
1. Mustafa Kemal, Balkan Savaşları sırasında

Sofya'ya Askeri Ateşe olarak

görevlendirilmişti. Mustafa Kemal ateşelik

görevini ifa ettiği dönemde diğer devletlerin

Sofya'daki temsilcileri ile çeşitli konularda

görüşme fırsatı yakalamış ve Bulgar

meclisinin çalışmalarını incelemişti.

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin sorunlarına

duyarsız kalmamış ve Bulgar makamlarıyla

temasa geçerek sorunlara çözüm aramıştır.

Buna göre Mustafa Kemal'in Askerî Ateşelik      

göreviyle ilgili aşağıdaki yorumlardan

hangisi yapılamaz?

A) Askeri bilgisini zenginleştirmiştir.

B) Diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur.

C) Milliyetçilik düşüncesiyle hareket  etmiştir.

D) Demokratik yönetimleri gözlemlemiştir.

2. I. İnönü Savaşı'nda Türk ordusu sayı ve

teçhizat bakımından kendinden üstün olan

Yunan ordusunu mağlup ederek Batı

Cephesi'ndeki ilk zaferini kazanmıştı. Bu

zafer hem ülke içinde hem de uluslararası

alanda çok önemli gelişmeleri de beraberinde

getirmişti.

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı'nın

uluslararası sonuçları arasında yer alır?

A) İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.

B) Düzenli orduya katılım artmıştır.

C) Teşkilat-ı Esasi kabul edilmiştir.

D) Afgan Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim

ve kararı kurtaracaktır,

Ordular kesinlikle dağıtılmayacak, askeri

ve sivil yöneticiler görevlerini teslim

etmeyecekler,

Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta

ulusal bir kongrenin toplanması

gerekmektedir,

İstanbul Hükümeti ve Padişah üzerine

düşen görev ve sorumluluğun gereğini 

 yerine getirememektedir, bu durum

milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.

3. Amasya Genelgesi'nin bazı maddeleri

şunlardır;

Amasya Genelgesi'nin sadece verilen

maddeleri dikkate alındığında aşağıdaki

yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması'na karşı

çıkılmıştır.

B) Milli mücadelenin yöntemi vurgulanmıştır.

C) İstanbul Hükümeti ve Padişahın pasif

kalması eleştirilmiştir.

D) Milli mücadele bireysellikten çıkarılarak

millete mâl edilmek istenmiştir.
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4. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Anadolu'da

başlayan işgallere tepki olarak vatanperver

Türkler tarafından millî cemiyetler

kurulmuştu. Bu cemiyetler halkı işgaller

karşısında bilinçlendirmek ve örgütlemek için

çeşitli çalışmalar yapmışlardı. Ancak millî

mücadelenin karşısında yer alan Türkler de

Anadolu'da yakışan bağımsızlık ateşini

söndürmek için millî varlığa düşman

cemiyetler kurmuşlardı.

Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman

cemiyetlerin ortak özellikleri arasında

değerlendirilemez?

I. Anadolu'dan toprak alarak yeni devlet

kurmayı planlamışlardır,

II. TBMM'ye karşı başlatılan ayaklanmaları

desteklemişlerdir,

III.İstanbul Hükümeti'nin ve İtilaf Devletlerinin

çıkarlarına hizmet etmişlerdir,

A) Yalnız I                           B) I ve III

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

5. "Bildiğiniz gibi savaş ve muharebe demek,

yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün

varlığıyla maddi ve manevî kuvvetleriyle

karşı karşıya gelmesi ve vuruşması

demektir. Bunun içindir ki bütün Türk

milletini cephede bulunan ordu kadar duygu,

düşünce ve hareket bakımından savaşla

ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında

bulunanlar değil köyünde, evinde, tarlasında

bulunan herkes milletin her ferdî silahla

vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayacak

bütün varlığını yalnız mücadeleye

verecektir.”

Mustafa Kemal

Nutuk

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in

verilen düşüncelerinin bir ürünü olarak

ortaya çıkmıştır?

A) Takrir-i Sükun Kanunun çıkarılması

B) Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

C)Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması

D) Başkomutanlık Kanunun Kabulü

6. 19. Yüzyılda Avrupa’da başlayan demokratikleşme çalışmaları Osmanlı Devleti’nde de

kendisini göstermiş 1876 yılında padişah II. Abdülhamid tarafından Kanun-ı Esasi ilan

edilmiştir. Kanun-ı Esasi’nin 8. Maddesi aşağıdaki gibidir;

-Osmanlı Devleti vatandaşlığında bulunan kişilerin tamamı herhangi bir şekilde din ve

mezhep ayrımı yapılmadan Osmanlı olarak kabul edilecektir.

Kanun-ı Esasi’nin verilen maddesi aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin savunduğu

görüşlerle örtüşür?

