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1. 

XIX. yüzyıl ortalarında Osmanlı devlet adamları 

azınlık isyanlarını önlemek için çeşitli çalışmalar 

yaptı. Örneğin, Tanzimat Fermanı (1839) ile azınlıklar 

dahil tüm Osmanlı halkının hakları yasal güvence 

altına alındı. Böylece tüm halkın özellikle azınlıkların 

devlete olan bağlılığını artırmak ve devleti 

dağılmaktan kurtarmak istendi. Ancak bağımsızlık 

hayaline kapılan azınlıklar, atılan bu adımlara rağmen 

isyan etmekten vazgeçmediler. 

 

Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin 

metinde verilen örnek doğrultusunda ortaya 

atıldığı söylenebilir? 

 

 

A)  Batıcılık  B)  İslamcılık 

  

C)  Türkçülük  D)  Osmanlıcılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Tevfik Fikret'in ölümünden üç yıl sonra Mustafa 

Kemal, İstanbul Aşiyan'a çıkarken yanında 

bulunanlardan Emin Bey'e; “Ben inkılap ruhunu 

ondan aldım. Ziyaret edeceğim yerlerin başında 

elbette ki mezarı Aşiyan gelir” der. 

 

Buna göre Tevfik Fikret Mustafa Kemal'in; 

I.  Düşünce dünyasının gelişmesi,  

II.  Yenilikçi kişiliğinin oluşması, 

III.  Trablusgarp'a gönüllü olarak gitmesi 

durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu 

söylenebilir? 

 

 

A)  Yalnız I    B)  I ve II  

 

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

 

 

 

Önce Düşünelim 

İnsanlar hayatta kalma mücadelesi verdikleri gibi devletler ve toplumlar da hayatta kalma mücadelesi verirler. Bu 
yüzden başka devletlerin ve toplumların onlara karşı saldırması üzerine kendilerini korumaya çalışır ve gerekirse kurtuluş 
mücadelesi verirler. 

İnsanoğluna sınırsız iyilik yapma kabiliyeti verildiği gibi sınırsız kötülük yapabilme özelliği de verilmiştir. 

İnsanoğlundan başka insanları, toplumları ve devletleri yok etme veya onlara zulmetme, kötülük yapma duygu ve 
düşüncesi kaldırılabilir mi? Ya da bu duygular kontrol altına alınabilr mi? Nasıl? 

Demokrasi düşüncesi bu duyguların disiplin altına alınmasında etkili olabilir mi?  Düşünelim ve tartışalım. 

https://dersdunyasi.net/


 

   

https://dersdunyasi.net/  
                                                                                         

2 

 

 
TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8  

DENEME 2 

 

 

https://dersdunyasi.net/ 

 

3. 

Aşağıda Osmanlı Devleti ile Avrupa devletlerinin 

XX. yüzyılın başındaki durumunu gösteren harita 

verilmiştir. 

   

 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

 

A) Avrupa'da güçlü bir siyasi birlik 

sağlanmıştır. 

 

B) Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda toprakları 

vardır. 

 

C) Osmanlı Devleti’nin üç kıtada toprakları 

vardır. 

 

D) Rusya ile Almanya sınır komşusudur. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Millî Mücadele hazırlık sürecinde; 

 Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye 

Cemiyeti tarafından "İstiklal" gazetesi 

yayımlanmıştır. 

 Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

tarafından "Albayrak", "Hadisat" ve "Le 

Pays" gazeteleri çıkarılmıştır. 

 Trakya-Paşaeli Heyet-i Osmaniye Cemiyeti 

tarafından "Yeni Edirne", "Ahali" ve 

"Trakya" adlı gazeteler çıkarılmıştır. 

Bu bilgilere göre; 

I. Kuvayı milliye birliklerini detekleme, 

II. İşgallere karşı bir kamuoyu oluşturma, 

III. Halkın hükümet üzerindeki baskısını 

azaltma 

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği 

savunulabilir? 

 

A)  Yalnız I     B)  I ve II     

 

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

Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi ile ilgili;  

“Milletimizin umut ve kurtuluş ile çırpındığı en 

heyecanlı bir zamanda saygıdeğer kurulunuz, her 

türlü güçlüğe katlanarak burada, Erzurum'da 

toplandı. Duyarlı ve soylu bir ruh ve pek sağlam bir 

iman ile vatan ve milletimizin kurtuluşuna ilişkin 

esaslı kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı 

milletimizin varlığını ve birliğini gösterdi. Tarih, bu 

kongremizi kuşkusuz ender ve büyük bir esas olarak 

yazacaktır.” demiştir. 

 

Parçada yer alan “vatan ve milletimizin 

kurtuluşuna ilişkin esaslı kararlar” sözü ile 

Erzurum Kongresi'nde alınan; 

I. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, 

birbirinden ayrılamaz. 

II. Kuvayımilliye'yi etkin, millî iradeyi hâkim 

kılmak esastır. 

III. Manda ve himaye kabul edilemez. 

kararlarından hangilerini doğrular? 

 

A)  Yalnız I     B)  I ve II     

 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.  

• Gümrü Antlaşması, TBMM'nin uluslararası 

alanda imzaladığı ilk antlaşma ve ilk siyasi 

başarıdır. 

• Bu antlaşma ile TBMM'nin saygınlığı artmıştır. 

• Ermeni Hükümeti Sevr Antlaşması'nın geçersiz 

olduğunu kabul ederek Anadolu toprakları 

üzerindeki iddialarından vazgeçmiştir. 

