
1. Yüzyıllardır Osmanlı Devleti’nin topraklarında

komşularımızla huzur içinde yaşıyorduk. Tâki
Fransız İhtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik
düşüncesi topraklarımızda virüs gibi yayılana
kadar. Artık komşularımızı tanıyamaz olduk.
Birbirimizin tarlasını sürmek için yardımlaştığımız
kişiler ellerinde silahlarla bağımsızlık isteriz
diyerek ayaklanmaya başladılar. Hatta bu isyanlar
zamanla Osmanlıdan ayrılıkları da beraberinde
getirdi. Devletimiz boş durmadı tabi tüm
vatandaşlarının haklarının korunması, din ve millet
ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarının eşit
sayılması, yargı güvencesi gibi yenilikler getirerek
bu isyanları engellemeye çalıştı. Osmanlı
Devletinde demokratikleşme hareketleri
görülmeye başladı.

Verilen metne bakılarak Fransız İhtilali ve 
milliyetçilik akımının Osmanlı Devletine etkileri 
hakkında aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?  

A) Birtakım yenilikler getirdiğine
B) Toprak kayıplarına neden olduğuna
C) İç karışıklıkların yaşandığına
D) Birlik ve beraberliği güçlendirdiğine

2. Ne zaman başım sıkışsa ya da üstesinden

gelemeyeceğim bir iş olsa hemen babama

koşardım. Küçük yaşta yetim kalan arkadaşım

Mustafa ise her işini kendisi yapardı. Düşünmeden

asla bir karar almaz, olasılıklar üzerinde çok kafa

yorar ve fikirlerini paylaşmaktan çekinmezdi.

Öğretmenimiz kızacağını bilse bile mutlaka doğruları

söylerdi. Her yönüyle bize örnek olan Mustafa’ya

Matematik öğretmenimiz Kemal ismini verdi. Artık

onun adı Mustafa Kemal’di.

I. Babasının olmaması Mustafa’yı sorumluluk
almaya yöneltmiştir.

II. Mustafa’nın en başarılı olduğu ders
matematiktir.

III. Karar alırken bütün olasılıkları düşünmemesi
hata payını artırmaktadır.

IV. Dürüstlük onun en belirgin kişilik
özelliklerindendir.

Ortaokul yıllarından bir kesit okuduğumuz 

Mustafa Kemal hakkında yukarıdaki 

çıkarımlardan hangisi yapılamaz?  

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

3. 

 

 

Fikir insanları ve Mustafa Kemal’e etkileri 

düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılabilecek en kapsamlı yargıdır?  

A) Her toplum yerli düşünürleriyle ortak
noktalarda buluşmayı başarabilmelidir.

B) Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen
yerli ve yabancı düşünürler olmuştur.

C) Bu aydınlar sadece insan hakları
konusunda Mustafa Kemal’i etkilemiştir.

D) Yasama, yürütme ve yargı güçleri
birbirinden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.

4. Geçen yıl İtalyanlar topraklarımıza saldırmıştı.

Buralarda iştahlarını kabartan yer altı ve yer
üstü ne kadar kaynağımız varsa bizden
alacaklarmış. Trablusgarp halkı olarak onlara
karşı koymalıydık fakat bir türlü bir araya
gelemiyorduk. Savaşın korkusu iliklerimize
kadar işlemişken İstanbul’dan Gazeteci Şerif ve
arkadaşları çıkageldiler. Bize nasıl savunma
yapılır nasıl bir araya gelinir öğrettiler. Gerçek
adının Mustafa Kemal olduğunu öğrendiğimiz
bu Osmanlı subayı konuşmalarıyla bizi mest
ediyordu. Öyle ki onu dinledikçe kurşun olup
düşmanın göğsüne saplanmak istiyorduk.

Metne göre Trablusgarp Savaşıyla ilgili

anlatılanlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Trablusgarp İtalya tarafından
sömürgeleştirilmeye çalışılmıştır.

B) Osmanlı Devleti, halkı örgütlemesi için
bölgeye subaylar göndermiştir.

C) Mustafa Kemal Trablusgarp’ ta halkı
düşmana karşı cesaretlendirmiştir.

D) Trablusgarp Savaş’ı Uşi Antlaşması
imzalanarak son bulmuştur.

Montesquieu: Yasama, yürütme ve yargı  

güçlerinin ayrılması gerektiğini 

savunan Fransız düşünürdür. 

Tevfik Fikret: Özgürlük, adalet, eşitlik gibi 

kavramları şiirlerinde işlemiştir. 

Voltaire: Makalelerinde din ve ifade 

özgürlüğünün öneminden 

bahsetmiştir. 

 Eserlerinde vatan, millet ve milli birlik 

gibi değerlerden bahsetmiştir. 

