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Sevgili Öğrenciler,

Beyin Takımı Yayınları olarak 8. sınıf öğrencileri için hazırladığımız “İlk Adım” serisinin 
ardından “Depar” serisi ile yanınızdayız.

Depar serisi, sizi sınavlarda hedeflediğiniz başarıya ulaştırmak için tasarlandı. Bu kitap 
sayesinde başarı kapıları sizin için ardına kadar açılacak ve hedeflediğiniz başarıyı yakala-
mak sizin için kolay olacaktır. 

Mantık, muhakeme, analiz ve sentez gerektiren soruların sorulduğu LGS’de başarılı ol-
mak için bu yeteneklerin geliştirilmesi gerekir. “Beyin Takımı” ekibi olarak yeni nesil sorular-
la oluşturduğumuz bu eserlerde yeni nesil sorulara yer vererek bunların nasıl çözüleceğini 
öğretmeye çalıştık. Bunun için de kitabımızda şu bölümlere yer verdik:

“Rehberlik” bölümünde soruların daha kolay anlaşılması ve yorumlanması için yöntem-
ler anlatıldı.

Kazanım merkezli hazırlanan bu eserde her ünitenin kazanımları tek tek işlendi. “Kaza-
nımın Şifresi” bölümünde kazanımla ilgili soruların kolay bir şekilde çözülmesinin yöntem-
leri üzerinde duruldu. Önemli ipuçları verilerek soruların daha kısa süre içerisinde ve doğru 
olarak çözülmesinin yolları gösterildi.

 “Örnek Soru” bölümünde daha önce sınavlarda çıkmış sorulara yer verildi. Sorunun 
altında ayrıntılı çözümü verildi.

“Kazanım Testi” bölümünde sadece o kazanımla ilgili sorulara yer verilerek kazanımın 
tam olarak öğrenilmesi amaçlandı. Bu sayede o kazanımla ilgili çıkabilecek tüm soru tiple-
rini öğrencinin görmesi sağlandı.

“Ünite Testi” bölümünde daha önce işlenen kazanımların iyice içselleştirilmesi amaç-
landı. Bol miktarda soruyu içeren bu bölümde özellikle birkaç kazanımla ilgili olan soru 
tiplerine sıkça yer verildi.

Farklı bir anlayış ve yöntemle oluşturulan bu kitap, ayrıntılı konu anlatımlarına gerek 
bırakmadan pratik yollarla kısa sürede konuyu öğrenmenizi ve soruları çözmenizi sağlaya-
caktır.

Hayallerinizin anahtarını elinizden bırakmayın.

S. AKGÜL

ÖN SÖZ
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1. ÜNİTE

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın 

başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin 

oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları 

kavrar.

8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile 

ilişkilendirir.

Kazanımlar



REHBERLİK

İnkılap Tarihi Dersi

Geçmişi sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ve geleceğe 
ışık tutan bir bilim dalıdır. Geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi 
görür. 

Başarılı olabilmek için iyi bir okuyucu ve dinleyici olmak önemlidir. Bu 
derste örnekleme ve karşılaştırma yapmak daha sağlıklı düşünebilme-
nizi sağlar.

Daha çok nasıl olmuş ve niçin olmuşlarla ilgilenmeli, olaylar arasındaki 
ilişkilendirmelere dikkat etmelisiniz.

Bu derste üç tip soruyla karşılaşacaksınız.

1. Yorum soruları : Bilgi ve olayları yorumlayacaksınız. Bunu yaparken soruda verilen bilgiler ışığın-
da değerlendirme yapmaya dikkat etmelisiniz.

2. Kavram soruları : Kavramların anlamlarını bilmeli ve olaylarla ilişkilendirebilmelisiniz.

3. Verilen bilgiyi kullanma : Yönergeli sorulardır. Soruya ait okuduğunuz metinlerden çıkardığınız sonuçlara 
göre yorum yapmalı ve istenileni tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

Doğduğu Şehir
Hayatı
Askerlik Hayatı
Fikir Hayatı
Liderliği

➜ Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını 
özetleyen tablo yapabilirsiniz.

Sömürgecilik
İslamcılık
Batıcılık
Milliyetçilik
Türkçülük
Osmanlıcılık

➜ Bu akımların özelliklerini iyi bilmelisiniz.

Bu Ünite İçerisinde Bilinmesi Gereken Kavramlar

Sosyal Yapı Kültürel Yapı Çok Uluslu Yapı

Ekonomik Yapı Jeopolitik Yapı
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Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı

Kazanım 8.1.1:  Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları 
bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirmin-
ci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal 
durumunu kavrar.

  › Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Fransız İhtilali ve Sa-
nayi İnkılabı sonrasında hızlanan sömürgecilik faali-
yetleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır.

  › Fransız İhtilali sonrasında tüm dünyaya yayılan de-
mokrasi hareketleri Osmanlı Devleti’ni de etkilemiş 
bu etki nedeniyle Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyet’in 
ilanı ile Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme döne-
mi başlamıştır.

  › Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknoloji-
ye aktarıp buhar gücüyle çalışan makineler icat et-
tiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Böylece Sanayi 
İnkılabı doğdu.

  › Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi 
henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayıp ürettik-
leri ürünleri de aynı ülkelerde pazarladılar. Böylece 
sömürgecilik doğdu ve kısa sürede gelişti.

  › Osmanlı Devleti Coğrafi Keşiflere katılmamış ve sö-
mürge yarışına girmemiştir. Bu yüzden ekonomik 
olarak olumsuz etkilenmiştir. Sanayi İnkılabı’nın baş-
laması ile de sanayileşemediği için sömürgeci dev-
letlerin açık pazarı hâline gelmiştir.

  › Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni milliyetçilik fikrinin 
ortaya çıkması ile etkiledi. 

  › Milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti içerisinde yaşa-
yan azınlıkların ayaklanmasına neden oldu.

