşvikleriyle Osmanlı’ya isyan edip kendi devletlerini kurmak istemelerine yol açan düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?

EK

A) Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan Milliyetçilik düşüncesi.
B) Sanayi İnkılabı’yla ortaya çıkan Ham madde ve Pazar olayı.
C) Ermenilerin Rusya’ya bağlı olarak yaşamak istemeleri.
D) Ermenilerin Osmanlı Devleti içerisinde yüksek yerlere gelmek istemeleri.
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duygusu ile gururu iyice kırılan komutan, Napoleon’a aşağılama maksadı ile bağırır.
- Siz Fransızlar para için, altın için, toprak elde etmek için savaşıyorsunuz; oysa bizler sizin gibi değiliz. Bizler şan için, şeref için,
haysiyet için savaşıyoruz. Napoleon cevaplar:
- Doğru söylüyorsun komutan, herkes kendisinde olmayan şey için savaşır.
*** Hikâyeden öne çıkan sonuç: Herkesin kendisinde olmayan şeyden etkilenmesidir.
Durum : 1789 yılında Fransa’da meydana gelen ihtilal sonucunda eşitlik, adalet, milliyetçilik ve meşruti yönetim gibi bazı kavramlar tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu kavramları kısaca özetleyecek olursak:
Eşitlik : Yasalar karşısında aynı haklara sahip olma durumu demektir.
Adalet : Hak ve hukuku yerine getirme durumu demektir.

Milliyetçilik : Her milletin kendi devletini kurması demektir.

Meşruti yönetim : Ülke yönetiminde padişahın yanında halkın seçtiği temsilcilerin de bulunduğu yönetim demektir.
Yukarıda verilen hikâyeden alınan sonuç ile verilen durum birlikte değerlendirildiğinde Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ni
etkileyen özellikleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Eşitlik - Adalet
B) Meşruti yönetim - Eşitlik
C) Milliyetçilik - Adalet
D) Meşruti yönetim - Milliyetçilik

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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4. Hikâye: Ünlü Fransız komutan ve devlet adamı Napoleon, girmiş olduğu bir savaşı kazanır ve düşman komutanını esir alır. Esaret
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Fikir Akımları
4. Bazı aydınlar ve halktan ileri gelenler Osmanlı’nın çökme-

amacıyla çeşitli fikir akımları ortaya çıkmıştır. Bu fikir akımları; Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık’tır. Bu
fikir akımlarının hiçbirisi Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtaramamıştır.

mesi için bazı düşünce akımları geliştirmişlerdir. Bunlardan,
Tüm Osmanlı’daki insanlara eşit haklar tanımayı amaçlayan akım ...I... , Türk topluluklarını biraraya getirmeyi
amaçlayan fikir akımı ...II... , Osmanlı’nın kurtuluşunu Avrupa’ya bağlayan düşünce akımı ...III... , tüm Müslümanları
halifenin bayrağı altında toplama fikrine ise ...IV... denir.

Tİ
R

1. 19. yy’da Osmanlı Devleti’nin kötü gidişini engellemek

Osmanlı Devleti’nin çöküşünü engellemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımlarından hangileri Yeni Türk
Devleti’nin bağımsızlığını kazanmasında ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etkili olmuştur?
A) Osmanlıcılık - Türkçülük
B) Türkçülük - İslamcılık
C) Batıcılık - Osmanlıcılık
D) Türkçülük - Batıcılık

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?
I

II

III

A)

Osmanlıcılık Türkçülük Batıcılık

B)

İslamcılık

C)

Osmanlıcılık İslamcılık

D)

İslamcılık

Batıcılık

IV

İslamcılık

Osmanlıcılık Türkçülük
Batıcılık

Osmanlıcılık

EK

Türkçülük Batıcılık

Türkçülük

2. 19. yüzyılın başlarında Avrupa’da Sanayi İnkılâbı’nın ve
Fransız İhtilali’nin sonuçları iyice kendini hissettirmeye
başlamıştı. Osmanlı Devleti de Fransız İhtilali’nin getirdiği
milliyetçilik akımından olumsuz şekilde etkilenmişti.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

RN
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A) Avrupa devletlerinin askeri olarak zayıfladığına
B) Avrupa’da ekonomik ve siyasi değişimlerin yaşandığına
C) Milliyetçilik akımının güç kaybettiğine
D) Gelişmelerden Osmanlı Devleti’nin olumlu etkilendiğine

3. • II. Abdülhamit Han tarafından desteklenen bu, düşünce

bazı Arap liderlerin I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’ne isyan etmesiyle önemini kaybetti.
• Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin kendisini
Osmanlı hissetmesi amacıyla Tanzimat ve Islahat Fermanları ilân edildi.
• Tevfik Fikret gibi aydınlarca savunulan bu düşüncenin
etkileri yeni kurulan Türk devletinde inkılaplar yapılırken
etkili oldu.
Verilen bilgiler Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından hangisiyle
ilişkilendirilemez?
A) Osmanlıcılık

B) İslamcılık

C) Batıcılık

D) Türkçülük
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

5. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti dağılmaktan kurtarmak için ileri sürülen fikir akımlarının ortaya
çıkmasında

• Azınlıkların Osmanlı Devleti’ne bağlılığının artırılmak is-

tenmesi
• Avrupa’nın bilim ve teknik seviyesine ulaşma isteği
• Müslümanların halifenin etrafında birleştirilmek istenmesi
gibi yargılar etkili olmuştur.
Buna göre, verilen yargılar aşağıdaki fikir akımlarından
hangisi ile en az ilişkilendirilebilir?
A) Türkçülük

B) İslamcılık

C) Osmanlıcılık

D) Batıcılık

6. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde aydınlar devletin
kötüye gidişini durdurmak için ortaya çeşitli fikir akımları
atmışlardır. Bu fikir akımlarından hiçbiri Osmanlı Devleti’ni
yıkılmaktan kurtaramamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?
A) Osmanlıcılık
C) İslamcılık

B) Batıcılık
D) Milliyetçilik

Fikir Akımları

Test 01

7. Selanik’te

9.

Batıcılık

Tİ
R

Türk nüfusun yanında Yunan, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi milletler de yaşamaktaydı.
19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu
milletler Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişler ve özellikle emperyalist devletlerin
kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmişlerdir.
Bu bilgilerden yola çıkarak Osmanlıcılık düşüncesi etrafında birleşen Osmanlı aydınları bu gibi olumsuz
durumları ortadan kaldırmak için aşağıdaki düşüncelerden hangisini öne sürmüşlerdir?

İslamcılık

Bu fikir akımına göre, bütün müslümanlar birlik içinde
tutulmalıdır.

Osmanlıcılık

Bu fikir akımına göre, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan
milletlerde “Osmanlıcılık” duygusu ile bir “Osmanlı milleti,
meydana getirmelidir. Böylece devlet içindeki milletlerin
ayaklanması da önlenmiş olur.

Türkçülük

Bu fikir akımına göre, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Türkler
bir araya getirilmeli ve Türklük bilinci geliştirilmelidir.

EK

A) Müslüman milletler Osmanlı Halifesi etrafında birleştirilmelidir.
B) Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturulmalıdır.
C) Avrupa’daki gelişmeler örnek alınarak devlet modernleştirilmelidir.
D) Türk toplulukları arasındaki iş birliği geliştirilmelidir.

Bu fikir akımına göre, Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu ancak
Batılı bir devlet olmasına bağlıdır. Çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir millet ve devlet haline gelinmelidir.

Yukarıda Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan kurtarmak
için Osmanlı Aydınları tarafından ortaya atılan fikir akımları
verilmiştir.

RN

Buna göre, Balkan savaşları sonucunda Arnavutluk’un
bağımsız olması ve Balkan coğrafyasında Osmanlı aleyhinde başlayan ayrılmaların yaşanması yukarıdaki hangi
fikir akımının etkisini yitirdiğini göstermektedir?

8. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Bu durum

Osmanlı Devleti’ni oluşturan halklar için birçok alanda
zenginlik anlamına gelmekteydi. Ancak 18. ve 19. yy’a
gelindiğinde bu durum Osmanlı Devleti’nde çeşitli gelişmelere neden oldu.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonuçlarından biridir?

A) Zengin bir kültürel yapının oluşması
B) Hoşgörü ortamının artması
C) Halkın barış içinde yaşaması
D) Devlete karşı isyanların çıkması

A) Türkçülük

B) Osmanlıcılık

C) İslamcılık

D) Batıcılık

10. Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin çöküşüne yol açan
olayların yoğunlaştığı, Balkanlar’ın en önemli kentlerinden birisi olan Selanik’te büyümüştür. Selanik jeopolitik
konumu nedeniyle ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan
çevre ülkelerden kolayca etkileniyordu. Batıda gelişen yeni düşünceler Osmanlı ülkesine buradan giriyordu. Ayrıca
bölgede Fransız İhtilali’nin etkisiyle Balkan milletlerinin ayrılıkçı ayaklanmaları da yaşanıyordu.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Selanik Osmanlı’nın Avrupa’ya yakın olan şehirlerinden
birisidir.
B) Selânik şehri çok uluslu bir yapıya sahiptir.
C) Osmanlı ordusu döneminin en güçlü ordusudur.
D) Batıda ortaya çıkan yeni fikirler Osmanlı’yı etkilemektedir.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Test 02

Fikir Akımları

Tİ
R

1. 1789 yılında Fransa’da meydana gelen isyan sonucunda ortaya çıkarak her millete bir devlet sloganı şeklini alan Milliyetçilik dü-

şüncesi nedeniyle Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıklar devlete karşı isyan ettiler. Bu duruma karşılık olarak ise Osmanlı devlet
adamları azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar arasında Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet gibi çalışmalar yer alır. 1839 yılında Sultan Abdülmecid Han’ın iradesiyle yayınlanan Tanzimat
Fermanı ile azınlıkların zaten var olan hakları yasal güvence altına alındı. Bu yolla azınlıkların devlete olan bağlılığını artırmak ve
devlet dağılmaktan kurtarılmak istendi. Ancak bağımsızlık hayaline kapılan azınlıklar, atılan bu adımlara rağmen isyan etmekten
vazgeçmediler. Bunun üzerine 1856’da Avrupalı devletlerin de baskısıyla Islahat Fermanı adıyla yeni bir ferman yayınlandı. Bu
fermanla azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hâle getirildi. Buna rağmen azınlık isyanları önlenemedi. 1876 yılında Sultan II.
Abdülhamit Han tarafından I. Meşrutiyet ilan edildi. Bütün halka dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin seçme seçilme hakkı verilerek
azınlıkların devletten ayrılmasının önüne geçilmek istendi, fakat yine de azınlıkların devlete karşı isyan etmeleri engellenemedi.
Verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

EK

A) Meşrutiyetin ilanı ile beraber bütün halka dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin seçme seçilme hakkı verilmesi fikir akımlarından
Osmanlıcılık düşüncesiyle alakalıdır.
B) Islahat Fermanı’yla birlikte ülkemizde yaşayan azınlıkların haklarının Müslümanlarla eşit hâle getirilmesi fikir akımlarından
Batıcılık düşüncesiyle alakalıdır.
C) Osmanlı devlet adamları isyanları engellemek için tedbirler almaya çalışmaktadırlar.
D) Yapılan çalışmalarda azınlıkların devlete karşı isyan etmeleri engellenmek istenmiştir.

2. Her milletin kendi devletini kurmasını temel alarak Fransa’da ortaya çıkan ve daha sonra Balkanlara da sıçrayan ayrılıkçı fikirler,
Osmanlı Aydınları arasında yeni arayışlara neden oldu. Fransız İhtilali’nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Her biri farklı bir öneri getiren bu fikir akımlarının hepsi içinde bulunulan kötü
duruma çareler aramışlardır.
Osmanlı aydınlarının ortaya attığı bu fikir akımlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik fikrinin oluşmasını sağlamak.
B) Milli egemenlik ilkesini benimsetmek.
C) Devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak.
D) Ticari faaliyetleri geliştirmek.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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3. İslamcılık : Hangi ulustan olursa olsun bütün Müslümanlar halifenin etrafında birleşmelidir diyenlerin savunduğu fikir ve düşünce
akımıdır. En önemli temsilcilerinden birisi Sultan II. Abdülhamit Han’dır. I. Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı
Devleti’ne isyan etmesi sonucu geçerliliğini kaybetmiştir.
Türkçülük : Sadece Türklerden oluşan bir devlet olalım diyenlerin savunduğu fikir ve düşünce akımıdır. En son ortaya çıkan bu
fikir akımının en önemli temsilcileri arasında Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul gibi isimler yer alır. Bu fikri savunan aydınlar,
Türk toplulukları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önem vermişlerdir. Azınlıkların Osmanlı Devleti’nden ayrılmasıyla daha da
güçlenen Türkçülük fikri, Millî Mücadele’nin kazanılmasında da etkili olmuştur.
Bu bilgilerden yola çıkarak;

I. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Mehmet Emin Yurdakul’un içinde bulunduğu fikir akımın etkisi vardır.

II. Sultan II. Abdülhamit Han ve Mehmet Emin Yurdakul’un ortaya koyduğu fikirler devletin kötü gidişatını durdurmak için oluş-

turulan ortak düşüncelerdir.
III. Nüfus olarak sayıca az olan milletlerin Osmanlı Devleti’nden ayrılması Türkçülük fikrini kuvvetlendirmiştir.
IV. İslamcılık düşüncesi Osmanlı’daki Müslüman halkı İslam devletinin lideri etrafında toplamayı düşünenlerin oluşturduğu bir
fikir akımıdır.

gibi gelişmelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yalnız I

B) II ve III

C) Yalnız II
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

D) III ve IV

Test 02

Fikir Akımları

Paris

Tİ
R

4.

Belgrat

K A R A D E N İ Z

Manastır

Selanik

İstanbul

E G E

İ Z İ
D E N

Ticaret Gemileri
Demiryolu Ulaşımı
Batılı Fikirler

Verilen görselden yola çıkarak

A K D E N İ Z

EK

I. Selanik Osmanlı Devleti’nin başkentine demiryolu bağlantısı olan bir şehirdir.

II. İtalya kıyılarından hareket eden ticaret gemilerinin uğrak yerlerinden birisi de Selanik’tir.
III. Avrupa’da meydana gelen yeni düşünceler Selanik’e ulaşmıştır.
IV. Selanik’e en yakın komşu şehir Belgrat’tır.

V. Selanik Kafkaslar’da bulunan bir Osmanlı şehridir.

VI. Avrupa’da meydana gelen düşüncelerin İstanbul’a göre Selanik’e daha çabuk ulaşmasının sebeplerinden birisi Selanik’in

bulunduğu coğrafi konumdur.
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yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) IV ve V

C) II ve III

B) III ve VI

D) I ve VI

5. Değişik milletler ile çeşitli dine mensup kişilerin olduğu kalabalık bir şehir olan Selanik’te, Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca
Verilen bilgilerden yola çıkılarak Selanik’in hangi özelliği hakkında bilgi verildiği söylenebilir?
A) Ticari ve Sosyal

B) Eğitim ve Askeri

C) Dini ve Ekonomik

D) Dini ve Kültürel

6. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nden olumsuz yönde etkilenmiş ve devletin içerisinde bulunan
azınlıkların ayaklandığı görülmüştür. Bu ayaklanmalarda İngiltere, Fransa, Avusturya - Macaristan ve Rusya gibi devletlerin
büyük etkisi olmuştur. Adı geçen bu devletler Osmanlı ülkesindeki azınlıklardan çok, kendi çıkarlarını düşünmüşlerdir. Çünkü Osmanlı Devleti’nin iç isyanlarla uğraşması zaten çok iyi durumda olmayan devletin iyice zayıflamasına ve bu durum da Avrupalı
devletlerin çıkarına uygun olacaktır. Örneğin; 19. ve 20.yüzyıl’da, İngiltere ve Fransa’nın kendi ülkelerindeki azınlıkların hakları
yok denecek kadar az olmasına rağmen, yine aynı devletler Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklara yönelik geniş hakları içeren yeni
ıslahatların yapılmasını istemişlerdir.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin içerisinde birden çok milletin varlığını sürdürdüğüne.
B) Ayrılıkçı faaliyetlerin yaşanmadığına.
C) Avrupalı devletlerin azınlıklardan çok, kendi çıkarlarını düşündüğüne.
D) Osmanlı Devleti’nin çok iyi durumda olmadığına.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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basılan kitap, gazete ve dergiler vardı.

03

Mustafa Kemal’in Hayatı

4. “Kitap okumayı seven bir lider olan M. Kemal’in düşünce

Tİ
R

1. • Matematik öğretmeni Üsküplü Yüzbaşı Mustafa Bey ta-

rafından “Kemal” isminin verildiği okuldur.
• “Teğmen” rütbesi ile mezun olarak Harp Akademisi’ne
gittiği okuldur.

dünyasının oluşmasında ve gelişmesinde Türk ve Avrupalı
yazarlar etkili olmuştur.” diyen bir tarihçi bu düşüncesine
aşağıdaki yazarlardan hangisini örnek olarak gösteremez?

Yukarıda verilen gelişmelerin yaşandığı okullar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)

A) Selanik Askeri Rüştiyesi – İstanbul Harp Okulu
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi – İstanbul Harp Akademisi
C) Şemsi Efendi İlkokulu – Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Mahalle Mektebi – Manastır Askeri İdadisi

B)

J.

Vo lt a ir e

D)

EK

C)

2. Mustafa Kemal’in “Türk milletinin beklediği ses” dediği,

J. R ousse a u

Me

h m et Â k

if

t
Te v
fi k F i k r e

eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?

RN
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A) Mehmet Âkif Ersoy
B) J. J. Rousseau
C) Namık Kemal
D) Voltaire

3. M. Kemal’in fikir hayatının oluşmasında dünyada meydana
gelen demokratikleşme hareketleri, bazı düşünürlerin fikirleri, M. Kemal’in yetiştiği ortam ve Osmanlı Devleti’nin son
döneminde meydana gelen olaylar etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in düşünce yapısının
oluşmasına etki eden bu durumlardan biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi
B) Ziya Gökalp’in savunduğu Türkçülük akımı
C) 1789’da yaşanan Fransız İhtilali’nin etkileri
D) Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

5. • II. Meşrutiyet sonrası Türkçülük akımının en önemli temsilcisi olmuştur.
• Yazdığı yazılarla ve şiirlerle millî duyguları ve tarih bilincini her şeyin üzerinde tutmuştur.
• Türkçülüğün esasları ve Türk töresi gibi eserler yazmıştır.
Özellikleri verilen bu yazar ve şairimiz aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Namık Kemal
C) Mehmet Âkif

B) Tevfik Fikret
D) Ziya Gökalp

Mustafa Kemal’in Hayatı

Test 01

fikir akımıdır.
• Bu fikir akımı Millî Mücadele Hareketi’nin başarıya ulaştırılması ve cumhuriyetin ilanında önemli rol oynamıştır.
• Türk milletinin millî bir duygu ile bilinçlendirilmesini
amaçlamıştır.
Verilen bu bilgiler Osmanlı Devleti’nin son döneminde
ortaya çıkan aşağıdaki fikir akımlarından hangisine aittir?
A) Osmanlıcılık
C) Batıcılık

9.

→

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda gelişmiş bir ticaret
merkezidir. Etnik (toplumsal)
çeşitlilik vardır.

→

Konsolosluklar ve ticaret şehridir. Çeşitli din ve
milletten insanları barındırmaktadır.

→

Osmanlı Devleti’nin başkentidir. Avrupa’dan gelen
gazeteler bilgi akışını sağlamaktadır.
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6. • Osmanlı Devleti’nin son döneminde en geç ortaya çıkan

B) Türkçülük
D) İslamcılık

Selânik

Manastır

İstanbul

Yukarıda Atatürk’ün hayatında etkili olan üç şehir verilmiştir.