Mehmet Emin : 
Yurdakul 
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5. Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet ilan edilip seçimler 

yapılınca Mebussan Meclisi’nin hemen hemen 

yarısının azınlık milletvekillerinden oluştuğu göze 

çarpar. Bu milletvekilleri yönetimde söz sahibi 

olmalarına rağmen; Osmanlı Devleti’ni bölüp 

parçalamak ve bağımsız devlet kurmak için 

harekete geçtiler. Çözüm olarak dönemin padişahı 

II. Abdülhamit bu kargaşaların Osmanlı-Rus 

Savaşını olumsuz etkilememesi için meclisi 

kapattı. Böylece azınlıkların devlet kurma 

hayalleri, Jön Türker’in de demokrasi özlemleri 

yıllar sonrasına ertelendi. 

Buna göre; 

I. Jön Türkler halkın yönetime katılmasını 
istemektedirler. 

II. Azınlıklar Fransız İhtilali’nin etkisiyle hareket 
etmektedirler.  

III. Meşruti yönetim Osmanlı Devleti’nde birlik 
beraberliği sağlamıştır. 

IV. 2. Abdülhamid tehlikeli gördüğü için Meşrutiyeti 
sonlandırmıştır. 

gibi çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?  
 
A) I, IV B) II, III 
C) I, III ve IV D) II, III ve IV 
 

 
 
 
 
 
 

6. 12-18 Eylül 1910 tarihleri arasında Fransız ve İngiliz 

orduları ortaklaşa bir tatbikat kararı aldı. Pikardi adı 
verilen bu manevralar sırasında, Mustafa Kemal 
tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri ile dikkatleri 
üzerinde topladı. Mustafa Kemal hazırlamış olduğu 
raporunda, gelecekte yapılacak bütün savaşlarda 
hava kuvvetlerinin önemine dikkat çekti. Güçlü hava 
kuvvetine sahip ülkelerin yapılacak savaşlarda daha 
çok başarılı olacaklarını belirtti. 

Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi 
kişilik özelliği üzerinde durulmuştur?  

 
A) Liderlik B) Eğitimcilik 
B) İleri görüşlülük D) İdealistlik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7. Askeri bir yetkili, eli silah tutan herkesin köy 

meydanına toplanmasını istedi. Ben o zamanlar 10 
yaşımdaydım. Babamın tüfeğini abimden önce 
kaptığım gibi meydana koştum.  Memleketin bütün 
gençleri, kaydımızın alınması için ipe dizilmiş 
boncuklar gibi sıraya girmiş, heyecanla 
bekliyorduk. Seçmelerde boyumun tüfekten kısa 
olması sebebiyle beni almadılar. Ağabeyimin boyu 
tuttuğu için onu aldılar. Onu son gördüğümde 13 
yaşındaydı. Gitti bir daha dönmedi. Sonradan 
duyduğumuza göre; daha bizimkiler askeri birliğe 
katılamadan Ermenilerin yardım ettiği Rus askerleri 
baskın yapmış ve oracıkta gencecik fidanları 
toprağa düşürmüşler. Benzer olaylar tekrar tekrar 
yaşanınca devletimiz tedbir amaçlı Tehcir 
Kanunu’nu çıkararak suça karışan Ermenileri 
güvenli bölgelere göç ettirdi. 

 
Metne göre aşağıdaki çıkarımlardan 

hangisine ulaşılamaz?  

A) Ermenilerin Ruslara yardım etmesi Tehcir 

Kanunu’nun çıkarılma nedenidir. 

B) Osmanlı Devleti asker sıkıntısı çektiği için eli 

silah tutan herkes askere alınmıştır. 

C) Ermenilerin tamamı çıkarılan kanunla 

güvenli bölgelere göç ettirilmiştir. 

D) Osmanlı askerlerinin bir kısmı henüz askeri 

birliğe varamadan şehit olmuştur. 

 

 

 

8. Balkan savaşları başladığında Trablusgarp’ta 

bulunan Mustafa Kemal, 21Kasım 1912’de 
İstanbul’da Harbiye Bakanlığına görevlendirildi. 
Binbaşı M. Kemal kısa bir süre sonra25 Kasım 
1912’de Harekât Şube Müdürü olarak Gelibolu 
Bölgesi’ne atandı. Bu kolorduda görevi, denizden 
ve karadan yapılacak düşman saldırılarına karşı 
Bolayır ve Gelibolu bölgesini savunmaktı. 

Mustafa Kemal’in metinde bahsedilen göreve 
atanması, O’na daha sonraki hangi başarısını 
kazanmasında olumlu katkı sağladığı 
söylenebilir?  

A) Sakarya Meydan Savaşı 
B) Çanakkale Savaşı  
C) Kafkas Cephesi  
D) Büyük Taarruz Savaşı 

 

 

 

 

TEST 1 T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 



 

 

 

 
 
9. Biz Alses Loren bölgesinde yaşayan madencileriz. 

Çıkardığımız kömür madeni sanayinin en temel 
enerji kaynağıdır. Bu madenler bize iş kapısı olur, 
ekmek olur, aş olur diye beklerken başımızdan 
savaşlar eksik olmadı. Tepemizde bir Alman bayrağı 
bir Fransız bayrağı dalgalanıp durdu. Yıllarca süren 
hâkimiyet mücadeleleri Sedan Savaşı’yla tam bitti 
derken daha büyük bir bombanın başımıza 
patlamasıyla bu kömür yatakları bize mezar oldu.  
I. Dünya Savaşı’yla kömür yataklarımız kanla doldu. 