  › Osmanlı Devleti bu olumsuz durumları durdura-
bilmek için Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat 
Fermanı’nı (1856) yayınlayarak azınlıkların devlet-
ten ayrılmalarını, onlara eşitlik, adalet ve daha fazla 
özgürlük vaat ederek engellemeye çalıştıysa da ba-
şarılı olamadı.

  › Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nde padişah 
kendi üstünde bir gücün, yani kanun gücünün varlı-
ğını kabul etmiştir.

  › Islahat Fermanı dış baskılar sonucu ilan edilmiş bir 
fermandır. Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında 
tam bir eşitlik sağlamayı ve azınlık haklarını geniş-
leterek Avrupalıların Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 
karışmalarını önlemeyi amaçlamıştır.

  › 20. yüzyılda Avrupalı devletler tarafından destekle-
nen azınlık isyanları başarıya ulaşmış ve Osmanlı 
Devleti dağılmaya devam etmiştir. Osmanlı aydınları 
dağılmayı engellemek için Osmanlıcılık, İslamcılık, 
Türkçülük ve Batıcılık gibi düşünce akımlarını ileri 
sürmüşler ancak bu da dağılmanın önüne geçeme-
miştir.

  › Osmanlıcılık fikrinde, Osmanlı İmparatorluğu sınırları 
içinde yaşayan bütün milletleri dil, din, ırk ve mezhep 
ayırmaksızın kanun önünde eşit görmek ve kendileri-
ni temsil etme hakkı vermek amaçlanmıştır.

  › İslamcılık fikrinde, Osmanlı İmparatorluğu içinde ya-
şayan Müslümanların bir arada tutulması hedeflen-
miş, böylece devletin bütünlüğünü sağlanmaya çalı-
şılmıştır.

  › Batıcılık fikrinde, devletin bütünlüğünün ve kurtuluşu-
nun ancak ve ancak Batı’nın biliminden ve teknoloji-
sinden yararlanarak sağlanacağını savunmuştur.

  › Türkçülük fikrinde, devletin kurtuluşunun millî de-
ğerlere bağlı kalınarak, bu değerlerin korunması ile 
sağlanabileceği belirtilmiştir. Savunucuları Mehmet 
Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp’tir. Devletin Türk top-
luluklarını bir arada tutarak kurtulabileceğini düşün-
müşlerdir.

Örnek

“Tanzimat Fermanı sadece iç dinamiklerden kaynak-
lanmış olamaz. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla bir-
likte, ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hâkimiyetini 
artırmak isteyen Batılı ülkelerin de tesiri son derece 
önemlidir.” diyen bir tarihçi Tanzimat Fermanı’nın 
hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

A) Can ve mal güvenliğini devlet güvencesine alması

B) Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir belge 
oluşu

C) Ferman’ın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bu-
lunması

D) Osmanlının dağılmasının önüne geçmek için alı-
nan bir tedbir olması

2020 LGS

Çözüm

Tanzimat Fermanı ile ilgili verilen bilgilerde Batılı ül-
kelerin ilan edilmesinde tesiri olduğundan bahsedildiği 
için Ferman’ın ilanında yabancı devletlerin etkisinin 
bulunduğu vurgulanmıştır.

Cevap C
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1.

2. 20. yy başlarında devletin kurtuluşunu meşrutiyet yö-
netiminde arayan Osmanlı aydınları özellikle Selânik 
şehrinde örgütlenmişlerdi. Düşüncelerini geniş kitlele-
re yaymak amacıyla burada çeşitli gazeteler ve dergi-
ler çıkarmışlardı.

Buna göre Osmanlı aydınlarının örgütlenmek için 
Selânik şehrini tercih etmeleri aşağıdakilerin han-
gisiyle açıklanabilir?

A) Özgür düşünce ortamının bulunmasıyla

B) Sınırlarının geniş olmasıyla

C) Ticaretin gelişmiş olmasıyla

D) Farklı dinî inançların bulunmasıyla

3. Fransız İhtilali’nin dünyaya yaymış olduğu milliyetçilik 
akımından Osmanlı Devleti de çok uluslu yapıda oldu-
ğu için olumsuz etkilenmiştir. Bu olumsuzluğu ortadan 
kaldırmak amacıyla bazı fikir akımları ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıda verilen fikir akımı ve tanım eş-
leştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Fikir Akımı Tanımı

A) Türkçülük Bütün Türkleri tek bir devlet ve 
bayrak altında toplamak

B) Batıcılık Batı’nın yeniliklerine uyum sağ-
lamak

C) İslamcılık Bütün Müslümanları halifenin et-
rafında toplamak

D) Osmanlıcılık Osmanlı halkını diğer milletler-
den üstün tutmak

4. Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı, Osmanlı 
Devleti’nde azınlıkların isyanlarına neden oldu. Bal-
kanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı ay-
dınları arasında yeni arayışlara neden oldu. Fransız 
İhtilali’nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osman-
lıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yö-
neldiler.

Buna göre parçada anlatılan fikir akımlarının ortak 
amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devleti, içinde bulunduğu kötü durumdan kurtar-
mak

B) Sınırları genişletmek

C) Çağdaşlaşmanın önündeki engelleri kaldırmak

D) Halkın ekonomik durumunu düzeltmek

5. Fransız İhtilali’nin sonuçları Osmanlı Devleti üzerinde 
etkili oldu. İhtilalle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve 
milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milli-
yetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkile-
di. Fransızlar milliyetçilik fikrini “Her millete bir devlet” 
sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullandılar. Bu 
fikrin en fazla etkilediği devletlerden biri Osmanlı Dev-
leti oldu.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtila-
li’nden etkilenmiş olması aşağıdakilerden hangi-
siyle açıklanabilir?

