
 

 

 

1. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştığı bazı cepheler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Cepheler Cepheler Hakkında Bilgiler 

Çanakkale 
Cephesi 

Boğazları ele geçirmek ve Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak amacıyla açılmıştır. Ancak İtilaf 
devletleri amaçlarına ulaşamamıştır. 

Irak Cephesi 
İngilizler Rusya’ya yardım götürmek amacıyla açmıştır. Osmanlı Devleti’nin son zaferi 
Kut’ül Amare Zaferi bu cephede kazanılmıştır. 

Kafkas 
Cephesi 

Sarıkamış Harekâtı ile Rusya’yı savaş dışı bırakıp, Bakü petrollerini ele geçirmek 
amaçlanmıştır. Osmanlı Devleti amacına ulaşamamıştır. 

 

Buna göre verilen cephelerin ortak özellikleri ile ilgili; 

I. Taarruz cepheleridir. 

II. Osmanlı Devleti tarafından zaferle sonuçlanmışlardır. 

III. İtilaf Devletleri tarafından açılmışlardır. 

Hangilerine ulaşılamaz? 

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

 

 

2. Mustafa Kemal Atatürk:  “Bizim görüşümüz- ki –halkçılıktır- kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin 
doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır.” 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri Halkçılık ilkesinin hangi yönü ile ilgili değildir? 

A) Halkın iradesini, egemenliğini esas alır. 

B) Demokrasi anlayışını savunur. 

C) Saltanatın devam etmesi taraftarıdır. 

D) Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Başkomutanlık Meydan Muharebesi başarıya ulaştıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk zaferle ilgili:  

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk 
ordusun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran 
muazzam bir eserdir.  Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir.  Bu eseri 
yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur.”  demiştir. 

Buna göre Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Bağımsızlık yolunda önemli adımların atılması sağlanmıştır. 

B) Güney Cephesi’ndeki mücadelenin sona ermesine olanak sağlanmıştır. 

C) Mustafa Kemal’in başkomutan unvanı ile çıktığı ilk savaştır. 

D) Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasının başlamasına neden olmuştur. 

 

 

4. Osmanlı Devleti, çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek çok millet de 
bulunuyordu. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı istimalet (hoşgörü)  politikası sayesinde 19. yüzyıla kadar huzur 
ve güven içerisinde Osmanlı topraklarında yaşayan bu milletler, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik 
düşüncesinden etkilenmişlerdi. Bu devletler, Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan sömürgeci devletlerin 
de kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girdiler. 

Verilen durumun, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? 

A) Balkanların pek çok siyasi çatışmanın yaşandığı bir bölge olmasına 

B) Balkanların huzurlu ortamının bozulmasına 

C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına 

D) Balkanların sömürgeci devletler haline gelmesine 

 

 

5. Mustafa Kemal’in, Selânik’te bulunan 3. Orduda görevli olduğu dönemde; “Ayaklanma nedeniyle İstanbul’dan 
gizlice çekildiği belli olan şifreli bir telgraf alınır. Telgrafta ‘Adadayız. Cümlemiz sıhhatteyiz.’ denilmektedir. 
Komutanları bir anlam veremez ve onun düşüncesini sorarlar. Şifreyi okur, İstanbul’da olağan dışı olayların 
yaşandığını sezer ve daha önce gelen tüm telgrafları incelemeye alır. Vardığı sonuç, İstanbul’da ciddi bir 
ayaklanmanın olduğudur.” 

Yukarıda anlatılan olay, Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilir? 

A) İdealistliği B) İleri görüşlülüğü 

C) Vatanseverliği D) Birleştirici ve bütünleştirici oluşu 



 

 

 

 

6. Aşağıda milli cemiyetlerden bazılarının kuruluş amaçları verilmiştir: 

 İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti(Reddi İlhak Cemiyeti): İzmir’in işgal edilmesine karşı 
çıkarak Batı Anadolu’nun Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmak. 

 Vilayet-i Şarkiye (Doğu Anadolu) Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Doğu Anadolu’da Ermeni 
devletinin kurulmasını engellemek. 

 Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova bölgesini Fransız ve Ermenilere karşı korumak. 

 Milli Kongre Cemiyeti: Milli mücadeleyi basın-yayın yoluyla yürütmek. 

Yukarıda verilen bilgilere göre milli cemiyetler ile ilgili,  

I. İşgalci orduları yıpratmak ve yavaşlatmayı amaçlamışlardır. 

II. Basın yoluyla da halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. 

III. Kuruldukları bölgenin işgalini önlemeye çalışmışlardır. 

Yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

 

 

7. Misak-ı Milli kararlarına göre; 

 Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü Türk yurdudur; bütündür, 
parçalanamaz. 

 Halkın çoğunluğunun Arap olduğu yerlerin geleceği için Arap halkının oyuna başvurulacaktır. 

 Ulusal ve ekonomik gelişimimizi engelleyen siyasa, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar ( kapitülasyonlar) 
kaldırılmalıdır.  

 Ülkemizdeki azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman hakları ile aynı olacaktır. 

Buna göre Misak-ı Milli ile ilgili,  

I. Türk yurdunun sınırlarının çizildiği 

II. Siyasi ve ekonomik bağımsızlık ilkesinin benimsendiği 

III. Azınlıklar hakkında karşılıklı eşitlik ilkesinin kabul edildiği 

IV. Var olan sorunları barışçı yollardan çözmek 

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya TBMM Hükümeti’ne bırakılmıştır. 

Sadece bu bilgiye bakılarak; 

I. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. 

II. Siyasi yollarla toprak kazanılmıştır. 

III. Doğu Trakya’daki Müslüman Türklerin hakları korunmuştur. 

Verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? 

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

 

 

9. I. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nı düzenlemeye karar vermişlerdir. Bu 
konferansa İstanbul Hükümetini çağırmışlar, İstanbul Hükümeti’ni temsil edecek heyete Mustafa Kemal’in de 
katılabileceğini belirtmişlerdir. Mustafa Kemal ise bunu kesin bir şekilde kabul etmeyerek ayrı bir delegasyon 
olarak davet edilmesi halinde barış görüşmelerine katılabileceğini belirtmiştir. 

Mustafa Kemal’in ayrı bir delegasyon olarak TBMM’nin davet edilmesini istemesinin amacı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) TBMM’nin varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmek. 

B) Misak-ı Millîyi tüm dünyaya duyurmak. 

C) “Türkler barış yanlısı değil” iddialarını çürütmek. 

D) Londra Konferansı’nda ikilik çıkarılmasını önlemek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Sevr Antlaşması’nda göre; 

 Boğazlar savaş ve barış zamanında İtilaf Devletleri’nin gemilerine açık olacaktır. 

 Askerlik zorunlu olmayacak ve Osmanlı ordusu elli bin kişiyi geçmeyecektir. 

 Kapitülasyonlardan bütün İtilaf Devletleri yararlanacaktır. 

 Gayrimüslimlere geniş haklar verilerek hükümet bu konuda sürekli denetlenecektir. 

Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Osmanlı Devleti’nin boğazlar üzerindeki egemenliğine son verilmiştir. 

B) Osmanlı Devleti askeri yönden güçlenmiştir. 

C) İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma imkânı elde etmiştir. 

D) Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. 

 