Metne göre; 

I. Alses Loren bölgesi kanlı (ülkeler arası) 

mücadelelere sahne olmuştur. 

II. Bölge zaman zaman yapılan savaşlarda el 

değiştirmiştir. 

III. Maden sayesinde bölge halkı zamanla 

zenginleşmiştir. 

IV. I. Dünya Savaşı’nın genel nedeni bölgedeki 
kömür yataklarıdır. 

çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz? 

A) I ve II B) I ve IV  
C) II ve III D) III ve IV 

 

 

 

10. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları 

sonucunda Padişah II. Abdülhamit, 23 Temmuz 
1908’de meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda 
kaldı. 13 Nisan 1909’da İstanbul’da Meşrutiyet 
yönetimine son vermek amacıyla “31 Mart Olayı” 
olarak bilinen bir isyan çıktı. Bu isyanı bastırmak 
için Selanik’te hazırlanan ve ismini Mustafa 
Kemal’in verdiği “Hareket Ordusu” kuruldu. 
Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket 
Ordusu’nda Mustafa Kemal Kurmay Başkanı 
olarak görev aldı. Bu ordu İstanbul’a gelerek 
ayaklanmayı bastırdı. İstanbul’da düzen yeniden 
sağlanarak Meşrutiyet yönetimi korundu. Mustafa 
Kemal sadece isyanın bastırılmasında değil; 
ordunun kurulması, hareketin planlanması ve 
ordunun İstanbul’a gelmesinde önemli rol oynadı. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Mustafa Kemal ülke yönetiminde söz sahibi 
olmuştur. 

B) Mustafa Kemal isyanın bastırılmasında etkin rol 
almıştır. 

C) Hareket Ordusu isyanı durdurarak düzeni 
sağlamıştır. 

D) 31 Mart Ayaklanması mevcut yönetime karşı 
yapılmıştır. 

 
 
 
 

 
 
 
 

11. Halil Paşa hatıralarında o günleri şöyle 

anlatmaktadır : ''Afrika topraklarından son Türkler 
olarak ayrılışımız çok hazin oldu. Arkada 
bıraktığımız topraklara uzun uzun baktım, çok 
müteessirdim. Bu kaybolan toprakları elimle 
selamladım ve gözlerim yaşararak inledim: 
Elveda, elveda! '' 

Halil Paşa hatıralarında hangi savaştan 
bahsetmiştir?  

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

 
 
 

12. Şemsi Efendi Mektebi özel bir mektepti. Zaten o 

zaman devletin idare ettiği ilk mektepler çok az 
sayıdaydı. Bu sebeple büyük şehirlerde ve bu 
arada Selanik’te yeni fikirli bazı kimseler yeni 
usul ders gösteren özel okullar açarlardı. Şemsi 
Efendi Mektebi de bu mekteplerden biriydi. 

  (Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam) 

Yukarıdaki ifadelere bakarak o dönemin 
eğitim sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?  

 
A) Hem geleneksel hem de modern eğitim 

veren okullar bulunmaktadır. 
B) Farklı okulların bulunması Osmanlı’da 

kültürel birliği sağlamıştır. 
C) Geleneksel tarzda eğitim veren okullar 

sayıca azdır. 
D) Bu dönemde eğitim sisteminde birlik yoktur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST 1 

HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ: Bahar BİRİNCİ, Filiz GÜNAYDIN, Ünsal TÜRK, Yunus ERUSTA 



 

 

 
 

1. Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, 

Şam’daki 5. orduda ilk görevine başlamıştır. 
(II)Daha sonra ülkesini temsilen Fransa’daki Picardie 
askeri manevralarına katılmıştır. 
(III)Vatanını çok seven Mustafa Kemal İtalya’nın 
Trablusgarp’ı işgali üzerine gönüllü olarak bölgeye 
gitmiştir.(IV)1913’ te Sofya’da ateşemiliterlik görevine 
başlayan M. Kemal burada Avrupa devletlerinin 
temsilcileri ile görüşmeler yapmıştır. 

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili verilen 
numaralandırılmış cümlelerin hangisinin, Mustafa 
Kemal’e diplomatik alanda tecrübe kazandırdığı 
söylenebilir? 

 
A) I B) II C) III D) IV 

 
 
 
 
 

2. “Biliniz ki kahraman askerlerim İslamlığın göz bebeği 

olan Medine’yi son fişeğine, son damla kanına, son 
nefesine kadar savunmaya ant içmiştir. Bu asker 
Medine’nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i 
Mutahhara’nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir 
kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından 
ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk’ün al bayrağı 
inmeyecektir!” 

Parçada Osmanlı Devletinin 1.Dünya savaşında 
yer aldığı hangi cepheden bahsedilmektedir?  