A) Yüzölçümünün büyük olmasıyla

B) Sınırları içerisinde birçok milletin bir arada yaşama-
sıyla

C) Ekonomik hayatta dışa bağımlı olmasıyla

D) Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan seri üreti-
me ayak uyduramamasıyla

1. Coğrafi Keşifler sonucu okyanuslara açılan Avrupalı devletler hem Amerika kıtasını keşfettiler hem de doğunun zengin-
lik kaynağı olarak bilinen Hindistan’a denizden ulaştılar. Keşfedilen bu bölgelerdeki kaynakları kendi ülkelerine taşıyarak 
zenginleştiler. Avrupa’da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat ve edebiyat da hızla gelişti.

Parçada verilen bilgilere bakılarak,

I. Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupa’nın ekonomik yapısı değişmiştir.

II. Avrupa’da bilim ve sanatın gelişmesinde Coğrafi Keşiflerin etkisi olmuştur.

III. Coğrafi Keşifler yeni yerlerin bulunmasına katkı sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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6. Avrupa’da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat 
ve edebiyat da hızla gelişti. Bu gelişmelerin yaşandığı 
döneme “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans 
adı verildi. Rönesans’la birlikte akıl ve bilim ön plana 
çıktı ve dogmatik düşünceler sorgulanmaya başlandı. 
Tepkiler arttıkça Katolik Kilisesi toplum üzerindeki gü-
cünü ve denetimini kaybetmeye başladı. Nihayet Re-
form adı verilen sürecin ardından Katolik Kilisesi ken-
disini düzeltmek, siyasi ve ilmî alanlardan elini çekmek 
zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler Katolik Kilisesi’nin 
etkisini azalttı.

Verilen bilgilere bakılarak Avrupa’daki değişimler-
le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ekonomik hayattaki gelişmeler Rönesans’ın ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.

B) Rönesans ile birlikte halkın dine olan bağlılığı art-
mıştır.

C) Rönesans’la birlikte Katolik Kilisesi güç kaybetmiş-
tir.

D) Dinde yaşanan değişim üzerinde dolaylı olarak 
Coğrafi Keşifler etkili olmuştur.

7. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden 
yüksek faizle borç alarak giderlerini karşılamaya çalış-
tı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük 
oranda tahsis edildi. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının 
faizini dahi ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun 
üzerine alacaklı devletler Osmanlı yönetiminin çağrı-
sıyla bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında ulus-
lararası bir teşkilat kurdular.

Buna göre Düyûn-u Umûmiye teşkilatının kurul-
masında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu 
söylenebilir?

A) Yöneticilerin halkın durumunu görmezden gelmesi

B) Sanayileşmeyle birlikte ham madde ihtiyacının gi-
derilememesi

C) Devletin ekonomik olarak darboğaza düşmesi

D) Savaşlar sonucunda sınırların genişlemesi

8. Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye 
aktarıp buhar gücüyle çalışan makineler icat ettiler ve 
dokuma fabrikaları kurdular. Böylece Sanayi İnkılabı 
doğdu. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrika-
lar, insan gücünün yerini makine gücü aldı. Makineler 
sayesinde üretim hızla arttı. Artan üretimle birlikte ham 
madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı devletler ih-
tiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş 
ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülke-
lerde pazarladılar.

Parçada verilen bilgilere göre Sanayi İnkılabı hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sanayileşen ülkelerde insana duyulan ihtiyaç art-
mış ve farklı ülkelerden göçler almıştır.

B) Ortaya çıkmasında bilimsel bilgilerdeki birikim etkili 
olmuştur.

C) Makineleşmeye bağlı olarak önemli üretim artışları 
gerçekleşmiştir.

D) Sanayileşme beraberinde ülkeleri farklı ihtiyaçlara 
yöneltmiştir.

9. XVII. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti askerî, siyasi ve 
ekonomik gücünü kaybetmeye başladı. Devletin kötü 
gidişatını durdurmak için yapılan ıslahat çalışmaları 
çeşitli nedenlerle başarısız oldu. Yapılan savaşlar üst 
üste yenilgiyle sonuçlandı. Savaşlarla birlikte toprak 
da kaybedildi. Savaş masrafları ekonomiyi iyice sarstı. 
Devletin giderleri artarken gelirleri azaldı. Yöneticiler 
devlet işleriyle yeterince ilgilenmedikleri için bu sorun-
lar gittikçe büyüdü.

Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’yle ilgili,

I. Birçok alanda yenilik yapma ihtiyaçları doğmuştur.

II. Sınırlarda daralmalar yaşamıştır.

III. Ekonomik hayattaki bozulmalar devleti zor durum-
da bırakmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

C) II ve III.  D) I, II ve III.
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Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa

Kazanım 8.1.2:  Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğre-
nim hayatından hareketle onun kişi-
lik özelliklerinin oluşumu hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

  › Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği 
Selânik’te Ermeni, Sırp, Yunan, Bulgar, Yahudi gibi 
farklı milletler bir arada yaşamıştır.

  › Osmanlı’da farklı milletlerin bir arada yaşıyor olması 
öncelikle çok uluslu bir yapı olduğunu göstermekte-
dir. Çok uluslu olması da beraberinde şehrin çok kül-
türlü bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Bununla 
beraber farklı dillerin konuşulmasını, değişik kültür-
lerin bir arada yaşamasını, gelenek ve göreneklerin 
farklı olmasını sağlamıştır.

  › Mustafa; Osmanlı Devleti’nin en bunalımlı dönemin-
de, 1881’de, o zamanlar bir Osmanlı sancağı olan 
Selânik’te, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dün-
yaya geldi. 

  › Mustafa; sevgi, saygı ve dayanışma duygularının 
yoğun olduğu bir aile ortamında yetişmiştir. Aile ha-
yatına büyük önem veren ve ilk ilhamını ailesinden 
aldığını sık sık dile getiren Mustafa, birçok konuş-
masında bireylerin yetişmesinde ailenin önemine 
vurgu yapmıştır.

  › Mustafa’nın doğduğu Selânik, önemli bir liman şehri 
olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, Manas-
tır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. 
Bu durum Selânik’in hem Batı ile etkileşimini kolay-
laştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişme-
sine zemin hazırlamıştır.

