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1. ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Osmanlı yöneticileri, ilk ittifak teklifini İngilizlere yaptılar. İngiltere ile müttefik olunması
hâlinde, Osmanlı Devleti üzerindeki Rus baskısının önleneceğini düşünüyorlardı. Ekonomik
ve askerî gücü iyice zayıflamış olan Osmanlı Devleti’nin ittifak teklifi, Rusların da baskısıyla
reddedildi. Ancak İngilizler, Osmanlı Devleti’nin karşı bloka kaymasını istemiyorlardı.
Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması hâlinde, savaşın sonunda kapitülasyonları gözden
geçirebileceklerini vadettiler. Bu, Osmanlı’yı oyalamaktan başka bir şey değildi. İtilaf
Devletleri “bölüşülecek pasta” olarak gördükleri Osmanlı topraklarını savaş bittiğinde
kendi aralarında paylaşmayı planlıyorlardı.
1. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin karşı blokta yer almasından niçin
çekinmemişlerdir?
A) Savaşın çok geniş bir alana yayılmasından çekinmeleri
B) İngiliz sömürgelerine giden yolların tehlikeye girecek olması
C) Halifelik nüfuzunun İngiltere’nin sömürgelerini tehdit etmesi
D) Osmanlı Devleti, savaşa girerse kazanacağını düşünmeleri
2.Rusya, Osmanlı Devleti’nin İtilaf Bloku’na katılmasına niçin karşı çıkmıştır?
A) Osmanlı toprakları üzerinde tarihi emelleri olması
B) Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü korumak istemesi
C) Osmanlı-Almanya ittifakını engelleme düşüncesi
D) Osmanlı’nın savaştan zarar görmesini istememesi

3.
“Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi sonrası Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup
Komutanlığı birliklerini Halep’in kuzeyine çekmiştir. Yıldırım Ordular Grubunun
lağvedilmesi üzerine İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa Haydarpaşa
Tren Garına geldiğinde işgal altındaki İstanbul ile karşılaşmıştır. Düşman gemileri
Boğaz’da demirlidir. Bu elim manzara karşısında meşhur “Geldikleri gibi giderler!” sözünü
söylemiştir. Millî moralin en dip noktasındaki bir durumda, soğukkanlılıkla düşmanın “bir
gün gideceği” tespitini o dönemde yapmak iyimserlikten öte bir yaklaşımdır.”
Bu durum, Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden,
I. İleri görüşlülüğü
II. Kararlı oluşu
III. Ümitsizliğe yer vermemesi
IV. Çok yönlülüğü
hangileri ile ilgilidir?
A) I ve II						

B) I, II, III

C) I, III, IV						

D) I, II, III, IV
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4.
Mondros Ateşkesi sonrası, Türk milleti, ilk işgallerle birlikte harekete geçmiş, Anadolu’nun
pek çok yerinde “Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri” kurarak örgütlenmiştir. İstanbul başta
olmak üzere, Edirne’den Kars’a, Samsun’dan Adana’ya büyük mitingler yapılmıştır. Bu
mitinglerden biri de 15 Mayıs 1919 Perşembe günü Denizli’de gerçekleştirilmiştir. Denizli
ve çevresinden gelen Denizli halkının katılımıyla Bayramyeri’nde büyük bir protesto mitingi
düzenlenmiştir. Toplanan kalabalığa Müftü Ahmet Hulûsi Efendi hitap etmiş; Yunanlıların
İzmir’i işgalini şiddetle protesto etmiştir. Denizli halkını yaklaşan bu tehlike karşısında
mücadeleye davet etmiş ve İşgale karşı vatanın hiçbir zaman savunmasız bırakılamayacağını
vurgulamıştır. Aynı zamanda Millî Mücadele’nin ilk “kutsal savaş (cihat)” fetvasını da ilân
etmiştir.”
Buna göre İşgaller karşısında Türk halkının tutumu ile ilgili,
I. Bağımsızlıkçı
II. Mücadeleci
III. Uzlaşmacı
IV. Vatansever
özelliklerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II						

B) I, II, III

C) I, II, IV						

D) I, II, III, IV

5. “Bir gün Müslüman memleketlerinden birinde (Mısır’da) bağımsızlık davası için çalışan
liderlerden biri, Mustafa Kemal’i görmeye gelmişti. Kendisine:
- “Bizim hareketin de başına geçmek istemez misiniz?” diye sordu. Olabilecek şey değildi;
ama insan yoklamalarını pek seven Mustafa Kemal:
- “Yarım milyonunuz bu uğurda ölür mü?” diye sordu. Adamcağız yüzüne baka kaldı:
- “Fakat paşa hazretleri yarım milyonun ölmesine ne lüzum var? Başımızda siz
olacaksınız ya...” dedi.
- “Benimle olmaz, beyefendi hazretleri, yalnız benimle olmaz. Ne zaman halkınızın
yarım milyonu ölmeye karar verirse o vakit gelip beni ararsınız.”
(Falih Rıfkı ATAY- Çankaya)
Verilen metinde Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün, bağımsız olabilmek için vurguladığı
özellik hangisidir?
A) Saltanata dayalı egemenlik			