 
A) Hicaz-Yemen Cephesi B) Kafkas Cephesi 
C) Suriye Cephesi D) Irak Cephesi 

 
 
 
 
 
 

3. I. Dünya Savaşı Başladığında Osmanlı Devleti’nin 

aldığı kararlar: 

 Tarafsızlığını ilan etti. 

 Boğazları ulaşıma kapattı. 

 Ülke genelinde seferberlik başlattı. 

 Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu 

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aldığı kararlar 
aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili değildir?  

 
A) Ekonomik B) Ulaşım 
C) Kültürel D) Siyasi 

 
 
 
 

 
 
 

 

4. Asırlar boyunca Ermenilerle Müslümanlar barış 

ve huzur içinde bir arada yaşamışlardır. Ticaret 
ve sanatla uğraşan, kuyumculuk yapan 
Ermeniler, refah içinde bir hayat sürmüşlerdir. 
Osmanlı Devleti'nde devlet kademelerinde önemli 
görevlere getirilen Ermeniler, Darphane ve 
Baruthane gibi önemli müesseselerin başına 
geçmişlerdir. XIX. yüzyılın başlarından itibaren 
Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Balkanlardaki 
birçok azınlık isyan ederken Ermeniler böyle bir 
isyanı akıllarından bile geçirmemişlerdi. İşte bu 
nedenle Ermeniler, Osmanlı yönetimince “millet-i 
sâdıka” (sadık millet) olarak adlandırılmışlardı. 

Metne göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?  

 
A) Osmanlı Devletine karşı birçok azınlık 

ayaklanmıştır. 
B) Ermeniler önemli devlet kademelerinde 

görev almıştır. 
C) Avrupalı devletler azınlık 

ayaklanmalarında rol oynamıştır. 
D) Ermeni isyanlarının çıkmasında Rusya 

etkili olmuştur. 

 
 

 

5. Millî Cemiyetler, gazeteler çıkarıp mitingler 

düzenleyerek işgallere karşı millî bilincin 
uyanmasında etkili oldular. Kuvâ-yı Millîye 
birliklerinin kurulmasına öncülük ettiler. Bu 
birliklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı 
oldular. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak 
için çalışan bu cemiyetler Sivas Kongresi’nde 
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” 
adı altında birleştirilerek bütün yurt için 
çalışmaya başladılar. 

Parçaya göre Milli cemiyetlerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  
 
A) Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulmasına 

öncülük ettiklerine 
B) İstanbul Hükümeti tarafından 

desteklendiklerine 
C) Çeşitli yöntemler kullanarak işgalleri proteste 

ettiklerine 
D) Sivas Kongresi’nde tek çatı altında 

birleştirildiklerine 
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6. Almanya, Osmanlı Devleti’nin Kendi Yanında Savaşa 

Katılmasıyla: Yeni cepheler açarak savaşı geniş 
alanlara yaymayı ve üzerindeki savaş yükünü 
hafifletmeyi, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik 
konumundan faydalanarak İngilizlerin sömürgeleriyle 
bağlantısını kesmeyi, Osmanlı halifesinin dinî 
gücünden faydalanarak İngilizleri sömürgelerinde zor 
duruma düşürmeyi planlıyordu. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
Almanya’nın Osmanlı Devletini yanında savaşa 
sokmasının nedenlerinden biri değildir? 

 
A) Osmanlı Devleti’nin güçlü ordusundan yararlanmak 
B) İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek 
C) Müslümanları ittifak devletleri tarafına çekmek 
D) Yeni cepheler açarak kendi yükünü hafifletmek  

 
 
 

 

 

7. Kanal Cephesi, Süveyş Kanalı’nı alıp İngiltere’nin 

sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeyi 
amaçlayan Türk kuvvetlerinin taarruzuyla açıldı. 
Almanların da desteğiyle hareket eden Bahriye 
Nazırı Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı 
askerleri, Şubat 1915’te Kanal’a ulaşmak için 
harekete geçtiler. Ancak ikmal hatları yeterli 
olmadığı için askerlerimiz tüm erzağını yanlarında 
taşıyordu. Bu durum çölün zor şartlarında 
askerlerimizin yorgun düşmesine neden oldu. 
Yaşanan açlık ve susuzluk, durumu daha da 
ağırlaştırdı. Buna rağmen askerlerimiz, Kanal’ı ele 
geçirmek için birkaç kez girişimde bulunduysa da 
büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda 
kaldılar. 

Parçaya göre kanal cephesi ile ilgili 

I. Taarruz cephesidir 
II. Almanların desteği alınmıştır 
III. İngiltere ile mücadele edilmiştir 
IV. İngilizler yenilgiye uğratılmıştır 

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. ABD Başkanı Wilson, savaşın sonlarına doğru 

bir bildiri yayınladı. Wilson İlkeleri olarak tarihe 
geçen ve İtilaf Devletleri tarafından da kabul 
edilen bu bildiride şu hususlar dile getirildi:  

 Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve 
toprak alınmayacak. 

 Devletlerarasında gizli antlaşmalar 
yapılmayacak. 

 Uluslararası anlaşmazlıkları barış yolu 
ile çözmek için uluslararası bir teşkilat 
kurulacak. 

