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1. 

Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876’da II. 

Abdülhamit döneminde ilan edilen ve Avrupa 

tarzındaki ilk anayasa olan Kanun-i Esasi “temel 

kanun” anlamındadır. Bu anayasa  ile Türk tarihinde 

yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet, artık padişahın 

kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara 

göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal 

ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan 

hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin 

bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer 

verilmiştir. Yasama yetkisi Meclise verilmiştir. 

Buna göre Kanun-i Esasi’nin ilanı ile ilgili;  

I. Temel hakları korumak, 

II. Anayasal düzene geçmek, 

III. Yargı bağımsızlığını sağlamak  

durumlarından hangilerinin amaçlandığı 

söylenebilir? 

 

A) Yalnız III  B)  I ve II 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Atatürk'ün yetiştiği dönemde ülkede öğretim 

birliği yoktu. Bir tarafta geleneksel öğretime 

devam eden, dinî derslerin ağırlıkta olduğu 

mektep ve medreseler; diğer tarafta Batı örnek 

alınarak kurulmuş okullar, gayrimüslimlerin 

açtıkları okullar, yabancı devletler tarafından 

açılan ve son dönemlerde sayıları gittikçe artan 

yabancı okullar da faaliyetteydi. Bu okulların her 

biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim 

veriyordu. 

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in yetiştiği 

dönemde Osmanlı Devleti ile ilgili; 

I.  Azınlıklara eğitim özgürlüğü verilmişti. 

II.  Eğitimde gelenekçi ve yenilikçi anlayış 

vardı. 

III.  Her okulda aynı eğitim sistemi 

uygulanıyordu. 

yargılarından hangileri söylenemez? 

 

A) Yalnız I    B) Yalnız III  

 

C) I ve III      D) II ve III 

 

Önce Düşünelim 

İnsanların içine özgürlük duygusu konulmuştur. Bu duyguya sahip insanların oluşturduğu topluluklar ve milletler de 
ülkelerinin, devletlerinin ve vatanlarının özgürlüğü için mücadele etmişlerdir ve etmeye devam etmektedir. Ancak bazı 
insanlardaki baskıcı anlayış, başka insanlara hükmetme, onları sömürme ve kendi hizmetlerinde çalıştırma gibi kötü 
duygular nedeniyle insanlık tarihinde hoş olmayan olaylar ve savaşlar yaşanmıştır.  

Bu tür duyguların hakim olduğu insanlar devletin başına geçtiklerinde diğer devletlere ve ülkelere saldırmış ve 
birçok can ve mal kaybı yaşanmıştır. 

Acaba dünya düzeninde kalıcı barış sağlanabilir mi? Salanabilirse bu nasıl olabilir? Düşünelim, paylaşalım. 
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3. 

Aşağıda Mustafa Kemal'in 1919 yılına kadar 

üstlendiği bazı görevler tabloda verilmiştir.   

 

Tarih Görevi 

Nisan 

1909 

31 Mart Olayı'nı bastıran Hareket 

Ordusunda kurmay başkandı. 

Aralık 

1911 

Trablusgarp'a gönüllü olarak gidip 

İtalyanlara karşı mücadele verdi. 

27 Ekim 

1913 

Sofya Ataşemiliterliğine atandı. 

25 Nisan 

1915 

Çanakkale'de İtilaf kuvvetlerine 

karşı mücadele verdi. 

10 Mart 

1916 

Kafkas Cephesi Komutanlığına 

atandı. 

 

Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

 

A) Mustafa Kemal askerî görevleri nedeniyle 

farklı yerlerde bulunmuştur. 

 

B) I. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde 

mücadele vermiştir. 

 

C) Mustafa Kemal meşrutiyet yönetimini 

desteklemiştir. 

 

D) Mustafa Kemal ilk askerî başarısını Kafkas 

Cephesi’nde kazanmıştır. 

 

 

 

 

 

4. 

