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Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

1.

A) Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılâbı ile ekonomik atılımlar yaşamıştır.

B) Osmanlı Devleti, bilim ve teknik alanında Avrupa’ya yetişmiştir.

C) Avrupa’da yaşananlar Osmanlı’yı siyasi ve iktisadi alanda etkilemiştir.

D) Tanzimat Fermanı ile birlikte halka seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün kişilik özellikleri ile ilgili hangi çıkarımda 

bulunamayız?

2.

A) Cesaretli davranarak risk almış ve başarılı olmuştur. 

B) Askerî dehasını kullanarak savaşın kaderini belirlemiştir.

C) İleri görüşlülüğü sayesinde düşmanın önünü kesmiştir.

D) Muharebede çok yönlü kişiliği ön plana çıkmıştır.

Avrupa’da Rönesans, Reform ve Aydınlanma sürecinde akıl ve bilim önem 
kazanmıştır. 1789’da Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik 
düşüncesi çok kısa süre içinde Avrupa’yı ve Osmanlı’yı etkilemiştir. Çok 
uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik isyanları 
yaşanmıştır. Azınlık isyanlarını önlemek amacıyla “Tanzimat Fermanı” ve 
“Islahat Fermanı” ilân edilerek eşitlikler, özgürlükler arttırılmıştır. 

Sanayi İnkılâbı ile makinelerin kullanılmaya başlanması üretimi arttırmış 
bu durum hammaddeye duyulan ihtiyacı arttırarak sömürgeciliğe sebep 
olmuştur. Yaşanan ekonomik gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı, 
açık pazar haline gelmiştir.

İngiliz General Oglander,  “Büyük Harbin Tarihi - 

Çanakkale Gelibolu Harekâtı” adını taşıyan eserinde, 

25 Nisan saldırısıyla ilgili:  “Türkler ne mutlu idi ki,     19. 

Tümen komutanı Mustafa Kemal’den başkası değildi. 

Kadere hâkim olan bu adam, düşmanın Conkbayırı’na 

doğru ilerlediğini işitir 

işitmez, bunun sahte 

bir harekât olmayıp, 

kuvvetle yapılan ciddi bir taarruz olduğunu anladı. Bu 

hücumun Türk savunmasının tam kalbine karşı bir 

tehdit oluşturduğunu değerlendirerek, savaşa bir tabur 

değil, bütün alayı atmaya karar verdi.”

(Conkbayırı Muharebeleri, 1915)

(Kurmay Albay Mustafa Kemal Paşa 

siperden cepheyi incelerken 1915)
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3.
İstanbul’da kurulan bu cemiyet, Milli Mücadeleyi bir bütün olarak görmüştür. Diğer 

müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden farklı olarak sadece bir bölgeyi değil, tüm yurdun 

kurtarılması gerektiğini savunmuştur. Milli Mücadele’nin haklılığını, basın-yayın 

yoluyla dünyaya duyurmaya çalışmıştır. İlk kez “Kuvayı Milliye” tabirini kullanan 

cemiyet olmuştur.

Bilgileri verilen millî cemiyetimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti

B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

Buna göre hangi fikir akımının etkisini yitirdiği söylenebilir?

A) Osmanlıcılık

B) Batıcılık

C) Ümmetçilik

D) Türkçülük

4.
Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti, Hicaz’daki 

kutsal şehirleri korumaya çalışmış, ancak buralara yeterli 

asker, malzeme ve silah desteği sağlayamamıştır. 1916 

yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla, Hâşim Araplar Osmanlı 

Devleti’ne karşı ayaklanmış, Mekke Emiri Şerif Hüseyin 

bağımsızlığını ilan ederek Hicaz’ın büyük bölümünü ele 

geçirmiştir. Hicaz’daki Osmanlı direnişinin sembolü Medine 

müdafaası olmuştur. 1916 yılında 4. Ordu komutanı Cemal 

Paşa tarafından Medine’deki Hicaz Kuvve-i Seferîyesi 

komutanlığına atanan Fahrettin Paşa, Medine’yi bin bir 

güçlükle Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar savunmuştur. 

Mondros Mütarekesi’nden bir müddet sonra, Ocak 1919’da 

teslim olmuştur. Osmanlı Devleti, asırlarca idare etmiş olduğu 

kutsal topraklardan çekilmiştir.

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa

( 81 68-1948)

Mekke Emiri Şerif Hüseyin 

1852-1931
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5.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İngiliz kuvvetleri sayıca daha üstün durumdadır.

B) Kutü’l Amare zaferi, Osmanlı birliklerine zaman kazandırmıştır.

C) Osmanlı Devleti, farklı cephelerde zaferler elde etmiştir.

D) İngilizler, Osmanlı topraklarındaki isteklerinden vazgeçmişlerdir.

OSMANLI ORDUSU

Kut bölgesindeki Osmanlı güçleri:

19.182

Şehit ve yaralılar:

10.000

İNGİLİZ ORDUSU

Kuşatma altındaki İngiliz birlikleri:

15.661

Yardıma gelen İngiliz birlikleri:

40.000

Esir alınan İngilizler:

13.209

Ölü ve yaralılar:

Yaklaşık 30.000

Kutü’l Amare Zaferi; 

Birinci Dünya Savaşı’nda 

Osmanlı Ordusunun zor 

şartlar ve imkânsızlıklar 

içerisinde, İngilizlere karşı 

kazandığı ve bir İngiliz 

tümeninin bütün personeli 

ile birlikte esir alındığı eşsiz 

bir zaferdir. Bu zafer, başta İngiltere olmak üzere 

bütün dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır. 

