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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 

T.
C.

 İn
kı

la
p 

Ta
ri

hi
 v

e 
At

at
ür

kç
ül

ük
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1.
1. 1911 yılının ortalarına gelindiğinde Osmanlı 

Devleti, sömürge arayışı içerisinde olan İtal-
ya’nın Osmanlı topraklarına göz dikmesi ile 
karşı karşıya kaldı. Osmanlının Kuzey Afri-
ka’daki son toprağı Trablusgarp, İtalya’nın yeni 
sömürgesi olma konumuna düşmüştü. İtal-
ya’nın saldırıları karşısında bölgeye ordu gön-
deremeyen devlet buraya ancak birkaç gönüllü 
subayı gönderebilmişti. Balkan Savaşları çıkın-
ca Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı İtalya’ya bı-
rakmak zorunda kaldı.

Trablusgarp Savaşı ile ilgili verilen bu bilgi-
lere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin toprakları sömürgeci 
devlet tarafından işgal edilmiştir. 

B) İtalya, Osmanlı topraklarının bir kısmını ele 
geçirmiştir. 

C) Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında ken-
di topraklarını koruyamaz durumdadır. 

D) Gönüllü subaylar Osmanlı topraklarını İtal-
ya’ya karşı başarılı şekilde savunmuşlardır.

2. Fransız İhtilali’nin sonuçları Osmanlı Devleti 
üzerinde etkili oldu. İhtilalle birlikte hürriyet, eşit-
lik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya ya-
yıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu impara-
torlukları olumsuz etkiledi. Fransızlar milliyetçilik 
fikrini “Her millete bir devlet” sloganıyla dış poli-
tikada bir araç olarak kullandılar. Bu fikrin en faz-
la etkilediği devletlerden biri de Osmanlı Devleti 
oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar, 
Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan et-
meye başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar di-
ğer azınlıklara yayıldı. İsyanların etkisi özellikle 
devletin Doğu Avrupa ve Balkan topraklarında 
daha yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlar-
da huzur bozuldu. 

Parçadaki bilgilere bakılarak Fransız İhtila-
li’nin Osmanlı Devleti’ne olan etkileriyle ilgi-
li aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sınırların daralmasına neden olmuştur. 

B) Milliyetçilik fikri toplumsal hayatta olumlu et-
kiler oluşturmuştur. 

C) Ülke içerisinde kargaşa ortamının oluşması-
na neden olmuştur. 

D) Ülkede yaşayan farklı toplumların devlete 
karşı ayrılıkçı girişimlerde bulunmalarına 
neden olmuştur. 

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

3. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşumunda yerli ve yabancı bazı aydınlar etkili olmuştur. Aşağıda 
Mustafa Kemal’in etkilendiği yerli yazarlardan Mehmet Emin Yurdakul ile Ziya Gökalp’e ait bazı şiirler 
verilmiştir.

Cenge Giderken
…
Tanrım şahit, duracağım sözümde;
Milletimin sevgileri özünde;
Vatanımdan başka şey yok gözümde;
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

 Mehmet Emin Yurdakul

Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, s.511

Lisan
…
Türklüğün vicdanı bir;
Dini bir, vatanı bir
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir

 Ziya Gökalp

Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk 
Şiiri Antolojisi, s.705

Mehmet Emin Yurdakul ile Ziya Gökalp’in verilen şiirlerine bakılarak bu şairlerin Mustafa Kemal’i 
aşağıdaki konulardan hangisinde etkiledikleri söylenebilir?

A) Vatan sevgisinin oluşmasında B) Demokratik olmasında

C) Millî egemenliğe dayalı bir yönetim kurmasında D) Yenilikçi bir karaktere sahip olmasında
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1.

4. (I) Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği Coğra-
fi Keşifler sonucu ticaret gemileri Akdeniz’den 
ayrılıp Atlas Okyanusu’na doğru kaydı. (II) Bu-
nun sonucunda Osmanlı Devleti’nin kontrolün-
deki İpek ve Baharat Yolları önemini, Akdeniz 
ticareti de canlılığını yitirdi. (III) Osmanlı Dev-
leti’nin gümrük gelirleri büyük ölçüde azaldı. 
Gümrük gelirlerini artırmak için uygulamaya 
konulan kapitülasyonlar amacına hizmet ede-
mediği gibi ekonomiye zarar vermeye başladı. 
(IV) Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı da Os-
manlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. Sanayileşen 
Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri Osmanlı 
ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. 

