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1. 
Batıcılık: Avrupa yeniliklerinin uygulanması ile 
devleti kurtarmaya çalışmak

Osmanlıcılık: Ülkenin geleceğini İslam birliği 
kurarak kurtarmaya çalışmak

İslamcılık: Osmanlı sınırları içindeki herkesi 
Osmanlı vatandaşı sayarak birleştirici güç oluş-
turmak

Türkçülük: Orta Asya Türkleri ile bir araya gele-
rek millî bir kimlik oluşturmak

Yukarıda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 
devleti kötü gidişten kurtarmak için ortaya atılan fikir 
akımları yer almaktadır.

Bu fikir akımlarının hangileri yer değiştirirse 
açıklamalardaki yanlışlık giderilmiş olur?

A) Türkçülük - Osmanlıcılık

B) Osmanlıcılık - İslamcılık

C) İslamcılık - Türkçülük

D) Batıcılık - Osmanlıcılık

 

2. Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu durumdan kur-
tarmak için geliştirilen akımlardan biri olan Türkçü-
lük, Mustafa Kemal tarafından da benimsenmişti. 
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda ağır bir 
yenilgi alması Mustafa Kemal’de millet egemenliğine 
dayanan yeni bir devlet kurma fikrini güçlendirmiştir.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

A) Mustafa Kemal bulunduğu dönemin şartlarından 
etkilenerek izleyeceği yolu belirlemiştir.

B) Mustafa Kemal ulusçuluk düşüncesinden vazgeç-
miştir.

C) Osmanlı Devleti savaş yıllarından galibiyetle ay-
rılmıştır.

D) Millet egemenliği zamanla geçerliliğini yitirmiştir.

3. Osmanlı Devleti’nin son döneminde devletin kötü gi-
dişi üzerine bazı düşünce akımları ortaya çıkmıştır. 
Bu fikir akımlarının gayesi Osmanlı Devleti’ni dağıl-
maktan kurtarmaktı. Bu düşünce akımları dönemin 
aydınları tarafından desteklenmişti. Fakat fikir akım-
ları çeşitli sebeplere bağlı olarak dağılmayı durdura-
mamıştı.

Verilen bilgilere bakılarak,

 I. Osmanlı, çöküşü durdurabilmek için çözüm yol-
ları aramıştır.

 II. Halkın değer verdiği insanlar fikir akımlarını des-
teklememiştir.

 III. Fikir akımları amacını gerçekleştirmede başarılı 
olamamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

4. Osmanlı Devleti, Avrupa’nın gerisinde kaldığını 18. 
yüzyılda kabul etmiş, bu açığını kapatmak için Av-
rupa tarzında yenilikler gerçekleştirmeye çalışmışsa 
da başarılı olamamıştır. Osmanlı Devleti’nin dünya-
da meydana gelen bilimsel ve teknik olanaklardaki 
gelişmeleri takip edememesi, kapitülasyonlar nede-
niyle sanayisini geliştirememiş, dış borçları ödeye-
mez olması ekonomik ve siyasi açıdan zayıflaması-
na neden olmuştur.

Verilen bilgilere bakılarak,

 I. Osmanlının zayıflamasında yenilik hareketlerine 
uyum sağlayamaması etkili olmuştur.

 II. Kapitülasyonlar ekonomik hayatı olumsuz etkile-
miştir.

 III. Dünyadaki gelişmeler Osmanlıda birlik ve bera-
berliği kuvvetlendirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Mustafa Kemal’in yetiştiği dönemde dini derslerin ağır-
lıkta olduğu okullar, Batı örneklerine göre kurulmuş 
mektepler, askerî okullar, çeşitli meslek okulları ve ya-
bancı okullar yer almaktaydı. Askerî okullar, zamanın 
en iyi devlet okullarıydı. Burada eğitim parasız olduğu 
gibi dersler uzman öğretmenler tarafından verilmekte; 
akılcı, vatansever ve olayları objektif yorumlayabilen 
öğrenciler yetiştirilmekteydi.

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in ye-
tiştiği dönemle ilgili,

 I. Farklı tarzda eğitim veren okullar bulunmaktadır.

 II. Dönemin en iyi okullarını devlet kontrol altında 
tutmuştur.

 III. Yabancı okulların ülkeyi yıkıcı faaliyetleri olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

6. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti hızla dağılmaya ve be-
raberinde parçalanmaya başladı. Bunda Fransız İh-
tilali’nin sonuçları, Sanayi İnkılabı ve kapitülasyonlar 
gibi Osmanlı Devleti’ni derinden sarsan nedenler et-
kili oldu. İmparatorluk hızla toprak kaybediyordu. Bu 
durum nüfusun da azalmasına neden olmuştu. 19. 
yüzyılda şehirleşmenin artması sonrasında İstanbul, 
bir milyonu aşan nüfusu ile Avrupa’nın en büyük şe-
hirleri arasına girdi.

Verilen bilgilere bakılarak 19. yüzyıl Osmanlı 
Devleti ile ilgili,

 I. Fransız İhtilali’nin etkisiyle bölünmeler başlamıştır.

 II. Nüfus değişimleri yaşanmıştır.

 III. Dış güçler ülke ekonomisini geliştirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

7. Mustafa Kemal İstanbul’da Harp Okulu ve Harp Aka-
demisindeyken arkadaşları ile dergi ve gazete çıkart-
mış, arkadaşlarına konferans niteliğinde konuşmalar 
yapmıştır.

Buna göre İstanbul şehrinde Mustafa Kemal’in 
hangi kişisel özelliğinin ortaya çıkmaya başladığı 
söylenebilir?

A) Liderliğin B) Bilimselliğin

C) Açık sözlülüğün D) Sabır ve disiplinliğin

8. Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’nde temel hak ve 
özgürlüklerin yasal güvenceye alınmasını ve yargı 
güvencesini sağlamıştır. Toplumsal eşitlik ilkesinin 
yayılması Fransız İhtilali sonucunda gerçekleşmiştir.

Verilen bilgilere bakılarak Fransız İhtilali’nin Os-
manlı Devleti’ne etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Halk temel özgürlükler kazanmıştır.

B) Hak ve özgürlüklerin yasal koruma altına alınma-
sını sağlamıştır.