• Antlaşmanın imzalanmasıyla Doğu 

Cephesi'ndeki savaş durumu sona ermiştir. 

• Doğu Cephesi'ndeki birliklerin bir kısmı Batı 

Cephesi'ne kaydırılmıştır. 

Yukarıda verilen bilgilere göre Doğu Cephesi ile 

ilgili; 

I. Büyük bir askerî ve siyasi başarı 

kazanılmıştır. 

II. Doğu sınırımız bugünkü hâlini almıştır. 

III. Ermeniler, TBMM'nin yok saydığı 

antlaşmayı tanımadığını kabul etmiştir. 

yorumlarından hangileri yapılamaz? 

 

A)  Yalnız l   B)  Yalnız II  

 

C)  II ve III  D)  I, II ve III  
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7. 

Kazım Karabekir Paşa, Mondros Ateşkes 

Antlaşması'ndan sonra emrindeki ordunun 

askerlerini terhis etmemişti. Bu ordu, Milli 

Mücadele'nin ilk yıllarında sahip olduğumuz düzenli 

ordulardan biriydi. Bu ordunun varlığına rağmen 

İngilizlerin desteklediği Ermeniler, bölgedeki sivil 

Türk halkına saldırmaya devam ettiler. İngilizlerin 

Ermenileri desteklemekteki amaçları, Doğu Anadolu 

ve Kafkasları nüfuz bölgelerine dahil etmekti. Bu 

destekle Ermeniler, Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve 

Nahcivan'a saldırdılar. Ermeni saldırıları üzerine 

karşı taarruza geçen Kazım Karabekir Paşa 

komutasındaki Türk kuvvetleri, Ermenileri mağlup 

etti. Sarıkamış, Kars ve Gümrü geri alındı. Ermeni 

Hükümeti barış istemek zorunda kaldı. Bunun 

üzerine 3 Aralık 1920'de Gümrü Barış Antlaşması 

imzalandı. 

 

Parçada verilen bilgilere göre aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Ermeniler sömürgeci devletler tarafından 

desteklenmiştir. 

B) Düzenli ordunun başarısı sayesinde Doğu 

Cephesi kapanmıştır. 

C) Askerî zafer siyasi başarılara ortam 

hazırlamıştır. 

D) Kazım Karabekir Paşa kaybedilen toprakları 

geri almıştır. 

 

 

 

 

 

8.  

"Orduyu Eskişehir'in kuzey ve güneyinde 

topladıktan sonra, düşman ordusuyla aramızda 

büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki: Orduyu 

derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün 

olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar 

çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip 

ederse hareket üssüden uzaklaşacak ve yeniden 

menzil hatları kurmaya mecbur olacak, herhalde 

önceden beklemediği birçok güçlüklerle 

karşılaşacaktır. Buna karşılık bizim ordumuz toplu 

bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır." 

(Kütahya-Eskişehir Savaşları 

sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın, 

İsmet Paşa'ya verdiği talimat) 

 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili; 

I. Barış yanlısı bir yol izlemiştir. 

II. Ordumuzun daha fazla kayıp vermesini 

engellemek istemiştir. 

III. Diplomatik alanda başarı kazanmıştır. 

yorumlarından hangileri yapılamaz? 

 

A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 

 

C)  Yalnız III  D)  II ve III 
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9. 

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, 

huzur ve refaha sahip olması, devletin millet 

egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin 

önderliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık 

düzeyinin üzerine çıkarılması amacı ile temel ilkeleri 

yine Atatürk tarafından belirtilen devlet sistemine, 

düşünce yapısına ve ekonomik anlayışa, toplumun 

temel kuruluşlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve 

ilkelere "Atatürkçülük" denir. 

 

Buna göre Atatürkçülük ile ilgili; 

I. Türklere ait millî değerleri ileriye dönük 

olarak geliştirmeyi amaçladığı, 

II. Ülke yönetiminde millî irade kavramını etkin 

hâle getirmeyi hedeflediği, 

III. Siyasi sınırları askerî güç kullanarak 

değiştirmeye ortam hazırladığı 

çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 

 

A)  Yalnız I    B)  I ve II 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Yeni Türk Devleti'nde; 

• Medeni Kanun kabul edilmiş ve böylece 

kanun önünde kadın erkek eşitliğini kabul 

ederek kadınların eşit ve özgür bireyler olarak 

toplumsal ve kamusal yaşamda yerini alması 

sağlanmıştır. Ailede de kadın erkek eşitliği 

sağlanmıştır. Yapılacak evliliklerde resmî 

nikah yapma zorunluluğu getirilmiştir. 

• İthal ürünlerle rekabet edemeyen yerli üretimi 

korumak veya geliştirmek için uygulanan 

yüksek oranlı gümrük olan “koruyucu gümrük 

yasaları” çıkarılmıştır. 

• Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti 

kaldırılmış ve Genelkurmay Başkanlığı 

kurulmuş, böylece ordunun siyasetten 

ayrılması doğrultusunda adımlar atılmıştır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

 

A) Askerî yetkililerin ülke yönetimindeki etkisi   

artırılmıştır. 

B) Demokrasinin işlerlik kazanması 

hedeflenmiştir. 

C) Laiklik ilkesinin uygulanmasına 

çalışılmıştır. 

D) Milliyetçilik anlayışı, ekonomi 

politikalarının belirlenmesinde etkili 

olmuştur. 
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