Parçada numaralandırılarak verilen yerler-
den hangileri Osmanlı Devleti’nin yaşadığı 
ekonomik olumsuzluklara karşı önlem alma 
çabası içerisinde olduğunu kanıtlamakta-
dır?

A) Yalnız III B) I ve II

C) II ve III D) II ve IV

5. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Fransız İhtilali’nin 
hürriyet, eşitlik ve demokrasi etkilerine maruz 
kalmaya başlamıştır. Halkın demokratik istek-
leri, hak ve adalet arayışları Osmanlı Devleti 
yönetimi tarafından görmezden gelinmemiş, bu 
istekler doğrultusunda toplumsal alanda, hukuk 
ve yönetim alanında çeşitli yenilikler yapılmaya 
ve gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’n-
de yaşanan bu yenilik ve gelişmelerden biri 
değildir?

A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

B) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi

C) Meclis-i Mebusan’ın fesh edilmesi

D) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

6. Aşağıda Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce ve başladıktan sonra ortaya çıkan grupların durumları 
verilmiştir.

 İtilaf Devletleri İttifak Devletleri

Savaş 
Başlamadan 

Önce

İngiltere Almanya

Fransa
Avusturya - Macaristan 

İmparatorluğu

Rusya İtalya

Savaş 
Başladıktan 

Sonra

İngiltere Yunanistan
Avusturya - Macaristan 

İmparatorluğu

Fransa Romanya Osmanlı Devleti

Rusya Japonya Bulgaristan

Sırbistan Brezilya Almanya

İtalya ABD

Bu bilgilere bakılarak Birinci Dünya Savaşı öncesi ve başladıktan sonraki durumla ilgili;

 I. Çıkarları doğrultusunda taraf değiştiren ülke olmuştur.

 II. Savaş başladıktan sonra üstünlük sayıca İtilaf Devletlerine geçmiştir.

 III. Osmanlı Devleti savaş başlamadan önce İtilaf Devletleri grubuna dâhil olmak istemiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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7. Kafkas Cephesi’ndeki ilk mücadeleler Rus ordusunun taarruzuyla başladı. Osmanlı Ordusu Rus taarruzu-
nu durdurmayı başardı. Ardından Kafkasya’yı alıp Orta Asya’ya kadar ilerlemek isteyen Harbiye Nazırı 
Enver Paşa, aralık ayı sonlarında Türk kuvvetlerine “karşı taarruz” emrini verdi (Aralık 1914). Diğer komu-
tanlar mevsimin kış, şartların ağır, erzak ve cephanenin yetersiz olmasını gerekçe göstererek taarruzun 
bahar aylarına ertelenmesini istemelerine rağmen Enver Paşa emrinde ısrar etti. Askerin üzerinde kışlık 
üniforma dahi yoktu. Bir yandan Ermeni çetelerinin saldırıları diğer yandan yolların karla kaplı olması 
nedeniyle askerlere ikmal yapılamadı. Sarıkamış’taki Allahuekber Dağları’nda ilerlemeye çalışan binlerce 
Türk askeri açlık ve dondurucu soğuk yüzünden şehit düştü. 

Parçadaki bilgilere bakılarak Kafkas Cephesi’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ordumuzun cephede büyük kayıp vermesinde iklim şartlarının etkisi olmuştur. 

B) Enver Paşa taarruz öncesinde askerin her türlü lojistik ihtiyaçlarını karşılamıştır. 

C) Enver Paşa’nın etrafındaki kişileri dinlememesi ordumuzun büyük zarar görmesine neden olmuştur. 

D) Enver Paşa dönemin şartlarını göz ardı ederek taarruz emri vermiş ve sonucunda başarısız olunmuş-
tur. 

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

8. • “… eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi 
göreve çağırıyorum.”

(1996, Selanik)

• “Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da millî hâkimiyete dayanan kayıtsız 
şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!…” 

(1919, Nutuk)

• “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 

(21 - 22 Haziran 1919, Amasya Genelgesi kararı)

• “Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” 
(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919, Erzurum Kongresi kararı)

• “Teşkilatımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir. Bu-
gün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar. Millet egemenliği.”