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden 

hangisi amaçlanmıştır? 

 

A) Yenilen devletlerin topraklarının paylaşılması 

B) Sorunların barışçı yollardan çözülmesi 

C) Sömürgeciliğin devam ettirilmesi 

D) Kapitülasyonların kaldırılması 

 

 

 

 
 

9. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 

 Boğazlar, açık olacak ve İtilaf 
Devletlerince işgal edilecektir. 

 Sınırların korunması ve iç güvenliğin 
sağlanması için gerekli askerin dışında 
Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün 
savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, 
silah ve cephanelere el konulacaktır. 

 Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; 
Toros tünelleri ve bütün demiryollarının 
denetimi İtilaf Devletleri tarafından 
sağlanacaktır.  

 İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden 
bir durum olursa herhangi bir stratejik 
noktayı işgal edebilecektir. (7. Madde)  

 Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, 
Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) 
karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri 
işgal edilebilecektir.  

maddeleri ile aşağıdakilerden hangisi 
amaçlanmış olamaz? 

 
A) Osmanlı Devleti’nin topraklarının işgalini 

hukuki olarak engellemeye çalışmak. 
B) İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek 

direnişe geçmesini engellemek. 
C) Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi 

ve işgalleri kolaylaştırmak. 
D) İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine 

zemin hazırlamak. 
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10. Sömürge arayışı içinde olan İtalya 1911’de 

Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki son toprak 
parçası olan Trablusgarp’ı işgal etmiştir. Osmanlı 
Devleti, deniz ve karayolundan bağlantı 
kuramadığı için bölgeyi savunmakta zorlanmıştır. 
Bu nedenle aralarında M. Kemal’in de bulunduğu 
genç subaylar direniş birlikleri oluşturmak için 
gönüllü olarak Trablusgarp’a gitmiştir. M. Kemal 
bölgede Arap kabileleri örgütleyerek İtalyan 
kuvvetlerine karşı harekete geçirmiştir. Bingazi, 
Derne, Tobruk cephelerindeki başarılı savunması 
ile İtalyanların iç bölgelere doğru ilerlemesine izin 
vermemiştir. Kazandığı bu zaferler nedeniyle 
binbaşılığa yükseltilmiştir.  

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal Trablusgarp 
savaşında görev alarak; 

I. Halkı teşkilatlandırma 
II. Birlikleri idare etme 
III. Diplomatik ilişkiler kurma 
IV. Zorluklar içinde mücadele etme 

 

gibi konularının hangilerinde kendini 

geliştirme imkanı bulmuştur. 
 

A) I, II B) I, II, III 
C) I, II, IV D) I, III, IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11.  Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında 

henüz yirmili yaşlarında olan Mithat Cemal 
Kuntay yazdıklarıyla Anadolu halkının 
mücadele azmini kamçılayan şairlerden biridir. 
Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşma’nın 
haksız uygulamaları karşısında kaleme aldığı 
“On beş yılı karşılarken” şiirinden bir bölüm 
verilmiştir. 

 

… 
 Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, 
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir. 
… 

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır! 

 

Mithat Cemal Kuntay’ın yazdığı şiir ve 
onun hakkında yazılan metinden hareketle 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
 

A) Mili mücadelemiz sanat ve edebiyatımız 
üzerinde etkili olmuştur. 

B) M. Cemal Kuntay eserleriyle insanları 
cesaretlendiren bir vatanseverdir. 

C) Anadolu’nun vatan olmasında can veren 
şehitler kadar vatan şairleri de etkilidir. 

D) Mondros Ateşkes Antlaşmasına tepkiler 
edebi eserlerle sınırlı kalmıştır. 
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1. Mustafa Kemal, 20 Ocak 1915’te merkezi 

Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen Komutanlığına 
atanmıştı. Mustafa Kemal, ölümü göze alan 
Mehmetçikle birlikte Arıburnu, Anafartalar ve 
Conkbayırı’nda İtilaf birliklerinin ilerleyişini durdurdu 
ve İtilaf güçlerini yenilgiye uğrattı. Mustafa Kemal 
Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı 
albaylığa terfi etti. Osmanlı Devleti tarafından 
kendisine çeşitli madalyalar verildi. Adı “Anafartalar 
Kahramanı” olarak anılmaya başladı. Bu başarılar, 
halk arasında daha çok tanınmasında ve ileride Millî 
Mücadele’nin lideri olmasında son derece etkili 
olmuştur. O bu başarısı ile sadece ülke içinde değil 
tüm dünyada saygınlık kazanmıştır. Dönemin 
Çanakkale’de savaşan İngiliz Başkomutanı General 
Hamilton 17 Ağustos 1915’te İngiltere Harbiye 
Bakanlığına konuyla ilgili şu telgrafı çekmiştir: 
“Niçin geriye çekildiğimizi soruyorsunuz, bütün 
gerçeği tüm açıklığı ile size bildirmek isterim. Çok 
cesur muharebe eden, en iyi sevk ve idare edilen 
asil Türk ordusunun ve Albay Mustafa Kemal gibi 
dâhi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu 
hiçbir zaman unutmayalım.”  