EK

Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerle ilgili ortak özellik
değildir?

7. • Fransız İhtilali ve ortaya çıkardığı etkiler,

• Osmanlı Devleti’nin son yüzyıldaki karışık durumu,

• Çocukluk yıllarının geçtiği çevre ile öğrenim görmüş ol-

duğu okullar,
• Türkçülük akımı

A) Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkilemiştir.
B) Mustafa Kemal bu şehirlerde bulunmuştur.
C) Millî Mücadele’nin yönetildiği şehirlerdir.
D) Mustafa Kemal’in dünya görüşünün gelişimine katkı
sağlamıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi M. Kemal’in etkileyen olaylar ve fikirler arasında yer alır?
B) 2

C) 3

D) 4

RN

A) 1

8. Mustafa Kemal’in doğduğu kent olan Selânik, kültürel, eko-

nomik ve sosyal yapısı itibariyle oldukça zengin bir kenttir.
Batı’daki yenilikleri, yeni fikirleri diğer kentlere göre daha
erken karşılamıştır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Selânik halkının yenilikçi olması
B) Selânik’in coğrafi konumu
C) Değişik milletlerden birçok insanın yaşaması
D) Osmanlı Devleti’nin Selânik üzerindeki otoritesinin kuvvetli olması

10. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatına etkili olan bazı öğretmenleri olmuş ve bu öğretmenlerinin kendisine olan ilgisi,
o derslerde kendisinin başarılı olmasını sağlamıştır.
Aşağıdaki öğretmenlerden hangisi Mustafa Kemal’in
edebiyata ilgi duymasını ve hatiplik yönünün gelişmesini
sağlamıştır?
A) Şemdi Efendi
B) Yüzbaşı Mustafa Bey
C) Kolağası Mehmet Tevfik Bey
D) Mehmet Asım Bey

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Mustafa Kemal’in Hayatı

3.

31 Mart Vakası nedeniyle İstanbul’a
giden Hareket Ordusu’nun içinde yer
aldı.
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1. • İtalya’nın sömürge elde etmek amacıyla saldırısı sonucu
açılan cephedir.
• Osmanlı Devleti çeşitli nedenlerden dolayı denizden ve
karadan yardım gönderememiştir.
• Balkan Devletleri’nin saldırması sonucu Uşi Antlaşması
imzalanarak savaş sona ermiştir.

I.

RN
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Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı
başarılı mücadeleler verdi.

2. Jön Türklerin fikir akımlarından etkilenen bazı aydınlar,

İttihat ve Terakki adıyla gizli bir cemiyet kurdular. Ordu
içerisinde teşkilâtlanan İttihatçıların padişah II. Adbülhamit
Han’a II. Meşrutiyet’i ilân ettirmesiyle Mebusan Meclisi tekrar açıldı. (1908)
Meşrutiyet karşıtlarının 1909’da İstanbul’da ayaklanması ile 31 Mart Vakası yaşandı. Bu ayaklanma Selanik’te
oluşturulan Hareket ordusu tarafından bastırıldı. Ardından
padişah II. Abdülhamit Han tahttan indirilip yerine V. Mehmet Reşat’ın getirilmesiyle yönetim büyük ölçüde İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin kontrolüne geçti.
Buna göre, XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin
durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yönetim değişikliği yaşanmıştır.
B) Padişah değişikliği olmuştur.
C) Saltanat sona ermiştir.
D) İttihatçılar, Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasete
yön vermişlerdir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Vatan ve Hürriyet
Cemiyeti’ni kurdu.

Haritada verilen açıklamalara göre, M. Kemal’in görev
yaptığı yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I

II

III

A)

Selanik

Şam

Trablusgarp

B)

Sofya

Trablusgarp

Selanik

C)

Çanakkale

Şam

Sofya

D)

Selanik

Sofya

Trablusgarp

EK

A) Trablusgarp Savaşı
B) I. Balkan Savaşı
C) II. Balkan Savaşı
D) Çanakkale Savaşı

II.

III.

Yukarıda genel özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in
de katıldığı bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

4. İtalyanlar, 1911’de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki
son toprağı olan Trablusgarp’ı işgal ettiler. Osmanlı Devleti, karadan ve denizden bölgeye yardım gönderemedi.
Mustafa Kemal, vatanını korumak için bazı arkadaşlarıyla
gizlice bölgeye gönderildi. Amacı bölgedeki halkı İtalyan
işgaline karşı birleştirmekti.
Parçaya göre, Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a gitmesinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azınlıkların isyanlarına son vermek istemesi
B) Orduda ıslahat hareketlerini başlatmayı amaçlaması
C) Osmanlı devlet adamları üzerindeki etkisini artırmayı
hedeflemesi
D) Ülke topraklarının bütünlüğünü korumak istemesi

Mustafa Kemal’in Hayatı

Test 02
8. • 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun kurmay

bir liman şehri idi. Nüfusunun büyük bir kısmı Türklerden
oluşan bu şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermeni ve Yahudi
gibi farklı dinlere ve milletlere mensup insanlar bir arada
yaşıyordu.

başkanlığını yapmıştır.
• Trablusgarp’ta yerli halkla İtalyanlara karşı savaşmıştır.
• Çanakkale Cephesi’nde İtilaf Devletleri’ne karşı savaşmıştır.
• Çanakkale Cephesi’nden sonra Kafkas ve Suriye – Filistin cephelerinde görev yapmıştır.

Tİ
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5. M. Kemal’in doğduğu şehir olan Selanik ticari ağırlığı olan

Verilen bilgide Selanik şehrinin hangi özelliğine vurgu
yapıldığı söylenemez?
A) Sosyal yapısına
B) Askerî yapısına
C) Kültürel yapısına
D) Ekonomik yapısına

Buna göre, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Birinci Dünya Savaşı’nda mücadele etmiştir.
B) Askeri başarılar elde etmiştir.
C) Değişik yerlerde görev yapmıştır.
D) İlk olarak Trablusgarp’ta görev yapmıştır.

6. Mustafa Kemal’in eğitim hayatı ile ilgili bazı bilgilerden doğ-

EK

ru olanlar 3, yanlış olanlar ise 7 işareti ile işaretlenmiştir.
Askeri İdadi’yi Manastır’da bitirmiştir.

3

Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı rütbesi ile tamamlamıştır.

7

Selanik Askeri Rüştiyesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır.

3

Manastır Askeri İdadi’sinde tarih öğretmeni Tevfik Bey’den tarih bilincini almıştır.

7
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Tabloda verilen bilgilerden kaç tanesi yanlış işaretlenmiştir?
B) 2

C) 3

D) 4

RN

A) 1

7. Mustafa Kemal, Harp Okulu’nda öğrenimine devam eder-

9. 1.	Nisan 1909’da 31 Mart İsyanı’nı bastırmak üzere İstan-

ken ülkenin geleceğini düşünüyordu. Ülke yönetimindeki
aksaklıklar hakkında herkesin bilgi sahibi olmasını isteyen
Mustafa Kemal, yakın arkadaşlarıyla el yazısı bir gazete
çıkarmaya başladı. Hazırlanan bu gazete öğrenciler arasında elden ele dolaşıyordu.

bul’a gelmesi
2.	Aralık 1911’de yerel halkı İtalyanlara karşı örgütlemek
amacıyla Trablusgarp’a gitmesi
3.	Ekim 1913’te Sofya Ateşemiliterliği görevine atanması
4. Ocak 1915’te 19. Tümen Komutanlığı görevine atanması

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yukarıdaki görevlerden hangisi ile Mustafa Kemal, vatan
toprağını işgal etmek isteyen düşmana karşı ilk kez mücadele etmiştir?

A) Ülkenin içinde bulunduğu durumdan endişe duyduğu
B) Askerlik mesleği ile ilgili büyük hedeflerinin olduğu
C) Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminde değişiklik yapmak
istediği
D) Arkadaşlarının farklı fikirlere sahip olmasından rahatsız
olduğu

A) 1

B) 2

C) 3

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

D) 4

Test 03

Mustafa Kemal’in Hayatı
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1. 1870’li yıllarda siyasi birliğini tamamlayan İtalya, hızla sanayileşme sürecini tamamlayarak sömürge arayışına girmiştir. İlk saldırısını Habeşistan üzerine yapan İtalya bu bölgeyi sömürge olarak ele geçirememiştir. Sonraki süreçte kendi topraklarına çok yakın
olan Cezayir ve Tunus gibi yerlere Fransa’nın sömürgesi olması nedeniyle göz dikemeyen İtalya, Mısır’a da İngiliz sömürgesi
olması nedeniyle saldıramamıştır. Bu sırada 1911 yılına geldiğimizde Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan Trablusgarp bölgesi
İtalya’nın iştahını kabartmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti o yıllarda hem askeri açıdan güçsüzdür hem de Trablusgarp topraklarının
Osmanlı Devleti ile kara bağlantısı yoktur. Savaş başlamadan önce bir nota vererek Trablusgarp topraklarını güya geliştirmek
için (asıl amacı Trablusgarp topraklarını sömürmek) Osmanlı Devleti’nden isteyen İtalya’ya red cevabı verilmiştir. 29 Eylül 1911
tarihinde İtalya’nın saldırması ile Trablusgarp Savaşı başlamıştır. Bölgeye, İtalya donanmasının güçlü olması nedeniyle denizden,
İngiltere’nin Mısır topraklarından geçmemize izin vermemesi nedeniyle de karadan askeri yardım ulaştırılamamıştır. Nitekim
İtalya savaş ilanına karar vermeden hemen önce İngiltere ile görüşerek Trablusgarp’ın kendileri tarafından işgaline göz yummalarını ve Mısır’dan geçme ihtimali olan Osmanlı ordusunun durdurulmasını istemiştir. O yıllarda yeni yeni güçlenerek İngiltere’nin
karşısına çıkmaya hazırlanan Almanya ile İtalya’nın aralarının iyi olmasını istemeyen İngiltere bu isteği kabul etmiştir.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

EK

A) Sömürge arayışı içerisinde olan İtalya’nın saldırdığı ilk toprağın Trablusgarp olduğuna.
B) Kendi topraklarına yakın olmasına rağmen İtalya’nın Fas ve Cezayir topraklarına Fransa sömürgesi olması nedeniyle saldıramadığına.
C) Osmanlı Devleti’nin bölgeye karadan ve denizden askeri yardım ulaştıramadığına.
D) Trablusgarp Savaşı başlamadan önce İngiltere’nin, İtalya’nın yaptığı teklifi çıkarlarını düşünerek kabul ettiğine.

2.

ALMANYA

FRANSA

18

İSVİÇRE

AVUSTURYA - MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU

İSPANYA

İT

ROMANYA

AL

SIRBİSTAN

CEZAYİR
(Fransız
Sömürgesi)

TUNUS

Edirne

Ankara
YU
NA
NİS
TA
N
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YA

BULGARİSTAN

Erzurum

OSMANLI DEVLETİ
IRAK

(Fransız
Sömürgesi)

SURİYE

MISIR

TRABLUSGARP

(İngiliz Sömürgesi)

Trablusgarp Savaşı ile ilgili verilen görselden yola çıkarak;
I. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısının olmadığına

II. İtalya donanmasının hangi güzergâhı izleyerek Kale-i Sultaniye (Çanakkale) önlerine geldiklerine,

III. Mısır’ın İngilizler tarafından emperyalist emellerle ele geçirildiğine,

IV. Trablusgarp Savaşı’nın sonucunda hangi antlaşmanın imzalandığına,

gibi maddelerden hangisine ulaşılamaz?
A) IV

B) III

C) II
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

D) I

Test 03

Mustafa Kemal’in Hayatı
• Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum
• Mustafa Kemal’in yetiştiği ortam ve okuduğu okullar
• Anadolu’nun işgale uğraması ve Türkçülük akımı.
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3. • Fransız İhtilali ve Milliyetçilik akımı

Mustafa Kemal’i etkileyen olay, kişi ya da fikirlerden hangisi evrenseldir?
A) Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum
B) Fransız İhtilali ve Milliyetçilik akımı
C) Mustafa Kemal’in yetiştiği ortam ve okuduğu okullar
D) Anadolu’nun işgale uğraması ve Türkçülük akımı.

4. Avrupa Devletleri’nin ve özellikle de Rusya’nın kışkırtmaları sonucu aralarındaki sorunları halleden dört balkan devleti (Bulga-

EK

ristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ) bir araya geldi. Amaçları Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki topraklarını paylaşmak ve
Türkleri Balkanlar’dan atmaktı. Karadağ’ın 8 Ekim 1912 tarihinde başlayan saldırısı ile I. Balkan Savaşı başladığında, Rusya Çarlığı
savaşı Osmanlı Devleti’nin kazanacağı düşüncesiyle bir bildiri yayınlayarak “savaşın sonucu ne olursa olsun sınır değişikliklerine
razı olmayacağını ” ilan etti. Yaklaşık bir yıl süren savaş sonucunda Osmanlı Devleti; ordu komutanları arasındaki siyasi çekişmeler, gereken tedbirlerin alınamaması, ordunun bir kısmının terhis edilmiş olması ve deniz kuvvetlerinin (donanmanın) olmaması
gibi nedenlerden ötürü savaşı kaybetti. Savaş sonucunda Osmanlı Devleti, İstanbul’dan önceki başkenti olan ve içerisinde birçok
padişah kabri ile Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camiinin de bulunduğu şehir olan Edirne’yi kaybetti. 30 Mayıs
1913 tarihinde Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında Londra Antlaşması imzalanarak savaşa
son verildi. Bu antlaşma ile Midye-Enez hattının batısındaki Balkan toprakları (Edirne ve Kırklareli dâhil olmak üzere) kaybedildi.
Savaşın yarattığı kargaşadan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Savaş sonucunda imzalanan Londra Antlaşması’yla
meydana gelen sınır değişikliklerini kabul eden ilk devletlerden birisi Rus Çarlığı oldu.
Paragraftaki bilgilerden yola çıkarak Rus Çarlığının savaş başladığında ilan ettiği bildiriden vazgeçmesinin sebebi ne olabilir?

5.

CENGE GİDERKEN
Ben bir türküm,
dinim, cinsim uludur.
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz, giderim.
M. EMİN YURDAKUL

TÜRK OĞULLARINA
Düşman yine öz yurduna el attı,
Mezarından Ata'n kılıç uzattı,
Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı,
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
ZİYA GÖKALP

• Kendini daima iyi idare eden
bir millet, idare edilmeye ihtiyaç
göstermez.
• İnsanın özgürlüğü; istediği
her şeyi yapabilmesinde değil,
istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda
olmamasındadır.
• Tehlikeli özgürlüğü
kölece rahatlığa değişmem.
J. JACQUES ROUSSEAU

Verilen şiir ve sözlerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mehmet Emin Yurdakul milliyetçi bir kişiliğe sahiptir.
B) Fransız İhtilali’nin de öncüleri arasında yer alan ünlü Fransız yazar Jean Jacques Rousseau bağımsızlığa önem veren bir
yapıya sahiptir.
C) Ziya Gökalp, Mustafa Kemal’i adalet ve demokrasi alanında etkileyen kişiler arasında yer alır.
D) Jean Jacques Roussea’ya göre özgürlük insanın istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda bırakılmamasıdır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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A) Rus Çarlığı’nın I. Balkan Savaşı sonucunda toprak kazanması
B) Barış antlaşmasının İngiltere’de yapılması
C) Osmanlı Devleti’nin I. Balkan Savaşı’nı kaybetmesi
D) Ordu ve siyasetin iç içe girmesi

1.
Eşitlik, adalet ve milliyetçilik fikirleri
dünyaya yayıldı.
“Her millete bir devlet” fikri
Fransızlar tarafından dış politikada
kullanıldı.

Amerika ve Dünya’nın bilinmeyen
birçok yeri keşfedildi. Hindistan gibi
uzak yerlere denizden ulaşım
sağlandı.
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Fransız İhtilali

Bilimsel bilgi ve teknolojinin
artmasıyla makine ve buhar
gücüyle çalışan gemiler icat
edildi.

Sanayi İnkılabı

Coğrafi Keşifler

EK

Yukarıda Avrupa’daki bazı gelişmeler ve bu gelişmelerin sebep olduğu olaylar verilmiştir.
Bu olaylar ve gelişmeler ile aşağıdaki şıklar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Alsace (Alsas) topraklarında bulunan ve halkının çoğunluğu Fransız olan birtakım prensliklerin Fransa’ya katılmaları.
B) Üretimin hızlı ve seri olmasıyla üretim maliyetlerinin düşmesi.
C) Yeni keşfedilen ülkelerdeki ekonomik açıdan değerli madenlerin Avrupalı devletlere aktarılmasıyla birçok devletin zenginleşip
sermaye birikimi yapması.
D) Katolik Kilisesi’nin toplum üzerindeki gücünü ve denetimini kaybetmeye başlaması, kiliseye karşı eleştirilerin oluşması.
20

2. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nde geleceğin ünlü hatip ve şairi Ömer Naci ile tanışıp arkadaş olmuş ve onun sayesinde

RN

Namık Kemal’in eserlerini tanıyarak sevmiştir. Bir diğer arkadaşı Ali Fethi’nin (Okyar) aracılığıyla da Rousseau, Voltaire ve Montesquieu gibi Aydınlanma Çağ’ı Fransız düşünürlerin eserleriyle tanışmıştır.
Mustafa Kemal’in düşünce sisteminin oluşmasında; vatan ve millet sevgisi yönünden Namık Kemal; hak, adalet ve özgürlük kavramlarında Tevfik Fikret; Türk milliyetçiliği duygusunda Ziya Gökalp; millî kültür, millî birlik ve beraberlik konularında ise Mehmet
Emin (Yurdakul) etkili olmuştur.
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki şiirlerden hangisi Mustafa Kemal’i düşünce yönünden etkilememiştir?
A)

C)

Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;
Mehmet Emin (Yurdakul)

Âmâlimiz, efkârımız ikbâl-i vatandır
Serhadimize kal´a bizim hâk-i bendedir
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz
Namık Kemal

B)

D)

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan
Ziya Gökalp

Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Durmadan türkü söyler, ağıt yakar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar
Tevfik Fikret
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3. Aşağıdaki tabloda XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri verilmiştir.

Olay

Gelişme

I

Rönesans

Coğrafi Keşifler sonucu okyanuslara açılan Avrupa devletleri, yeni yerler keşfetmekle
birlikte bu bölgelerdeki kaynakları ülkelerine taşıyarak zenginleştiler. Sadece ekonomik değeri olan kaynakları taşımakla kalmayıp bilim, sanat ve edebi eserlerden de
ülkelerine taşıdılar. Böylece Avrupa ekonomik kalkınmanın yanında bilim, sanat ve
edebiyat alanında da gelişti.

II

Sanayi İnkılabı

Fabrikaların kurulması sonucu seri üretime geçilmesiyle ham madde ve pazar ihtiyacının karşılanması için Avrupalı devletler, sanayileşememiş devletleri siyasal ve
ekonomik olarak egemenlik altına almaya çalıştılar.

Fransız İhtilali

Rönesans ve Reform ile özgür düşüncenin hâkim olmaya başladığı Avrupa’da halk;
Fransa’da çıkardığı isyan ile mutlak krallığa son verdi. Böylece cumhuriyetçilik, milliyetçilik, eşitlik ve adalet gibi fikirler dünyaya yayılmaya başladı. Milliyetçilik hareketlerinin
baş göstermesiyle azınlıklar kendi milli devletlerini kurarken, çok uluslu milletler parçalanma sürecine girdi.