(28 Aralık 1919, Mustafa Kemal’in Ankara’da halka yaptığı konuşmadan bir bölüm) 

• “Büyük Millet Meclisi açıldı.” (23 Nisan 1920)

Mustafa Kemal’in farklı zamanlardaki sözlerine bakılarak;

 I. millî egemenlik düşüncesi,

 II. bağımsız bir devlet olarak yaşama isteği,

 III. halkın iradesini her anlamda hayata geçirme isteği

amaçlarından hangilerini hayata geçirmeye çalıştığı söylenebilir?

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



1.

8. SINIF8. SINIF8

T.
C.

 İn
kı

la
p 

Ta
ri

hi
 v

e 
At

at
ür

kç
ül

ük

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

9. Anadolu’da başlayan işgaller karşısında Padi-
şah Vahdettin’in “bağıralım, fakat elimizi kaldır-
mayalım.” sözü ile İstanbul’un işgaller karşısın-
da nasıl bir tavır takındığı belli olmuş, halk 
işgaller karşısında padişahın dediği gibi bağır-
maya başlamış ancak elini kaldırma konusun-
da padişahla aynı fikirde olmamıştır. 

Buna göre halkın işgallere karşı verdiği tep-
kilerden hangisi altı çizili söze karşı çıkıldı-
ğını göstermektedir? 

A) Kuva-yı Millîye birliklerinin kurulması

B) İşgal edilen bölgelerde İtilaf Devletlerinin is-
teklerinin yerine getirilmesi

C) Osmanlı Hükûmetinin çağrılarına uyulması

D) İşgale uğrayan bölgelerin terkedilmesi 

10. Sevr Antlaşması BMM tarafından kesinlikle red-
dedilmiş, bu antlaşmayı imzalayanlar vatan ha-
ini ilan edilmiştir. Mustafa Kemal de: “Siyasal 
bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatı-
mızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkı-
mızı ortadan kaldırmaya yönelmiş Sevr Antlaş-
ması bizce yoktur.” diyerek Sevr Antlaşması’nı 
kesinlikle tanımadığını belirtmiştir. 

Buna göre Sevr Antlaşması’nın;

 I. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydala-
nacak

 II.  Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak 

 III.  Osmanlı Devleti’nin maliyesi İtilaf Devletle-
rinin denetiminde olacak

 IV. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı ulus-
lararası bir komisyon tarafından yönetilecek

maddelerinden hangileri Mustafa Kemal’in 
düşüncelerini desteklemektedir?

A) I ve II B) II ve III

C) I, II ve III D) I, II, III ve IV
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2.
1. Manastır Mustafa Kemal’in hayatında etkili olan şehirlerden biridir. Mustafa Kemal Manastır’a askerî ida-

dide öğrenim görmek üzere gelmişti. Konsoloslukların bulunduğu ticaret şehri Manastır, o dönemde çe-
kişmelerin yaşandığı bir bölgedeydi ayrıca çeşitli din ve milletten insanları barındırıyordu. Bu milletler 
(Sırp, Bulgar ve Yunan) kiliseleri aracılığıyla bölgeye hâkim olmak istiyordu. Mustafa Kemal’in fikir hayatı-
na bölgenin durumu ve okul çevresinin katkısı da yadsınamazdı. Burada eserlerinde Türkçülüğü ön plana 
çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u, Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal’i tanıma fırsatı buldu. Bu dönem-
de okuduğu eserler sayesinde Mustafa Kemal’in fikir hayatı şekillendi ve tarih bilinci oluşmaya başladı. Bu 
bilincin oluşmasındaki en önemli rol Tarih Öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’e aitti. 

Paragrafta verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Manastır, deniz ticaretin geliştiği önemli bir liman şehridir. 

B) Mustafa Kemal Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Tevfik Bey’den etkilenmiştir. 

C) Manastır, çatışmaların yaşanmadığı huzurlu bir şehirdir.

D) Manastır, Mustafa Kemal’in çeşitli şairlerle tanıştığı, milliyetçilik duygularının yeşerdiği şehirdir. 