  › Genç Mustafa’nın fikirlerinin oluşumunda içinde do-
ğup büyüdüğü çevre kadar aldığı eğitimin de etkisi 
vardır. Mustafa birbirinden farklı şehirlerde eğitim 
almış, bu şehirlerdeki durumlardan istifade ederek 
tecrübelerini geliştirmiştir.

  › Mustafa Kemal’in okula başlamasıyla ilgili anne ve 
babası arasında fikir ayrılığı vardı. Bu fikir ayrılığı o 
dönemde farklı tarzda eğitim veren okulların bulun-
masından kaynaklanıyordu.

  › Mustafa Kemal eğitim hayatına sivil okullarda başla-
mış, daha sonra askerî okullara geçmiştir.

  › Şemsi Efendi Okulunun modern tarzda eğitim verme-
si Mustafa Kemal’in gelişimini de etkilemiştir.

  › Manastır Askerî İdadisinde, sınıf arkadaşı Ömer 
Naci sayesinde edebiyata ve hitabete (güzel konuş-
ma sanatı) ilgi duymuştur.

  › Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde baş-
layan tarih sevgisi, hayatının sonuna kadar devam 
etmiş ve bu onun Türk kültürü ve milliyetçilik konu-
larında düşüncelerini oluşturmuştur.

  › Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü dönemde Osman-
lı sınırları içerisinde eğitim birliği bulunmamaktay-
dı. Yabancı okullar, azınlık okulları, askeri okullar, 
geleneksel okullar ve batı tarzı eğitim veren okullar 
tamamen farklı yöntemler ve içeriklerle eğitim yapı-
yorlardı. Osmanlı Devleti’nde bulunan farklı okullar, 
yetiştirilen insanlarında farklı kültürel özellikleri taşı-
masına neden olmuştur.

  › Mustafa Kemal’in okuduğu okullar sırasıyla şöyledir: 
– Mahalle Mektebi (Selânik) 
– Şemsi Efendi Okulu (Selânik)
– Selânik Mülkiye Rüştiyesi (Selânik) 
– Selânik Askerî Rüştiyesi (Selânik) 
– Manastır Askerî İdadisi (Manastır) 
– Harp Okulu (İstanbul)
– Harp Akademisi (İstanbul)

Örnek

Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemal’i en 
çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Sa-
vaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meyda-
nında zafer kazanmasına rağmen barış masasında 
istediğini elde edememiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde 
aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikri-
ni oluşturmuştur?

A) Millî kültür çalışmalarının 

B) Millî eğitimin

C) Ekonominin 

D) Dış politikanın
2018 LGS

 

Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde okurken 
meydana gelen savaş ve sonrasında masada istediği-
ni alamaması dış politikada Osmanlı Devleti’nin başa-
rısız olduğunu göstermektedir.

Cevap D
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2.

2. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde devlet tarafından 
desteklenen ve parasız olan askerî okullar çağdaş an-
layışa dayalı, pozitif bilimleri ölçü alan eğitim ve öğre-
tim faaliyetleri yürütmekteydi.

Buna göre Mustafa Kemal’in askerî okullarda eği-
tim görmesi ona aşağıdakilerden hangisini kazan-
dırmamıştır?

A) Çağdaş bir kişiliğe sahip olmasını

B) Olaylara objektif yaklaşan bir kişi olmasını

C) Akılcı bakış açısına sahip bir kişi olmasını

D) Olaylar karşısında kendi çıkarlarını düşünen bir kişi 
olmasını

3. Öğrenim çağına gelen Mustafa’nın okula yazdırılması 
için anne ve babası hazırlıklar yapmaya başladı. Zübey-
de Hanım, Mustafa’nın geleneklere bağlı eğitim ve öğ-
retim veren Mahalle Mektebine gitmesini, dinî konulara 
hakim bir insan olarak yetişmesini istiyordu. Babası Ali 
Rıza Efendi ise daha çağdaş eğitim veren bir okula git-
mesini arzuluyordu.

Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’nin eğitim 
sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Eğitim ve öğretim birliği yoktur.

B) Çağdaş eğitim veren kurumlar daha fazladır.

C) Bütün okullarda yalnızca dinî dersler anlatılmakta-
dır.

D) Çağdaş eğitim veren okulların kalitesi düşüktür.

4. Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü bazı okullar aşa-
ğıda verilmiştir.

– Selânik Askerî Rüştiyesi

– Manastır Askerî İdadisi

– İstanbul Harp Okulu

Buna göre verilen okullara bakılarak Mustafa Ke-
mal ile ilgili,

I. Farklı şehirlerde öğrenim görmüştür.

II. Eğitimine ara vermiştir.

III. Manastır’dayken daha başarılı olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

5. “Manastır Askerî İdadisinde matematik pek kolay de-
ğildi. Bununla uğraşmaya devam ettim. Fakat Fran-
sızcam geriydi. Öğretmen benimle çok ilgileniyor, acı 
ihtarlarda bulunuyordu; bu ihtarlar benim çok zoruma 
gitti, ilk tatil döneminde çare aradım; iki, üç ay gizlice 
Frerler Okulu’nun özel sınıfına devam ettim. Böylece 
okul derslerine göre daha fazla Fransızca öğrendim.”

Bu parçaya göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Matematik dersinde zorlanmıştır.

B) Fransızca dersindeki eksiklerini gidermek için çö-
züm yolu bulmuştur.

C) Fransızca dersindeki durumu hakkında öğretme-
ninden uyarı almıştır.

D) Okul derslerini çok önemsememiş daha çok asker-
lik mesleğiyle ilgilenmiştir.

1. Mustafa’nın doğduğu Selânik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul 
gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve 
kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu ya-
pıya sahip olan Selânik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selânik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından 
takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi.