IV

Sömürgecilik

Avrupalı devletler bilimsel bilgiyi teknolojiye aktararak makineler icat edip fabrikalar
kurdular. Fabrikalar ile seri üretime geçilerek kısa sürede daha fazla ürün elde edilir
oldu. Hem makineleri çalıştıracak enerji kaynağına ve üretilecek ürünlerin ham maddesine ihtiyaç arttı hem de ürünleri pazarlayacak daha geniş pazarlara ihtiyaç doğdu.

EK

III

Yukarıda verilen olay-gelişme tablosunun doğru şekilde verilebilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir?
A) I ile II.
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B) I ile III

4.

Liderlik

C) II ile IV
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A) Çanakkale Cephesi’nde görevde iken düşmanın Arıburnu civarından çıkarma
yapacağını tahmin etmiştir.

Vatanseverlik

B) Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı duruma çareler bulmak için arkadaşlarını
örgütleyerek cemiyet kurmuştur

Teşkilatçılık

C) Vatan savunması için Trablusgarp, Balkanlar, Çanakkale ve Kafkaslar gibi birçok
cephede görev almıştır.

İleri Görüşlülük

D) II ile III

D) Henüz öğrencilik yıllarında arkadaşlarına ülkenin sorunlarına karşı çözümler
bulmakta öncülük etmiştir.

Yukarıda verilen Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri, seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A)

1-A

B)

1-B

C)

1-D

D)

1-D

2-B

2-A

2-C

2-C

3-C

3-D

3-B

3-A

4-D

4-C

4-A

4-B
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5. Aşağıdaki kümelerde Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ülkeyi kötü gidişattan kurtarmak amacıyla ortaya atılmış bazı fikir
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akımları hakkında bilgiler verilmektedir.

1

2

Osmanlı Devleti’nin
demokratikleşmesi, çağa
uygun gelişerek ayak
uydurması, Avrupa’yı
örnek alması gerektiğini
savunan fikir akımıdır.

Dili, dini, ırkı ne olursa
olsun Osmanlı sınırlarında yaşayan herkesin
Osmanlı vatandaşlığı
düşünceyle bütünleşmesi
gerektiğini savunan fikir
akımıdır.

3

4

Ulus farkı olmaksınız
bütün Müslümanların
Halife etrafında toplanması gerektiğini savunan
fikir akımıdır.

Ziya Gökalp’in savunuculuğunu yaptığı bu fikirde
de Türklerin tek çatı
altında toplanması
gerektiği savunulmuştur.

Osman, Osmanlıcılık fikrini savunan kişi olarak hangi kümeye dahil olursa doğru tercih yapmış olur?

6

5

4
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7

D) 4

İstanbul
Harp
Okulu

M. Kemal’in askerlik
hayatının başladığı
dönem

Mahalle
Mektebi

MEHMET

İstanbul
Harp
Akademisi

Manastır
Askeri
İdadisi

3

2

1

Selanik
Mülkiye
Rüştiyesi

Şemsi
Efendi
İlkokulu

Mahalle
Mektebi

Kurmay yüzbaşı
rütbesi ile mezun
olduğu okul

ALİ

22

6.

C) 3

Devletin içinde
bulunduğu durum
ve sorunlarla ilk kez
ilgilendiği dönem

FURKAN

B) 2

EK

A) 1

Mehmet, Ali ve Furkan Selanik’ten İstanbul’a doğru tren yolculuğu yapmaktadır. Bu üç arkadaş biletlerde yazan bilgilere göre
vagonlara binmişlerdir.
Buna göre, bu 3 arkadaşın binmiş oldukları vagonlar hangileridir?
A) 1, 3, 5

B) 3, 5, 7

C) 4, 7, 3

D) 1, 2, 6
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7. Aşağıda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşanan önemli gelişmeler verilmiştir.

TANZİMAT FERMANI

Amaç :
Avrupalı devletlerin, azıklıkların haklarını korumak bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek, azınlık
isyanlarını önlemek
Sonuç :
Azınlıklara birçok alanda haklar verilmiş olmasına rağmen azınlık isyanları önlenememiş olmakla birlikte Avrupalı devletler,
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya devam etti.

ISLAHAT FERMANI

Amaç :
Paris Konferansı’nda Osmanlı lehine kararlar alınmasını sağlamak. Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek, azınlık isyanlarını önlemek
Sonuç :
Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya devam etti. Azınlıklar isyanları da önlenemedi.

I. MEŞRUTİYET

EK

Amaç :
Avrupalı devletlerin İstanbul Konferansı’nda Osmanlı aleyhinde karar almasını engellemek ve devam eden azınlık isyanlarını
önlemek
Sonuç :
Azınlıkların da içinde bulunduğu Mebusan Meclisi açıldı. Ancak meclisin çalışamaz hale gelmesi sebebiyle meclis padişah
tarafından kapatıldı.

Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler incelendiğinde ortaya çıkacak olan ortak sonuç aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
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A) Tanzimat Fermanı’nın amacı Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemektir.
B) Meşrutiyetin ilanı ile halk ilk kez yönetime ortak olma hakkını elde etmiştir.
C) Yapılan çalışmalarda Osmanlı Devleti içerisinde yer alan azınlıkların devlete olan bağlılığını yeniden temin etmeyi amaçlanmıştır.
D) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesindeki amaçlardan birisi de Paris Konferansı’nda Osmanlı aleyhine kararlar alınmasını engellemektir.

8. Tanzimat Fermanı, “Nizam-ı Cedid” adıyla bilinen ve kendinden yaklaşık 40 yıl önce başlamış olan Batılılaşma projesinin resmi
devlet görüşüne dönüştürüldüğünü ilan eden bir beyannamedir. Reşit Paşa tarafından hazırlanan ve 3 Kasım 1839 tarihinde bizzat okunan bu fermana, okunduğu yerin adına atfen “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” da denir. Osmanlı Devleti , keyfilikleri önleyecek
olan Ferman ile ; yeni ve aleni mahkemelerde yargılanmadan kimsenin (sultan veya vezir tarafından da olsa) cezalandırılamayacağını; bu bağlamda din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün tebaanın can, mal, ırz ve namuslarının korunacağını; askerlik ve
vergi kanunlarının yeniden düzenleneceğini, ülkedeki yabancı elçilerin önünde söz vermiştir.
Bu bilgiye göre Tanzimat Fermanı ile;
I. Askeri

II. Eğitim

III. Hukuk

IV. Ekonomi
V. Din

alanlarından hangilerinde yenilik yapılmıştır?
A) I, II, III

B) I, III, IV

C) II, III, IV, V

D) I, II, IV, V

23

DENEME - 01
Padişah

1876 I. Meşrutiyet

Kanun i Esasi

Meclis
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9.
• II. Abdulhamid Han’dır.
• Jön Türklerin baskısı ile ilan edilmiştir.

• Türk tarihinin ilk anayasasıdır.

• Mebusan Meclisi
Üyelerini halk seçer, görev süresi 4 yıldır.
• Ayan Meclisi
Üyelerini padişah seçer, görev süresi ömür boyu devam

Verilenlere göre I. Meşrutiyet yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

EK

A) Padişahın yetkileri tamamen elinden alınmıştır.
B) Türk tarihinde halk ilk kez padişahın yanında yönetime ortak olmuştur.
C) Padişah tek karar organıdır.
D) İlanında İttihat ve Terakki Partisi etkili olmuştur

24

Tarih

Yer

Görevi

1905

Şam

5.Ordu

1905

Selanik

3. Ordu Karargâhı

1909

İstanbul

Hareket Ordusu

1910

Fransa

Picardie Manevraları

1911

Trablusgarp

Derne Komutanlığı

1913

Sofya

Ataşemiliterlik

1915

Çanakkale

19. Tümen

RN

10.

Sadece tabloda verilen bilgilere göre, Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Mustafa Kemal çeşitli illerde bulunmuş ve çeşitli görevleri yerine getirmiştir.

II. Tek yurt dışı görevi Fransa’daki Picardie Manevraları’dır.

III. Odu komutanlıklarının yanında askeri elçilik görevinde de bulunmuştur.

IV. İlk askeri zaferini Şam’da kazanmıştır.

Maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III

B) I ve II

C) II ve III

D) II, III ve IV

Tİ
R

EK
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ÜNİTE

EK
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MİLLÎ UYANIŞ:
BAĞIMSIZLIK
YOLUNDA
ATILAN ADIMLAR
ADIM - 04:
1. Dünya Savaşı
Syf. 28 - 35
			
ADIM - 05:
Mondros Ateşkes
			
Antlaşması ve Sonrası
Syf. 36 - 41
			
ADIM - 06:
Milli Mücadeleye Hazırlık
Syf. 42 - 47
		
ADIM - 07:
Amasya Görüşmeleri’nden
			
Sevr Antlaşması’na
Syf. 48 - 55
		
DENEME 02:

Syf. 56 - 60
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2.ÜNİTE

KONUŞUYOR

EK

Sevgili arkadaşım, tekrar merhabalar;

İlk olarak bu üniteden LGS’ de yaklaşık iki soru çıktığını belirteyim. Gözünü korkutmak gibi olmasın ancak, bu ünite
ilk ünite kadar kolay geçmeyecektir. Çünkü konu yoğunluğu en fazla olan ünite ile karşı karşıyasın. Ancak seni
sevindirecek şey; bu üniteyi ne kadar sağlam kavrarsan gelecek diğer tüm üniteler sana o kadar kolay gelecektir.
Dolayısıyla ilk ünitede söylediğim iki altın kuralı yanında getirdiysen bu üniteyi de kolaylıkla halledeceğine eminim.
Bu ünitedeki konuların hepsi kendi alanında başlı başına soru çıkma olasılığı yüksek olan önemli konulardır. Bu
konuları tam anlamıyla kavramak için sadece ders kitabından çalışmak yeterli gelmeyebilir. Bu ünitede savaş,
antlaşma, kongre gibi tarih ve önemli maddeler içeren çok konu bulunmaktadır. Bunlara çalışırken tarihleri ve
maddeleri ezberlemek yerine olayların oluş sırasını belirleyip bu çerçevede kavram haritaları hazırlamanın sana
çok katkısı olacaktır. Yine bu ünitede işlenen konularla ilgili imkân dâhilinde kültür gezileri yapmak ( 1. TBMM
binası, Sivas Kongresi binası gezisi vb.) veya belgeseller izlemek, bu alanda yazılmış hatıralar okumak konuları
çok boyutlu anlamanı ve özümsemeni sağlayacaktır. .
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Ünite çok uzun, konular yoğun, bilgi çok fazla diyerek kendini kapatma sakın konuya. Tüm konuların neredeyse
yarısı burada. Bu konu tamamsa kitabın yarısını hallettin diyebilirim sana.
Bu güne kadar birçok başarı ya da başarısızlık tecrübe etmenize rağmen kendinizi yetersiz bulmaya devam mı
ediyorsunuz? Ya da kendinizi şişman, çirkin ve silik mi hissediyorsunuz? Aslında tüm bu tatsız senaryolar herkesin dönem dönem yaşadığı kendine güvensizlik hissinin yansımasından başka bir şey değil.
Bu durum: Bazen güncel bir başarısızlık; sınavdan düşük not alma, okulda yapılan sınıflar arası bir spor turnuvasında başarısız olma gibi, bazen başkaları bana ne der düşüncesi ya da mükemmeliyetçilik hissi olabilir…
Kendine güvensizlik ile mücadele konusunda büyük başarıların da, başarısızlık hissine verilen reaksiyondan
doğduğunu da unutmamak gerekir. Ya da başkaları bana ne demeden kendi zayıflıklarımızı tanıyıp onların üzerine
gitmek ve çevremizdeki kimselere bizde güçlü yön olarak gördüklerini sorup onları kullanma yolunu bulmak
önemlidir zira bazen diğer insanlar bizde, bizim fark ettiğimizden daha çok yetenek görürler. Mükemmeliyetçilik
ise en iyi iş, en iyi vücut gibi her şeyin en iyisi değil; karakter, zeka, mizah duygusu gibi kendinize ait genel
değerlerin en iyilerini yapma arayışı olmalıdır..

Devam ettiğin bu hayat yolculuğunda kendine güvenin arttıkça başarının da artacağını belirtmek isterim.

04

I. D ün ya Sa va ş ı

rek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olmak üzere
Slav İmparatorluğu kurmaktı.”
Yukarıdaki ifadeyi kullanan kişinin, hangi devletin dış politikadaki hedeflerini açıkladığı söylenebilir?
A) İtalya

B) İngiltere

C) Rusya

D) Fransa

5. XX. yüzyılın başlarında ülkeler arasında birçok sorun ya-
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1. “Tarih boyunca en büyük hayalimiz, Boğazları ele geçire-

şanmaktaydı.
Bunlara,

• Rusya’nın Balkanlardaki Panslavizm politikası
• İtalyanların Trablusgarp’a saldırması

• Büyük devletlerin savaş gemisi yapımına hız vermesi

örnek gösterilebilir.

Verilenlere göre, 1900’lü yılların başlarında ülkelerin durumu ile ilgili,
I. Milliyetçilik akımı devletler arası sorunlara sebep

olmuştur.

2. 1. Dünya Savaşı’nın öncesinde devletler, itilaf ve ittifak
olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Bu durum, aşırı silahlanmaların da etkisiyle dünyayı savaşa sürükledi.

III. Devletler silahlanma yarışında rekabet halindedir.

IV. Dini sorunlar ülkeler arası savaşlara sebep olmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

EK

Yukarıda anlatılanların temelinde devletlerin doğrudan
hangi isteğinin yer aldığı söylenebilir?

II. Sömürgecilik anlayışı sorun olmaya devam etmektedir.

A) Milliyetçilik fikrini benimsetme
B) Çıkarlarını korumak için güçlerini artırma
C) Sömürgecilik faaliyetlerine son verme
D) Dünya barışını kalıcı olarak sağlama

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

6. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında
katıldı. Bu durum Almanya’ya birçok açıdan yarar sağladı.

28

Almanya, Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa dahil etmekle;

3. Avrupa’da yaşanan çıkar çatışmaları, 20. yüzyılın başla-
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rında devletlerin iki grupta toplanmalarına neden oldu. İki
blok hâlinde gruplaşan bu devletler, siyasi ve ekonomik
üstünlük mücadelesine giriştiler.
Buna
göre,
aşağıdaki
devletlerden
hangisinin
diğerlerinden farklı bir grupta yer aldığı söylenebilir?
A) Almanya

B) Fransa

C) Rusya

D) İngiltere

1. Savaşı doğuya doğru genişleterek savaş yükünü azaltma,
2. Boğazları siyasi çıkarlarına yönelik kullanma,
3. Osmanlı Devleti’nin silah teknolojisinden yararlanma
kazanımlarından hangilerine ulaşmıştır?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

7. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devlet-

• Siyasi yalnızlıktan kurtulmak

leri’nin yanında yer almak için girişimde bulundu. Ancak
bu girişim, İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını
paylaşmayı düşünmeleri nedeniyle sonuçsuz kaldı. Savaş
başladığında Osmanlı Devleti, tarafsızlığını ilan ederek Boğazları tüm devletlere kapattı.

Yukarıda I. Dünya Savaşı’na girme sebepleri verilen
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki parçada Osmanlı Devleti’nin hangi açıdan yaşadığı güç kaybı vurgulanmıştır?

A) Almanya

B) Osmanlı

A) Kültürel

B) Ekonomik

C) İtalya

D) Fransa

C) Siyasi

D) Hukuki

4. • Kaybettiği toprakları geri almak.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

I. Dünya Savaşı

Test 01
11. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği
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8. 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nde;

hangi cephede Ruslara karşı taaruz etmiştir?

• Kapitülasyonlar nedeniyle yerli tüccarlar, Avrupalı tüc-

carlar karşısında rekabet edemez konumdaydı.
• Sanayi sektörü ağırlıklı olarak el işçiliğine dayanıyordu.

A) Kanal

B) Çanakkale

C) Kafkasya

D) Hicaz – Yemen

Verilen bilgiye göre, 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı
Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sınır güvenliğini koruyamadığı
B) Azınlık isyanlarıyla uğraştığı
C) Ekonomik yönden geri kaldığı
D) Sömürgecilik faaliyetlerini engellediği

12. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaştığı
cepheler ile ilgili bilgi veren öğrencilerden hangisinin
söylediği bilgi yanlıştır?

A)

9.
.....?..... Cephesi

Osmanlı Devleti’nin başarılı olduğu tek
cephe Çanakkale Cephesi’dir.

EK

B)

Osmanlı Devleti bir çok cephede mücadele etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin
1. Dünya Savaşı’nda
açtığı ilk cephedir.

Bölgedeki Ermeniler
“Sevk ve İskân Kanunu” ile Suriye ve Irak’a
göç ettirildiler.

C)

Osmanlı ordusu Kafkas Cephesi’nde
Ruslara karşı başarılı olmuştur.

Rusya’nın savaştan
çekilmesiyle bu
cephedeki savaşlar
sona erdi.

D)

Osmanlı Devleti taarruz ettiği cephelerde başarılı olamamıştır.

Şemadaki bilgilere göre, soru işaretiyle gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Hicaz – Yemen

D) Çanakkale
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C) Filistin – Suriye

B) Kafkasya

10.

Enver Paşa yönetimindeki Türk ordusu,
Kafkasya Cephesi’nde Ruslara karşı,
taarruz etti. Ancak kısa süre sonra geri
çekildi ve pek çok Türk askeri dağlarda
şehit oldu. Bu durumun nedenleri
nelerdir?

13.

Çanakkale Savaşları’nın Sonuçları
Birinci Dünya Savaşı’nın süresi uzadı.
⇓

Yardım alamayan Rusya’da ihtilal çıktı.
⇓

?

Nisa Öğretmenin sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplardan hangi yanlıştır?

Diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?

A) İklim koşullarının sert olması
B) Erzak yetersizliğinin ortaya çıkması
C) Ordunun açlık ve salgın hastalıklarla yıpranması
D) Ordu komutanlarının çekingen davranması

A) Bulgaristan İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girdi.
B) Muş ve Bitlis toprakları Ruslardan geri alındı.
C) Rusya’da Çarlık Rejimi yıkıldı.
D) Osmanlı 1. Dünya Savaşı’nı kazandı.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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3.
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1. Sömürgecilik yarışı, 19. yüzyılın sonlarına doğru Alman-

ya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurmasıyla hız kazandı.
İngiltere ve Fransa ise bu iki devletin, sömürge arayışını
tepkiyle karşıladı. Almanya, İngiltere’nin Afrika ve Uzak
Doğu’daki sömürgelerini elde etmeye çalışması, devletler arasındaki gerginliği iyice artırdı. Ayrıca Almanya’nın
zengin ham madde ve pazar olarak gördüğü Osmanlı Devleti’ni de kontrol altına almak istemesi, İngiltere’nin
kurduğu düzene saldırı niteliğindeydi.

.......................................................................?

Mahir

İngiltere’nin sömürgeleriyle olan
bağlantısını kesmeyi ve halifenin
Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu
kullanmayı amaçlamıştır.

Sude

Parçada verilenlerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti, Almanya’nın yardımına niçin gereksinim duymuştur?
B) Almanya, Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokarken neyi amaçlamıştır?
C) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri’nin hangi politikalarına
karşı Almanya ile ittifak kurmuştur?
D) Almanya, Osmanlı Devleti’nin askerî gücünden yararlanmak istemiş midir?

EK

A) Almanya’nın, sömürge arayışına girmesinin İngiltere ve
Fransa tarafından tepkiyle karşılandığı
B) Devletler arasındaki ilişkilerin gerilmesinde, ekonomik
güç mücadelesinin etkili olduğu
C) Almanya Osmanlı Devleti’nin zenginlik kaynaklarından
yararlanmayı amaçladığı
D) Osmanlı Devleti’nin, Almanya’nın desteğiyle Orta Doğu’da eski gücüne sahip olduğu

Sude’nin ifadesine göre, Mahir’in hangi sorusunu doğru
cevapladığı söylenebilir?