B) Uzlaşmacı davranmak

C) Fedakâr tutum sergilemek			

D) Mandater yönetime girmek
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6. Büyük Millet Meclisinde 13 Ocak 1921’de konuşan Bursa mebusu, konuşması sırasında
Şair Namık Kemal’in şu şiirini okur:

“Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini”
(mader: ana, anne)

Muhittin Baha PARS

“İşte ben bu kürsüden bu yüce Meclis’in reisi
sıfatıyla, yüksek heyetinizi teşkil eden bütün
üyelerin her biri namına ve bütün millet
namına diyorum ki:
Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini
Bulunur kurtaracak baht-ı kara maderini”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa mebusuna karşı verdiği cevabı dikkate alacak olursak
işgaller karşısında nasıl bir tutum içerisinde olduğu söylenemez?
A) Bağımsızlık için sonuna kadar mücadele etmeyi düşünmektedir.
B) Zor durumlarda bile zafere inanarak savaşmaya devam edecektir.
C) Uzlaşmacı bir tavır ile işgalleri en aza indirmeyi planlamaktadır.
D) Düşmanı yurttan tamamen çıkarana kadar savaşmaya kararlıdır.

7.
Şeyhülislama işgalci kuvvetlerin etkisiyle hazırlatılan fetvalar BMM ve Millî Mücadele
açısından diğer bir tehlike idi. Padişahın onayı ile hazırlanan bu fetvalar, düşman
uçaklarıyla Anadolu’ya atılıyor, savaş gemileriyle de kıyılara dağıtılıyordu. Büyük Millet
Meclisi tarafından “Yabancı baskısı altındaki halife iradesinin geçerli olamayacağına dair”
karşı fetva hazırlatıldı. Daha sonra Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) Efendi öncülüğünde
152 Anadolu müftüsü ve din bilginleri tarafından onaylanan fetva gazetelerde yayımlandı.
Buna göre Mustafa Kemal ATATÜRK ve Büyük Millet Meclisi ile ilgili hangisi
söylenebilir?
A) Şeyhülislamın fetvalarının uygulanmasını sağlamıştır.
B) Zorlukları aşabilmek için doğru adımlar atmasını bilmiştir.
C) Teokratik bir yönetim kurabilmek için mücadele etmiştir.
D) Milletin dini duygularını, yok sayarak ciddiye almamıştır.
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8.
“Savunma çizgisi yoktur, savunma alanı vardır.
O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı
yurttaşın
kanıyla
ıslanmadıkça
düşmana
bırakılamaz. Onun için küçük büyük her birlik,
bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük
her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana
karşı cephe kurup savaşa devam eder. Yanındaki
birliğin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler, ona bağlı olamaz. Bulunduğu mevzide
sonuna kadar dayanmak ve direnmek zorundadır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Sakarya Savaşı sırasında söylemiş olduğu sözler ile ilgili
hangi çıkarım yapılamaz?
A) Mustafa Kemal, yeni bir savunma taktiği uygulamaya koymuştur.
B) Daha fazla kayıp vermemek için uzlaşma yoluna gidilmiştir.
C) “Ya istiklal, ya ölüm!” parolası doğrultusunda hareket edilmiştir.
D) Vatan toprağı olan her yer, cephe hattı olarak kabul edilmiştir.

9. 24 Temmuz 1923’te imzalan Lozan Barış Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı sona ermiş,
yeni Türk devleti bağımsızlığını bütün dünyaya ilan etmiştir.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkemizin tam bağımsız ve
egemen devlet olması özelliği ile çelişir?
A) Düyun-u Umumiye İdaresi kaldırılmıştır.
B) Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.
C) Yabancı okullar, Maarif Vekâletine bağlanmıştır.
D) Boğazlar bölgesi askerden arındırılmıştır.
10.
Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi’ ne katılmak için İstanbul’ a gidecek olan arkadaşlarına;
“Dikkat ediniz, İstanbul’da yabancı boyunduruğunda olacaksınız. İngilizler orada her
şeyi ellerinde tutuyor. Görüşmelere sansür uygulayacaklar; bunu kabul etmezseniz
sizi tutuklayacaklar. Meclis, İstanbul’da değil, Ankara’da toplanmalıdır, burası özgürce
çalışılabilecek tek yerdir. Gidebilirsiniz, fakat yakında yine geleceksiniz. Ona göre önlem
alın. Tekrar ve tekrar söylüyorum ki Meclis’i feshedecekler, dağıtacaklar, tutuklamalar
olacak. Anadolu ’ya geçmeniz zorlaşacak” diyerek uyarılarda bulundu. Sonuç olarak 16
Mart 1920’ de İstanbul resmen işgal edildi ve meclis kapatıldı.
Buna göre, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün hangi özelliğinden söz edilebilir?
A)Çok Yönlülüğü					

B) Kararlılığı

C) Zorlukları Aşma Gücü				

D) İleri Görüşlülüğü
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