Parçadaki bilgilere bakılarak Selanik şehriyle ilgili,

I. Doğu ile Batı arasında köprü konumundadır.

II. Farklı milletleri bir arada yaşatmaktadır.

III. Kültürel hayat çok gelişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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7. Mustafa Kemal, okullarda düşüncelerini yaymak için 
arkadaşlarına konuşmalar yapmış, hatta Harp Akade-
misinde arkadaşlarıyla birlikte bir gazete bile çıkarmış-
tı. Harp Akademisinde Mustafa Kemal sınıf çavuşluğu 
görevini yerine getirmişti.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Öğrenim sürecinde sorumluluk almıştır.

B) Daha okul hayatındayken arkadaşlarına liderlik 
yapmıştır.

C) Arkadaşlarıyla beraber örnek çalışmalar yapmıştır.

D) Harp Akademisini sınıf birinciliğiyle bitirmiştir.

8. Mustafa Kemal 1896 yılında Selânik Askerî Rüştiyesini 
bitirdikten sonra öğrenimine Manastır Askerî İdadisin-
de devam etti. Onun matematiğe olan ilgisi bu okulda 
da sürdü. Ayrıca sınıf arkadaşı Ömer Naci’nin etkisiyle 
edebiyata ve hitabet sanatına da ilgi duymaya başladı. 
Hatta şiir yazma denemelerinde bulundu.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili,

I. Okuldaki arkadaşından etkilenmiştir.

II. Lise hayatında edebiyatla ilgilenmiştir.

III. Manastır’dan sonra öğrenimine İstanbul’da devam 
etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

9. Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisindeki 
yıllarını İstanbul’da geçirdi. O, İstanbul’da bulunduğu 
dönemde bir yandan askerlik bilgisini derinleştirirken 
diğer yandan genel kültürünü geliştirme imkânı buldu. 
“Bir kurmay subay kesinlikle yabancı dil bilmelidir, bu-
nun aksini düşünmek büyük hatadır.” diyerek Fransız-
ca öğrenmeye daha çok zaman ayırdı.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in İstanbul’da bu-
lunduğu süreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Devlet meseleleriyle ilgili fikirler yürütmüştür.

B) Dil eğitimini geliştirmek için çaba sarf etmiştir.

C) Azınlık meselelerine ilgi duymuştur.

D) Ticari hayatla ilgilenmiştir.

10. Sen, bizler gibi yalnız kurmay subay olarak normal ha-
yata atılmayacaksın. Keskin zekân ve yüksek kabiliye-
tin memleketin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Sen-
de memleketin başına gelen büyük adamların daha 
gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve zekâ 
belirtileri görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum.

Osman Nizami Paşa’nın Mustafa Kemal’le ilgili 
sözlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Millî Mücadele’nin lideri olma yolundaki vasıflara 
gençlik yıllarında sahiptir.

B) Çevresindeki insanlarla aynı özelliklere sahiptir.

C) Yaptıklarıyla inatçı bir kişiliğe sahiptir.

D) Kabiliyet yönünden zayıf bir kişiliğe sahiptir.

6. Mustafa Kemal, Selânik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askerî İdadisine başladı. Mustafa Ke-
mal derslerde gösterdiği başarıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazandı. Bu okulda sınıf arkadaşı 
Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Mustafa Kemal’in edebiyata olan ilgisini gören edebiyat öğretmeni 
Mehmet Asım Bey, ona askerlikle ilgili derslere daha fazla önem vermesini tavsiye etti.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in okul hayatıyla ilgili,

I. Arkadaşlarından etkilenmiştir.

II. Okuduğu okulun amacına daha fazla önem vermesi istenmiştir.

III. Öğrenimini sivil okullarda tamamlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur

Kazanım 8.1.3:  Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in 
fikir hayatını etkileyen önemli kişileri 
ve olayları kavrar.

  › Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin dağılmaya yüz 
tuttuğu bir dönemde dünyaya geldi. Üstelik o, birçok 
sorunun yaşandığı bir bölgede, Balkanlarda doğdu 
ve büyüdü. Mustafa Kemal, devletin yaşadığı bu 
sorunları çocukluğundan itibaren farkına varmış ve 
büyüdükten sonra bu sorunların çözümüne yönelik 
fikirler üretmiştir.

  › Mustafa Kemal de ilk terbiye ve ilhamını ailesinden 
aldı. Daha sonra öğretmenleri onun karakterini şekil-
lendirmeye devam ettiler.

  › Mustafa her şeyi başkasından bekleyen bir karakte-
re sahip değildi. Daha çocukluğundan itibaren ken-
dini yetiştirmek için üstün gayret gösterdi. O, yapma-
sı gerekenleri düşünür, keşfeder ve uygulardı.

  › Mustafa’nın okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. 
Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur ve onların 
fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa ke-
narlarına notlar alır, kimi zaman kendi fikirlerini de 
bu notların yanına yazardı. Mustafa Kemal yabancı 
düşünce adamlarının eserlerinden istifade edebil-
mek için Fransızca öğrenmiştir.

  › Mustafa Kemal’in yabancı dil bilmesi yabancı gaze-
te ve dergileri okuyabilmesinin yolunu açmıştı. Oku-
duğu yabancı gazete ve dergiler Mustafa Kemal’in 
dünyada olup bitenlerden haberdar olmasına zemin 
hazırladı. Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması da 
Batı’yı yakından tanımasına yardımcı oldu.

  › Farklı şehirlerde okumuş olması ve bir subay ola-
rak Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde görev 
yapması Mustafa Kemal’in bilgisini artırıp düşünce 
dünyasını geliştirdi. Mustafa Kemal bu görevleri es-
nasında, devletin ve halkın içine düştüğü durumu 
yakından görme imkânı buldu. O, bu durumdan ra-
hatsızlık duyup kurtuluş çareleri üzerinde düşünce-
ler geliştirdi.

  › Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşumunda 
yerli ve yabancı bazı aydınlar da etkili olmuştur.