30

RN

2.

2

1

4

3

Osmanlı Devleti numaralandırılarak verilen cephelerden
hangisinde taarruz gücünü kullanıp İtilaf Devletleri’ne
saldırmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

4. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında katılmasıyla;
• Savaştaki cephe sayısı arttı.
• Savaş batıdan doğuya doğru genişledi.
• Almanya’nın savaştaki cephe sayısı azaldı.

Yukarıdaki bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya
Savaşı’na katılmasının;
1. Savaşın geniş bir alana yayılması,
2. Almanya’nın savaştaki durumunun kolaylaşması,
3.	Osmanlı askerlerinin Almanya’nın yanında mücadele
etmesi
durumlarından hangilerini ortaya çıkaracağı söylenebilir?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

I. Dünya Savaşı
ALMANYA

OSMANLI DEVLETİ

Jeopolitik konumundan
yararlanmak için Osmanlı
Devleti’ni kendi yanında 1.
Dünya Savaşı’na sokmaya
çalıştı.

Kaybettiği yerleri geri
almak, gücünü artırmak
ve dış borçlardan
kurtulmak için Almanya’nın yanında 1. Dünya
Savaşı’na katıldı.

8. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başlarında pek ye-
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5.

Test 02

Şemada verilen bilgilere bakılarak hangi yargıya ulaşılabilir?

A) Devletler, tarafsızlık politikasını başarıyla uygulamıştır.
B) Uluslararası ilişkilerde en önemli faktör, devletlerin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.
C) Ekonomik rekabet, yaşanan sorunların tek nedenidir.
D) Devletler, kendi çıkarları doğrultusunda politikalar üretmiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Müttefiklerinin savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti’nin
de savaşı bırakmasına neden olmuştur.
B) Bulgaristan, Osmanlı Devleti’nin müttefikleri ile arasında
bir köprü görevi görmüştür.
C) Osmanlı Devleti savaşta hiç yenilgi almamıştır.
D) Osmanlı Devleti kaynakları yetersiz olduğu için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.

EK

6. Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Cephesi’ni açmasında etkili olan;

nilgi almamasına rağmen savaşın uzamasıyla insan ve
malzeme yetersizliği nedeniyle zor durumda kaldı. Bu
arada Bulgaristan’ın teslim olması ile Osmanlı Devleti’nin
Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile bağlantısı kesildi. Savaşan tarafların kuvvet dengesinin İttifak
Devletleri aleyhine bozulması da ateşkesi zorunlu hale
getirdi. İttihat ve Terakki Partisi hükümetten çekildi. Yeni
kurulan hükümet, çaresizlik içinde ateşkesi kabul etmek
zorunda kaldı.

1.	Kafkasları ele geçirerek Orta Asya Türkleriyle bağlantı
kurma,
2.	Hazar Denizi’nin doğusundan hareket ederek İngiltere’nin
denetimindeki Hindistan’ı ele geçirme,
3. Kafkasya’daki petrol kaynaklarına sahip olma
nedenleri, hangi seçenekte ilgili olduğu alan ile doğru
eşleştirilmiştir?
1
A) Kültürel

2
Ekonomik

Siyasi

B) Siyasi

Kültürel

Ekonomik

C) Kültürel

Siyasi

Ekonomik

D) Siyasi

Ekonomik

Kültürel

düşmemeye çalışan İngiltere ve Fransa, Orta Doğu başta
olmak üzere farklı ülkelerde sürdürdükleri sömürgeciliği
devam ettirmek için manda ve himaye fikrini ortaya attılar.
Bu anlayışa göre kendi kendini yönetme becerisine sahip
olmayan zayıf devletleri diğer güçlü devletler koruyacaktı.
Ancak İngiltere ve Fransa için bu durum sömürgeciliğin ad
değiştirerek devam etmesiydi.
İngiltere ve Fransa’nın mandater yönetimi savunmasında;

1. Çıkarlarını korumak istemeleri,
2. ABD ile iyi geçinmek istemeleri,
3. Sömürgecilik faaliyetlerini sürdürmek istemeleri
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7.

3

9. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD Başkanı Wilson ile ters

Slav ırkından olan milletleri bir araya
toplayarak bir Slav İmparatorluğu
kurmayı amaçlamıştır.

Mehmet

Sıcak denizlere inmek ve Boğazlara hâkim olmak istemiştir.

Elif

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Devleti’ne karşı Kafkas Cephesi’nde ağır
bir yenilgi alarak geri çekilmiştir.

Gürkan

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) 1 ve 2
C) 2 ve 3

B) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

10. Osmanlı Devleti’nin topraklarında yaşayan Ermeniler 1.
Dünya Savaşı’nın sürdüğü dönemde 1915 yılında ayaklandılar ve Türklere saldırmaya başladılar. Van ve çevresinde
geçici bir hükûmet kurduklarını ilan ettiler. Osmanlı Devleti,
bu gelişmeler üzerine Ermenileri bu bölgelerden çıkararak
savaş alanı dışına gönderdi. Bu amaçla Tehcir Kanunu çıkarıldı.

İtilaf Devleti olan Rusya ile ilgili bilgi veren bu öğrencilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

Metne göre, Osmanlı Devleti’nin öncelikle aşağıdakilerden hangisini korumayı amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız Mehmet

B) Yalnız Gürkan

C) Mehmet ile Elif

D) Elif ile Gürkan

A) Halkın dinî inanışlarını
B) Devletin toprak bütünlüğünü
C) Ordunun asker sayısını
D) Halkın yönetim üzerindeki haklarını

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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5. Hicaz – Yemen Cephesi’nde Türk ordusu İngilizlerle

faktörler etkili olmuştur?” sorusuna Ali, aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse yanlış olur?

ve onlarla iş birliği yapan Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile
savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı Padişahına karşı İngilizlerin oyunu ve desteğiyle bağımsız Arap devletini kurmak
için isyan eden Araplara karşı Türk askeri fedakârca ve
cesurca savaştı. Bölgenin aşırı sıcak olması ve erzak sıkıntısının yaşanması, Türk Ordusunun gücünü zayıflattı.
Savaşın sonucunda bu bölge Osmanlı Devleti’nin egemenliğinden çıktı.

Tİ
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1. “Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesinde hangi

A) İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Türk topraklarına karşı
yayılmacı politika izlemesi
B) Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemesi
C) Osmanlı Devleti’nin, kaybettiği toprakları geri almak istemesi
D) Osmanlı Devleti’nin, siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi

1. Hicaz – Yemen Cephesi’nde Arapların İngilizlerden
destek aldığı,
2. Türk askerlerinin iklim koşullarından olumsuz etkilendiği,
3. Savaşın sonucunda Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet alanının daraldığı

2. 1. Dünya Savaşı’nda Almanya, Osmanlı Devleti’nin;
1. Halifelik gücü,
2. Boğazlardaki etkinliği,
3. Savaşlardaki teknik üstünlüğü,
4. İnsan gücü
gibi imkânlarından yararlanmak istemiştir.

gibi yargılardan hangileri çıkarılabilir?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

EK

Yukarıda verilenlerden hangisi, Almanya’nın Osmanlı
Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak istemesiyle ilişkilendirilebilir?
A) 1

Metindeki bilgilere bakılarak;

B) 2

C) 3

D) 4

6. Çanakkale Savaşları’nın sonucunda;
• İtilaf Devletleri’nden yardım alamayan Rusya’da Bolşe-

3. Osmanlı Devleti’nin Kanal Cephesi’ni açmasında, Mısır’ı

geri almak ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngilizlerin
sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istemesi etkili olmuştur.

vik Devrimi yaşandı ve Rusya savaştan çekildi.
• Mustafa Kemal’in askerlik yeteneği içte ve dışta tanındı.
• Bulgaristan İttifak Devletleri’nin yanında savaşa katıldı.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

Bu bilgilere göre, hangi yargıya ulaşılabileceği söylenemez?

A) İslam birliğini sağlamayı
B) Siyasi yönden gücünü artırmayı
C) Kaybettiği bölgelere yeniden sahip olmayı
D) İngiltere’nin sömürgecilik politikasına zarar vermeyi

A) İtilaf Devletleri’nin güç kaybettiği
B) Mustafa Kemal’in, yeni Türk Devleti’nin temellerini attığı
C) İttifak Devletleri’ne yeni bir devletin katıldığı
D) Mustafa Kemal’in, Anadolu halkı tarafından tanındığı
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4. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın
yanında girmek istemesinde;

7. 1. Dünya Savaşı’nın sonucunda Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti yıkılmış,
yerlerine yeni ulus devletler kurulmuştur.

1. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak
2. Osmanlı ordu ve ekonomisini Alman desteği ile güçlendirmek
3. Savaşı Almanların kazanacağına dair olan inanç
4. Almanya’nın petrol kaynaklarından faydalanmak

1. Avrupa haritasında değişiklik olduğu,
2. İmparatorlukların yerini millî devletlere bıraktığı
3. Yenilen devletlerin haklarının koruma altına alındığı

gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 4

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 1 ve 2

D) 3 ve 4

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Bu duruma bakılarak;

I. Dünya Savaşı

Test 03
10. 1.	Savaş sonucunda galip devletler mağlup olanlardan

nedenler olmak üzere ikiye ayrılır. Sanayi Devrimi’nin yol
açtığı ham madde ve pazar rekabeti I. Dünya Savaşı’nın
temel nedenlerinden biridir. Coğrafi Keşiflerden sonra başlayan sömürgecilik yarışında ön plana çıkan İngiltere ve
Fransa 18. yüzyılda hızla sanayileşmeye başladı. Sanayileri için gerekli ham madde ve pazar arayışı doğrultusunda
19. yüzyılda Tunus, Mısır gibi yeni sömürgeler elde etmişlerdi. I. Dünya Savaşı’nın temel nedenlerinden bir diğeri ise
Fransız İhtilali’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan milliyetçilik akımıdır. Bu akımın etkisiyle Piyemonte Krallığı 1870’te
İtalyan birliğini; Prusya Krallığı da 1871’de Alman birliğini
oluşturdu. Siyasal birliğini ve sanayileşmesini geç oluşturan Almanya ve İtalya, 19. yüzyıl sonlarında sömürge
arayışına girdiler. Hızla silahlanmaya başlayan bu iki yeni
devlet, Avrupa güçler dengesinin değişmesine neden oldu.
1882’de Almanya ve İtalya, Rus yayılmacılığından tedirgin
olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu da yanlarına
alarak “Üçlü İttifak Bloku”nu kurdular.

toprak ve tazminat almayacaktır.
2.	Devletler arasında hiçbir şekilde gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.
3.	Dünya barışını koruyacak uluslararası bir teşkilat kurulacaktır.

lerin neden olduğuna

II. Ekonomik ve siyasi nedenlerin savaşa neden olduğuna

III. Savaşın çıkmasında en önemli nedenin İtalya ve

Almanya olduğuna

IV. Ülke çıkarlarının devletlerarası gruplaşmalara neden

yargılarından hangileri kesinlikle söylenebilir?
A) Yalınız I.

B) I ve II.

D) I, II, III ve IV
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C) I, II ve IV

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

11. İngilizler, Irak Cephesi’nde Arapları bağımsızlık vaadiyle

I. Savaşın çıkmasına bazı devletler arasındaki problem-

olduğuna

Wilson İlkeleri’nde yer alan bu maddelerden hangilerinin, savaşların sonra ermesi ve devletler arasında
olumlu ilişkilerin tesis edilmesi amacına yönelik olduğu
söylenebilir?

EK

Bu bilgilere göre,

Tİ
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8. Dünya Savaşı’nın nedenleri, temel (genel) ve yakın (özel)

9. Açıklama: I. Dünya Savaşı’nda yaşanan olumsuzluklardan
pek çok masum insan ölmüştür. Bu durum I. Dünya Savaşı’ndan sonra sivil savunma kavramının ortaya çıkmasına
neden olmuş bu amaçla birçok sivil savunma kurumu kurulmuştur.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra sivil savunma kavramının
ortaya çıkması, aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir
sonucudur?

A) Savaşta çok sayıda devletin yer almasının
B) Bazı silahların ilk kez bu savaşta kullanılmasının
C) Savaşta birçok masum insanın ölmesinin
D) Savaşın 4 yıl sürmesinin

ayaklanmaya teşvik ederken; diğer yandan da bölgedeki
petrol kuyularını kendi mülkiyetlerine geçirmiştir. Ayrıca
kuzeye doğru çıkarak Rusya ile birleşmeye ve Uzak Doğu ticaret yolunu güvenlik altına almaya yönelik planlar
yapmışlardır.
Metne göre, devletler arası ilişkilerin temelinde aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenebilir?

A) Dinî inançların
B) Çıkarları koruma fikrinin
C) Sınır güvenliğini sağlamanın
D) Askerî örgütlenmeyi güçlendirme fikrinin

12. I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri;
• İstanbul ve Boğazları Rusya’ya,
• Antalya ve çevresini İtalya’ya
• Irak ve çevresini İngiltere’ye
• Suriye ve Lübnan’ı Fransa’ya

vererek paylaşmışlardı.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
A) Paylaşımların sorunsuz bir şekilde yapıldığına
B) Ham madde ve sömürge yarışının sona erdiğine
C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün yok edilmeye
çalışıldığına
D) İtilaf Devletleri’nin aralarında çıkan sorunların çözüldüğüne
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Test 04

I. Dünya Savaşı
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1. 1914’te başlayıp 1918’e kadar süren savaş I. Dünya Savaşı olarak isimlendirilmiştir. Bu savaşa dünyadaki bütün devletler katıl-

mamış olsa da etkisi dünya genelinde hissedildiği için adı dünya savaşı olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı Devleti tarihçileri ise
bu savaşı ‘Cihan Harbi’ olarak isimlendirmişlerdir. Birçok insanın sakat kalmasına, ölmesine ve büyük maddi kayıplara sebep
olan savaşın nedenleri ise genel nedenler ve özel nedenler olmak üzere iki ayrılır. Bu nedenleri bir bütün halinde şu şekilde
sıralayabiliriz:
I. Fransız İhtilali (1789) ile tüm dünyada etkisini göstererek birçok ulus üzerinde etkili olan Milliyetçilik akımı
II. Fransa’nın Sedan Savaşı’nda, Almanya’ya kaptırdığı kömür yatakları açısından zengin olan Alsace Lorraine’i (Alsas Loren)
geri almak istemesi.
III. Ham madde ve pazar bulma arayışıyla iyice güçlenen sömürgecilik yarışı.
IV. Japonya’nın Uzak Doğu’da sömürgeler elde etmek istemesi.
V. Devletlerarasında yaşanan mücadele sonucunda ortaya çıkan hızlı silahlanma
VI. Rusya’nın Balkanlar’daki bütün Slavları kendi idaresinde birleştirme isteği (Panislavizm politikası) ve sıcak denizlere ulaşma
amacı.
VII. Çıkarlar sonucunda ortaya çıkan devletlerarası bloklaşmalar.
VIII. Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand (Franz Ferdinand) ve eşinin, bir Sırp milliyetçisi tarafından suikast sonucu
öldürülmesi

EK

Paragrafta verilen nedenlerin genel nedenler ve özel nedenler olarak doğru bir şekilde sınıflandırılması aşağıdakilerden
hangisinde yapılmıştır?
Genel Nedenler
A) I - III - V - VIII		
B) II - IV - VI - VIII		
C) I - III - V - VII		
D) I - II - III - VIII		
34

Özel Nedenler
II - IV - VI - VII
I - III - V - VII
II - IV - VI - VIII
IV - V - VI - VII

2. I. Dünya Savaşı başladığında tarafsız olan Osmanlı Devleti, Dünya’nın yeniden şekilleneceği böyle büyük bir savaşta yalnız kal-

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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mamak için ittifak girişimlerinde bulundu. İlk olarak itilaf devletleri’nin yanında yer almayı düşünen Osmanlı Devleti, bu talebini
İtilaf Devletleri’ne iletti. Fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin bu talebini reddetti. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin topraklarını aralarında paylaşmayı amaçladıkları için Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmayıp tarafsız kalmasından yanaydı. Osmanlı
Devleti tarafsız kalırsa İngiltere ve Fransa, müttefikleri olan Rusya’ya yardım edebilmek için Boğazlar’dan serbestçe geçebileceklerdi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti tarafsız kalması karşılığında; kapitülasyonların kaldırılması, Ege Adaları’nın kendisine
verilmesi, Mısır meselesinin çözümü gibi isteklerde bulundu. Fakat İngiltere ve Fransa bu isteklere olumlu yanıt vermediler.
Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri’ne yaptığı ittifak önerisinin reddedilmesi üzerine Almanya’ya yakınlaştı. İttihat ve Terakki yöneticileri, Almanya’ya karşı hayranlık duyuyorlardı ve Almanların savaşı kazanacağına kesin gözüyle bakıyorlardı. Böylece Osmanlı
Devleti, Almanya’dan da alacağı destekle kaybettiği toprakları geri kazanabilecekti. Osmanlı Devleti, Almanya ile yaptığı gizli
ittifak antlaşmasıyla İttifak Devletleri arasında yer almış oldu.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur.
B) İlk ittifak teklifini İttifak Devletleri’ne yapan Osmanlı Devleti’nin bu talebine, ittifak devletleri olumlu yanıt vermiştir.
C) Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa katılma sebepleri arasında İttihat ve Terakki yöneticilerinin Almanya’ya karşı
duyduğu hayranlık da etkili olmuştur.
D) İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin kendi yanlarında savaşa girmesini çıkarlarına aykırı buldukları için reddetmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Test 04

I. Dünya Savaşı

3. Arap Yarımadası’ndaki İngiliz ilerleyişine karşı kutsal yerleri korumak için mücadele edilen cephe Hicaz - Yemen Cephesidir. İngi-
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lizlerin “bağımsız devlet kurma” vaadinden etkilenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmesi üzerine
Mustafa Kemal’in “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” dediği Fahreddin Paşa, 1916’da Medine-i Münevvere’ye
gönderilmiştir. İngiliz ajanı Lawrence tarafından “Çöl Kaplanı” namıyla adlandırılan meşhur komutan Fahreddin Paşa, İngilizler
tarafından desteklenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı, elinde bulunan son derece kısıtlı imkânlara rağmen Medine-i Münevvere’yi iki yıl yedi ay boyunca savunmuştur. “Ölürüm de Peygamber kabrini çiğnetmem.” diyerek şehri isyancılara ve İngilizlere
teslim etmeyen Fahreddin Paşa, şehrin teslim edilmesini isteyen isyancılara Medinelilerin huzurunda şu cevabı vermiştir:
- “Biliniz ki kahraman askerlerim İslamlığın göz bebeği olan Medine’yi son fişeğine (kurşun), son damla kanına, son nefesine
kadar savunmaya ant (yemin) içmiştir.’’
Fahreddin Paşa, I. Dünya Savaşı bitene kadar Medine-i Münevvere’yi teslim etmemiştir. O, ancak 13 Ocak 1919’da Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan aylar sonra, (2 ay 15 gün) İstanbul’dan gelen yazılı emir üzerine şehri teslim etmiş ve İngilizler tarafından
tutuklanarak Malta’ya sürülmüştür.
Paragrafta verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

EK

A) İngilizler tarafından başlatılan Sanayi İnkılabı’ndan etkilenen Mekke Valisi Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmiştir.
B) Ölürüm de Peygamber kabrini çiğnetmem sözü Fahreddin Paşa’nın ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesidir.
C) Kutsal yerleri korumak için mücadele edilen cephe Hicaz yemen cephesidir.
D) Fahreddin Paşa’nın Medine-i Münevvere’yi savunmaktan vazgeçmesinde İstanbul’dan gelen yazılı emir etkilidir.
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4. Birinci Dünya Savaşı’nda en önemli çarpışmaların olduğu cephe Çanakkale Cephesi idi. İtilaf Devletleri boğaza gelip dayanmış