C) Halkın toplumsal hayatta eşit olmaları sağlanmış-
tır.

D) Ülkede rejim değişikliğine neden olmuştur.

9. “Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe 
gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle 
babam arasında okula gitmem konusunda fikir ay-
rılıkları vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi 
istiyordu. Babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendi 
Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere göre 
okumamı istiyordu...”

Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarına ait hatırala-
rında anne ve babasının arasında fikir ayrılığına 
neden olan olayın asıl kaynağı aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir?

A) Osmanlıda eğitim birliğinin olmaması

B) Osmanlıda toplumsal hayatın çeşitli olması

C) Osmanlıda farklı inançların görülmesi

D) Osmanlıda ekonomik hayatın çeşitli olması

10. Bir liman şehri olan Selânik, Avrupa ve İstanbul’u 
birbirine bağlayan demir yoluna sahiptir. Şehrin bu 
özelliği Avrupa’da meydana gelen yeniliklerin ve 
olayların takip edilmesini kolaylaştırıyordu.

Selânik’in bu özelliğine bakılarak Mustafa Ke-
mal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin geli-
şimine etki ettiği söylenemez? 

A) Çağdaşlığa önem vermesine 

B) Batıcılığı benimsemesine

C) İnkılapçı bir karaktere sahip olmasına

D) Askerlik mesleğini benimsemesine
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1. Harp Okulunda Mustafa Kemal, bir yandan derslerine 

çalışmakta diğer yandan da devletin ve milletin içine 
düştüğü sorunları düşünmekteydi. Harp Okulunda 
birçok arkadaş edindi. Hayatının ilerleyen dönemle-
rinde de birlikte olacağı arkadaşları ile Avrupa’da ya-
yımlanan basın yayın organlarını takip ederek dünya 
ve ülke sorunlarıyla yakından ilgileniyordu. 

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Devlet meselelerini yakından takip etmiştir.

B) Ders çalışmalarını eksik bırakmamıştır.

C) Sömürgeciliğe karşı büyük mücadele vermiştir.

D) Dünyadaki gelişmeleri de takip etmiştir.

2. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ile ilgili Mustafa Kemal 
şu cümleleri kurmuştur: “Gençlik hayatımın en he-
yecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına 
rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha 
gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim.”

Mustafa Kemal’in söylediklerine bakılarak onun 
hangi kişilik özelliğinin ön plana çıktığı söylene-
bilir?

A) İdealistliği  B) Akılcılığı

C) Vatanseverliği D) İleri görüşlülüğü

3. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisinde okul ar-
kadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete 
ilgi duydu. Askerlik mesleği konusunda ve özellikle 
tarih alanında kendisini geliştirdi. Askerî öğreniminin 
yanı sıra yazları izinli olarak Selânik’e döndüğü za-
man Fransızca dersleri almıştı.

Verilen bilgilere bakıldığında Mustafa Kemal’in 
yaşadıkları hangi kişilik özelliğini ön plana çı-
kartmıştır?

A) İleri görüşlülük B) İdealistlik

C) Çok yönlülük D) Bilimsellik

4. Mustafa Kemal’in fikir hayatının en kuvvetli tarafı 
özellikle tarih okumasından ileri gelir. Ayrıca Tevfik 
Fikret ve Namık Kemal’in hürriyetçi, Ziya Gökalp’in 
milliyetçi fikirlerinden etkilenmiştir. Mustafa Kemal 
ölene kadar bu fikir kaynaklarından yararlanarak fikir 
hayatını işlemiş, zenginleştirmiş ve bütünleştirerek 
ortaya yeni bir fikir düzeni koymuştur.

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Faklı kişilerden etkilenerek zengin bir fikir hayatı 
oluşturmuştur.

B) Toplumsal olaylardan uzak durmuştur.

C) Milliyetçi fikirlerin karşısında durmuştur.

D) Bütün fikirlerini kendisi oluşturmuştur.

5. Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında;

  • doğup büyüdüğü ortam,
  • okuduğu kitaplar,
  • öğretmenleri,
  • yerli ve yabancı yazarlar

etkili olmuştur.

Buna göre Atatürk’ün düşünce yapısının oluşma-
sıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Toplumsal olaylardan etkilenmemiştir.

B) Karşılaştığı durumlar fikir hayatını zenginleştir-
miştir.

C) Yalnızca yerli yazarların eserlerini okumuştur.

D) Büyüdüğü ortamdan uzak durmuştur.

6. Mustafa Kemal 1911 yılında Harbiye Nezaretinde bir 
göreve tayin edildi. İstanbul’a geldiği günlerde İtal-
ya, Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki son top-
rak parçası olan Trablusgarp’ı işgal etmeye başladı. 
Mustafa Kemal gönüllü olarak bölgeye gitti ve da-
ğılmış hâldeki kabileleri birleştirerek İtalyanları bazı 
bölgelerde püskürtmeyi başardı.

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’ta başarı göster-
mesi üzerinde hangi kişilik özelliği etkili olmuş-
tur?

A) Akılcılığı B) Bilimselliği

C) İdealistliği D) Teşkilatçılığı
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7. 
Binbaşı Kadri Bey isminde bir komşumuz vardı. 
Oğlu Ahmet Bey, askeri ortaokula devam ediyor 
ve üniforma giyiyordu. Onu gördükçe böyle bir 
elbise giymeye özeniyordum. Sonra sokaklarda 
subaylar görüyordum. Onlar gibi olabilmek için 
yapılması gerekenin önce askeri ortaokula gir-
mek olduğunu anlıyordum...

(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı)

Mustafa Kemal ile ilgili verilen anekdota bakıldı-
ğında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Dönemin en iyi okulları askerî okullardır.

B) Mustafa Kemal çevresinden etkilenerek askerî 
okula gitmek istemiştir.

C) Mustafa Kemal sokaklarda dolaşmaya çekiniyordu.

D) Mustafa Kemal askerî okullardan uzak durmuş-
tur.

8. 
“Manastır Askeri İdadisinde matematik pek kolay 
değildi. Bununla uğraşmaya devam ettim. Fakat 
Fransızcam geriydi. Öğretmen benimle çok ilgile-
nirdi, acı ihtarlarda bulunuyordu; bu ihtarlar benim 
çok zoruma gitti, ilk tatil döneminde çare aradım; 
iki, üç ay gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına 
devam ettim. Böylece okul derslerine göre daha 
fazla Fransızca öğrendim. 