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

2. Rönesans ile birlikte Katolik Kilisesi toplum üzerindeki gücünü ve denetimini kaybetmeye başladı. Nihayet 
Reform adı verilen sürecin ardından Katolik Kilisesi kendisini düzeltmek, siyasi ve ilmî alanlardan elini 
çekmek zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler Katolik Kilisesi’nin etkisini azalttı. Katolik Kilisesi’nin baskısın-
dan kurtulan Avrupalılar, aklın ve bilimin rehberliğinde hızla gelişmeye ve aydınlanmaya başladılar. Ay-
dınlanma Çağı denilen bu dönemde (XVII - XVIII. yüzyıllar) bilimsel gelişmeler de hız kazandı. Avrupa bu 
şekilde gelişirken, Osmanlı Devleti bu gelişmeye sadece seyirci kalmakla yetindi. Avrupa’nın Aydınlama 
Çağı’nı yaşadığı bir dönemde Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiş, Avrupalı devletler ile yaptığı 
savaşları kaybetmeye başlamıştı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarını artırdığı gibi devlet 
ekonomisini de kötü etkilemeye başlamıştı.

Parçada verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Aydınlanma Çağı’nın ortaya çıkmasında Rönesans’ın etkisi olmuştur. 

B) Reform ile birlikte Avrupa’nın ilerleyişi Osmanlıyı kötü etkilemiştir.

C) Aydınlanma Çağı, kilisenin halk üzerindeki etkisini arttırmıştır. 

D) Avrupa’nın gelişmesi karşısında Osmanlı Devleti tepkisiz kalmıştır.

. 
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3. I. Balkan Savaşı sonrasında Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaş-
mazlığa 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 başladılar (29 Haziran 1913). II. Balkan Savaşı diye tarihe geçen bu savaşta bir yanda Bul-
garistan diğer yanda Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ vardı. Kargaşadan yararlanmak isteyen Romanya 
ile Edirne’yi geri almak isteyen Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a savaş açtı. Enver Paşa komutasındaki 
Osmanlı ordusu Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Tüm cephelerde zor duruma düşen Bulgaristan yenilgiyi 
kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması (29 
Eylül 1913) ile Edirne ve Kırklareli geri alındı. Meriç Nehri, Osmanlı-Bulgaristan sınırı olarak kabul edildi. 
Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları güvence altına alındı.

Bu bilgilere bakılarak Balkanlarda yaşanan olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti Balkanlardaki kargaşayı fırsata çevirememiştir.

B) Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı ile kaybettiği bazı topraklarını geri almıştır.

C) I. Balkan Savaşı’nın sonucu II. Balkan Savaşı’nın nedeni olmuştur.

D) Osmanlı Devleti başka devletlerdeki halkını koruma çabası içerisinde olmuştur.

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

4. Aşağıdaki haritada Mustafa Kemal’in üstlendiği askerî görevler sırası ile numaralandırılarak gösterilmiştir.

4

7

5
2

6

4 Diyarbakır

Sofya

Gelibolu

81

 

Buna göre haritaya bakılarak Mustafa Kemal’in askerlik görevleriyle ilgili,

 I. Farklı şehirlerde görevler üstlenmiştir.

 II. Sömürgeciliğe karşı mücadele etmiştir.

 III. Kurtuluş Savaşı’nı organize etmiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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5. Balkan Savaşlarında yaşananlar:

  • I. Balkan Savaşı’nda müttefiklerinden daha fazla toprak alan Bulgaristan II. Balkan Savaşı’nın çıkma-
sına neden olacaktır.

  • I. Balkan Savaşı’nda olmayan Karadağ II. Balkan Savaşı’na katılarak topraklarını genişletmiştir.

  • I. Balkan Savaşı’nda toprak kazanan Osmanlı Devleti II. Balkan Savaşı’nda kazandığı birkaç yeri 
kaybetti.

Verilen metinlerde bazı yanlışlar yapılmıştır. Bu yanlışlar aşağıdakilerin hangisinde düzeltilmiştir?

A) Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı’nda toprak kazanmamış aksine kaybetmiştir. 

 II. Balkan Savaşı’na Karadağ değil Romanya katılmıştır. 

B) Karadağ I. Balkan Savaşı’na katılmamıştır.  

 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girmemiştir. 