“İnsan ruhunu yenmek mümkün olmuyor. Dünyada hiçbir ordu bu kadar uzun süre ayakta kalamaz. Aylardan beri gece gündüz
savaş gemilerimiz mevzilerini bombalıyor. Son derece hırpalanmış Türkleri, onları koruyan Allah’larından ayırmak için başka ne
yapılabilir!” demekten kendini alamamıştı.’’
İtilaf kuvvetleri, dokuz aya yakın bir zaman devam eden Çanakkale Savaşları sonunda 20 Aralık 1915’te geri çekilmek ve boğazı
terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Osmanlı Ordusu, elinde gerekli cephane ve erzak olmamasına rağmen dünyanın en güçlü
ve en büyük donanmasını hezimete uğratmıştı. Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı askerinin direnme gücünün, fedakârlık ruhunun, en önemlisi iman, vatan ve millet sevgisinin âbideleşen bir timsali (örneği) olmuştur. Bu savaş esnasında İtilaf Devletleri’nin
Akdeniz filosu başkumandanı oIan Hamilton, “Gelibolu Günlüğü” isimli eserinde bir hatırasını şöyle anlatmıştır:
“İki kuvvetli elin boğazımı sıktığını hissediyordum. Bu iki el beni hem boğuyor, hem de denizin derinliklerine sürüklüyordu. Boğazımı sıkan bu iki kuvvetli eli görür gibi oldum. Çadırımın içinde sanki bir hayalet vardı. Fakat yüzü karanlıkta seçilemiyordu.”
Verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi’nde yapılan savaşları kazanmıştır.
B) Müttefik orduları Başkumandanı General Hamilton Çanakkale Cephesi’nde Türklerin yenilmemelerini hayretler içinde kalarak
ifade etmiştir.
C) İtilaf Devletleri’nin Akdeniz filosu başkumandanı oIan Hamilton, Gelibolu Günlüğü isimli eserinde Çanakkale Savaşları’ndan
bahsetmiştir.
D) Çanakkale Cephesi’nin açılma sebeplerinden birisi de Sovyet Rusya’ya yardım götürmektir.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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ve ilk düşman taarruzu 19 Şubat 1915’te başlamıştı. Diğer cephelerde bozguna uğrayan Osmanlı Ordusu Çanakkale’de büyük
bir direniş göstermişti. Öyle ki Müttefik orduları Başkumandanı General Hamilton aylar sonra bu muazzam direniş karşısında:
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duyulmasını engellemek amacıyla Mondros Ateşkesi’ne
“.......................” maddesini koydurmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yere ateşkesin hangi maddesi yazılmalıdır?
A) Osmanlı ordusu dağıtılmalıdır.
B) Donanma, İtilaf Devletleri’nin göstereceği limanlarda
göz altında tutulmalıdır.
C) Haberleşme ve ulaşım araç – gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimi altında bulunmalıdır.
D) Orduya ait silah, mühimmat ve cephane İtilaf Devletleri’ne verilecektir.
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5. İtilaf Devletleri; Mondros Ateşkes Antlaşması’na daya-
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BUGÜNKÜ SINIRLARIMIZ

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası işgal edilen yerleri gösteren haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların sona erdiğine
B) Anadolu topraklarında işgallerin yaşandığına
C) Yunanlıların, Trakya’yı ele geçirmek istediğine
D) Batı Anadolu’da Yunan birliklerinin işgallere başladığına
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Leninakan

Aras

A) İstanbul Hükûmeti ile işbirliği yapmayı
B) Kuvayımilliye birliklerine son vermeyi
C) Doğu Anadolu topraklarını Ermenilere vermeyi
D) Türklerin, Ermenilere baskı kurmasını önlemeyi
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İtilaf Devletleri, bu maddeyi antlaşmaya koyarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

EK

E di r ne

Mondros Ateşkesi, 24. madde

ılı

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

“Vilayat-i Sitte’de karışıklık çıkarsa bu illerin bir kısmını
işgal hakkını İtilaf Devletleri saklı tutar.”

Kız

2.

4.
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1. İtilaf Devletleri, yapacakları işgallerin diğer bölgelerde

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi doğrudan bu işgallerin alt yapısını
oluşturmuştur?

A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri’ne bırakılacaktır.
B) Haberleşme araç ve gereçlerine el koyulacaktır.
C) İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndaki istihkamlar İtilaf
Devletleri’ne bırakılacaktır.
D) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumla
karşılaşırsa herhangi bir bölgeyi ele geçirebileceklerdir.

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;

• Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

• Orduya ait silah ve cephane İtilaf Devletleri’ne bırakıla-

caktır.
• İtilaf Devletleri’nin esirleri ile Ermeni esirler serbest bırakılacaktır.
• İtilaf Devletleri, ihtiyaç duydukları akaryakıt ve kömür gibi ihtiyaçlarını Osmanlı Devleti’nden karşılayacaktır.

maddelerinden kaç tanesinin, Osmanlı Devleti’ni askerî
yönden savunmasız bırakmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

6. Paris Barış Konferansı’nda alınan aşağıdaki kararlardan
hangisinin Türk toprak bütünlüğüne zarar vereceği söylenebilir?
A) Batı Anadolu’nun yönetimi Yunanistan’a bırakılacaktır.
B) Alsas Loren bölgesinin idaresi Fransa’ya ait olacaktır.
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına çalışılacaktır.
D) Mağlup devletler, savaş tazminatı ödeyeceklerdir.

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası

Test 01

meni esirlerin suçlarına bakılmaksızın özgür bırakılırken
Osmanlı esirleri iade edilmeyecektir.” maddesine yer verilmiştir.
Antlaşmanın bu maddesine bakılarak hangi yargıda bulunulabilir?
A) Devletlerin eşitliği ilkesi gözetilmemiştir.
B) İngiltere, Osmanlı ordusuna askerî destek vermiştir.
C) Anadolu toprakları İtilaf Devletleri’nce savunmasız bırakılmıştır.
D) Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması için hazırlıklar tamamlanmıştır.

Cemiyet Adı

Özelliği

Mavri Mira
Cemiyeti

1919’da Rum Patrikhanesi tarafından
kuruldu.

Hınçak ve
Taşnak Cemiyeti

1.

Trabzon
Muhafaza-i Hukuk-ı
Milliye Cemiyeti

2.

Sulh ve Selameti
Osmaniye Fırkası

3.

Wilson Prensipleri
Cemiyeti

4.

Doğu Anadolu
Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti

Şemada numaralandırılarak verilen cemiyetlerden hangileri, Türk topraklarındaki işgallere ve azınlıkların zararlı
faaliyetlerine karşı millî duygularla mücadele etmiştir?
A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 1 ve 4

D) 3 ve 4

EK

8.

10.
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7. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda, “İtilaf Devletleri ile Er-

1887’de Ermeni Patriği tarafından
kuruldu.

Bu tabloda azınlık cemiyetlerinin hangi özelliğinin örneklendirildiği söylenebilir?

RN

A) Kurtuluş Savaşı’nın uzamasına neden olmaları
B) Osmanlı Devleti’nin topraklarına sahip olmak istemeleri
C) Kuruluşlarında din duygusunun etkili olması
D) İtilaf Devletleri’nin işgal hareketlerine destek vermeleri

11. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu toprakları işgal edilmeye başlanmıştır. Bu durum karşısında
Anadolu halkı, ülkenin değişik yerlerinde Kuvayımilliye birliklerini kurmuştur.
Kuvayımilliye birlikleri ile,

1. Bulundukları bölgeleri savunmuşlardır.
2.	Düzenli ordu kurulana kadar düşman kuvvetlerinin ilerleyişini yavaşlatmışlardır.
3. Manda ve himaye fikrini savunmuşlardır.
4. Belli bir merkezden bağımsız hareket etmişlerdir.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

9. Azınlıkların kurduğu cemiyetler, Osmanlı Devleti’ne ait

toprakların kendilerine verilmesini amaçladılar. Bu bölgelerde kendi millî devletlerini kurmayı amaçlayan azınlık
cemiyetleri, Avrupalı ülkelerden de destek görmüştür.
Kurtuluş Savaşı’na karşı olan bu cemiyetler, aynı zamanda
Wilson İlkeleri’ne uygun hareket ettikleri izlenimini vermeye çalışıyordu.
Bu bilgilere göre azınlık cemiyetlerinin;
1. Bağımsız devlet kurma,
2. Batılı devletlerin desteğini kazanma,
3. Osmanlı Devleti’ni parçalama,

amaçlarından hangilerini benimsediği söylenebilir?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

12. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra
başlayan işgaller karşısında halkın kurduğu direniş örgütleri, düşüncelerine ve yaptıkları faaliyetlere göre millî
cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetler diye gruplandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman cemiyetler
arasında yer alır?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti
D) Trakya – Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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4. Paris Barış Konferansı’nda İngiltere, Batı Anadolu’nun Yu-
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1. Mondros Ateşkesi sonrasında işgalleri protesto edenler

karşısında Osmanlı Devleti’nin Milli Eğitim Bakanı Rıza
Tevfik şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Hüküm galibindir.
Almanya’yı bile dize getiren düşman “Bazı noktaları işgal
ederim.’ derse haklı sayılmalıdır.”
Bu ifadeye göre Rıza Tevfik ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenirse yanlış olur?
A) Teslimiyetçi bir politika izlemiştir.
B) Bölgesel mücadeleyi yeterli görmüştür.
C) İşgallerin haklı olduğunu kabul etmiştir.
D) Galip devletlerin isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini savunmuştur.

nanistan’a ait olduğunu ilan etti.

Bu durum İngiltere’nin aşağıdaki politikalarından hangisiyle
açıklanırsa daha doğru olur?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumasıyla
B) İtalya’nın siyasi ve askerî üstünlüğüne sığınmasıyla
C) Almanya’nın yayılmacı politikasını önlemek istemesiyle
D) Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan’ın
varlığını istemesiyle

5. Yunanlılar Batı Anadolu’da katliam yapmış ve Türklere

EK

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yedinci maddesi “İtilaf
Devletleri güvenliklerini tehdit edici durumla karşılaşırsa
stratejik noktaları işgal edecektir.” şeklindedir.
Buna göre, yukarıdaki madde Wilson İlkeleri’nden hangisi ile çelişir?
A) Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecek
B) Boğazlar tüm devletlere açık olacak
C) Devlet arası sorunlar barışçıl yollar ile çözümlenecek
D) Galip devletler yenilen devletlerden toprak almayacak
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zulmetmiştir. Bölgede Türk nüfusunun fazla olduğu apaçık
ortadadır. Bu nedenle İzmir Yunanistan’a katılamaz.

3. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde

Ermeniler ile yakından ilgilenmiş, onlara silah yardımında bulunarak isyana teşvik etmiştir. 1. Dünya Savaşı’ndan
sonra ise Anadolu’nun doğusunda Ermenilere yeni bir yurt
oluşturmaya çalışmıştır.
Bu bilgi ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi doğrudan ilgilidir?

A) Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıktığında bu illeri
işgal etme hakkı İtilaf Devletleri’ne aittir.
B) İtilaf Devletleri’nin savaş esirleri serbest kalacaktır.
C) Toros tünelleri, İtilaf Devletleri’ne bırakılacaktır
D) Ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’ne ait olacaktır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Amiral Bristol Raporu

Yukarıdaki rapora göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bölge, İtilaf Devletleri’nden tamamen geri alınmalıdır.
B) Türk halkı, Yunanlılarca haksızlığa uğramıştır.
C) Ege Bölgesi’nde Yunanlılar nüfus üstünlüğüne sahip
değildir.
D) İzmir’in Yunan topraklarına ait olması düşünülemez.

6. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda alınan;
I. İtilaf Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararla-

nacak,
II. Tüneller ve demiryolları İtilaf Devletleri’nin denetimine

bırakılacak,
III. Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimi altında bulundurulacaktır.
Kararlarından hangileri İtilaf Devletleri’nin Osmanlı
Devleti’ni ekonomik açıdan zayıflatmaya çalıştıklarının
göstergesidir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası
Milli Cemiyetlerin Kurulmasında Etkili
Olan Faktörler
İstanbul
Hükümeti’nin işgallere tepkisiz
kalması

?

Azınlıkların bulundukları yerlerde
bağımsız devlet
kurmak istemeleri

Yukarıdaki tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İttifak Devletleri’nin siyasi baskısı
B) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
C) Merkezi otoritenin sağlanmak istenmesi
D) Anadolu’nun birçok yerinde işgallerin başlaması

9. Wilson İlkeleri’ne göre;

Tİ
R

7.

Test 02
I. Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınmayacak

II. Ulusararası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek için

uluslararası bir teşkilat kurulacak
III. Yenilen devletlerden toprak alınmayacak
IV. Devletler arası antlaşmalar açık yapılacaktır.

I. Dünya Savaşı’nın sonra ermesiyle gerçekleşen uygulamalar;

• Milletler Cemiyeti kuruldu.

• Gizli anlaşma ile İzmir Yunanistan’a verildi.

• Almanlar savaş suçlusu sayılarak, İtilaf devletleri’nin sa-

vaşta meydana gelen tüm mali kayıplarını ödemesine
karar verildi

EK

Verilen uygulamalara bakarak İtilaf Devletleri’nin, Wilson İlkeleri’ndeki hangi madde veya maddelere uyduğu
söylenebilir?

RN

8. Mavri Mira Cemiyeti: Rumların teşkilatlanmasında ve faali-

yete geçmesinde büyük rolü olmuş bir cemiyettir. Cemiyet
din adamları, patrikhane ve Yunan Hükümeti’nin desteği
ile ayakta kalmış ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Cemiyetin
amacı Doğu Trakya, Batı Anadolu ve İstanbul’u Yunanistan’a katarak, Bizans’ı yeniden canlandırmaktır.
Verilen bilgilere göre Mavri Mira Cemiyeti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Cemiyetin kuruluş amacı nedir?
B) Cemiyet, hangi milletin faaliyete geçmesinde etkili olmuştur?
C) Cemiyet nerede kurulmuştur?
D) Cemiyet kimler tarafından desteklenmiştir

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

10. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra,
• Bazı aydınlar Sultanahmet’te milli duyguları coşturan ve

işgalleri protesto eden iki miting düzenlediler.
• Mustafa Kemal, Samsun’dan Havza’ya geçerek genelge
yayınladı.
• Hatay Dörtyol’da Fransız ve Ermenilere karşı ilk silahlı
direniş başladı.
• Damat Ferit Hükümeti işgallere sessiz kaldı.
Verilenlere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Osmanlı Devleti yönetimi İstanbul’da işgalleri protesto
edici faaliyetler düzenlemektedir.
B) Türk milleti bağımsızlığına düşkün bir millettir.
C) Mustafa Kemal milli bilinci uyandırmak için çalışmalar
yapmaktadır.
D) Türk milleti işgallere karşı tepki vermiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Test 03

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası

Tİ
R

1. 1918 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nin de savaşa katılmasıyla birlikte İtilaf Devletleri’nin savaşı kazanacağı dü-

şüncesi iyice ortaya çıkmıştı. Birçok cephede savaşı sürdürmekte olan Osmanlı Ordusu asker, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı
içerisindeydi. Çanakkale Cephesi hariç geriye kalan tüm cephelerde sonuç itibariyle yenik durumda olan Osmanlı Devleti, Bulgaristan’ın da savaştan çekilmesi ile Almanya ile olan kara bağlantısını kaybetmişti. 1914 yılında, daha önce kaybettiğimiz toprakları
geri alacağız düşüncesiyle bizi coşkulu bir şekilde savaşın kucağına atan İttihat ve Terakki yöneticileri de bir bir ülkeyi terk etmişti. Son olarak 8 Ocak 1918 günü Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson’ın ilan ettiği 14 maddelik bildiride yer alan
‘‘ Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.’’ Maddesi, Osmanlı Devleti’nin bu savaştan çekilme düşüncesine hız vermiştir. Bu süreçlerden sonra Osmanlı Devleti yöneticileri İtilaf Devletleri’ne başvurarak ateşkes isteğinde
bulunmuşlardır. Ege Denizi’nin Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda İngiliz gemisi Agememnon zırhlısında Bahriye Nazırı Rauf
Bey’in (Orbay) başkanlığını yaptığı Osmanlı heyeti ile İtilaf Devletleri heyeti arasında 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes
Antlaşması imzalanmış ve böylece Osmanlı Devleti için I. Dünya Savaşı sona ermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra İtilaf Devletleri, Mondros’a dayanarak Anadolu’nun birçok yerinde işgal hareketlerine başlamışlardır.
Verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

2.
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EK

A) Osmanlı Devleti için I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmanın adı nedir?
B) Birinci Dünya Savaşı’ndan Osmanlı Devleti’nin çekilmesine etki eden unsurlardan 3 tanesi nelerdir?
C) Anadolu’nun birçok yerinin işgal edilmesi neye dayandırılarak yapılmıştır?
D) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en ağır maddeleri hangileridir?

3

5

1

2

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

RN

4

Cemiyetler konusunu derste öğrencileriyle beraber işleyen Avni Hoca ardından Türkiye dilsiz haritasını, üzerinde bazı rakamlar
yazılı olduğu halde öğrencilerine görselde görüldüğü üzere dağıtmıştır. Avni Hoca’nın dağıttığı harita üzerindeki yerlere aşağıda
isimleri bulunan öğrenciler şu yorumları yapmışlardır.
Erdoğan : 1 numaralı bölgede kurulan zararlı cemiyet Hınçak ve Taşnak Cemiyeti’dir. Bu cemiyetin zararlı faaliyetlerini engellemek amacıyla da Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti kurulmuştur.
Ali : Adana ve çevresi olarak bilinen 4 numaralı bölgede kurulan zararlı cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti’dir.
Hayrunnisa: 3 numaralı bölgede kurulan zararlı cemiyet Pontus Rum Cemiyeti’dir. Bu cemiyetin zararlı faaliyetlerini engellemek
amacıyla kurulan cemiyetin adı İngiliz Muhipleri Cemiyeti’dir.
Ayşegül: 5 numaralı bölge Ermeniler tarafından Pontus Devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir.
Tülay: Numaralandırılarak gösterilen yerler içerisinde 2, 3, 5 ve 1 numaralı yerlerde faaliyet gösteren cemiyetler Rumlar tarafından kurulan cemiyetlerdir.
Akif: 2 numaralı bölgede kurulan yararlı cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir. Bu cemiyet Mavri Mira ve Etnik-i Eterya Cemiyeti’ne
karşı olarak bölgenin Türk yurdu olduğunu savunmuştır.
Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Erdoğan ve Akif		 B) Ayşegül ve Tülay

C) Hayrunnisa ve Ali		 D) Erdoğan ve Tülay
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası
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3.

EK

Paris Barış Konferansı, 1919,
I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerin durumlarını görüşmek ve yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek
amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı toplandı. 32 devletin temsilcilerinin katıldığı konferansta İngiltere, ABD,
Fransa, İtalya ve Japonya etkili oldu. Konferansa katılan ABD’nin amacı Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını sağlamaktı. İngiltere ve
Fransa ise barışı sağlamaktan daha çok kendi çıkarlarını gerçekleştirmek amacındaydı. Konferansta kabul edilen bazı maddeler
şunlardır:
• I. Dünya Savaşı devam ederken yapılan gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilen İzmir ve çevresi, İngilizlerin desteği ile Yunanistan’a
•
•
•
•

verildi ve Yunan Ordusunun İzmir’i işgal etmesi kararlaştırıldı.
Konya, Antalya İtalya’ya verildi.
Urfa, Antep, Maraş, Suriye, Lübnan Fransa’ya verildi.
Irak, Filistin ve Boğazlar çevresi İngiltere’ye verildi.
Almanya’nın toprakları ile Avusturya – Macaristan Devleti’nin toprakları parçalanarak bu topraklar üzerinde Avusturya, Çekoslovakya ve Macaristan gibi devletlerin kurulması kararlaştırıldı.
41

Paris Barış Konferansı sonucunda alınan bu kararların aşağıdakilerden hangisi ile çeliştiği söylenebilir?

4. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru şartların Osmanlı Devleti için giderek kötüleşmesi üzerine Ahmet İzzet Paşa Hükûmeti
İtilaf Devletleri’nden ateşkes istedi. İspanya’nın arabuluculuğu ile Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında ateşkes görüşmeleri başladı. Bahriye Nazırı Rauf Bey başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile İtilaf Devletleri’ni temsil eden İngiliz Amiral Calthorpe
(Kaltorp) arasında yapılan görüşmeler sonucunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Yapılan ateşkes antlaşmasından sonra İtilaf Devletleri antlaşma maddelerine dayanarak Anadolu’yu işgal etme planlarına başlamışlardır.
Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

I. Osmanlı Devleti’nin elindeki tüm savaş esirleri ile esir ya da tutuklu bulunan bütün Ermeniler serbest bırakılacak fakat İtilaf

Devletleri’nin elindeki Türk savaş esirleri geri verilmeyecek.
II. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacak.
III. İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri, I. Dünya Savaşı’ndan önceki sınırlara çekilecek.
IV. Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Asir, Trablusgarp ve Bingazi’de Osmanlı kuvvetleri ve subayları en yakın İtilaf Devletleri komutanlığına teslim olacak.

Verilen bu maddelerden hangisi, Anadolu’yu işgal etme niyetinde olan İtilaf Devletleri’nin “Minareyi çalan kılıfını da hazırlar.”
Atasözüne uygun nitelikte kaleme alınmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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A) Sömürgecilik yerine Manda ve Himaye sisteminin kurulması ile
B) Mondros Ateşkes Antlaşması ile
C) Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson tarafından yayınlanan Wilson İlkeri ile
D) Savaş devam ederken çıkarılan Sevk ve İskân Kanunu ile

06

Milli Müca de le ye H a z ırlık
4. Erzurum Kongresi’nde şu kararlar alınmıştır:

Tİ
R

1. Havza Genelgesi’ni yayımladıktan sonra Amasya’ya geçen

Mustafa Kemal, burada Refet Bey (Bele), Ali Fuat (Paşa) ve
Rauf Bey ile buluşmuş; Erzurum’daki Kazım Karabekir ile
Konya’daki Cemal Paşa’nın da onayını ve imzasını alarak
Amasya Genelgesi’ni ilan etmiştir.

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
• Manda ve himaye kabul edilemez.

• Her türlü yabancı işgaline karşı millet hep birlikte direniş

ve savunmaya geçecektir.

Mustafa Kemal’in bu şekilde davranmasının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen kongre kararlarının;
1. Çağdaşlık,
2. Ulusal bağımsızlık,
3. Ulusal egemenlik

A) Kuvayımilliye’nin yerine düzenli orduyu kurmak
B) İstanbul Hükûmeti’nin kendisine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek
C) Millî Mücadele’nin etkinliğini ve gücünü artırmak
D) Ordu birliklerinin, işgallere karşı sükûnetini korumasını
sağlamak

A) Yalnız 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

EK

2. Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal’i Samsun’a resmî gö-

revle gönderirken bölgede güvenliği sağlamasını ve halkın
elindeki silahları toplamasını emretti. Ancak Mustafa Kemal’in bu görevinin dışında gizli niyetleri de vardı ve o bu
niyetlere ulaşmak için çok istekliydi.
42

düşüncelerinden hangileri doğrultusunda kabul edildiği
söylenebilir?

5. 1. Manda ve himaye kabul olunamaz.
2.	Kuvayımilliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
3.	Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı
işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamaya
çalışılacaktır.

Yukarıdaki metinde üzerinde durulan, Mustafa Kemal’in
gizli niyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Erzurum Kongresi’nde kabul edilen bazı kararları okudunuz. Bu kararlardan hangileri, millî iradenin yönetime
hâkim olması amacını taşımaktadır?

RN

A) Ulusal birlikteliği sağlamak
B) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak
C) Siyasi alanda yetkilerini genişletmek
D) Halkı ortak idealler etrafında birleştirmek

3. Amasya Genelgesi’nin;

1.	Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2.	İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektir. Bu durum milletimizi yok olmuş şeklinde
göstermektedir.
3.	Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
kararlarından hangileriyle Kurtuluş Savaşı’nın yapılmasının gerekçesi ifade edilmiştir?
A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır."
Amasya Genelgesi maddesi
Yukarıda verilen maddeye bakıldığında aşağıdakilerden
hangisi söylenirse yanlış olur?
A) Milletin geleceğine milletin isteğiyle karar verileceği
B) İstiklal mücadelesinde tek gücün millet olduğu
C) Azınlıkların sahip olduğu hakların sınırlandırılacağı
D) Milletin cesareti ve kararlılığıyla ülkenin bağımsızlığının
korunacağı

Milli Mücadeleye Hazırlık

“Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal
dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”

Yukarıda Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen bir
maddeyi okudunuz.
Bu maddenin kabul edilmesinde;
1. Toplumu bir arada tutma,
2. Ülke bütünlüğünü koruma,
3. Laik yönetim sistemine geçme
düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?
B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

8. •	Manda ve himayecilik fikri kesin olarak H Kongresi’nde
reddedildi.
• Kurtuluş Savaşı’nın amacı yöntemi ve gerekçesi l Genelgesi ile duyuruldu.

Yukarıda sembollendirilerek verilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
H

Sivas

B)

Erzurum

C)

Sivas

l

Amasya
Havza
Havza

RN

A)

D)

Erzurum

rağmen aldığı kararlar itibari ile ulusaldır.

Aşağıda verilen kararlardan hangisi yukarıdaki ifade ile
çelişmektedir?

A) Millet meclisi derhal toplanmalıdır.
B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
C) Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal
dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
D) Doğu’da bulunan bütün yararlı cemiyetler “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti” adı altında
birleştirilmelidir.

EK

A) 1 ve 2

10. Erzurum Kongresi toplanış itibari ile bölgesel olmasına
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7.

Test 01

11. • Amasya Genelgesi’nde ilk defa bahsedilen,
• Erzurum Kongresi’nde Doğu illeri adına 9 kişilik bir kurul

olarak kurulan,

• Sivas Kongresi’nde üye sayısı 15’e çıkarılan ve tüm ülke-

yi bir “Bakanlar Kurulu” gibi yönetmeye başlayan,
• TBMM’nin açılması ile görevi sona eren
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temsil Heyeti

B) Kuvayımilliye

C) Mebusan Meclisi

D) İrade-i Milliye

Amasya

9. Erzurum Kongresi’nde “Hristiyan azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.” maddesine
yer verilmiştir.
Buna göre, alınan bu kararla aşağıdakilerden hangisine
karşı çıkıldığı söylenebilir?

A) Azınlıkların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürmelerine
B) Azınlıklara tanınan geniş haklara
C) Azınlıkların Türklerle eşit haklara sahip olmak istemelerine
D) Azınlıklara karşı mücadele veren Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ne

12. •	Temsil Heyeti’nin sayısı 9 kişiden 15 kişiye çıkarılarak,
tüm vatanı temsil eder hâle getirilmiştir.
• Anadolu’da faaliyet gösteren bütün ulusal cemiyetler
tek çatı altında toplanmıştır.
Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde
gerçekleştirilmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Erzurum Kongresi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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3.

tafa Kemal, gizli bir haberle görevden uzaklaştırılacağını
öğrendi. Damat Ferit Paşa Hükûmeti, Mustafa Kemal’in
başkente geri dönmesini emretti. Ayrıca Mustafa Kemal
ile hiçbir resmî işleme girişilmemesini duyurdu. Bunun
üzerine Mustafa Kemal, askerlik mesleğinden ülkesi ve
milletinin geleceği için istifa etti.
Bu parçadan hareket ederek;

Öğretmeninin verdiği bu bilgiye göre;

1. Erzurum Kongresi’nin yapılması,
2. Sivas Kongresi’nin yapılması,
3. Amasya Genelgesi’nin yayınlanması

1- Mustafa Kemal’in uygulamalarının İstanbul Hükümeti’ni
rahatsız ettiği,
2- İstanbul Hükûmeti’nin, Mustafa Kemal’in itibarını zayıflatmak istediği,
3- Mustafa Kemal’in görevinden istifa etmesinin olumsuz
sonuçlara neden olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

C) 2 ve 3

44

B) 1 ve 3

gelişmelerinden hangileri millî bir direniş için birleştirici
bir rol oynamıştır?
A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

EK

A) 1 ve 2

Millî Mücadele yıllarında Türk halkı
bölgesel olarak silahlı mücadele
verdiği gibi siyasi olarak da faaliyetlerde bulunmuş, işgallere karşı millî
bir direniş için çalışmalar yapmıştır.
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1. Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasından sonra Mus-

D) 1, 2 ve 3

4.

Kongrenin Adı

Erzurum Kongresi

2. Sivas Kongresi’nde tartışmalara yol açan konu manda ve

RN

himaye meselesiydi. Amerikan mandasını savunan kişilere göre Türk halkı, güçlü devletlere karşı tek başına karşı
koyamazdı, mücadele etse bile kesin olarak kaybederdi.
Bundan dolayı devletin işgaller karşısında Amerikan mandasına ihtiyacı vardı. Bu fikirler karşısında Mustafa Kemal,
“Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla Milli Mücadele’nin yapılacağını ve başarıyla sonuçlanacağını ifade etmiştir.

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
• Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı,
millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

Verilen bilgilere göre manda fikrini savunan kişiler ile
ilgili;

⇓
Maddelerin Amacı

1. Ülkenin kurtuluşunu yabancı bir devletin koruması altına girmekte gördükleri,
2. Gelişmiş devletlere karşı mücadele etmenin fayda sağlamayacağını düşündükleri,
3. Mustafa Kemal’in askerlik alanındaki yeteneğini takdir
ettikleri
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Maddeler

I. Türk vatanının bölünmez bütünlüğünü vurgulamak
II. Milli sınırları vurgulamak
III. İşgallere karşı direnişe geçmek
IV. Milli Mücadele’yi İstanbul Hükümeti’ne mâl etmek

Erzurum Kongresi’nin maddelerine bakılarak kongrenin
amaçlarından hangisi hakkında doğrudan çıkarımda bulunulamaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Milli Mücadeleye Hazırlık

Test 02
8. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919’da toplandı. Kongre

Tİ
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5. İşgallere karşı kurulan Kuvayımilliye birlikleri yurdun çeşitli bölgelerinde dağınık hâlde bulunmaktaydı. Bu sorunu
aşmak için Sivas Kongresi’nde, Batı Cephesi Kuvayımilliye
genel komutanlığına Ali Fuat Paşa atanmıştır.
Yukarıda verilen bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Kuvayımilliye birliklerinin siyasi güçlerinin azaldığını
B) Halkın Kuvayımilliye birliklerine tepki gösterdiğini
C) Kuvayımilliye birliklerinin komuta birliğinden yoksun olduğunu
D) Kuvayımilliye birliklerinin işgallere karşı yetersiz olduğu

6. İtilaf Devletleri Amasya Genelgesi’nden rahatsız oldukla-

• Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

• Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemi-

zi bozacak imtiyazlar verilemez.
• Manda ve himaye kabul edilemez.
• Mebuslar Meclisi’nin hemen toplanması ve hükûmet
işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır.
Buna göre Erzurum Kongresi’nde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmamıştır?

A) Laik yönetim
B) Milli egemenlik
C) Tam bağımsızlık
D) Ulusal sınırlar

EK

rını İstanbul Hükümeti’ne bildirmişler ve Mustafa Kemal’in
İstanbul’a geri çağrılmasını istemişlerdir. Bu gelişmeler
üzerine Mustafa Kemal, kongre için geldiği Erzurum’da 7-8
Temmuz 1919 gecesi askerlik ve memurluk görevlerinden
istifa ettiğini bildiren telgrafı İstanbul Hükümeti’ne göndermiştir.

sonunda alınan bazı kararlar şunlardır:

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

RN

A) Erzurum Kongresi’nde 9. Ordu Müfettişi olarak görev
yapmıştır.
B) Anadolu’daki faaliyetleri işgalcileri rahatsız etmiştir.
C) Vatanı ve milleti için şahsi çıkarlarından vazgeçmiştir.
D) Amacına ulaşmak için kararlı ve azimli bir tavır sergilemiştir.

7. Mustafa Kemal, Sivas Kongresi kararlarını ve milletin hü-

kümete ve sadrazama güveninin kalmadığını, padişaha
bildirmek istedi. Damat Ferit’in buna engel olması üzerine
bütün illerden İstanbul ile haberleşmeyi kesmelerini istedi.
Yaşanan bu olaylar üzerine Damat Ferit Hükümeti istifa
etmek zorunda kaldı. Yeni kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti
Temsil Heyeti’ne görüşme talebinde bulundu.
Buna göre,

• Temsil Heyeti siyasi başarı elde etmiştir.

• Damat Ferit Hükümeti, Temsil Heyeti’nin faaliyetlerine

karşıdır.
• İttifak Devletleri Temsil Heyeti’ni kontrol altına almak istemektedir.
• Yeni kurulan hükümet Anadolu hareketine ılımlı yaklaşmıştır.
yargılarından kaç tanesi yukarıdaki parçadan çıkarılabilir?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

9. Sivas Kongresi’nde, yurt çapında faaliyet gösteren milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”
çatısı altında toplanmıştır. Ayrıca Temsil Heyeti’nin üye sayısı ve yetkileri artırılarak tüm vatanı temsil eden bir kurul
haline getirilmiştir.
Sivas Kongresi’nde alınan bu kararlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Milli Mücadele’nin tek bir merkezden yönetilmesini sağlamak
B) Millî cemiyetler arasında güç birliği oluşturmak
C) İstanbul Hükümeti ile her alanda birlikte hareket etmek
D) Milli Mücadele’nin Türk halkı adına temsilciliğini yapmak

10. Havza Genelgesi’nin, “...............” maddesiyle Avrupa kamuoyunun olumsuz tutumunun engellenmesi amaçlanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki maddelerden
hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) Protesto mitingleri düzenlenmelidir.
B) Millî cemiyetlerin etkinliği sağlanmalıdır.
C) İtilaf Devletleri’ne işgalleri kınayan telgraflar çekilmelidir.
D) Miting ve gösteriler sırasında azınlıklara kötü davranılmamalıdır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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1. Mustafa Kemal Paşa anlatıyor:
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Test 03

-	Yıldız Sarayı’nın ufak bir odasında Padişah Vahdettin’le diz dize değecek kadar oturduk. Onun sağında hemen dirseğini uzatarak dayandığı bir masa üstünde bir kitap vardı. Odanın Boğaz’a doğru açık penceresinden gördüğümüz manzara şu idi: Yan
yana demirlemiş birkaç sıra zırhlı. Cephe topları sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuştu. Söze Sultan Vahdettin başladı:
-	Paşa, Paşa, şimdiye kadar devletimize çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elini demin bahsettiğim kitabın
üstüne basarak tarihe geçmiştir. O zaman masa üstündeki kitabın tarih kitabı olduğunu öğrendim. Soğukkanlılık ve dikkatle
dinliyordum.
- Bunları unut, dedi. Şimdi yapacağın hizmet, şimdiye kadar yaptıklarından mühim olabilir. İstersen devleti kurtarabilirsin.

-	Hakkımdaki teveccühünüze (iyi dileklerinize, güzel düşüncelerinize) teşekkür ederim. Memleketi kurtarmak için elimden geleni
yapacağıma şüphe etmeyiniz.
Falih Rıfkı, Milliyet, 20 Mayıs 1930.

Falih Rıfkı Atay’ın anlatımından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
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EK

A) Mustafa Kemal’in Sultan Vahdettin Efendi’yle görüştükten hemen sonra Amasya’ya doğru harekete geçtiğine.
B) Sultan Vahdettin Efendi’nin vatanın kurtuluşu için çareler arayarak bu durumu Mustafa Kemal ile paylaştığına.
C) İtilaf Devletleri’nin donanmalarının devletin başkenti olan İstanbul’u işgal ettiğine.
D) Sultan Vahdettin Efendi’nin Mustafa Kemal ile görüşmesine Yıldız Sarayı’nda tanıklık edenlerden birisinin de Falih Rıfkı Atay
olduğuna.

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rum çetelerinin Türk ve Müslüman halka saldırıları art-

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

RN

mıştı. Yaşanan çatışmalardan Türkleri sorumlu tutan İngiltere, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanamadığı takdirde bölgeyi işgal
edeceğini İstanbul Hükümeti’ne bir nota (uyarı) ile bildirdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, olağanüstü yetkilerle donatılıp
9. Ordu Müfettişliği ’ne tayin edilerek bölgeye gönderildi. Görevi Samsun ve civarında güvenliği sağlamak, Osmanlı birliklerinin
ateşkes anlaşması gereği dağıtılmasını hızlandırmak, Türklerin elinde kalan silah ve cephaneyi toplamaktı. Mustafa Kemal Paşa,
kurmay heyetiyle birlikte 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
Mustafa Kemal, Samsun’a çıktıktan sonra bölgedeki durumu inceleyerek Damat Ferit Paşa Hükümeti’ne bir rapor gönderdi. Mustafa Kemal, müfettişlik bölgesindeki komutanlarla temasa geçtikten sonra Anadolu içlerine doğru yola çıktı ve ilk durağı Havza
oldu. Havza’ya geldikten sonra işgallere karşı direnme amacıyla çeşitli bölgelerdeki millî kuruluşların yaygınlaştırılması için çalışmalara başladı. Bu amaçla 28 Mayıs 1919’da sivil ve askerî yöneticilere yolladığı Havza Genelgesi’nde çeşitli maddelere yer verdi.
Havza Genelgesi’nde yayınlanan aşağıdaki maddelerden hangisi ‘‘kaş yapalım derken göz çıkarmayalım düşüncesiyle aynı
anlama gelir?
A) İşgallerin protesto edilmesi için mitingler yapılmalıdır.
B) İtilaf Devletleri temsilciliklerine uyarı telgrafları gönderilmelidir.
C) Askerî birliklerin elindeki silah ve cephaneler teslim edilmemelidir.
D) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesinin uygulanması riskine karşılık protesto ve mitinglerin yapılması sırasında Hristiyan azınlıklara karşı saldırı ve düşmanlıklarda bulunulmamalıdır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Test 03

Milli Mücadeleye Hazırlık

3. Havza’daki çalışmalarını tamamlayarak 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Mustafa Kemal, burada arkadaşları Rauf (Orbay)

Bu kararlardan bazıları şunlardır:
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Bey, Refet (Bele) Bey ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ile görüşmeler yaparak 22 Haziran 1919 tarihinde tarihe Amasya Genelgesi
(Tamimi) olarak da geçen kararları aldı.

1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2. İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4. Milletin durumunu saptamak ve sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir.
5. Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanmalıdır. Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç temsilci seçilerek yola çıkarılmalıdır.
6. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.
7. Her olasılığa karşı bu durum millî bir sır gibi tutulmalıdır.
Amasya Genelgesi’nin verilen maddelerinden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

EK

A) Kurtuluş Savaşı’nın amacı gerekçesi ve yöntemi Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.
B) Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin toplanmasının gerekliliği Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.
C) Dördüncü maddede belirtilen milli kurul Temsil Heyeti adıyla bu genelgeden hemen sonra kurulmuştur.
D) Genelgenin içerisinde geçen bazı maddeler genelgeye bir ihtilal beyannamesi özelliği de katmaktadır.