(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı)

Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisindeki 
yıllarıyla ilgili verilen bilgilere bakılarak,

 I. Mustafa Kemal zorlandığı dersleri başarmak için 
çaba harcamıştır.

 II. Mustafa Kemal yabancı dilini geliştirmek için 
farklı çözüm yolları bulmuştur.

 III. Mustafa Kemal tatildeyken bile eksiklerini ta-
mamlamak için çaba harcamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

9. “Mustafa Kemal Efendi oğlum, görüyorum ki İsmail 
Fazıl Paşa seni takdir etmek hususunda yanılmamış. 
Şimdi ben de onunla hemfikirim. Sen, bizler gibi yal-
nız erkânıharp zabiti olarak normal bir hayata atılma-
yacaksın. Keskin zekan ve yüksek kabiliyetin mem-
leketin geleceği üzerinde müessir olacaktır...”

Osman Nizami Paşa’nın Mustafa Kemal ile ilgili 
ifadelerine bakılarak;

 I. Mustafa Kemal’in yaptıklarıyla memleketinin ka-
derinde etkili olacağına,

 II. diplomatik liderlerle arasının iyi olacağına,

 III. askerlik hayatı dışında başarısız olacağına

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

10. Mustafa Kemal, Sofya’da askerî ataşe olarak görev 
almıştır. Bu sayede diğer devletlerin temsilcileriyle 
diplomatik ilişkiler kurmuştur.

Verilen bilgiden Mustafa Kemal ile ilgili,

 I. Uluslararası ilişkileri pekiştirmiştir.

 II. Siyasî gözlemlerde bulunmuştur.

 III. Diğer devletlerin Osmanlı hakkındaki görüşlerini 
öğrenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

11. Mustafa Kemal’in askerlik hayatıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Şam’dır.

B) Mustafa Kemal 31 Mart Olayı’nı çıkaran askerler-
den birisidir.

C) Mustafa Kemal ilk askerî başarısını Trablus-
garp’ta kazanmıştır.

D) Mustafa Kemal Balkan Savaşı’nda görev almıştır.
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2. Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenleri incelen-
diğinde, Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham 
madde ve pazar arayışı diğer bir deyişle sömürge 
arayışı, askerî açıdan güçlü olmayı zorunlu hâle geti-
riyordu. Bu nedenle devletler silahlanmak için yüksek 
miktarlarda paralar harcıyorlardı. Özellikle İngiltere 
ve Almanya büyük bir yarış hâlindeydi. Diğer taraftan 
birçok ulus, Fransız İhtilali’nin doğurduğu milliyetçilik 
akımının da etkisiyle hanedana dayalı devlet sistemi 
yerine ulus haklarına dayalı bağımsız devlet kurmak 
istiyordu.

Verilen bilgilere bakılarak Birinci Dünya Sava-
şı’nın genel nedenleriyle ilgili,

 I. Sömürgecilik için askerî güç büyük önem teşkil 
etmekteydi.

 II. Silahlanma yarışı için devletler büyük miktarlarda 
ekonomik harcamalar yapmaktaydı.

 III. Fransız İhtilali birçok ulusun kendi bağımsızlığı-
na göre hareketini desteklemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

3. Birinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yayılma belirti-
leri üzerine zor durumda kalacak olan Almanya, Os-
manlı Devleti’yle ittifak durumunu yeniden gözden 
geçirdi. Olası bir dünya savaşında Osmanlı Devleti, 
bulunduğu coğrafi konumundan dolayı önemli bir rol 
üstlenebilirdi. İtilaf Devletlerinin güçleri bölünmeli ve 
cepheler genişlemeliydi. Osmanlı Devleti kendi ya-
nında savaşa girerse hem Osmanlının insan gücün-
den faydalanacak, hem de savaş alanı genişleye-
cekti. Ayrıca Almanya Osmanlının halife unvanından 
yararlanmak istiyordu.

Verilen bilgilere bakılarak,

 I. Almanya yeni devletlerle ittifak kurarak yeni cep-
heler açmayı ve kendi yükünü hafifletmeyi plan-
lamaktadır.

 II. Almanya, Osmanlı Devleti’nin ekonomik duru-
mundan faydalanmayı düşünmektedir.

 III. Osmanlının dini gücü, Almanların planlarında yer 
almaktaydı.

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

1. Birinci Dünya Savaşı’ndaki bloklarla ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.

İttifak (Bağlaşma) Devletleri
Savaştan önce : Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya
Savaş sırasında : Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı. İtalya taraf değiştirdi.

İtilaf (Anlaşma) Devletleri
Savaştan önce : İngiltere, Fransa, Rusya
Savaş sırasında : İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz ve Romanya bu gruba 

katılan devletlerden bazılarıdır.

İttifak ve İtilaf Devletlerinin oluşturdukları bloklarla ilgili,

 I. İtilaf grubunda savaşan ülke sayısı daha fazladır.

 II. İtalya savaş başladıktan sonra çıkarlarına göre yeniden konumlanmıştır.

 III. Savaş yükünün en büyük kısmını Osmanlı Devleti sırtlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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



2.
 Ü

ni
te

M
ill

î U
ya

nı
ş: 

Ba
ğı

m
sız

lık
 Y

olu
nd

a 
At

ıla
n 

Ad
ım

la
r

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

3
TEST I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler / 

Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı 

4. 

II. Durum: Türklerin mücadele ruhu İtilaf Devlet-
lerini karadan ve denizden olmak üzere Çanak-
kale’den geçirmedi.

I. Durum: İngiltere ve Fransa Boğazları ele 
geçirerek,

  • İstanbul’u ele geçirip Osmanlıya son vermeyi,

  • Rusya’ya yardım ulaştırmayı,

  • Osmanlıyı savaş dışı bırakarak Almanların 
hareket alanını daraltmayı,

  • Süveyş Kanalı üzerindeki Osmanlı baskısını 
sonlandırmayı planlamıştır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa’nın planlarını 
bozmuştur.

B) Almanların, Türklere desteği Çanakkale’de son-
lanmıştır.

C) İtilaf Devletleri amaçlarına ulaşmıştır.