Metinde Mustafa Kemal’in Çanakkale 
Cephesi’ndeki hangi kişilik özelliği 
vurgulanmıştır? 
 
A) İleri görüşlüğü B) Çok yönlülüğü 
C) Askeri Dehası D) Mantıklılığı 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. İzmir'in işgali sonrasında yaşananlarla ilgili 

araştırma yapmak üzere ABD tarafından Amiral 
Bristol başkanlığında bir heyet bölgeye 
gönderilmiştir. Heyetin hazırladığı rapora göre; 

I. Yunanlıların bölgeyi işgali bölgeye egemen 
olmaya yöneliktir. Bölgenin güvenliğini 
sağlamaya yönelik değildir. 

II. Yunan kuvvetlerinin bir an önce bölgeyi 
boşaltması gerekmektedir. 

III. Batı Anadolu'da Yunanlıların propaganda ettiği 
gibi Rum nüfusun fazla olmadığı da ortaya 
çıkmıştır. Bölgede Türkler çoğunluktadır. 

 

Yukarıda verilen maddelerden hangileri, 
Yunanlıların İzmir’i haksız yere işgal ettiğini 
kanıtlar? 

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

 

 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
Çanakkale Muharebelerinin yukarıda verilen 
sonuçlarına göre 

 

I. Osmanlı Devleti savaş dışı kalmaktan 
kurtulmuş oldu. 

II. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında 
kara bağlantısı kuruldu.  

III. Mustafa Kemal’in Milli Mücadelede lider 
olması kolaylaştı 

IV. İtilaf Devletleri önemli bir müttefik 
kazanmış oldu.  

 

yorumlarından hangileri yapılabilir? 

 
A) I,III B) I, II, III 
C) I, II, IV D) I,II, III, IV 
 

 
 
 

4. Mısır valisi İsmail Paşa’nın gayretleri ve Fransa’nın 

desteğiyle 1869 da Kızıldeniz ile 
Akdeniz i birleştiren Süveyş Kanalı açıldı. Böylece 
coğrafi keşiflerle önemini yitiren 
Mısır ve Akdeniz ticareti, yeniden canlanmış oldu. 
İngiltere kanalın açılmasıyla önemi daha da artan 
Mısır’ ı işgal etti. Böylece sömürgelerine giden 
yolların tam güvenliğini ve petrolün değerinin 
anlaşılmasıyla, Orta Doğu ya giden deniz yolunun 
denetimini de sağlayabilecekti. İngiltere ve Fransa 
siyasi ve ekonomik yönden önem kazanan Mısır’ı 
ele geçirmek için rekabete girdiler. Uzun bir süre 
İngiltere’nin sömürgesi olan Mısır, milliyetçilik 
hareketlerinden etkilenerek Kral Fuad döneminde 
bağımsız bir ulus devleti oldu. 

 

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

 
A) Fransa, Süveyş Kanalının açılmasında 

Osmanlı Devleti’ne destek olmuştur. 
B) Petrolün önem kazanması, Orta Doğu ‘ya 

hâkim olma çabasını artırmıştır. 
C) Coğrafi keşiflerle önem kazanan Süveyş 

Kanalı, ekonomiyi canlandırmıştır. 
D) Mısır, Fransız İhtilali’nden etkilenerek 

bağımsız bir devlet olmuştur. 

 

• Her iki taraftan yarım milyona yakın insan 
hayatını kaybetti. 

• İtilaf Devlet’lerinin İstanbul’u işgal etmesi 
önlendi.  

• Bulgaristan İttifak Grubu içinde savaşa katıldı.  
• İtilaf Devletleri Rusya’ya yardım gönderemedi.  
• Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından 

tanınmasını sağladı. 
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5. İngilizlerin Medine’yi kuşatmasından sonra 2 Nisan 

1918 Cuma günü Harem-i Şerif’te hutbe okuyan 
Osmanlı komutanı Fahrettin Paşa, Türk Sancağını 
göğsüne sarmış sağ kolunu Peygamber Efendimiz 
’in mezarına doğru uzatarak yüksek sesle Ya 
Resulullah! Ben seni bırakmam diye haykırmıştı. 
Çöl Kaplanı olarak da bilinen şanlı paşamız, 
yiyecekleri bittiğinde, çekirge yiyerek Medine’yi tüm 
gücüyle savunmuştu.  