4. Erzurum Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır:
• Manda ve himaye kabul edilemez.

• Kongrede doğu illeri temsilcilerinden oluşan ve Doğu Anadolu’yu savunmakla görevli olan 9 kişilik Temsil Heyeti Mustafa
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Kemal başkanlığında oluşturulmuştur.
• Doğuda kurulan cemiyetler “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilmiştir.

Sivas Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır:

• Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.

• Temsil Heyeti bütün vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
• Ülkemizde bulunan tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

Sivas Kongresi, tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla yurdun değişik bölgelerinden gelen delegelerin
katılımı ile toplanmıştır. Aldığı kararlar itibariyle ulusaldır.

Yukarıda Erzurum ve Sivas Kongreleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Her iki kongre de toplanış amacı ve şekli bakımından bölgesel olup aldığı kararlar yönüyle ulusaldır.
B) Her iki kongrede de bağımsızlıktan taviz verilmeyeceği vurgulanmıştır.
C) Her iki kongrede de Temsil Heyeti’nin görev kapsamı ile ilgili madde yer almaktadır.
D) Her iki kongrede de cemiyetlerin birleştirilmesi birlik ve beraberliği güçlendirmek için atılan adımlar arasında sayılabilir.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Erzurum Kongresi, doğu illerini işgallerden korumak ve bölgede bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını engellemek
amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’nden katılan delegelerle toplanmış olup aldığı kararlar
itibariyle ulusaldır.

07

Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na
4. TBMM’ye karşı halkı isyana kışkırtmak amacıyla;
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1. Misakımillî’ye göre;

• Türk topraklarının tümü, işgal altında olsa da ayrılık ka-

• İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele’nin padişah ve halife-

bul etmez bir bütündür.
• Millî ve ekonomik gelişmemizi sınırlayan hususlara son
verilmelidir.
• Azınlıkların hakları, komşu memleketlerde yaşayan
Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir.

ye karşı yapıldığı propagandasını yürütüyor,
• İtilaf Devletleri, Boğazlar ve çevresindeki hâkimiyetlerini
korumayı amaçlıyor,
• Rum ve Ermeni gibi azınlıklar ise kendi ulus devletlerini
Osmanlı topraklarında kurmayı planlıyordu.

Bu maddeler incelendiğinde hangi yargıya ulaşılamaz?

A) TBMM’nin isyanlar karşısında sert tedbirlere yöneldiği
B) Azınlıkların bağımsızlık talebiyle isyan ettikleri
C) Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in halkın gözündeki itibarını düşürmeyi amaçladığı
D) İtilaf Devletleri’nin, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri

EK

A) Kapitülasyonlara karşı çıkıldığına
B) Siyasi ve ekonomik inkılaplara öncelik verileceğine
C) Ülkenin bütünlüğünün korunmasının amaçlandığına
D) Azınlıklar konusunda devletlerin eşitliği ilkesine uygun
karar alındığına

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisi
söylenemez?

2. 1. Amasya Görüşmeleri’nin yapılması

2. Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması
3. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi
4. Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin istifası üzerine Ali Rıza
Paşa Hükümeti’nin kurulması
5. Misakımilli kararlarının Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesi

Midye

Devletin rejimi kesin bir biçimde ilan edildi.

Yukarıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına
“D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazarak ilerlediğimizde aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir?
A)

D

B)

D

C)

Y

D)

Y

D

Y

D

Y

Y

Y

D

D
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ve Trakya’nın paylaşım planları gösterilmiştir.
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A) 1 - 4 - 2 - 5 - 3

5. Aşağıda verilen haritada Sevr Antlaşması’na göre Anadolu

Ce
yh
a

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Se
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50

100

150

200 2 k m

İNGİLİZ NÜFUZ BÖLGESİ
FRANSIZ NÜFUZ BÖLGESİ
WILSON ‘IN TEKLİFİNE GÖRE TASARLANAN ERMENİSTAN

Bu haritaya bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenirse yanlış olur?
A) Doğu Anadolu’da Ermenistan Devleti’ne toprak ayrılmıştır.
B) Osmanlı Devleti’ne İç Anadolu Bölgesi’nin belli bir bölümü ve İstanbul’un yönetimi bırakılmıştır.
C) Osmanlı ekonomik düzeninin yönetimi İtilaf Devletleri’ne bırakılmıştır.
D) Fransızların hâkimiyet alanı, Yunanlıların hâkimiyet alanından daha geniştir.

Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na

• Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacak,

• Osmanlı Devleti zarar görenlere savaş tazminatı öde-

yecek,
• Azınlıklar ülke içerisinde istedikleri kadar okul açabilecekler
maddeleri yer almıştır.
Bu maddelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine
kesinlikle ulaşılamaz?

Sevr Antlaşması’nın Maddeleri

Alan

Doğu Anadolu’da iki yeni devlet
kurulacak.

Kapitülasyonlar en geniş şekliyle bütün devletlere tanınacak.
50.700 kişi haricinde asker bulundurulmayacak.

Yukarıda Sevr Antlaşması’nın maddeleri verilmiştir. Maddelerin karşısındaki kutucuklara hangi alanlarla ilişkili
olduğu yazılacaktır.
Buna göre, tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Askerî
–
B) Ekonomik –
C) Dinî 		 –
D) Siyasi 		 –

Ekonomik –
Askerî
–
Siyasi 		 –
Ekonomik –

EK

A) Azınlıkların haklarının genişletildiğine
B) Osmanlı ekonomisinin zayıflatıldığına
C) Osmanlı Devleti’ne resmen son verildiğine
D) Osmanlı topraklarının savunmasız hâle getirildiğine

9.
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6. Sevr Antlaşması’nda;

Test 01

7. Sevr Antlaşması’na göre;

• Maliye tamamen İtilaf Devletleri’nin kontrolü altında ola-

caktır. İngiltere, Fransa, İtalya ve Türklerden oluşan bir
komisyon bütçeyi belirleyecektir.
• Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı başında kaldırdığı kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe konulacaktır. Bu
kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktır.

Siyasi
Hukuki
Askerî
Askerî

Antlaşmanın sadece bu maddelerine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

RN

A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığı ortadan
kalkmıştır.
B) Türkler görüşlerini ifade edebilme hakkını elde etmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nin siyasi hâkimiyet alanı daralmıştır.
D) Osmanlı ekonomisi güçlendirilmeye çalışılmıştır.

8. TBMM, ayaklanmalar karşısında varlığını ve otoritesini ka-

bul ettirmek için “Hıyanet-i Vataniye Kanunu”nu çıkardı. Bu
kanun ile Meclis, kendisine yönelen her türlü saldırıyı vatana ihanet sayacağını ve idamla cezalandıracağını duyurdu.
Ayrıca aynı amaç doğrultusunda “Firariler Hakkında Kanun” çıkararak asker kaçaklarını ve isyancıları yakalamayı
amaçladı.
Metinde isyanlar karşısında TBMM’nin yaptığı hangi çalışma vurgulanmıştır?

A) Yasama gücünü kullanarak otoritesini artırmak istemesi
B) Halkın dinî duygularına yönelik faaliyet yürütmesi
C) Osmanlı yönetiminin desteğini elde etmesi
D) Diplomatik yolları kullanarak diğer devletlerden yardım
alması

10. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan bazıları şunlardır:
• Doğrudan İstanbul Hükümeti’nin çıkardığı Ahmet Anza-

vur ve Kuva-yı İnzibatiye ayaklanmaları
• İtilaf Devletleri’nin İstanbul Hükümeti ile birlikte çıkardıkları Bolu - Düzce - Hendek - Adapazarı - Yozgat
ayaklanmaları
• Rum ve Ermenilerin çıkardığı ayaklanmalar
• Düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvayımilliye liderleri olan Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe’nin
çıkardığı ayaklanmalar
TBMM’ye karşı çıkan bu ayaklanmalar ile ilgili ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’nun değişik yerlerinde farklı nedenlerle çıkan
ayaklanmalardır.
B) İstanbul Hükümeti’nin otoritesini güçlendirmek için çıkardıkları ayaklanmalardır.
C) Bağımsız devlet kurmayı amaçlayan ayaklanmalardır.
D) İttifak Devletleri tarafından desteklenmiş ayaklanmalardır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na
4. • Haberleşme imkanlarının elverişli olması
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1. ... Bugün Türk ulusu, medeni yeteneğinin, yaşama ve

bağımsız kalma hakkının ve bütün geleceğinin savunulmasına çağrıldı.
Yukarıda Mustafa Kemal’in İstanbul’un resmen işgali karşısında söylediği sözler verilmiştir.

• Batı Cephesi’ne yakın olması

Buna göre, Mustafa Kemal aşağıdaki düşüncelerden
hangisini ifade etmiş olamaz?

• Demiryolu ulaşımının olması

2. 23 Nisan 1920’de 1. TBMM’nin açılmasıyla;
• Vatanın işgalden kurtarılması

• Ulusal birlikteliğin gerçekleştirilmesi
• Ulusal iradenin hâkim kılınması

amaçlanmıştır.
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• Ülkenin merkezi konumunda olması
• Nüfusunun kalabalık olması

Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi Temsil Heyeti’nin
Ankara’yı merkez seçmesinde etkili olmuştur?
A) 6

B) 5

EK

A) İtilaf Devletleri’nin işgalleri geçicidir.
B) Türk ulusu, bağımsızlık yolunda direnişe devam etmelidir.
C) Özgür yaşama hakkına, İtilaf Devletleri saygı duymamıştır.
D) Türk insanı, geleceğini korumak için mücadeleden vazgeçmemelidir.

• TBMM’nin burada açılmış olması

Bu bilgilerden hareketle Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

RN

A) Gücünü Türk milletinden almıştır.
B) Millî egemenlik ilkesini benimsemiştir.
C) Tam bağımsızlık hedeflenmiştir.
D) Saltanatın devamını sağlamıştır.

C) 4

D) 3

5. Ankara milletvekili olarak I. TBMM’ye giren Mustafa
Kemal Paşa 24 Nisan’da meclise bir önerge verdi. Bu
önergeye göre;

1. Hükümet kurmak zorunludur.
2. TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
3. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.
4. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır.
Bu maddelerden hangisi ile doğrudan Osmanlı yönetimi
yok sayılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

3. Misakımilli’de;

• Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan

6. I. TBMM’de kabul edilen bir önergede “Geçici bir hükûmet

ve Batum’da gerekirse halk oylaması yapılabilir.
• Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halk oylamasına
başvurulabilir.

başkanı ya da padişah vekili atamak doğru değildir.” denilmiştir.

Kararlarının alınmasında etkili olan asıl faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapitülasyonların kaldırılmak istenmesi
B) Azınlıklara daha fazla hak vermeme düşüncesi
C) Bu bölgelerde yaşayan Türk nüfusunun fazla olması
D) Türk vatanının millî sınırlarının belirlenmek istenmesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

I. TBMM’de böyle bir karar alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclisin kalıcı olacağı ve bağımsız hareket edeceğinin
belirtilmesi
B) İşgalden sonra İstanbul Hükûmeti’ne katılımın düşünülmesi
C) İşgallere karşı halkın mücadele edemeyeceği
D) Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin temsil edileceği

Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na

9. Misakımillî’nin Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edil-

• Türk yurdunun sınırları çizilmiş,
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7. Misakımillî ile;

Test 02

• Yabancı devletlere verilen kapitülasyonlara karşı çıkıl-

mış,
• Azınlıklara hiçbir şekilde ayrıcalık verilemeyeceği açıklanmıştır.
Buna göre, Misakımillî’de;
1. Tam bağımsızlığın sağlanması,
2. Ülke bütünlüğünün korunması,
3. Milli egemenliğin sağlanması

mesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisini beraberinde
getirmiştir?

A) Kuvayimilliye’nin yerine düzenli ordunun kurulmasını
B) İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u resmen işgal etmesini
C) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını
D) Ankara’nın, Kurtuluş Savaşı’nın idare merkezi olarak kabul edilmesini

amaçlarından hangilerinin göz önünde bulundurulduğu
söylenebilir?
B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

EK

A) 1 ve 2

10. Sevr Antlaşması’nın uygulanmamasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

RN

A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B) Sömürgecilik anlayışının sona ermesi
C) Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması
D) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanması

8. Amasya Görüşmeleri’nin maddelerinden bazıları şunlardır;
• Vatan topraklarının bütünlüğü ve bağımsızlığı koruna-

caktır.

• Müslüman olmayan azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve

sosyal düzenimizi bozacak haklar verilmeyecektir.
• Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti tarafından tanınacaktır.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Temsil Heyeti’nin, İstanbul Hükümeti tarafından resmen
tanındığına
B) Tam demokratik bir yönetim anlayışının benimseneceğine
C) Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi bozacak haklar verilemeyeceğine
D) Vatan topraklarının bölünmez bir bütün olduğuna

11. “Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” maddesi, Misakımillî’nin hangi
amacıyla doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) Boğazların güvenliğini koruma
B) Ekonomik bağımsızlığı sağlama
C) Azınlık haklarını uluslararası eşitliğe göre düzenleme
D) Halk oylaması yaparak bölgelerin geleceğini halka bırakma
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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07
Sevr Anlaşması

Lozan Barış Antlaşması

Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe
geçebilecek, Boğazlarla
ilgili her türlü işlem uluslararası boğazlar komisyonu
tarafından yönetilecektir.
Komisyonda Türk üye bulunmayacaktır.

Boğazlardan geçişleri, Türkiye başkanlığında kurulacak
uluslararası bir Boğazlar
komisyonu düzenleyecektir.

İzmir ile birlikte Ege BölgeTürkiye ile Yunanistan
si’nin büyük bir bölümü ve
arasındaki sınır Meriç Nehri
Doğu Trakya, Yunanistan’a kabul edilecek, Yunanistan
verilecek.
savaş tazminatı olarak Meriç
Nehri’nin batısındaki Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.
Türkiye - Suriye sınırı, Fransızlarla imzalanan 20 Ekim
1921 tarihli Ankara Antlaşması’nda olduğu gibi kabul
edilecektir.

Kapitülasyonlardan müttefik Kapitülasyonlar kesin olarak
devletler yararlanabilecektir.
kaldırılacaktır.
Türk ordusundaki asker
sayısı ile savaş teçhizatı
sınırlandırılacak.
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bastırmak için bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden birisi de Anadolu Ajansı’nın kurulmasıdır.

TBMM’nin Anadolu Ajansı’nı kurmakla aşağıdakilerden
hangisini hedeflediği söylenemez?

A) Halka Millî Mücadeleyi anlatmayı
B) Milli Mücadele’yi yurt dışına anlatmayı
C) İç ve dış propagandalara karşı halkı aydınlatmayı
D) İstanbul Hükûmeti ile Anadolu arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı

EK

Adana, Kayseri, Sivas ve
Malatya’yı içine alan bölge
ile Suriye, Fransa’ya verilecektir.

3. TBMM, açıldıktan sonra Anadolu’da çıkan ayaklanmaları

Tİ
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1.

Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na

Gayrimüslimlere çok geniş
ayrıcalıklar tanınacaktır.

Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak,
bunun dışında ordu ile ilgili
herhangi bir sınırlama getirilemeyecektir.
Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul
edilecektir.

RN

Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4. • Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’den, Millî Mücadelenin vatan için yapıldığı yönünde fetva alınmıştır.
• Düzenli ordu birlikleri hızla oluşturulmuştur.
• İsyancıların yargılanmasına yönelik yasal ve adli süreç
başlatılmıştır.
Yukarıda üzerinde durulan bu çalışmaların, hangi amaca yönelik gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) İnkılapların yapılış sürecinin hızlandırılmasına
B) TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasına
C) Devletin yönetim biçiminin ilan edilmesine
D) Avrupalı devletlerin TBMM’yi resmen muhatap kabul
etmesine

A) Türkiye, Boğazlar bölgesinde egemenliği tam olarak
sağlamıştır.
B) Ekonomik bağımsızlık Lozan Antlaşması ile sağlanmıştır.
C) Türkiye’de yaşayan farklı gruplar arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır.
D) Türkiye, bazı toprakları geri almıştır.

2. “Boğazlar bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan ve Türkiye
başkanlığındaki uluslararası bir komisyon denetimine bırakılacaktır.” kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda
B) Lozan Konferansı’nda
C) Sevr Antlaşması’nda
D) Paris Barış Konferansı’nda

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

5. Sevr Antlaşması’nda, “Boğazlar, aralarında Türk temsilci bulunmayan bir komisyonun yönetiminde olacaktır.
Buradan geçişler, komisyonun denetimine bırakılacaktır.”
maddesinin yer alması, Osmanlı Devleti’nin;
1. Siyasi,
2. Kültürel,
3. Ekonomik
alanlardan hangilerinde sınırlandırıldığını gösterir?
A) Yalnız 2

B) 1 ve 2

C) Yalnız 1

D) 1, 2 ve 3

Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na

Felah-ı Vatan

Misakımillî

Ankara

9. TBMM’nin iç isyanlar karşısında aldığı tedbirler arasında
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6.

Test 03

Yukarıda verilenler ile aşağıdaki açıklamalar eşleştirildiğinde hangi açıklama dışarıda kalır?
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Mustafa Kemal’in
mebus olarak seçildiği ildir.
B) Millî Mücadele hareketinin yönetim merkezi olan yerdir.
C) Bağımsızlık yanlısı mebusların Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kurdukları grubun adıdır.
D) Türk yurdunun sınırlarını çizen ve Kurtuluş Savaşı’nın
yol haritası olan belgedir.

yer alan;

1. Anadolu Ajansı’nın kurulması,
2. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi,
3. Düzenli ordunun kurulmasına karar verilmesi

uygulamalarından hangileri, TBMM’nin yasama yetkisini
kullandığını göstermektedir?
A) Yalnız 2

B) Yalnız 3

C) 1 ve 2

D) 2 ve 3

7. 20 Ocak 1921’de yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda;

EK

• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

• Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan

TBMM’de toplanır.
• TBMM’nin başkanı aynı zamanda hükûmetin de başkanıdır.
maddeleri yer almıştır.

Bu maddelerden yola çıkılarak, yeni Türk Devleti’nin ilk
anayasası için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Millet egemenliğinin benimsendiğine
B) Güçler birliği ilkesinin uygulandığına
C) Devletin yönetim şeklinin belirlendiğine
D) Meclis Hükûmeti Sistemi’nin uygulandığına

10. TBMM, açıldıktan sonra Anadolu’da çıkan ayaklanmaları
bastırmak için bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden birisi de Anadolu Ajansı’nın kurulmasıdır.
TBMM’nin Anadolu Ajansı’nı kurmakla aşağıdakilerden
hangisini hedeflediği söylenemez?

RN

A) Halka Millî Mücadeleyi anlatmayı
B) Milli Mücadeleyi yurt dışına anlatmayı
C) İç ve dış propagandalara karşı halkı aydınlatmayı
D) İstanbul Hükûmeti ile Milli Mücadeleyi beraber yürütmek istediği

8.

.......................................................................?

Feyza

İstanbul’un işgalinden sonra Mustafa
Kemal, yayımladığı genelgeyle kararlı
olduğunu göstermiş ve yeni Türk
meclisini Ankara’da halkın oylarıyla
kuracağını ilan etmiştir.

Veysel

Veysel, Feyza’nın hangi sorusuna doğru cevap vermiştir?

A) İstanbul’un işgaline Mustafa Kemal nasıl tepki göstermiştir?
B) Türk halkı niçin Mustafa Kemal’i lider olarak kabul etmiştir?
C) Mustafa Kemal, mandacı yönetimi niçin eleştirmiştir?
D) Mustafa Kemal, neden düzenli orduyu gerekli görmüştür?