D) Rusya, İtilaf Devletlerine yardım ulaştırmıştır.

5. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda birçok 
cephede savaşmıştır. Savaşın uzaması karşısında 
insan ve malzeme yetersizliği nedeniyle zor durumda 
kaldı. Savaş sonlarına doğru Bulgaristan savaştan çe-
kilince Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya-Ma-
caristan ile bağlantısı kesildi. ABD’nin savaşa girerek 
güç dengelerini bozması Osmanlı Devleti’nin ateşkes 
imzalamasını zorunlu kıldı.

Verilen bilgilere bakılarak,

 I. Bulgaristan, Osmanlının Almanya ve Avustur-
ya-Macaristan arasında köprü durumundaydı.

 II. Osmanlı Devleti savaşın büyük kısmında kaynak 
sıkıntısı çekmiştir.

 III. Almanya’nın savaşı bırakması, Osmanlının ateş-
kes imzalamasına neden oldu.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

6. Birinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde Os-
manlı Devleti’nin yönetiminde İttihat ve Terakki Par-
tisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri 
dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve 
bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünüyorlar-
dı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve 
Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin 
kabul edilmemesi üzerine Almanya’ya yakınlaşmış-
lardı. İttihat ve Terakki liderlerinden Harbiye Nazırı 
Enver Paşa, Almanya’nın savaşı kazanacağına ina-
nıyor ve Osmanlı Devleti’nin bu devletin yanında sa-
vaşa girmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunun için de 
2 Ağustos 1914’te Osmanlı Devleti ile Almanya ara-
sında bir dostluk ve ittifak antlaşması imzalanmasını 
sağlamıştı.

Buna göre verilen bilgilere bakılarak Osmanlı 
Devleti’nin durumuyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmaya çabalamıştır.

B) Almanlara yakınlaşılmasında yönetimin etkisi ol-
muştur.

C) Savaş süreci başlamadan kendisini bir gruba da-
hil etmeye çalışmıştır.

D) Askeri gücü İtilaf Devletlerinin gözünü korkutmuş-
tur.

7. I. Dünya Savaşı sonucuyla ilgili aşağıda bazı bilgiler 
verilmiştir.

  • Osmanlı Devleti, Avusturya - Macaristan, Alman-
ya ve Rusya İmparatorlukları yıkılmıştır.

  • İttifak devletleri ağır bir yenilgi almıştır.

  • Yıkılan imparatorlukların yerine yeni devletler ku-
rulmuştur.

  • Yeni siyasi rejimler ortaya çıkmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
labilir?

A) I. Dünya Savaşı’nın, bütün dünyada etkileri ağır 
olmuştur.

B) Savaştan sadece ABD kazançlı çıkmıştır.

C) Avrupa’da dengeler bozulmuştur.

D) Savaşta yenilen devletler zarara uğramadan çık-
mışlardır.



2.
 Ü

ni
te

M
ill

î U
ya

nı
ş: 

Ba
ğı

m
sız

lık
 Y

olu
nd

a 
At

ıla
n 

Ad
ım

la
r

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

TESTİşgal Yıllarında Anadolu / Cemiyetler ve Kuvâ-yı Millîye

4
1. Ege Bölgesi’nde işgallere karşı kurulan İzmir Müda-

faa-i Hukuk Cemiyeti bölgenin nüfus çoğunluğunun 
Türkler olduğunu, dünya kamuoyuna duyurmaya ça-
lışmıştır. Cemiyet direniş birliklerine silah ve cepha-
ne sağlamada yardımcı olmuştur. 

Buna göre özellikleri verilen cemiyet ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

A) Anadolu’nun savunulmasında öncü programı be-
lirlemiştir.

B) Türk milliyetçiliğini benimsemiştir. 

C) Bölgesel faaliyet göstermiştir. 

D) İşgallere karşı askerî mücadeleye destek olmuş-
tur.

2. Mondros Ateşkesi’nden sonra azınlıklar, Osmanlı 
Devleti’nin yıkıldığına kesin gözüyle baktıklarından 
Anadolu topraklarından pay almak için bağımsız 
devlet kurabilmek için çalışmalara giriştiler.

Buna göre azınlıklar amaçlarına ulaşmak için 
aşağıdaki gelişmelerden hangisini yapmış ola-
mazlar?

A) Bulundukları yerlerde ıslahat ve reform talebinde 
bulunmak

B) Bölgelerinde sahte belgelerle çoğunlukta oldukla-
rını iddia etmek 

C) Cemiyetler ve çeteler kurarak Türklere saldır-
mak 

D) Basın yayın yoluyla propaganda yapmak 

3. Bölgesel nitelikli kurulan “millî cemiyetler, bölgeleri-
nin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır. 
Başlangıçta propaganda ve yayınlar yoluyla eylem-
lerde bulunan bu cemiyetler işgaller başlayınca si-
lahlı direnişe geçmişlerdir.

Verilen bilgilere göre millî cemiyetlerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Topyekûn hareket etmişlerdir.

B) İstanbul Hükûmeti’yle ortak hareket etmişlerdir.

C) Düşmanın yaptıklarına göre pozisyon almışlardır.

D) Millî Mücadele’ye tepki göstermişlerdir.

4. Yararlı ve zararlı cemiyetlerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Yararlı cemiyetler çoğunlukla bölgesel faaliyetler-
de bulunmuşlardır.

B) Zararlı cemiyetlerin toprak alma amaçları vardır.

C) Yararlı cemiyetler silahlı direniş örgütünün kurul-
masını sağlamıştır.

D) Zararlı cemiyetler, Osmanlı toprak bütünlüğünü 
savunmuştur.

5. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulamaya ko-
nulduğu ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İzmir’in Yunanlarca işgali 

B) Fransızların Adana ve çevresini işgali 

C) İngilizlerin Musul’u işgali 

D) İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul’u fiilen iş-
gal etmesi

6. “Vatanın kurtarılması amacıyla kurulan Müdafaa-i 
Hukuk örgütlerinin vatanın kurtarılmasına ilişkin dü-
şünceleri ile çelişen tarafları vardı.”