Manastır Askerî İdadisinde Mustafa Kemal'i en 

çok etkileyen arkadaşlarından biri olan Ömer 

Naci, ona edebiyat ve şiir merakı aşılamıştır. Bu 

konu ile ilgili kendisine ikazda bulunan Kitabet 

Öğretmeni Alay Emini Mehmet Asım Efendi ile 

arasında geçen diyalogu daha sonraları Ali Fuat 

Paşa'ya şöyle anlatır: "Eğer kitabet hocamız 

imdadıma yetişmeseydi, ben de şair olup 

çıkacaktım. Çünkü hevesim vardı." Asım Efendi 

bir gün beni çağırdı: "Bak oğlum Mustafa dedi, 

şiiri filan bırak. Bu iş senin iyi asker olmana mani 

olur. Diğer hocalarınla da konuştum. Onlar da 

benim gibi düşünüyorlar. Naci, ileride belki iyi bir 

şair ve hatip olabilir, fakat askerlik mesleğinde 

katiyen yükselemez." Hocamın ne kadar haklı 

olduğunu hadiseler ispat etti. Çok arzu ettiği halde 

Naci, Erkânıharp (Kurmay) zabiti olamadı. 

Bu metne göre; 

I. Edebiyata daha ilgili olması Ömer 

Naci'nin askerlik mesleğinde başarılı 

olmasını engellemiştir. 

II. Hocaları Mustafa Kemal'in iyi bir asker 

olacağına inanmışlardır. 

III. Mustafa Kemal'in edebiyata olan ilgisi 

Manastır Askerî İdadisinde başarısız 

olmasına sebep olmuştur. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

 

A) I ve II     B) I ve III     

 

C) II ve III      D) I, II ve III 
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5. 

Mustafa Kemal'in yerli ve yabancı aydınlardan 

etkilendiği fikirlerden bazıları şunlardır:  

• Milliyetçilik 

• Demokrasi 

• Özgürlük 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisinde 

Mustafa Kemal'i etkileyen fikirlere ait bir örnek 

yoktur? 

A) Mustafa Kemal'in fikirlerinin oluşumunda etkili 

olan düşünürlerden biri de Mehmet Emin 

Yurdakul'dur. "Ordunun Destanı" adlı şiirinde 

Mustafa Kemal'e de yer veren Yurdakul, 

eserlerinde vatan, millet ve millî birlik gibi 

kavramları yoğun bir şekilde işlemiştir. Mustafa 

Kemal hayatı boyunca bu duyguları kalbinde 

taşımıştır. 

B) Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürlerden biri de 

Tevfik Fikret'tir. Batı medeniyetinin örnek 

alınması gerektiğini savunan Tevfik Fikret'in bu 

yöndeki fikirleri, Mustafa Kemal üzerinde 

özellikle inkılaplar yapılırken etkili olmuştur. 

Mustafa Kemal "Ben, inkılap ruhunu ondan 

aldım." diyerek Tevfik Fikret'ten nasıl 

etkilendiğini ifade etmiştir. 

C) Mustafa Kemal'in okuyup etkilendiği 

düşünürlerden biri "Vatan Şairi" olarak tanınan 

Namık Kemal'dir. Vatan sevgisi ve hürriyet gibi 

konuları coşkun bir şekilde işleyen Namık 

Kemal, genç Mustafa'nın kalbinde vatan sevgisi 

ve hürriyet aşkı gibi duyguların yerleşmesine 

yardımcı olmuştur. 

D) Mustafa Kemal yabancı yazarların fikirlerinden 

de istifade etmiştir. Özellikle Fransız ihtilali'ne 

zemin hazırlayan Montesquieu ve Jean Jacques 

Rousseau'nun fikirleri Mustafa Kemal üzerinde 

etkili olmuştur. Mustafa Kemal "Egemenlik 

kayıtsız şartsız milletindir." sözünü 

Rousseau'dan esinlenerek söylemiştir. 

 

6.  

Birinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı 

Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi bölgede siyasi 

otorite boşluğuna yol açmıştır. Bulgaristan'ın 

daha fazla toprak aldığını öne süren Sırbistan, 

Yunanistan ve Karadağ birleşerek Bulgaristan'a 

saldırmışlar böylece II. Balkan Savaşı 

başlamıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen 

Osmanlı Devleti ise Bulgaristan'a savaş açarak 

Edirne ve Kırklareli'ni geri almıştır.  

 

Buna göre; 

I. Birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları İkinci 

Balkan Savaşı'nın başlamasında etkili 

olmuştur. 