C) Osmanlı Devleti her iki savaşı da kaybetmiştir.  

 Bulgaristan ise en az toprak kazanan ülke olmuştur. 

D) I. ve II. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti başarısız olmuştur. 

 Karadağ II. Balkan Savaşı’nın en çok toprak kazananı olmuştur. 

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

6. Trablusgarp Savaşı’na gazeteci kılığında “Şe-
rif” takma adı ile gitmenin zorluğu ve heyecanı-
nı yaşayan Mustafa Kemal, Uşi Antlaşması’nın 
imzalanmasının üzüntüsü ile İstanbul’a geri 
dönmüş ve bu duygularını arkadaşlarıyla pay-
laşmıştır. 

Metinden hareketle aşağıda verilenlerden 
hangisine ulaşılır?

A) Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısızlığı ol-
muştur. 

B) I. Dünya Savaşı’nın başlaması Uşi Antlaş-
ması’nın imzalanmasını zorunlu kılmıştır. 

C) Mustafa Kemal aynı olayda farklı duygular 
yaşamıştır. 

D) Mustafa Kemal tüm savaşlara farklı isim ve 
kılıkta katılmıştır. 

7. • Meclis-i Mebusan çalışmalarını kontrol et-
mek istemesi

  • Anadolu’nun en güvenli yerinde olması

  • İletişim ve demir yolu ağı bakımından uy-
gun bir yerde olması

  • Batı Cephesi’ne yakın olması

Verilen öncüllere konulabilecek en uygun 
başlık hangisidir?

A) Mebusan Meclisi neden İstanbul’da toplan-
malı?

B) Temsil Heyetinin Ankara’ya gelme sebepleri 
nelerdir?

C) TBMM’nin özellikleri nelerdir?

D) Ankara’nın en önemli özellikleri nelerdir?
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8. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı sonrası başlayan işgaller üzerine Şam’dan, 
önce İstanbul’a gelmiş ve yaverine: “Geldikleri 
gibi giderler.” demiştir. Sonrasında Havza’ya 
geçip, Havza Genelgesini yayınlayarak millî 
bilinci oluşturmuştur. Buradaki çalışmalarını ta-
mamlayarak bir sonraki durağı olan Amasya’ya 
geçmiş ve burada ilk defa millî egemenlikten 
bahsetmiştir. 

Metin incelendiğine yapılan hata aşağıdaki-
lerden hangisi ile giderilebilir?

A) Mustafa Kemal, Şam’dan, önce Selânik’e 
oradan İstanbul’a geçmiştir.

B) Mustafa Kemal ilk defa Havza Genelgesi’n-
de millî egemenlikten bahsetmiştir.

C) Mustafa Kemal İstanbul’dan Havza’ya değil, 
Samsun’a geçmiştir.

D) Mustafa Kemal  millî bilinci İstanbul’a gelir 
gelmez oluşturmuştur.

9. Misakımillî kararlarının Mebusan Meclisinde 
kabul edilmesi İtilaf Devletlerini kızdırdı. Özel-
likle İngilizler Ali Rıza Paşa Hükûmetine baskı 
yaptı ve kararlardan dönülmesini söyledi. Duru-
ma karşı çıkan Ali Rıza Paşa görevinden alındı. 
Bununla yetinmeyen İtilaf Devletleri ----

Verilen paragraf aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlanırsa kronolojiye uygun ve doğru 
olur?

A) İstanbul’u resmen işgal etti.

B) padişahı tutukladı.

C) milletvekili seçimlerinin yeniden yapılmasını 
istedi.

D) BMM’yi işgal etti.

10. 
“Mondros’tan sonra Yıldırım Orduları Grup 
Komutanlığının kaldırılmasıyla 13 Ağus-
tos 1918’de İstanbul’a geri çağrıldım. Artık 
mücadeleme İstanbul’da devam edecek-
tim. Fakat asıl mücadelenin Anadolu’dan 
başlaması gerektiği kanısına vardım.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine bakı-
larak;

 I. Kurtuluşun İstanbul’dan olacağına inancı az-
dır.

 II. Asıl mücadelenin millî egemenlik için olma-
sı gerektiğini belirtmiştir.

 III. Kurtarılması gereken öncelikli bölgenin 
Anadolu olmasını istemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III
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3.
1. Aşağıda bazı devletlerin Birinci Dünya Savaşı’na katılma nedenleri verilmiştir.