Yukarıdaki görüş Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin 
hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) İşgallere karşı çıkmaları

B) Silahlı mücadeleyi benimsemeleri

C) Sadece basın yayın yoluyla mücadeleyi benimse-
meleri

D) Örgütlerin sadece kendi bölgelerini kurtarmayı 
amaçlamaları

7. İstanbul Hükûmeti’nin “Tamamen yok olmaktansa 
İstanbul ve Anadolu’da küçük fakat yine de bir devlet 
olarak kalmak daha iyidir.” düşüncesi aşağıdakiler-
den hangisine neden olmuştur?

A) TBMM ile anlaşma yapılmasına

B) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına

C) İstifa etmelerine

D) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasına
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İşgal Yıllarında Anadolu / Cemiyetler ve Kuvâ-yı Millîye

4
TEST

8. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Mondros Ateşkes An-
laşması’na göre,

  • Osmanlı orduları terhis edilecektir.

  • Osmanlı Devleti’nin elindeki tüm savaş tutsakları 
serbest bırakılacak, buna karşılık Türk tutsaklar 
İtilaf Devletlerinde kalacaktır.

  • Bütün haberleşme istasyonları İtilaf Devletlerine 
bırakılacaktır.

Ateşkesin verilen maddelerine bakılarak Osmanlı 
Devleti ile ilgili,

 I. Savunma gücü elinden alınmıştır.

 II. İletişim kanadı yok edilmiştir.

 III. Uluslararası eşitlik ilkelerine uygun hareket edil-
miştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

9. Anlaşma Devletleri, güvenliklerini tehdit edici bir du-
rum ortaya çıkarsa stratejik noktaları işgal edebile-
ceklerdir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu antlaşma madde-
sinin bir sonucu olduğu söylenemez?

A) Ülkenin geleceğinin tehlikeye düşmesi

B) Hükûmet üzerinde dış baskıların artması

C) Padişahın halk üzerinde etkisinin artması

D) Anadolu’daki işgallere gerekçe sağlanması

10. Anadolu’da yaşanan işgal ve azınlık hareketleri-
ne karşı kurulan Kuvâ-yı Millîye’nin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinin “ulusallık” anlayışına 
ters düştüğü söylenebilir?

A) Kendi bölgelerini savunmaya çalışmaları

B) Ayrılıkçı hareketlere karşı mücadele etmeleri

C) Vatansever kişiler öncülüğünde kurulmaları

D) Silahlı mücadele ile kurtuluşu öngörmeleri

11. Aşağıda Mondros Ateşkesi’nden sonra ortaya çıkan 
bazı gelişmeler belirtilmiştir.

 I. Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgaline 
hükûmet tepkisiz kaldı.

 II. Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı çıka-
rıldı.

 III. Mustafa Kemal yetkilendirilerek Samsun’a çıkışı-
na onay verildi.

 IV. Osmanlı toprakları işgale açık hâle getirildi.

Buna göre gelişmelerden hangileri Türk milleti-
nin İstanbul Hükûmeti’ne olan güvenini sarstığı 
söylenemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) II ve III. D) III ve IV.

12. Amasya Genelgesi kararlarından bazıları şunlardır:

Asena :  Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı 
tehlikededir.

Ayşe :  Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta, 
millî bir kongre toplanacaktır.

Nurten :  Her türlü etki ve baskıdan uzak millî bir ku-
rul kurulmalıdır.

Taner :  Sivas’ta toplanacak kongreye her ilden se-
çilmiş temsilciler katılmalıdır.

Amasya Genelgesi’nde alınan kararlarla ilgili bil-
giler veren bu dört öğrenciden hangisinin söyle-
dikleri, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini açıkla-
maktadır?

A) Asena B) Ayşe

C) Nurten D) Taner

13. Kuvâ-yı Millîye birliklerinin düzensiz hareket et-
meleri ve düşman kuvvetleriyle mücadelede ye-
tersiz kalmaları aşağıdaki gelişmelerden hangisi-
ne yol açmıştır?

A) Temsil Heyeti’nin kurulmasına 

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına

C) Düzenli ordunun kurulmasına 

D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasına
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TESTİstiklal Yolculuğu - I

5
1. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a ulaştıktan sonra 

vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Anadolu’da 
görev yapan ordu komutanlar ile haberleşerek as-
kerlerin terhis edilmesini ve silahların bırakılmama-
sını istedi. Samsun’da bir hafta kaldıktan sonra 25 
Mayıs’ta Havza’ya geldi. Burada da İzmir’in işgalinin 
mitingler düzenlenerek ve telgaflar çekilerek protesto 
edilmesini istedi.

Mustafa Kemal’in bu isteklerinden;

 I. gerekli durumda silahlı direniş yapılabileceğine,

 II. toplumun işgallere karşı organize olması gerekti-
ğini,

 III. halkın işgallere karşı tepki göstermesi gerektiğine

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

2. Erzurum Kongresi’nde, “İstanbul Hükûmeti, vatanın 
bağımsızlığını sağlayamazsa, geçici bir hükûmet ku-
rulacak, bu hükûmet Millî Kongre tarafından seçile-
cektir. Eğer Millî Kongre toplanmamışsa seçimi Temsil 
Kurulu yapacaktır.” kararı alınmıştır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapıla-
bilir?

A) Manda ve himaye fikrinin tartışılmadan reddedil-
diği

B) İlk kez yeni bir devlet kurma fikrinin ortaya atıldığı 

C) Azınlıklara siyasi hakların kesinlikle verilmeyeceği 

D) Millî sınırlardan ilk kez bahsedildiği

3. Sivas Kongresi’nde, yurttaki tüm millî cemiyetler, 
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı 
altında birleştirilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı-
lamaz?

A) Tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındığı

B) Bölgesel savunmanın yerini ulusal savunmanın 
aldığı 

C) Trakya’daki Türklerin de ulusal mücadeleye dahil 
edildiği 

D) Temsil Heyeti’nin resmen ve hukuken tanındığı

4. Manda ve himaye düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisinde kesin olarak reddedildi?

A) Havza Genelgesi

B) Sivas Kongresi

C) Erzurum Kongresi

D) Amasya Genelgesi

5. Amasya Genelgesi: Ulusun bağımsızlığını yine ulu-
sun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

Erzurum Kongresi: Kuvâ-yı Millîye’yi etkin ve ulusal 
iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.