  › Mustafa Kemal 1896-1899 yılları arasında 
Manastır’da Askerî İdadi eğitimini tamamlamıştır. 
Bu kentte dünya görüşü ve kişiliği şekillenmiştir. 
Sıra arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata, sa-
nata ve hitabete ilgisi başlamış, Namık Kemal’in şi-
irlerini ve Mehmet Emin Yurdakul’u tanımıştır. Ziya 
Gökalp’in Türkçülük fikirlerinden etkilenmiş yine ta-
rih dersine de burada ilgi duymaya başlamıştır.

  › Manastır’a yabancı devletlerin müdahalede bulun-
maları onun siyasi görüşüne yeni ufuklar açmıştır. 
Askerî İdadi yıllarında Voltaire (Volter), J. J. Rous-
seau (Russo), Montesquieu gibi yabancı yazarlar 
onda özgürlük, adalet eşitlik gibi duyguların yeşer-
mesine neden oldu.

Örnek

  • İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910’da bir tatbikat 
yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardie (Pi-
kardi) Manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara 
Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katıl-
mıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değer-
lendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır.

  • Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarının sona erme-
sinden sonra Sofya’ya ataşe olarak atanmıştır. Bu 
şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere 
katılmıştır.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in aşağıdaki alan-
lardan hangileri ile ilgili çalışmalar yaptığı söyle-
nebilir?

A) Ekonomik - Sosyal 

B) Askerî - Diplomatik 

C) Hukuki - Diplomatik 

D) Siyasi - Ekonomik

2020 LGS

Çözüm

Mustafa Kemal’in Picardie (Pikardi) Manevralarına 
katılması “Askeri” alanla ilgili, Sofya’ya ateşe olarak 
atanarak görev yapması “Diplomatik” alan ile ilgilidir. 

Cevap B
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3.

1. 

Atatürk Anlatıyor

Bir gün Cemal Bey Selânik gazetelerinden birine imzasız bir makale yazmış. Bana gazeteyi uzatıp makaleyi oku-
yup okumadığımı sordu.

“Affediniz, sizin yazdığınızı bilmiyordum. Yazmamış olmanızı temenni ederdim. Cemal Bey, şu ve bu tarzda siz 
birtakım kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz. Bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. Siz içinde 
bulunduğumuz vaziyeti değerlendiriniz ve öncelikle kabul ediniz ki biraz fedakâr ve özverili olmak lazımdır. Eğer 
şunun bunun ilgisinden kuvvet almaya tenezzül ederseniz şu anki durumunuzu bilmem fakat geleceğiniz çürük 
olur. Çünkü bizim henüz gerçeklerle yüzleşmemiz için geniş çevrelerimiz vardır. Bu çevrelerde hayallerle dolu 
kimseler çoktur. Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için 
gerçek ülkü ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin, herkes senin aleyhinde olunacaktır, herkes seni yolundan 
çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bundan karşı koyuşları yok eden olacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yı-
ğacaklardır, kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu 
güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin. 

Atatürk’ün verilen anlatımına bakıldığında;

 I. alçakgönüllü,

 II. vatansever,

 III. ileri görüşlü,

 IV. mücadeleci

numaralanmış kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve IV. D) I, II ve IV.

2. Aşağıda Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen bazı yazarlar, düşünürler ve savundukları fikir akımları verilmiştir.

Ziya Gökalp Milliyetçilik

Namık Kemal Vatanseverlik

Mehmet Emin Yurdakul Milliyetçilik

Tevfik Fikret İnkılapçılık

J.J. Rousseau Yurttaşlık

Montesquie Cumhuriyetçilik

Voltaire Bilimsellik, Akılcılık

Bu bilgilerden faydalanarak Mustafa Kemal ile ilgili,

 I. Yerli ve yabancı birçok yazarın fikirlerinden istifade etmiştir.

 II. Demokratikleşme yolunda attığı adımlar konusunda yabancı yazarların etkisi kendisini hissettirmiştir.

 III. Millî Mücadeleyi organize ederken yerli yazarların fikirlerinden etkilenmiştir.

numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III. 
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4. Her çocuk gibi Mustafa Kemal de ilk terbiye ve ilhamı-
nı ailesinden aldı. Daha sonra öğretmenleri onun ka-
rakterini şekillendirmeye devam ettiler. Ancak Mustafa 
her şeyi başkasından bekleyen bir karaktere sahip de-
ğildi. Daha çocukluğundan itibaren kendini yetiştirmek 
için üstün gayret gösterdi. O, yapması gerekenleri dü-
şünür, keşfeder ve uygulardı.

Parçaya göre Mustafa Kemal ile ilgili,

I. Kişilik gelişiminde yaşantısının etkileri olmuştur.

II. Kendi gelişimine önem vermiştir.

III. Planlı bir yaşantı sürmüştür.

durumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

5. Mustafa Kemal’in okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. 
Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur ve onların 
fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa kenar-
larına notlar alır, kimi zaman kendi fikirlerini de bu not-
ların yanına yazardı. Mustafa Kemal yabancı düşünce 
adamlarının eserlerinden istifade edebilmek için Fran-
sızca öğrenmişti.

Parçadaki bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Başkalarının fikirlerine kendi fikrinden daha çok 
önem vermiştir.

B) Yalnızca kendi bildiklerini doğru kabul etmiştir.

C) Yeni fikirler öğrenip kendisini geliştirmek için çaba 
harcamıştır.

D) Yabancı yazarların fikirlerine daha fazla değer ver-
miştir.

6. Mustafa Kemal’in yabancı dil bilmesi yabancı gazete 
ve dergileri okuyabilmesinin yolunu açmıştı. Okuduğu 
yabancı gazete ve dergiler Mustafa Kemal’in dünyada 
olup bitenlerden haberdar olmasına zemin hazırladı. 
Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması da Batı’yı ya-
kından tanımasına yardımcı olmuştur.

Buna göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Eğitimini kendisini geliştirici yönde kullanmıştır.

B) Resmi görevlerinde siyasi ilişkilerde bulunmuştur.