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu

• Balkanlarda Rusya’nın uyguladığı 
Panslavizm politikasından dolayı Almanya 
ile yakınlaşması ve birlikte hareket etmesi

İngiltere

• Geniş bir sömürge ağına sahip olması
• Sömürge yarışında Almanya ile çıkar 

çatışmasına girmesi 

Fransa
• Almanya’ya karşı İngiltere ile birlikte hareket 

etmesi
• Alsas - Loren Bölgesi’ni Almanya’dan geri 

almak istemesi 

• Balkanlarda egemenlik kurmak isteyen 
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile çıkar 
çatışmasına girmesi

Rusya 

İtalya 

• Ham madde ihtiyacını gidermek için sömürge 
arayışına girmesi

• Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun 
eline geçen topraklarını elde etmek istemesi 

• Ham madde ihtiyacını gidermek için sömürge 
arayışına girmesi

• Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun 
eline geçen topraklarını elde etmek istemesi 

İttifak Devletleri

İtilaf Devletleri

• Ham madde ihtiyacını gidermek için 
sömürge arayışına girmesi

• Fransa’nın Alsas - Loren Bölgesi’ni işgal 
etmesi

• İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı duyu-
lan güvensizlik nedeni ile dış politikada 
destek arayışına girmesi

• Kaybettiği toprakları geri almak istemesi

Almanya

Osmanlı Devleti

Ülkelerin Birinci Dünya Savaşı’na 
Girme Nedenleri

Bu bilgilere bakılarak Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ilgili,

 I. Ülkeler arasında ekonomik çıkarlar ön plana çıkmıştır.

 II. Çıkarları aynı olan ülkeler arasında siyasi birliktelikler oluşturulmuştur.

 III. Bazı devletler egemenlik sahalarını genişletmek istemişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

2. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderler karşılanmaya 
çalışıldı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet, otuz yıl içinde 
borçlarının faizini dahi ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Osmanlı yöneti-
minin çağrısıyla bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular (1881). Os-
manlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı devletler 
arasında paylaştırıyordu. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar ve Düyûn-u Umûmiye teşkilatının etkisiyle eko-
nomik bağımsızlığını kaybetti. Bu durum devletin siyasi bağımsızlığına da zarar verdi. 

Parçadaki bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’yle ilgili;

 I.  XIX. yüzyılda ekonomik hayatta ülke büyük olumsuzluklarla karşı karşıya gelmiştir. 

 II.  Devlet borçlarını ödeyemeyince ülke gelirleri borç veren devletler tarafından kontrol altına alınmıştır. 

 III.  Ekonomik bağımsızlığın zarar görmesi siyasi olarak da devletin zarar görmesine neden olmuştur. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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3. Dersin sonunda genel tekrar yapan öğretmen;

  • Atatürk, sanattan felsefeye, hukuktan tarihe, askerlikten eğitime, pek çok alanda eserler vermiş, bu 
alanda önemli başarılar elde etmiştir.

  • Gerçekleri tam anlamıyla ve bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak isteyen Mustafa Kemal yaşadığı tüm 
olayları akıl ve mantık süzgecinden geçirmiştir. 

  • Çanakkale Savaşı’nda düşmanın karadan asker çıkaracağını önceden tahmin etmiş ve önlemler almıştır. 

  • II. Dünya Savaşı’nın yakın zamanda başlayacağını, önlemler alınması gerektiğini devlet adamları ile 
görüşmüştür. 

  • Her zaman: “Türk milleti başardı.” demiştir. Ben yaptım! sözünden hep kaçınmıştır. 

Verilen cümlelerden hareketle sırasıyla Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliklerine değinilmiştir?

A) Çok yönlülük - Hakikati arama gücü - İleri görüşlülük - İleri görüşlülük - Gurura yer vermemesi

B) Çok yönlülük – Mantıklı oluşu - İleri görüşlülük - Hakikati arama gücü - İleri görüşlülük

C) Gurura yer vermemesi - Hakikati arama gücü - İleri görüşlülük - İleri görüşlülük - Çok yönlülük

D) Hakikati arama gücü - İleri görüşlülük - Çok yönlülük - İleri görüşlülük - Mantıklı oluşu

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

4. 1909 yılının Nisan ayında, meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. 31 Mart Vakası 
diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar, Selânik’te, 
Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay başkanlı-
ğını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Ardından II. Abdülhamit tahttan 
indirilerek yerine V. Mehmet Reşat getirildi (1909). 31 Mart Vakası’ndan sonra devletin yönetimi büyük 
ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyetinin kontrolüne geçti. 