A) Ümmetçilik

B) Batıcılık

C) Osmanlıcılık

D) Turancılık
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TBMM

Misak-ı Milli Kararları'nın Osmanlı Mebusan Meclisi  tarafından kabul edilmesiyle

birlikte İtilaf Devletleri tarafından meclis dağıtılmıştı. Meclisin dağıtılması üzerine  

 19 Nisan 1920'de Mustafa Kemal bir genelge yayınlamış ve Ankara'da yeni bir

meclisin açılacağını duyurmuştu. İstanbul'dan Ankara'ya geçebilen mebusların

açılan yeni meclisin çalışmalarına katılma haklarının saklı olduğu belirtilmişti.

Yorum:           (I)

Milliyetçi düşünce
 benimsenmiştir.

Millî iradeye saygı 
duyulmuştur.

Kurucu 
Meclistir

Olağanüstü 
yetkileri vardır

Azınlık temsilcilerine yer verilmemiştir.

Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'de 

toplanmıştır

Yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır.

(II)

(III)

(IV)

TBMM'nin açılma süreciyle ilgili verilen bilgi haritasında numaralandırılmış yerlere
yazılabilecek en uygun yorumlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Millî iradeye saygı 
duyulmuştur.

Millî iradeye saygı 
duyulmuştur.

Millî iradeye saygı 
duyulmuştur.

Kurucu 
Meclistir

Kurucu 
Meclistir

Kurucu 
Meclistir

Milliyetçi düşünce
 benimsenmiştir.

Milliyetçi düşünce
 benimsenmiştir.

Milliyetçi düşünce
 benimsenmiştir.

Olağanüstü 
yetkileri vardır

Olağanüstü 
yetkileri vardır

Olağanüstü 
yetkileri vardır

(I) (II) (III) (IV)

A)

C)

D)

B)

7.

Ö

Ö

Ö

Y

Y

Y

Ö

Y

Özellik

Yorum
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Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ve tüm devletlerin geçişlerine serbestlik

tanınacaktır,

Osmanlı ordusu iç güvenliğin sağlanması için 50.700 askerle sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahları

olmayacaktır,

Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir,

Kapitülasyonlar tüm devletlerin yararlanması için genişletilerek yürürlüğe girecektir.

8. İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920 günü Sevr Barış Antlaşması

imzalanmıştı. Bu antlaşmaya göre;

Sevr Barış Antlaşmasının sadece verilen maddelerini dikkate alarak aşağıdaki tabloda verilen

ifadeleri DOĞRU ve YANLIŞ olarak değerlendiriniz.

YORUMLAR D Y

Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını ve bağımsız devlet
yapısını olumsuz etkileyen maddeler vardır.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik kalkınmasını sağlayacak tedbirler
alınmıştır.

Osmanlı toprakları savunmasız duruma getirilmek istenmiş ve
işgallere zemin hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti savaş suçlusu sayılmıştır.

Verilen DOĞRU - YANLIŞ sorusundan tam puan almak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden

hangisini tercih etmelidir?

A)  D

         Y

    D 

         Y

B)  D

         Y

     D 

     D

C)      Y

         Y

     D 

     D

D)      Y

         Y

     D 

         Y
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9. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunun zafer kazanmasının ardından TBMM ile

Fransa arasında Ankara Antlaşması İmzalanmıştı.

Antlaşmaya göre;

I.   Savaşılan bölgelerde genel af ilan edilecek ve esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak,

II.  Fransızlar işgal ettikleri Adana, Maraş, Urfa ve Antep'ten çekilecek,

III. Hatay, Fransa mandasındaki Suriye'de kalacak, ancak bölgede dili Türkçe olan ve Türk

parasının kullanıldığı özerk yönetim kurulacak,

IV. TBMM ile Fransa arasındaki silahlı mücadele sona erecektir.

Ankara Antlaşması'nın verilen maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdaki yorumlardan

hangisi yapılamaz?

A) Devletler arası eşitlik ilkesiyle hareket edilmiştir.

B) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır.

C) Güney sınırı kesin olarak çizilmiştir.

D) Misak-ı Millî ile çelişen maddelere yer verilmiştir.

10. “Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır.

Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Adı belli olmayan zamanlardan beri Türkler bu

topraklarda yaşamaktadır Türk bu topraklara, bu topraklarda Türk’e ısındı. Sade siz değil

bütün dünya bir araya gelse, bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen hiç ömründe Türk

esir yaşamaz diye duymadın mı? Namus ve hürriyet için ölüme atılmak ise bize, ağustos

ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız.

Çatmayınız, çatmayınız bize. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa

kıyarız canınıza.”                                                                                                                 

Şehit ŞAHİN BEY

21 Şubat 1920

Şahin Bey'in Fransız Komutanına verdiği cevapla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi

yapılabilir?

A) Türklerin vatanı ve özgürlüğü için gerekirse canını vermekten çekinmeyeceği

vurgulanmıştır.

B) Fransızlar işgal ettikleri bölgelerden çekilmiştir.

C) Güney Cephesi tamamen kapanmıştır.

D) Kuvay-ı Milliye'nin ilk başarısıdır.
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