Verilen iki gelişmeye bakılarak;

 I. Karar vermede halk ön plana çıkmaktadır.

 II. Millî sınırlardan bahsedilmiştir.

 III. Manda ve himaye düşüncesi ön plana çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

6. “Milletin fertleri, yalnız tarlasında bulunan herkes, 
silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli hisse-
derek, bütün varlığını mücadeleye verecektir.”

Atatürk verilen sözünde aşağıdakilerden hangisi-
ni vurgulamıştır?

A) Millî egemenlik 

B) Millî birlik ve beraberlik

C) Tam bağımsızlık 

D) Millî kültür
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7. Erzurum Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır:

•  Millî sınırları içinde vatan bir bütündür, parçala-
namaz. 

• Kuvâ-yı Millîye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kıl-
mak esastır.

•  Manda ve himaye fikri kabul edilemez.

Erzurum Kongresi’nde alınan bu kararlarla aşa-
ğıdaki anlayışlardan hangisinin benimsendiği 
söylenemez?

A) Çağdaşlaşma B) Vatanın bütünlüğü

C) Tam bağımsızlık D) Millî egemenlik

8. Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongrele-
rinde alınan kararlar incelendiğinde büyük benzerlik-
ler görülür.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
labilir?

A) Alınan kararlar birbirlerini tamamlar niteliktedir.

B) Her kongrede bir önceki kararlar değiştirilmekte-
dir.

C) İşgal kuvvetlerinin baskısından dolayı doğru ka-
rarlar alınamamaktadır.

D) Halkın istekleri karar almayı zorlaştırmaktadır.

9. Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa ettikten 
sonra yakın arkadaşlarının ve Türk milletinin gözün-
deki değeri azalmamıştır. Erzurum’da bulunan 15. 
Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa “Kolordum 
ve ben bundan önce olduğu gibi emrinizdeyim Pa-
şam.” diyerek ona büyük destek vermiştir.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Mustafa Kemal’e verilen değer yüksektir.

B) Kazım Karabekir, Mustafa Kemal’in yanında yer 
almıştır.

C) Mustafa Kemal’e duyulan güven sarsılmıştır.

D) Mustafa Kemal’in üstlendiği görevi bırakması hal-
kın gözündeki yerini değiştirmemiştir.

10.    • Yunan saldırıları sonucunda Batı Anadolu’nun 
bir kısmı elden çıktı.

  • Kuvâ-yı Millîye birlikleri, askerî disiplinden yok-
sun ve yeterli donanıma sahip değildi.

  • Kuvâ-yı Millîye düşmanı durduramamakta, sade-
ce yavaşlatmaktaydı.

Yukarıda anlatılan olumsuzlukları düzeltmek 
amacıyla önlemlerden hangisi alınmıştır?

A) Büyük Millet Meclisi açıldı.

B) Düzenli ordu kuruldu.

C) Cumhuriyet ilan edildi.

D) Saltanat kaldırıldı. 

11.            • Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi kararları ge-
reğince oluşturulan Temsil Heyeti’nin başkanı 
olmuş,

  • Sivas Kongresi’nde delegelerin çoğunluğunun 
oyuyla başkan seçilmiş,

  • Ankara’ya ilk gelişinde halkın coşku gösterileriyle 
karşılanmıştır.

Buna göre;

 I. Ankara’nın merkez olarak seçildiği,

 II. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplandığı,

 III. TBMM’nin açıldığı,

 IV. Mustafa Kemal’in lider olarak kabul edildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız IV. B) I ve II.

C) II ve III. D) III ve IV.
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TESTİstiklal Yolculuğu - II

6
1. Aşağıda Millî Mücadele’nin hazırlık dönemiyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Genelgeler yayınlanıp 
kongreler düzenlenerek 
millet teşkilatlandırılmış

Cemiyetler birleştirile-
rek millî birlik sağlan-

mış

TBMM açılarak Millî 
Mücadele’nin yönetim 
kurumu oluşturulmuş

Kuva-yı Milliye birlikleri 
düzenli orduya dönüş-

türülmüştü.

Verilen bilgilere bakılarak;

I. Ülkede birlik ve beraberlik oluşturulmaya çalışılmıştır.

II. Askeri yapılanmalara önem verilmiştir.

III. Halk ülkenin yaşadığı durumlardan haberdar edilmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. 23 Nisan 1920’de BMM’nin açılması ile yeni Türk 
devleti kurulmuştur. Temsil Heyetinin görevi sona er-
miştir. Osmanlı Hükûmetinin yanında Ankara’da da 
yeni bir hükûmet kurulmuş, böylece iki başlı bir yö-
netim ortaya çıkmıştır. BMM’nin öncelikli amacı, va-
tanın bütünlüğünü korumak ve milletin bağımsızlığını 
sağlamaktır. Büyük Millet Meclisinde “güçler birliği” 
ve “meclis hükûmeti” sistemi uygulanmıştır. Tam ba-
ğımsızlık ve ulusal egemenlik ilkelerini benimseyen 
BMM, tarihe “kurucu meclis” olarak geçmiştir.

Parçadaki bilgilere bakılarak BMM’nin açılmasıy-
la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Saltanat yanlısı bir tutum sergilenmiştir.

B)  Toprak bütünlüğünü korumayı hedeflemiştir.

C)  Kararların hızlı çıkartılması noktasında girişimler-
de bulunulmuştur.

D)  Bağımsızlığın sağlanmasına öncelik verilmiştir.

3. Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongre karar-
ları, İtilaf Devletlerini ve Damat Ferit Paşa Hükûme-
ti’ni rahatsız etti. Ayrıca Mustafa Kemal’in askerlik 
görevinden istifa etmesi ve Ali Galip’in Mustafa Ke-
mal’i tutuklama emrini yerine getirememesi, Osmanlı 
Hükûmeti’ni zor durumda bırakmıştı. Yapılan telg-
raf görüşmelerinde Osmanlı Hükûmeti’nin takındığı 
olumsuz tutum nedeniyle Mustafa Kemal, Temsil He-
yeti Başkanı sıfatıyla gönderdiği bir genelge ile bütün 
illerin İstanbul ile haberleşmeyi kesmelerini istedi.

Buna göre Mustafa Kemal’in İstanbul ile haber-
leşmenin kesilmesini istemesiyle aşağıdakiler-
den hangisini hedeflemiş olabilir?