 

Verilen metinde anlatılan cephe aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Hicaz-Yemen Cephesi 
B) Kanal Cephesi 
C) Irak Cephesi 
D) Suriye-Filistin Cephesi 

 

 

 

6.  Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında Ermeni 

ayaklanmaları artarak devam etmiş, Ermenilerin 
Ruslarla iş birliği yapması nedeniyle de Osmanlı 
Devleti iki ateş arasında kalmıştır. Osmanlı 
Hükümeti, hem halkın can ve mal güvenliğini 
sağlamak hem de Türk ordusuna cephe gerisinden 
gelebilecek saldırıları önlemek için 1915’te “Tehcir 
(Sevk ve İskân) Kanunu’nu çıkardı. Bu kanunla, 
Ruslar ile iş birliği içinde olan, çetecilere katılan ve 
isyan hareketlerine karışan Ermenileri zorunlu olarak 
o sırada Osmanlı toprakları içinde bulunan Suriye, 
Kuzey Irak ve Lübnan’a göç ettirdi. Bu topraklar, 
savaş alanının dışında kalan güvenli topraklardı. 
Yaşanan bu göç sırasında Osmanlı Devleti’nin aldığı 
tüm önlemlere rağmen, zorlu doğa koşulları, 
hastalıklar ve eşkıya saldırıları gibi nedenlerle bazı 
Ermeni vatandaşlar hayatını kaybetti. 
 

Buna göre Osmanlı Devleti, çıkardığı “Tehcir 
Kanunu” ile 

 

I. Ermenilerin kendi kendilerini idare etmesini 
sağlamak, 

II. Sorun yaratan Ermenileri ülkenin dışına 
çıkarmak, 

III. Osmanlı vatandaşlarının her türlü güvenliğini 
artırmak, 

IV. Türk askerine ülke içinden gelebilecek 
saldırıları önlemek. 

 

hangilerini amaçladığı söylenebilir? 

 

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

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine 23 
Mayıs 1919’da Sultan Ahmet Meydanı’nda 
yapılan mitingde Halide Edip’in yaptığı 
konuşma ile bu mitingin gazeteye yansıması 
verilmiştir. 

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılabilir? 
 
A) Halide Edip ”karanlık gece” benzetmesiyle 

Birinci Dünya Savaşını protesto etmiştir. 
B) Osmanlı halkı yaşanan işgaller karşısında 

demokratik olarak haklarını savunmuşlardır.  
C) İşgaller karşısında İstanbul yönetimi protesto 

mitingleri planlayıp gerçekleştirmiştir. 
D) İstanbul’da gerçekleştirilen mitingler işgalleri 

desteklemek amacıyla yapılmıştır. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

“Müslümanlar, Türkler! 
Türk ve Müslüman bugün en kara gününü 
yaşıyor. Gece, karanlık bir gece. Fakat insanın 
hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu 
korkunç geceyi yırtıp parıldayan bir sabah 
yaratacağız. Bugün elimizde top tüfek denilen alet 
yok. Fakat ondan daha büyük, ondan daha 
kudretli bir silah var; hak ve Allah.”  
(Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt I, 

s.246-248)  

 

   Sultan Ahmet’te Bugünkü Halk Toplantısı 
Bütün İstanbul sakinleri hak istemek için toplandı. 
Saat ikiden beri Sultan Ahmet şimdiye kadar 
görülmemiş bir manzara arz eylemektedir. 
Şehrimizin bütün Müslüman halkı, akın akın 
Sultan Ahmet’e gelmektedir. Sancağımızın siyaha 
bürünerek hazin hazin dalgalanması bugünün 
heyecanlı bir derdi olmuştur. Bütün Müslüman 
dükkânları kapanmış ve her sınıf halk hakkı 
istemek için büyük bir istekle İstanbul’un bu tarihi 
meydanında toplanmıştır. Toplanma büyük bir 
düzen içinde geçmektedir.  
(Tercüman-ı Hakikat, 23 Mayıs 1919) 
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8. Rusya, Birinci Dünya Savaşı öncesinde büyük bir 

siyasal, toplumsal ve ekonomik bunalım içine girmişti. 
Bu nedenle Çarlık rejimi Birinci Dünya Savaşı’nda çok 
yıprandı. Rus halkı yönetime karşı tepkisini günden 
güne artırıyordu. Almanya ve Avusturya ordularına 
karşı sürekli yenilgi alan Rusya’nın direnme gücü 
azalmıştı. İtilaf Devletleri Rusya’ya hızlı bir şekilde 
yardım ulaştırmalıydı. Baltık Denizi’nden yardım 
gönderemezlerdi çünkü burada Alman donanması 
vardı. Bu nedenle Rusya’ya yardım ancak İstanbul ve 
Çanakkale Boğazları üzerinden ulaştırılabilirdi.  
 

Metne göre; 
 

I. Rusya, Akdeniz’e inmek için Çanakkale ve 
İstanbul Boğazı’ndan geçmek istemiştir. 

II. Çarlık rejim, 1. Dünya Savaşı sırasında hem 
itilaf Devletlerinin hem de halkının desteğini 
sağlamıştır. 

III. Rus orduları Alman ve Avusturya orduları 
karşısında askeri üstünlük sağlayamamıştır. 

IV. İtilaf Devletleri’nin amacı müttefikleri Rusya’ya 
en kısa zaman içinde yardım götürmektir. 

 

İfadelerden hangilerine ulaşılabilir? 
 