Parçada verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetinin yaptıklarına karşı dik duruş sergilemiştir. 

B) Meşrutiyet yönetimini halk içerisinde istemeyen kesimler de bulunmuştur. 

C) Ülkedeki yeni rejime karşı ortaya çıkan olumsuz durum ordu tarafından düzeltilmiştir. 

D) Ortaya çıkan rejim karşıtı isyan hareketi ülkede padişah değişikliğine neden olmuştur. 

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

5. Kâzım Karabekir Paşa anlatıyor: “Antlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz baş-
lattım. Son darbelerden sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Antlaşma şartı olarak 2.000 
tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu ve 40 makineli tüfeği Ermenilerden alarak Şark (doğu) Cephesi’nin 
ilk zafer hediyesi olarak Garp (batı) Cephe’mize gönderdim. Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imza-
larını geri aldırdık. Bu günü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık.”

Kazım Karabekir’in verilen anısına bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kazandığı başarı sonrasında askerî mühimmatlar elde etmiştir. 

B) Kazanılan başarıdan sonra cepheler arasında yardımlaşmalar yaşanmıştır. 

C) Ermeniler Anadolu’daki azınlık direnişleri için fırsat sağlamıştır. 

D) Ermeniler kendilerine daha önceleri vadedilen topraklardan vazgeçmişlerdir. 
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6. Mustafa Kemal sadece bir olayın, bir düşünü-
rün veya bir akımın peşinden sürüklenmemiş, 
değişik düşünce ve gelişmelerden kendine 
özgü sonuçlar çıkarmıştır. Çok kitap okumuş 
ve bunları eleştirel gözle değerlendirmiştir. De-
ğişik kaynaklardan beslenen ve yaşamı boyun-
ca geliştirdiği düşünce yapısının esin kaynağı 
ise her zaman Türk milleti olmuştur.

Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in fikir 
hayatının oluşmasıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Farklı yazarların fikirlerini aynen kullanmış-
tır.

B) Esinlendiği yazarların düşünceleriyle kendi-
sine özgü bir fikir yapısı oluşturmuştur.

C) Batılı yazarları okumaya olan ilgisi askerlik 
mesleğine olan merakını azaltmıştır.

D) Batılı yazarların fikir ve düşüncelerine Türk 
milletinin fikirlerinden daha fazla önem ver-
miştir.

7. Misakımillî ile tüm yurdun sınırları çizildi, Türk 
ulusu tam bağımsızlık amacını dünyaya duyur-
du. 

Verilen sonucun ortaya çıkmasında hangi 
Misakımillî kararı etkili olmuştur?

A) Batı Trakya’nın durumu için halkoyuna baş-
vurulmalıdır.

B) Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman 
halkın hakları ile eşit olacak.

C) Mondros öncesi işgal edilmemiş bölgelerin 
tümü Türk yurdudur, bütündür, parçalana-
maz. 

D) Arapların yaşadığı yerlerde kendi kaderleri-
ni kendileri halk oyu ile belirleyeceklerdir. 

8. Amasya Görüşmeleri yapıldı ve sonrasında Os-
manlı Hükûmeti, Mebusan Meclisini toplama 
kararı aldı. Ülkede seçimler yapıldı ve Mustafa 
Kemal de Erzurum’dan milletvekili seçildi. Top-
lanan son Osmanlı Mebusan Meclisi gizli oturu-
munda Misakımillî (ulusal ant) kararları onayla-
narak dünyaya duyuruldu. 

Verilenlerden hareketle hangisine ulaşıla-
maz?

A) Ulusal egemenlik tam olarak sağlanmıştır.

B) Ülke genelinde seçimler yapılmıştır.

C) Belli kararlar gizlice alınmıştır.

D) Bağımsızlık yolunda önemli adımlar atılmış-
tır. 