11. TBMM’nin isyanlara karşı aldığı önlemlerden birisi de
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu uygulamak için İstiklâl
Mahkemeleri’ni kurmasıdır. Bu mahkemenin üyeleri milletvekillerinden oluşmaktaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) TBMM’nin yargı yetkisini kullandığının
B) İsyanlara karşı başarısız olduğunun
C) İtilaf Devletleri’nin iç işlerimize karıştığının
D) TBMM’nin otoritesini kaybettiğinin
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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Test 03

Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na

1. Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa Hükûmeti istifa etmiş yerine Ali Rıza Paşa Hükûmeti kurulmuştur. Yeni kurulan
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hükümette Kuvayımillîye’ye ve Millî Mücadele’ye yakın üyelerin olması nedeniyle Ali Rıza Paşa, Bahriye Nazırı olan Salih Paşa’yı
Heyet-i Temsiliye lideri Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya’ya göndermiştir. 20-22 Ekim 1919 tarihlerinde yapılan
Amasya Mülakatı’nın sonucunda iki heyet arasında alınan karalardan bazıları şunlardır:
• Millî teşkilat ile hükûmet arasında bir anlaşmazlık kalmamıştır.

• Vatan topraklarının bütünlüğünün ve bağımsızlığının muhafazası esastır.

• Müslüman olmayan topluluklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilmeyecektir.
• Milletvekili seçimi serbestçe yapılacaktır.

• Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanması güvenlik bakımından uygun değildir.

• Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin hukuksal varlığı Osmanlı Hükûmeti tarafından tanınacaktır.

• İstanbul Hükümeti’nin İtilaf Devletleri ile yapacağı barış görüşmelerine Temsil Heyeti’nin de uygun gördüğü temsilciler gön-

derilecektir.

• İstanbul Hükûmeti, Sivas Kongresi’nin kararlarını tanıyacaktır.

Alınan bu kararlardan yola çıkılarak
lanmıştır.

EK

I. Mustafa Kemal’in liderliğini yaptığı Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Hükümeti’nin arasında bir anlaşmazlığın kalmadığı vurguII. Vatan topraklarının işgal edilerek parçalanamayacağı ve böylece bir bütün olduğu kabul edilmiştir.
III. Azınlıklara Müslümanların sahip olmadığı hakların verilmeyeceği belirtilmiştir.

IV. Seçimlerin yapılmasına vurgu yapılırken, İstanbul’un işgal edilebileceği endişesi nedeniyle Mebusan Meclisi’nin başkent

dışında toplanılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

2. 28 Ocak 1920’de Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen “Misakımillî” (Millî Yemin) kararları 17 Şubat 1920’de
Meclis tarafından basına ve dünya kamuoyuna duyuruldu.

Millî Mücadele’nin programı niteliğinde olan Misakımillî metni şöyledir:

RN

• Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu yerler bölünmez ve ayrılmaz bir bütün sayılacaktır.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

• Millî ve iktisadi gelişmemizi sağlamak amacıyla tam serbestlik ve istiklalin sağlanması; siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan
•
•

•
•
•

sınırlamaların kaldırılması gerekecektir. Borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara ters düşmemelidir.
Azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkların haklarının korunması şartı ile kabul edilecek ve sağlanacaktır.
İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Bu ilke saklı kalmak koşuluyla Akdeniz ve Karadeniz Boğazları’nın Dünya ticaretine ve ulaşımına açılması konusunda bizimle birlikte öteki tüm devletlerin oy birliğiyle vereceği
karar geçerlidir.
Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman düşman ordularının işgali altında bulunan ve çoğunluğu Arap olan
yerlerin kaderi bölge halkının serbestçe vereceği karara bağlı kalacaktır.
Halkın oyu ile anavatana katılmış olan Elviye-i Selâse (Kars, Ardahan ve Batum) için gerekirse yeniden halkın oyuna müracaat
edilmesi kabul edilecektir.
Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya’nın hukuki durumunun tespiti de halkın tam bir serbestlikle açıklayacağı oylara
uygun olacaktır.

Verilen maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
B) Öncelikli amaç Milli Egemenliği sağlamaktır.
C) Uluslararası eşitliğe vurgu yapılmıştır.
D) Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası

Test 03

Amasya Görüşmeleri’nden Sevr Antlaşması’na

3. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un resmen işgali ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mart
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1920’de illere ve kolordu komutanlarına bir genelge göndererek olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanacağını
bildirdi. Bunun için on beş gün içerisinde seçimlerin yapılarak milletvekillerinin belirlenmesini istedi. Meclis, 23 Nisan 1920 Cuma
günü, milletvekillerinin Hacıbayram Camii’nde halkla beraber cuma namazını kılmalarının ardından açıldı. 24 Nisan 1920 tarihinde
yapılan toplantıda ise Mustafa Kemal, meclis başkanı seçildi. Mustafa Kemal aynı gün, meclisin yetkileri ve işleyişi ile ilgili görüşlerini bir önerge şeklinde sundu ve bunlar Meclis tarafından kabul edildi.
Bu kararlar şunlardır:
1. Hükûmet kurmak zorunludur.
2. Geçici olarak bir hükûmet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya koymak uygun değildir.
3. Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir güç yoktur.
4. Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.
5. Mecliste seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükûmet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.
6. Padişah ve Halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman Meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır.
Mecliste alınan ilk kararlar hakkında yapılan yorumlardan bazıları şunlardır:
Hükümet kurmanın gerekli olduğu vurgulanmıştır.
Meclisin bağımsız çalışması istenmiştir.
İlk meclis güçler birliği ilkesini benimsemiştir.
Kabul edilen hükümet sisteminin adı Meclis Hükümeti Sistemi’dir.
Meclis üstünlüğü vurgulanmıştır.

EK

Hakan :
Tuğçe :
Ahmet :
Figen :
Feyza :

Yapılan bu yorumlardan kaç tanesi doğrudur?

C) IV
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4.

B) III

D) V

Büyük Millet Meclisi açıldıktan hemen sonra ülkenin değişik yerlerinde Büyük Millet Meclisi’ni işlevsizleştirmek (görev yapamaz
hale getirmek) amacıyla birçok ayaklanma çıkmıştır. Ayaklanmalar genel itibariyle (azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar hariç)
Türklerin birbirlerini öldürmelerine ve boş yere malzeme kaybına neden olmuştur. Büyük Millet Meclisi Hükûmeti güçleri, dış
düşmanla (Yunanistan, Ermenistan ve Fransa gibi) uğraşmakla harcayacağı çabayı iç düşmanla uğraşırken harcamak zorunda
kalmıştır. Çıkarılan ayaklanmaların nedenleri arasında;
• İstanbul Hükümeti’nin otoritesini koruma düşüncesi,
• Azınlıkların devlet kurma fikri
• Bazı Kuvayımilliye liderlerinin düzenli ordunun emrine girmek istememesi ile
• İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’nin kendi çıkarlarını korumak istemesi gibi nedenler yer alır.
Verilen görsel ve bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra ülkenin değişik yerlerinde birçok ayaklanma çıkmıştır.
B) Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenleri arasında birçok faktör yer alır.
C) Düzenli orduya katılmak istemediği için isyan eden Kuvayımilliye liderlerinin en güçlüsü Çerkez Ethem Bey’dir.
D) Meydana gelen ayaklanmalar nedeniyle silah ve cephane kaybı yaşanmıştır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
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A) II

1.
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İstanbul Harp Akademisi

7

Mustafa Kemal’in en son bitirdiği okuldur.
1905 yılında ‘’Kurmay Yüzbaşı’’ rütbesiyle
bu okuldan mezun olmuştur.

İstanbul Harp Okulu

6

Selanik Askeri Rüştiyesi

Mustafa Kemal’in askeri idadiden
sonra başladığı okuldur.
Okuldan ‘’teğmen’’ rütbesiyle
mezun olmuştur.

5

Mustafa Kemal annesinden izinsiz olarak
bu okulun sınavlarına girdi.
Mustafa Kemal’in askerlik hayatının
başladığı okuldur.

4

Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Manastır Askeri İdadisi

Mustafa Kemal’in edebiyata ve hitabete ilgi
duyduğu okuldur.
Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik’ten etkilenmiş
ve ayrıca Fransızca dersleri almıştır.

3

EK

Mustafa Kemal bu okulda
kısa bir süre eğitim
görmüştür.

Mahalle Mektebi

2

Mustafa Kemal bu okula
annesinin isteğiyle
kaydolmuştur.
Geleneksel eğitim
metotlarının uygulandığı
bir okuldur.
1

1

Şemsi Efendi Mektebi
Modern yöntemlerle
öğretim yapan bir
okuldur.
Mustafa’nın bu okula
başlamasında babası
etkili olmuştur.
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Yukarıdaki şekilde hangi okullar yer değiştirirse Mustafa Kemal’in okuduğu okullar sırasıyla doğru olur?
A) 1 ve 2 – 4 ve 5

2.

B) 1 ve 2 – 5 ve 6

C) 2 ve 4 – 7 ve 5

Ziya Gökalp

Milliyetçilik

TÜRK
DÜŞÜNÜRLERİ

Namık Kemal

Tevfik Fikret
İnkılapçılık

Mehmet Emin Yurdakul

?

Şemada Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen yerli düşünürler verilmiştir.
Buna göre ‘’?, soru işareti ile boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Vatan sevgisi ve Türkçülük
B) Batıcılık ve Gelenekselcilik
C) Manda ve himayenin benimsenmesi
D) Ümmetçilik ve Siyaset bilimi

D) 1 ve 3 – 6 ve 7

?

DENEME - 02
Türk tarihine ve edebiyatına karşı ilgi duymaya başlamış, yazları
izinli olarak Selanik’e
döndüğünde Fransızca
dersleri almıştır.

Bulgaristan

Manastır
Makedonya

İstanbul

Selanik

nis
t
na

Türkiye

EK

Yu

Farklı kültürleri, farklı
yaşam tarzlarını
tanımıştır.

Türklerin sosyal ve
siyasi haklarını kazanmak için yapılan
çalışmalara katılmıştır.

Sofya

an

Namık Kemal, Ziya
Gökalp, Mehmet Emin
Yurdakul ve bazı Fransız
düşünür ve edebiyatçıların eserlerini okuyarak
milli düşünce yapısını
şekillendirmiştir.

Burada, Bulgar Meclisi’ni takip ederek,
parlamento rejiminin
nasıl işlendiğini gözüyle
görüp öğrenmiştir.
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3.

Avrupa’da meydana
gelen yeni fikirleri
yakından takip etmiştir.
İttihat ve Terakki
Cemiyeti’ne katılmış,
ülke sorunları ile
yakından ilgilenmiştir.

Siyasi fikirleri ve düşünceleri burada olgunlaşmıştır. Kaldığı yerlerde
sosyal ve kültürel hayatı
farklı yaşam tarzlarını
daha iyi tanımasını
sağlamıştır.

Arkadaşlarıyla gerek
okulda, gerekse evinde
yaptığı toplantılarda,
tartışmalar düzenlenmiş,
gazete ve dergi çıkarmıştır.

Şemaya göre Mustafa Kemal hangi şehirde cumhuriyet yönetimini tanıma imkanına sahip olmuştur?
B) Selanik

RN

A) İstanbul

C) Sofya

D) Manastır

4. Balkan Savaşları sonucunda kaybedilen topraklardan Anadolu’ya gelen göçmenlerin, Anadolu’nun demografik, ekonomik ve
sosyal yapısına büyük etkileri olmuştur. Balkan Savaşları’ndan I. Dünya Savaşı’nın başına kadar 400 000 kadar muhacir Anadolu’ya göç ederek iskan edilmiştir. Muhacirlerin çoğunluğu Edirne ve Aydın vilayetlerine iskan edilmiştir. Diğerleri ise Karesi,
Sivas, Ankara, Konya, Biga, Canik gibi çeşitli yerlerde iskan edilmiştir. Bu döneme ait arşiv belgelerinin tamamen tasnif edilmemiş
olması nedeniyle şu anda kesin rakamlar vermek oldukça zordur. Bu iskan faaliyetleri ile Anadolu’da Türk nüfusu oranı artmıştır.
Bu durum Kurtuluş Savaşı’na giden süreçte milli bir Türk Devleti’nin temellerinin atılmasına katkıda bulunmuştur.
Verilen bilgilere göre Balkan Savaşları sonucunda Anadolu’ya yapılan göçlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?

A) Anadolu’da göçler sonucunda azınlık nüfusu artmıştır.
B) Balkan Savaşları sonucunda Anadolu’daki Türk nüfusunda artış yaşanmıştır.
C) Anadolu’nun etnik yapısında Türk nüfusu ağırlık kazanmaya başlamıştır.
D) Anadolu’da göçler sonucunda Türklük bilinci üst düzeye çıkmıştır.
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5. Dünya Savaşı’nın nedenleri, temel (genel) ve yakın (özel) nedenler olmak üzere ikiye ayrılır. Sanayi Devrimi’nin yol açtığı ham

Bu bilgilere göre,
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madde ve pazar rekabeti I. Dünya Savaşı’nın temel nedenlerinden biridir. Coğrafi Keşiflerden sonra başlayan sömürgecilik yarışında ön plana çıkan İngiltere ve Fransa 18. yüzyılda hızla sanayileşmeye başladı. Sanayileri için gerekli ham madde ve pazar
arayışı doğrultusunda 19. yüzyılda Tunus, Mısır gibi yeni sömürgeler elde etmişlerdi. I. Dünya Savaşı’nın temel nedenlerinden
bir diğeri ise Fransız İhtilali’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan milliyetçilik akımıdır. Bu akımın etkisiyle Piyemonte Krallığı 1870’te
İtalyan birliğini; Prusya Krallığı da 1871’de Alman birliğini oluşturdu. Siyasal birliğini ve sanayileşmesini geç oluşturan Almanya ve
İtalya, 19. yüzyıl sonlarında sömürge arayışına girdiler. Hızla silahlanmaya başlayan bu iki yeni devlet, Avrupa güçler dengesinin
değişmesine neden oldu. 1882’de Almanya ve İtalya, Rus yayılmacılığından tedirgin olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu
da yanlarına alarak “Üçlü İttifak Bloku ”nu kurdular.

I. Savaşın çıkmasına bazı devletler arasındaki problemlerin neden olduğuna
II. Ekonomik ve siyasi nedenlerin savaşa neden olduğuna

III. Milliyetçilik akımının I. Dünya Savaşın’ın temel nedenlerinden birisi olduğuna
IV. Ülke çıkarlarının devletlerarası gruplaşmalara neden olduğuna

yargılarından hangileri kesinlikle söylenebilir?
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B) I ve II.

C) I, II ve IV

D) I, II, III ve IV

EK

A) Yalınız I.

6. • Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilmiş olan Arap memleketlerinin durumu halkın
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vereceği karara göre belirlenecektir. Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle
birbirinden ayrılamaz, bir bütündür.
• Halkın oyları ile anavatana katılan Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)’ta gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir.
• İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın dünya ticaret
ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer devletlerin birlikte vereceği kararlar geçerlidir.
• Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Yukarıda Misakımillî’nin bazı maddeleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki antlaşma maddelerinden hangisi Misakımillî’nin amacına ulaştığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Hatay için özel bir idare usulü tesis edilecektir. Türk dili orada resmi dil olacaktır.(Ankara Antlaşması)
B) Rusya; TBMM, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan antlaşmalarla tespit edilen sınırını, Batum’un Gürcistan’a geri
verilmesi şartıyla kabul etmiştir.(Moskova Antlaşması)
C) Boğazların her iki tarafında 20’şer km’lik ve silahtan arındırılmış bölge oluşturulacaktır. (Lozan Antlaşması)
D) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. (Lozan Antlaşması)

DENEME - 02
7.
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Kongrenin Adı

Erzurum Kongresi

⇓

Maddeler

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

• Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı, millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

⇓

Maddelerin Amacı

I. Türk vatanının bölünmez bütünlüğünü vurgulamak
II. Saldırılara karşı topyekün mücadele etmek
III. İşgallere karşı direnişe geçmek

EK

IV. Milli Mücadeleyi İstanbul Hükümetine mâl etmek

Erzurum Kongresi’nin maddelerine bakılarak kongrenin amaçlarından hangisi hakkında doğrudan çıkarımda bulunulamaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV
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8. XX. yüzyılın başlarında ülkeler arasında birçok sorun yaşanmaktaydı.
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Bunlara,

• Rusya’nın Balkanlardaki Panslavizm politikası
• İtalyanların Trablusgarp’a saldırmaları

• Büyük devletlerin savaş gemisi yapımına hız vermesi örnek gösterilebilir.

Verilenlere göre, I. Dünya Savaşı öncesi ülkelerin durumu ile ilgili,
I. Rusya Slavları bir bayrak altına almayı hedeflemektedir.

II. Savaş gemisi yapımında en ileride olan devlet Rusya’dır.

III. İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması sömürgecilik anlayışı ile ilgilidir.

IV. Ülkeler arası savaşların en önemli sebebi Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II, III ve IV

DENEME - 02
Sevr Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması
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9.

Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek, Boğazlardan geçişleri, Türkiye başkanlığında kurulacak uluslaraboğazlarla ilgili her türlü işlem uluslararası boğazlar komisyonu rası bir boğazlar komisyonu düzenleyecektir.
tarafından yönetilecektir. Komisyonda Türk üye bulunmayacaktır.
İzmir ile birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya, Yunanistan’a verilecektir.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır Meriç Nehri kabul edilecek, Yunanistan savaş tazminatı olarak Meriç Nehri’nin batısındaki Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.

Adana, Kayseri, Sivas ve Malatya’yı içine alan bölge ile Suriye,
Fransa’ya verilecektir.

Türkiye - Suriye sınırı, Fransızlarla imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli
Ankara Antlaşması’nda olduğu gibi kabul edilecektir.

Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanabilecektir.

Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.

Türk ordusundaki asker sayısı ile savaş teçhizatı sınırlandırılacaktır.

Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak, bunun dışında
ordu ile ilgili herhangi bir sınırlama getirilemeyecektir.

Gayrimüslimlere çok geniş ayrıcalıklar tanınacaktır.

Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir.

EK

Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye, boğazlar bölgesinde egemenliği tam olarak sağlamıştır.
B) Ekonomik bağımsızlık Lozan Antlaşması ile sağlanmıştır.
C) Türkiye’de yaşayan farklı gruplar arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır.
D) Türkiye, bazı toprakları geri almıştır.

10. Damat Ferit Paşa Hükümeti ve İtilaf Devletleri vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hâkim kılmak için mücadele
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eden TBMM’ye karşı halkı kışkırttığı için ülkenin farklı yerlerinde TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı.
Bu ayaklanmaların çıkmasında:

• Osmanlı Hükümeti’nin ve İtilaf Devletleri’nin Millî Mücadele’nin padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandaları,
• İngilizlerin, boğazların her iki yakasına yerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi,
• Anadolu’da bazı kişilerin otorite boşluğundan yararlanmak istemesi,
• Bazı Kuvayımilliye birliklerinin disiplinsiz davranışları, halktan zorla para, yiyecek ve silah toplamaları ve düzenli orduya katıl-

mak istememeleri,

• Azınlıkların bağımsız devlet kurma hedefleri etkili olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere göre TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalarla ilgili çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayaklanmaların en önemli nedeni azınlıkların Anadolu’da devlet kurmak istemeleridir.
B) İtilaf Devletleri stratejik noktalarda hâkimiyet kurmaya çalışmaktadır.
C) Milli egemenlik ve ulusal bağımsızlığımıza engel olmak isteyen iç ve dış kuvvetler bulunmaktadır.
D) Ayaklanmaların çıkmasında dini sebeplerin de etkisi bulunmaktadır.
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