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

 

9. Osmanlı Devleti Balkan Savaşında Selanik’i 

kaybedince, dedem tası tarağı toplayıp ailesini 
Samsun’a getirmiş. Doğduğu topraklardan ayrılmak 
içine dert olmuş. 1914’ te Birinci Dünya Savaşı 
başlayınca içine oturan bu dertle orduya katılmış. 
Hükümet, Almanların Birinci Dünya Savaşı’nı 
kazanacağına kesin gözüyle bakınca nihayet 
Osmanlı Devleti Almanların başını çektiği İttifak 
grubuna katılmış. Osmanlı Devleti’nin savaşta galip 
gelerek son yıllarda kaybettiği toprakları geri alma 
düşüncesi dedemin de hayallerini süslemiş. Dedem: 
‘Bu savaşı kazanırsak doğduğum topraklara 
dönerim.’ demiş. Ne Almanlar bu savaşı 
kazanabilmiş ne de dedem geri dönebilmiş. 
  
Muhacir Ahmet’in dedesiyle ilgili anlattıklarına 
göre; 

 

I. İtilaf devletleri Birinci Dünya Savaşı’ndan 
galibiyetle ayrılmıştır. 

II. Balkan Savaşlarından sonra Anadolu’ya göçler 
yaşanmıştır. 

III. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almayı 
planlamıştır. 

 

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 
 

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

 

 

 

10.  Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı 

yöneticileri, öncelikle İngilizlerin yanında savaşa 
katılmak için teklif yaptılar. Bunda Almanya’ya 
karşı duyulan kırgınlığın da etkisi vardı. Çünkü 
Osmanlı yöneticileri son dönemde yaptıkları 
savaşlarda, müttefik bildikleri Almanlardan destek 
görememişti. İngiltere ile müttefik olunması hâlinde 
ise, Osmanlı Devleti üzerindeki Rus baskısının 
İngilizler tarafından önleneceğini düşünüyorlardı. 
Ekonomik ve askerî gücü iyice zayıflamış olan 
Osmanlı Devleti’nin bu ittifak teklifi, Rusların da 
baskısıyla, İngilizler tarafından reddedildi. Ancak 
Osmanlı Devleti’nin karşı bloka kaymasını 
istemeyen İngilizler, onu savaşın sonuna kadar 
tarafsız tutma gayreti içine girdiler. Osmanlı 
Devleti’nin tarafsız kalması hâlinde, savaşın 
sonunda kapitülasyonları gözden 
geçirebileceklerini vadettiler. Bu, Osmanlı Devleti’ni 
oyalamaktan başka bir şey değildi. Çünkü İtilaf 
Devletleri “bölüşülecek pasta” olarak gördükleri 
Osmanlı topraklarını savaş bittiğinde kendi 
aralarında paylaşmayı planlıyorlardı. 

Metinde aşağıda verilen soruların hangisini 
cevabı yoktur? 
 
A) Osmanlı Devleti neden ilk olarak itilaf 

Devletleri ile ittifak kurmak istemiştir? 
B) Almanya, Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri 

ile görüşmesine nasıl tepki vermiştir? 
C) İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin karşı 

blokta yer almasından niçin çekinmişlerdir? 
D) Rusya, Osmanlı Devleti’nin İtilaf Blok’una 

katılma teklifine nasıl tepki vermiştir? 
 
 

11. Fransız İhtilali’nin etkisiyle tüm dünyaya yayılan 

milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlardaki topraklarında da etkili oldu. 
Rusya, hem orada yaşayanların bağımsızlık 
mücadelesini desteklemek hem de Panslavizm 
düşüncesi ile ekonomik çıkar sağlamak 
amacıyla Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Karadağ halkını silahlandırmış ve Osmanlılara 
karşı ayaklandırmıştır.  

 

Rusya, I. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan 
bu durum ile aşağıdakilerden hangisini 
amaçlamıştır? 

 
A) On iki Ada’ya sahip olmayı  
B) Bakü petrollerini ele geçirmeyi 
C) Sıcak denizlere açılmayı 
D) Kapitülasyonları kaldırmayı 
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12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutucuklarda özellikleri verilen Cemiyetler ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) I. ,II. ve IV. kutucuklarda milli cemiyetlerimiz 

verilmiştir. 
B) III. kutucukta milli varlığa zararlı bir cemiyetten 

bahsedilmiştir. 
C) II. kutucuktaki cemiyet demokratik yollardan hak 

aramıştır. 
D) I. kutucukta Trabzon Muhafaza-i Hukuk cemiyeti 

verilmiştir. 

 
Pontus Rumlarının  
Bölgedeki 
faaliyetlerine karşı 
koymak için 
Trabzon’da kuruldu. 

I 

 
Türklerin haklı 
davasını basın- yayın 
yoluyla dünyaya 
duyurmak için 

İstanbul’da kuruldu. 

II 

 
İzmir ve Doğu 
Trakya’yı 
Yunanistan’a katmak 
için Rum patrikhanesi 
tarafından İstanbul’da 
kuruldu. 

Ülkemizin kurtuluşun 
“padişah ve halifenin 
emirlerine sıkı sıkıya 
bağlı kalmakla” 
sağlanacağını 
savunuyordu. 

III IV 
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