II. Osmanlı Devleti, İkinci Balkan Savaşı 

koşullarını avantaja çevirmiştir. 

III. Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı'nda 

kayıplar yaşanmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

 

A) Yalnız l   B) Yalnız II  

 

C) Yalnız III  D) I, II ve III  
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7. 

 

 

Bu haritaya göre I. Dünya Savaşı'nda  Osmanlı 

Devleti ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Farklı bölgelerde mücadele edildiğine  

B) Topraklarını koruma mücadelesi verdiğine 

C) Kaybedilen yerlerin geri alındığına 

D) Sınırları dışında da mücadele ettiğine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

Mondros Ateşkes Anlaşması'nda yer alan 

bazı  maddeler şunlardır:  

 Boğazlar, açık olacak ve İtilaf Devletlerince 

işgal edilecektir. 

 Sınırların korunması ve iç güvenliğin 

sağlanması için gerekli askerin dışında 

Osmanlı ordusu terhis edilecektir. 

 İtilaf Devletlerinin esirleri derhâl serbest 

bırakılacak, Osmanlı esirleri serbest 

bırakılmayacaktır. 

 İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir 

durum olursa herhangi bir stratejik noktayı 

işgal edebilecektir. 

 

Bu maddelere göre; 

I. İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını 

işgal etmek için hukuki zemin oluşturmak 

istemiştir. 

II. Anlaşmada uluslararası alanda eşitlik 

ilkesine uyulmuştır. 

III. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni 

savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri 

kolaylaştırmayı amaçlamıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

 

A) Yalnız I   B) I ve II 

 

C) I ve III  D) I, II ve III 
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9. 

Birinci Dünya Savaşı' sonrasında; 

 Yenilen devletler üzerinde yaptırımlar 

uygulanması, Avrupa'da huzursuzluğu daha da 

artırmıştır. 

 Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya ve 

Türkiye gibi devletler kurulmuştur. 

 Savaştan istediklerini alamayan devletlerde 

yeni yönetim şekilleri ortaya çıkmıştır. 

 Sömürgecilik anlayışı yerini “mandacılık ve 

himaye” fikrine bırakmıştır. 

Buna göre I. Dünya Savaşı'nın sonuçları ile 

ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 

 

A) Kalıcı bir barış ortamının sağlanamadığı 

B) Monarşik yönetimlerin arttığı 

C) Avrupa siyasi yapısının değiştiği 

D) Milliyetçilik fikrinin önemini koruduğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Osmanlı Devleti Sevr Antlaşması ile tarih 

sahnesinden siliniyordu. TBMM, 19 Ağustos 

1920'de toplanarak bu antlaşmayı tanımadığını, 

antlaşmayı onaylayanları ve imzalayanları vatan 

haini kabul ederek vatandaşlıktan çıkardığını 

duyurdu. Mustafa Kemal, Sevr Antlaşması’nı 

büyük bir tepkiyle karşıladı. O, bu antlaşma 

hakkındaki düşüncelerini soran bir gazeteciye 

şu cevabı vermiştir: 

“Sevr Antlaşması Türk milleti için öylesine 

uğursuz bir idam kararnamesidir ki onun bir 

dost ağzından çıkmamasını dileriz. Bu 

konuşmamız sırasında bile Sevr Antlaşması’nı 

ağzıma almak istemem. Sevr Antlaşması’nı 

kafasından çıkarmayan milletlerle güven 

temeline dayanan ilişkilere girişemeyiz. Bize 

göre böyle bir antlaşma yoktur.” Mustafa 

Kemal'in bu sözlerini ve  öngörülerini haklı 

çıkaran bu antlaşmanın imzalanması; Türk 

kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış, bazı 

gazeteler siyah çerçeve içinde basılırken 

İstanbul'daki bazı eğlence yerleri çalışmamıştı. 

Bu bilgilere göre;  

I. TBMM'nin antlaşmaya tepkisinin çok 

sert olduğu, 

II. Türk milletinin antlaşmanın 

imzalanmasına sessiz kalmadığı, 

III. Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi 

başlatmak için fırsat bulduğu 

durumlarından hangileri söylenebilir? 

A) I ve II  B) I ve III 

 

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