A) Millî Mücadele’nin zarar görmesini engellemek

B) İtilaf Devletlerinin güvenini kazanmak

C) Halkın Millî Mücadele’ye verdiği desteği azaltmak

D) Temsil Heyeti’nin görev süresini uzatmak
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4. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından 
sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza de-
mirlenmiş düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi 
giderler!” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemalin verilen sözüne bakı-
larak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ülke topraklarının kaybedildiğini kabullenmiştir.

B) Düşmanla mücadele edeceği yönünde kararlı bir 
duruş sergilemiştir.

C) Ülke topraklarında artık yaşanmayacağı için terk 
etmeye karar vermiştir.

D) Düşmanlarla işbirliği yapılması gerektiğine inan-
mıştır.

5. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’de siyasi partiler bu-
lunmazken; İstiklal, Müdafa-i Hukuk, Islahat ve Halk 
Zümresi gibi gruplar yer almıştır.

İlk mecliste siyasi partilerin kurulmama nedeni;

 I. Demokrasi bilincinin yeterince gelişmemesi

 II. Birlik ve beraberliğin korunmak istenmesi

 III. Meclis içinde siyasi gerginliklerin oluşumuna en-
gel olunmak istenmesi

 IV. Millî Mücadele Dönemi’nde seçimlerin yapılma-
sının gecikmesi

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) I ve II. B) II ve III.

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

6. İstanbul Hükûmeti aşağıdaki olaylardan hangi-
siyle TBMM’yi resmen tanımıştır?

A) Amasya Görüşmeleri

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Havza Genelgesi

7. Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk 
milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine 
Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebi-
leceğine inanıyordu. Bu amaçla işgaller karşısında 
millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar 
yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek miting-
lerle İzmir’in işgalinin kınanmasını istedi.

Parçadaki bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in 
yaptıklarıyla ilgili;

 I. Ulusal bilinci tüm yurda yaymaya çalışmıştır.

 II. Organize olabilmek için toplu hareketler düzenle-
miştir.

 III. İşgallerin yapılamayacağı konusunda birliktelik-
ler oluşturmaya çalışmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

8. Sivas Kongresi öncesi işgal kuvvetleri ve Osmanlı 
hükûmeti, Mustafa Kemal hakkında tutuklama ka-
rarı çıkartarak kongrenin toplanmasını engellemeye 
çalışmışlardır. Bu olumsuzluklara rağmen Mustafa 
Kemal, aldığı tedbirlerle kongrenin gerçekleşmesini 
sağlamıştır.

Parçadaki bilgilere bakılarak Osmanlı Hükûmeti-
nin davranışlarıyla ilgili;

 I. Millî bilince engel olmak istemiştir.

 II. Karşıt fikirleri engellemek için devlet olanaklarını 
kullanmaya çalışmışlardır.

 III. Yaptıklarıyla ulusal bilinci yaymaya çalışmıştır.

durumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

C) II ve III.  D) I, II ve III.
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1. Misakımillî kararlarına göre,

  • Mondros Ateşkes Anlaşması öncesi işgal edil-
memiş olan bölgelerin tümü Türk yurdudur; bü-
tündür parçalanamaz.

  • Halkın çoğunluğunun Arap olduğu yerlerin gele-
ceği için Arap halkının oyuna başvurulacaktır.

  • Ülkemizdeki azınlıkların hakları, komşu ülkeler-
deki Müslümanların hakları ile aynı olacaktır.

Verilen Misakımillî kararlarıyla ilgili,

 I. Uluslararası eşitlik ilkesi göz önünde tutulmuştur.

 II. Sınırlar konusunda belirleyicilik olmuştur.

 III. Halkın düşüncelerine önem verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

2. Damat Ferit Paşa, millî hareketi engellemek için Bü-
yük Millet Meclisi Hükûmeti’ne karşı yoğun bir pro-
pagandaya başladı. İlk olarak Şeyhülislamdan millî 
hareketin hatalı ve dine aykırı olduğuna dair bir fetva 
alarak bunu çoğaltıp İngiliz uçakları ile bütün Ana-
dolu’ya dağıttırdı. Kuvâ-yı Millîye hareketine karşı 
Kuvâ-yı İnzibatiye adında bir ordu kurdurdu.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Damat Ferit Paşa, Büyük Milet Meclisi’ne karşı 
dini yaptırımlara gitmiştir.

B) Damat Ferit Paşa yabancılardan yardım almıştır.

C) Damat Ferit Paşa, Kuvâ-yı Millîye hareketine kar-
şı bir ordu oluşturmuştur.

D) Damat Ferit Paşa, Ermenileri millî harekete karşı 
kışkırtmıştır.

3. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 
Ocak 1920’de kabul edilen Misakımillî (Millî Ant) 
kararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Misakımillî kararlarıyla Türk vatanının sınırları çi-
zilmiştir.

B) Misakımillî kararları Erzurum ve Sivas kongrele-
rinde alınan kararları içermektedir.

C) Misakımillî kararları işgallere karşı çıkışı ifade 
eder.

D) Misakımillî kararları İtilaf Devletlerinin görüşleri 
doğrultusunda alınmıştır. 

4. Sevr Antlaşması Türk milletine yaşama hakkı tanı-
mayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören 
bir antlaşmadır.

Bu antlaşmaya TBMM’nin tepkisi aşağıdakiler-
den hangisi olmuştur?

A) TBMM bu antlaşmayı uygulamaya koymuştur.

B) TBMM bu antlaşmayı kabul etmeyip imzalayanla-
rın vatan haini sayılmalarına karar vermiştir.

C) Savaşı durdurup askerlerini terhis etmiştir.

D) Halkın bu antlaşmaya uyması için tedbirler almış-
tır.

5. Mustafa Kemal TBMM’nin açılışının ikinci gününde 
meclise verdiği önergede şunları söylemiştir: “Padi-
şah ve halifenin yeri, yeni meclisin vereceği kararla 
belirlenecektir.”

Bu önergeyle aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır?