C) Yabancı dil bilgisi askerî kademelerde yükselmesi-
ni sağlamıştır.

D) Dünyadaki gelişmelerden habersiz hareket etmiştir.

7. Farklı şehirlerde okumuş olması ve bir subay olarak 
Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde görev yapması 
Mustafa Kemal’in bilgisini artırıp düşünce dünyasını 
geliştirdi. Mustafa Kemal bu görevleri esnasında dev-
letin ve halkın içine düştüğü durumu yakından görme 
imkânı buldu. O, bu durumdan rahatsızlık duyup kurtu-
luş çareleri üzerinde düşünceler geliştirdi.

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’in kurtuluş 
çareleri aramasında aşağıdakilerden hangisi etkili 
olmuştur?

A) Ülke yönetiminde yer almak istemesi

B) Görev yaptığı yerlerde karşılaştığı durumlar

C) Yabancı devletlerin ülkemizdeki icraatları

D) Yabancı yazarların düşünceleri

3. “Türk ailesi, güçlü yapısı ile varlığını korumaktadır. Kadın, geleneklerin koruyucusu ve iffet abidesi; erkek güvenlik ve 
geçim sorumlusudur. Çocuk bu güvenli ortamda her an bir şey öğrenen, öğretilen geleceğin büyük mücadelesine hazır-
lanan gösterişsiz fakat güçlü sevgilerle çevrilmiştir. Çocuğa ocağın ve yurdun geleceği gözüyle bakılmaktadır.”

(Suat İlhan/Atatürk’ün Yetiştiği Ortam)

Atatürk’ün yetiştiği ortamla ilgili bu parçada verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kadına ve erkeğe değişik görevler düşmektedir.

B) Çocuk gelecek için önemlidir.

C) Türk ailesi kültürüne bağlıdır.

D) Çocuklar güvensiz bir ortamda yetişmektedir.
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Adım Adım Liderliğe

Kazanım 8.1.4:  Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile 
ilgili olayları ve olguları onun kişilik 
özellikleri ile ilişkilendirir.

  › Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, 5 Şubat 1905 tari-
hinde merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’ya atandı.

  › Mustafa Kemal ve bazı arkadaşları Şam’da Vatan 
ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdular.

  › 1907 yılına kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, 
buradan merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu 
karargâhının Selânik şubesine atandı.

  › Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Ce-
miyetine üye oldu. Bu cemiyetin çalışmaları sonucu 
ülkede yeniden meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre 
sonra meşrutiyet karşıtları İstanbul’da ayaklanma 
çıkardılar. 31 Mart Vakası adı verilen isyanı bastır-
mak için Selânik’te, Hareket Ordusu adıyla bir ordu 
hazırlandı. Bu ordunun ismini Mustafa Kemal koydu. 
Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hare-
ket Ordusu İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı.

  › Mustafa Kemal, İstanbul’daki görevini tamamladık-
tan sonra tekrar Selânik’e döndü (1909).

  › Mustafa Kemal 1910 yılında orduyu temsilen 
Picardie’de (Pikardi) yapılacak askeri manevraları 
izlemesi amacıyla Fransa’ya gönderildi.

  › Balkan Savaşları sonrasında Sofya Ataşemiliterliği-
ne atandı (1913). Sofya’da iken Batı’daki kalkınma-
nın sebeplerini araştırdı.

  › Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayla-
rın siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti.

  › İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bu-
labilmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki 
son toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı.

  › Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı savunabilmek için 
bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Aralarında 
Mustafa Kemal’in de bulunduğu bu subaylar kılık 
değiştirerek Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal 
önce vapurla Mısır’ın İskenderiye şehrine, oradan 
da “Mustafa Şerif” takma adıyla bir gazeteci olarak 
Trablusgarp’a geçti.

  › Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa 
gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtal-
yanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk’ta 
uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şe-
ridinden öteye geçemediler.

  › Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da 
savaş çıktı. Böylelikle iki ateş arasında kalan Os-
manlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak 
zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması (18 Ekim 
1912) ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.

  › Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı 
Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek iste-
yen Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, 
Rusya’nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı Devleti’ne 
saldırdılar (8 Ekim 1912). I. Balkan Savaşı olarak 
tarihe geçen bu olay, Osmanlı Devleti açısından fe-
laketle sonuçlandı.

  › İttihatçı subaylardan Enver Paşa, yanındaki as-
kerlerle hükûmetin toplantı yaptığı salonu bastı ve 
Sadrazam’ı istifaya zorladı (23 Ocak 1913). Tarihe 
Bâb-ı Âli Baskını diye geçen bu olaydan sonra dev-
letin yönetimi İttihatçıların kontrolüne geçti.

  › Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkla-
rı toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. 
Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne 
ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de 
Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre 
sonra Balkan devletleri kendi aralarında savaşmaya 
başlayarak II. Balkan Savaşı’nı gerçekleştirdiler.

Örnek

Mustafa Kemal;

  • 31 Mart Olayı’nda sadece isyanın bastırılmasında 
değil, ordunun kurulması ve harekâtın planlanma-
sında da rol oynamıştır.

  • Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a 
gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla top-
lantılar düzenlemiştir.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerin-
den hangileri çıkarılabilir?

A) Teşkilatçılık - Vatanseverlik

B) İleri görüşlülük - Vatanseverlik

C) Kararlılık - İnkılapçılık

D) Birleştiricilik - İnkılapçılık

2019 LGS
Çözüm

Mustafa Kemal ile ilgili verilen bilgilere bakıldığında 31 
Mart olayındaki girişimlerinin teşkilatçı bir yapıya sahip 
olduğunu, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
ülkeyi kurtarmak için girişimlerde bulunması vatansever 
bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Cevap A
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4.

2.  ---- ?