İngiltere bu yenilgiden sonra Irak cephesinin 

devam etmesi konusunda tereddüde düşmüş 

ve altı ay süreyle savunmada kalarak Türk 

birliklerini rahatlatmıştır. Çanakkale’deki 

zaferden sonra İngilizler ikinci defa Kutü’l Amare 

’de Türkler karşısında hüsrana uğramışlardır.

Kut’ül Amare Kahramanı
Halil Paşa

6.24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması, 1914’ten beri devam eden çatışmaları sona 

erdirmiştir. Lozan Antlaşması, kendi meclisinde, kendi geleceği için ant içen bir milletin, 

bu sözünü tuttuğunun hukuki delilidir. Türkiye, Lozan görüşmelerini “yenik devlet” 

olarak değil, “eşit devlet” statüsüyle sürdürmüş ve imzalamıştır.

Aşağıda verilen antlaşma maddelerinden hangisi yeni Türk Devleti’nin iktisadi 

durumu ile ilgilidir?

A) İmroz ve Bozcaada Türkiye’ye bırakılacak.

B) Ülkedeki gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek.

C) Düyûn-u Umûmiye Teşkilatı kaldırılacak. 

D) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak.  
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İzmir’in işgali, işgallerin geçici 
olmayacağını gösterdi ve Millî Mücadele 
açısından bir dönüm noktası oldu. 
İşgallerin kalıcı olacağının ve artacağının 
anlaşılması üzerine Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetlerinin gayretleriyle askerî direniş 
güçleri oluşturuldu. 
Kuvayı Millîye adı verilen bu birlikleri 
daha ziyade terhis edilen Osmanlı 
ordusunun subay kadroları yönetiyordu. 
Terhis edilen askerlerin de yer aldığı bu 
birliklere eli silah tutan kadın-erkek bütün 
vatanseverler katılabiliyordu. 
Büyük çoğunluğunu sivil halkın 
oluşturduğu bu birliklerin ihtiyaçları 
da yine halk tarafından karşılanıyordu. 
Kuvayı Millîye birlikleri, düzenli ordu 
kurulana kadar işgalci devletlere karşı 
mücadele ettiler.

Buna Göre Kuvayı Milliye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7.

A) İşgallere tepki olarak oluşturulmuştur.

B) Silahlı direniş yöntemini kullanmışlarıdır.

C) İstanbul Hükümeti doğrudan desteklemiştir.

D) Çaresiz kalan halkın kendisini savunma şeklidir.

BİNBAŞI AYŞE
Gazi Ayşe Altıntaş, Selanik 

doğumludur. Eşi Kafkas 
Cephesi’nde şehit düşmüştür.  

İzmir işgal edilince, ilk karşı koyma 
hareketine o da katılmıştır. İstiklal 
Mücadelesinde başından sonuna 

kadar görev almıştır.

8.

Milli Mücadele Dönemi’ni anlatan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çankaya

B) Küçük Ağa

C) Ateşten Gömlek

D) Ankara

Milli mücadele döneminden sonra yazılmış olsa 
da dönemin ruhunu en iyi yansıtan romanlardan 
biridir. Tarık Buğra tarafından kaleme alınmış bu 
eserde Anadolu insanının Milli Mücadele’ye bakışını 
ve katılımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları 
anlatmaktadır.

TarıkBuğra
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9.

Hangisi, doğrudan Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün verilen sözleri ile ilgili değildir?

A) “Siyasi, iktisadi ve hukuki gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez.” (Misak-ı Milli)

B) “Meclis-i Mebusan’ın bir an önce toplanması sağlanacaktır.” (Amasya Görüşmeleri)

C) “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” (Amasya Genelgesi)

D) “Manda ve himaye kabul edilemez.” (Erzurum Kongresi)

10.

Verilen bilgilere göre BMM hangi önlemi almıştır?

A) Takriri Sükûn Kanunu çıkarıldı.

B) Hıyaneti Vatan Kanunu çıkarıldı.

C) Teşkilatı Esasiye hazırlandı.

D) Erkânı Harbiye Vekâleti kaldırıldı.

BMM, kurulduğu dönemde bir taraftan işgalci güçler ile savaşıyordu. Diğer taraftan 
da, işgal güçlerinin ve İstanbul Hükümeti’nin neden olduğu yıkıcı propagandalarla 
ve ayaklanmalarla uğraşıyordu. Olağanüstü koşullar içerisinde bulunan BMM’nin 
otoriteyi ve güvenliği sağlayabilmesi gerekli idi. Ayrıca asker kaçaklarının önüne 
geçebilmesi için de bir yasanın varlığına ihtiyaç duyuluyordu.

Mustafa Kemal, 22 Nisan 1921’ de “Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’ne verdiği demecinde:  

Hürriyet ve İstiklal benim karakterimdir. ” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“ Ben, milletimin ve atalarımın en değerli mirasından 

olan bağımsızlık aşkı ile büyülenmiş bir insanım. 

Bir millette haysiyetin, gururun, namusun, insanlığın 

oluşması ve devam etmesi, o milletin özgürlüğüne, 

bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür. Millet ve 

ülkenin çıkarları gereği, insanlığı oluşturan milletlerden 

her biriyle medeniyet gereklerinden biri olan, dostluk 

ve politik ilişkilerini büyük bir incelikle kabul ederim. 

Ancak benim milletimi tutsak etmek isteyen herhangi 

bir milletin de, bu amacından vazgeçene dek amansız 

düşmanıyım.”
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