A) TBMM’nin yönetimde en yetkili kurum olduğu

B) Meclisin padişahtan sonra en yetkili kurum olduğu

C) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin dağıtıldığı

D) Meclisin savaş kararı alma yetkisine sahip olduğu
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Çıkarılan Ayaklanmalar / Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

6. Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

– Osmanlı Devleti’nin elinde İstanbul ve çevresi ile 
Anadolu’da küçük bir toprak parçası kalacaktır. 
Ancak Osmanlı Devleti antlaşmaya uymazsa İs-
tanbul da Türklerin elinden alınacaktır.

– Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletle-
rin gemilerine açık tutulacak, Boğazlar bölgesi 
kendine ait bayrağı ve bütçesi olan bir komisyon 
tarafından yönetilecektir

– Osmanlı Devleti’nde zorunlu askerlik kaldırıla-
cak, toplam asker sayısı 50.700’ü geçmeyecek-
tir.

Buna göre Sevr Antlaşması’nın verilen maddele-
rine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü korunmaya 
çalışılmıştır.

B) Osmanlı Devleti’nin başkenti tehlike altına girmiş-
tir.

C) Osmanlı Devleti’nin boğazlardaki egemenlik hak-
kı kısıtlanmıştır.

D) Osmanlı Devleti’nin savunma gücü yok edilmek 
istenmiştir.

7.            • Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

  • İstiklal Mahkemelerinin kurulması

  • Kuvâ-yı Millîyecilerin isyanlarını bastırmaya ça-
lışması

TBMM’nin bu uygulamaları aşağıdakilerden han-
gisine yöneliktir?

A) Meclise olan güveni artırarak otoritesini güçlen-
dirmek

B) Yenileşme hareketlerinin önündeki engelleri kal-
dırmak

C) Millî egemenliği sağlamak

D) Saltanatı yok etmek

8. Millî Mücadele Dönemi’nde gerçekleştirilen aşa-
ğıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’ne 
olan güveni büyük oranda sarsmıştır?

A) Amasya Görüşmelerinin yapılması

B) Meclis-i Mebusan’ın toplanması

C) Sevr Antlaşması’nın imzalanması

D) Misakımillî kararlarının kabul edilmesi

9. 23 Nisan 1920’de TBMM açıldıktan sonra yasama, 
yürütme ve yargı gibi devletin önemli organları güçler 
birliği ilkesiyle TBMM tarafından benimsenmiştir.

TBMM’nin böyle bir işleyişe sahip olması aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Kararların hızlı alınıp uygulanabilmesiyle

B) Padişahın desteğinin alınmak istenmesiyle

C) Kararların yabancı etkisinden uzak tutulmak is-
tenmesiyle

D) Bağımsız yargı sistemi kurmak isteğiyle

10. TBMM, Anadolu’da çıkan isyan ve ayaklanmaları 
bastırabilmek amacıyla üyeleri meclis içerisinden se-
çilen İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.

TBMM’nin böyle bir girişimde bulunması aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Millî egemenliği uygulamak istemesiyle

B) Otoritesini güçlendirmek istemesiyle

C) Ulusal bilinç oluşturmak isteğiyle

D) Saltanat yanlılarının etkinliğini arttırmak isteme-
siyle
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1. Millî Mücadele Dönemi’nde Fransa ve Ermeni birlik-

leri birlikte Güney illerinde işgal faaliyetlerinde bu-
lunmuştur. Kilis, Adana, Maraş, ve Urfa’da kurulmuş 
Müdafaai Hukuk Cemiyetleri, Kuvâ-yı Millîye güçle-
riyle bu saldırıları önlemeye çalışmıştır. Ankara bu 
dönemde bölge halkını örgütlemek için Topçu Binba-
şı Kemal Bey’i görevlendirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi savunula-
maz? 

A) Fransa’nın bölgede Hristiyan unsurları destekle-
diği

B) TBMM Hükûmeti’nin işgallere karşı kayıtsız kal-
madığı 

C) İşgallere karşı bölgesel savunma dernekleri kurul-
duğu 

D) Bölge halkının Ermenilere karşı İtilaf güçlerinden 
destek gördüğü

2. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki askerî birlikler 
yaptıkları karşı saldırı ile Ermenileri yenilgiye uğrattı. 
Ermenistan barış istemek zorunda kaldı. 2-3 Aralık 
1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması sonucunda 
Ermenilerle savaş sona erdi ve Doğu Cephesi ka-
pandı. Bu antlaşmayla Ermeniler işgal ettikleri yerler-
den çekildiler; Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır’ı 
Türkiye’ye bıraktılar. Gümrü Antlaşması sonrası hal-
kın Millî Mücadele’ye olan inancı ve TBMM’ye olan 
güveni arttı.

Verilen bilgilere bakılarak,

 I. Doğu Cephesi’nde Türkler üstünlük sağlamıştır.

 II. TBMM’nin halk üzerindeki etkinliği artmıştır.

 III. Ermeniler yaptıkları işgallerden geri adım atmış-
lardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

3. 1921’de Antep iline “Gazi”, 1973’te Maraş iline 
“Kahraman”, 1984’de Urfa iline “Şanlı” unvanları 
TBMM’nin aldığı kararla verilmiştir.

Buna göre TBMM’nin almış olduğu kararlar aşa-
ğıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 A) Bu illerden Batı Cephesi’ne en çok asker alımı-
nın olduğunun

B) Bu illerin Ermenilere karşı millî uyanış cemiyetle-
rini kurduğunun 

C) Güney Cephesi’nde bu illerin işgallere karşı un-
vanlarını hak edercesine mücadele ettiğinin

D) Fransa ve İngiltere’nin bu illeri sömürgeleri ilan 
ettiğinin

4. Millî Mücadele’de 15. Kolordu Komutanlığı’nda Do-
ğu’da Ermenilere karşı askerî başarı elde edilmiş-
tir. Savaşın ardından 3 Aralık 1920’de Ermeniler ile 
Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Gümrü Barışı ile 
Ermeniler, Sevr’in hükümlerinden vazgeçmişlerdir. 

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı-
lamaz?

A) Düzenli ordu doğu sınırlarını güvence altına al-
mıştır. 

B) TBMM uluslararası alanda askerî ve siyasi başarı 
sağlamıştır. 

C) Doğu’da altı il olarak bilinen yerde Ermeni Devleti 
iddiası kalmamıştır. 

D) Misakımillî batılı ülkeler tarafından ilk kez kabul 
edilmiştir. 