Öğrenim hayatını 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rüt-
besiyle tamamlayan Mustafa Kemal, stajını merkezi 
Şam’da bulunan 5. Ordu’da tamamladı. 1907 yılında 
da Selânik’teki 3. Ordu Kurmay Heyeti’ne tayin edildi. 
O, askerlik hayatı boyunca çeşitli rütbelerde pek çok 
görevler üstlendi. Cepheden cepheye koşarak büyük 
zaferler kazandı.

Verilen bilgiler göz önüne alındığında parçaya ve-
rilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangi-
si olur?

A) Askerî Deha Mustafa Kemal

B) Mustafa Kemal ve Eğitim

C) Çağdaşlaşma ve Mustafa Kemal

D) Mustafa Kemal ve Balkan Savaşları

3. • Sömürgeciliğe karşı yaptığı ilk savaştır. 
•  İlk askerî zaferini kazanmıştır.

Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilen bilgiler 
hangi savaşla ilgilidir?

A) I. Dünya Savaşı

B) Balkan Savaşları

C) Trablusgarp Savaşı

D) Osmanlı – Rus Savaşı

4. Aşağıda Mustafa Kemal’in askerlik hayatıyla ilgili bazı 
bilgiler verilmiştir.

D Y
I. 1905 yılında ilk görev yeri olan 

Şam’daki 5. Ordu’ya atanmıştır. ✓

II. Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanı 
olarak görev yapmıştır. ✓

III. 1911 yılında Askerî Ataşe olarak 
Trablusgarp’ta görevlendirilmiştir. ✓

Yukarıda verilen bilgilere göre yapılan değerlendir-
melerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) II ve III.

5. I. Balkan Savaşı’nda Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı’nın 
korunması için kurulan orduya atandı. Bu görevi sırasında 
bölgeyi çok iyi öğrendi. İleride Çanakkale Savaşı’ndaki 
başarılarında bölgeyi tanımasının büyük etkisi oldu.

Buna göre Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşları’nda 
başarılı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklana-
bilir?

A) Okulda aldığı eğitimlerin iyi olmasıyla

B) Üstlendiği görevlerdeki tecrübesiyle

C) Görev yaptığı arkadaşlarının fikirleriyle

D) Düşmanın cephane yönünden yoksun olmasıyla

1. Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Bu Cemiyet’in çalışmaları sonucu ülkede yeniden 
Meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre sonra Meşrutiyet karşıtları İstanbul’da ayaklanma çıkardılar. 31 Mart Vakası adı 
verilen isyanı bastırmak için Selânik’te, Hareket Ordusu adıyla bir ordu hazırlandı. Bu ordunun ismini Mustafa Kemal 
koydu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Mustafa Ke-
mal, İstanbul’daki görevini tamamladıktan sonra tekrar Selânik’e döndü.

Parçadaki bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in askerlik hayatıyla ilgili,

I. Yaptığı görevde başarılı olmuştur.

II. Görev yaptığı yerde siyasi oluşumlara dahil olmuştur.

III. Görevi sırasında yabancı subayların etkisinde kalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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7. İtalya, Trablusgarp’ı işgal edince Osmanlı Devleti ka-

radan ve denizden yardım gönderemedi. Bu durum 
üzerine Osmanlı Genelkurmayından izin alan bir grup 
gönüllü subay kılık değiştirerek gizlice Trablusgarp’a 
gitti. Bunlardan biri olan Mustafa Kemal, bölgedeki ye-
rel halkı örgütleyerek başarı ile mücadele etti.

Buna göre Mustafa Kemal’in Trablusgarp’ta yerel 
halkı örgütlemesi onun hangi kişilik özelliğine sa-
hip olduğunu göstermektedir?

A) İleri görüşlü B) Saygılı

C) Teşkilatçı D) Disiplinli

8. Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam’da göreve baş-
ladıktan sonra boş durmamış ve kendi düşüncelerine 
sahip kişilerle beraber devlet meseleleriyle ilgili giri-
şimlerde bulunmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in 
Şam’da devlet meseleleriyle ilgili girişimlerine kanıt 
oluşturur?

A) Ordu içerisinde kendisine çevre oluşturması

B) Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması

C) İttihat ve Terakki’ye üye olması

D) Devlet tarafından verilen görevleri yerine getirme-
mesi

9.  ---- ?

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Suriye’deki 5. Ordu 
olmuştur. Buradan Manastır’a 3. Ordu’ya gelmiştir. 
31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu’nda görev 
almıştır. Trablusgarp’ta sömürgeciliğe karşı mücade-
le etmiştir. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda 
görev almıştır.

Verilen bilgilere göre soru işaretiyle (?) gösterilen 
yere aşağıdaki başlıklardan hangisinin yazılması 
daha uygundur?

A) Mustafa Kemal ve Dört Şehir

B) Mustafa Kemal ve Çağdaşlaşma

C) Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

D) Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı

10. Şam’da görevli olduğu dönemde ülkeye özgürlükçü 
ve halkın temsil edildiği bir yönetim getirmek amacıyla 
Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.

Mustafa Kemal’in bu girişimi onun hangi kişilik 
özelliğinin bir sonucu olduğu söylenebilir?

A) Açık sözlülüğünün

B) Sabırlı ve disiplinliliğinin

C) Teşkilatçılığının

D) İleri görüşlülüğünün

6. Mustafa Kemal öğrenimini tamamladıktan sonra 5 Şubat 1905’te stajını yapmak üzere ilk görev yeri olan Şam 5. 
Orduya atandı. Bir süre burada görev yaptıktan sonra merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu’da görevlendirildi. Bu 
ordunun Selânik’teki biriminde çalışmak üzere Selânik’e geldi. Mustafa Kemal’in askerlik hayatında gösterdiği ba-
şarılar hem kendisinin hem de Türk milletinin kaderini etkilemiştir.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Mustafa Kemal okulu bitirdikten sonra görevli olarak Suriye’ye gitmiştir.

II. Mustafa Kemal’in kazandığı tecrübe Türk milletini de etkilemiştir.

III. Mustafa Kemal doğduğu topraklarda da görev yapmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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


