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Buna göre yazarlar ile Mustafa Kemal'in hayatında etkili oldukları alanlar aşağıdakilerden hangisinde
doğru eşleştirilmiştir?

A)                                                                        B)

C)                                                                       D)

Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadîsindeki öğrencilik yıllarında yerli ve yabancı yazarların farklı

alanlarda kaleme aldıkları eserlerini okumuştu. Mustafa Kemal özellikle vatan sevgisi, demokrasi ve

Türklük bilinci konularında yazarların etkisinde kalmıştır.

Aşağıda Mustafa Kemal'in Vatan sevgisi, Türklük bilinci ve demokrasi konularında hangi yazarlardan

etkilendiğini gösteren eşleştirme tablosu verilmiştir.     
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Ünite: Bir Kahraman Doğuyor1.

Mustafa Kemal'in Fikir Hayatını
Etkileyen Olaylar ve Kişiler

TEST: 3

Mehmet Emin

Namık Kemal

J.J. Rousseau

Demokrasi

Türklük Bilinci

Vatan Sevgisi

"Kuşkusuz düşüncelerin, inançların başka başka
olmasından yakınmamak gerekir. Çünkü bütün
düşünceler ve inançlar bir noktada birleştiği
durumda bu hareketsizlik işaretidir, ölüm
işaretidir."
                                        Mustafa Kemal

Mustafa Kemal'in verilen sözüyle ilgili
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Düşünce özgürlüğünün önemini dile
getirmiştir.
B) Demokrasiye olan tutkusunu vurgulamıştır.
C) Her yurttaşın bir düşünce etrafında
birleşmesinin önemine değinmiştir.
D) Toplumsal birlikteliğin sağlanmasını
savunmuştur.

Mustafa Kemal eğitimin yanında kültürel,
siyasal ve sosyal alanlarda da gerçekleştirdiği
köklü dönüşümler sayesinde yıkılmış bir
devletin kalıntılarından millet egemenliği
temelinde şekillenmiş modern bir devlet
kurmayı başaran bir devlet adamıdır.

Verilen paragrafta Mustafa Kemal'in hangi
kişisel özelliği ön plana çıkarılmıştır?

A) Kararlılık

B) Çok yönlülük

C) Teşkilatçı

D) İnkılapçı
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Namık Kemal, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu Vatan Mersiyesi adlı eserindeki dizelerine şu

şekilde taşımıştı;

                                     " Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini,

                                       Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini."

Eserin kaleme alınmasından yıllar sonra Mustafa Kemal I. İnönü zaferinden sonra Meclis kürsüsünden

yaptığı konuşmasında Namık Kemal'in dizelerine atıf yaparak "Vatanın bağrına düşman dayasın

hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" ifadesiyle duygularını dile getirmiş ve zaferi

kutlamıştır.

Mustafa Kemal'in Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma onun hangi kişilik özelliğinin dışa vurumudur?  

 A) Çalışkanlık            B) Karamsarlığa düşmemesi           C) Çok Yönlülük               D) Çok Yönlülük

Daha fazlası için 
Karekodu okutunuz
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Selanik Askerî Rüştiyesinde Fransızca öğretmeni olan Yüzbaşı Nakiyüddin Bey Mustafa Kemal'in hayatına

önemli dokunuşlar yapmıştı. Mustafa Kemal'e "sen bu Fransızcanın peşini bırakma" diye öğüt vererek onun

Fransızcayı öğrenmesini desteklemiştir.  Mustafa Kemal hocasının da desteği ile Fransızcasını geliştirmiştir.

Mustafa Kemal Fransızca bilgisi sayesinde siyasi, ekonomik ve askeri konularda yazılmış Fransızca eserler

ile Fransız düşünce insanlarının kitaplarını okumuştur. Eserlerde önemli gördüğü noktaları işaretlemiş ve

sayfa kenarlarına kendi yorumlarını yazmıştır. Böylece kendine yeni ufuklar açmayı başarmıştı.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;

I  - Kişisel gelişiminde öğretmenlerin katkısı olmuştur,

II - Askerî Rüştiye'nin başarılı öğrencileri arasındadır,

III- Farklı alanlarda kendini geliştirmiştir,

IV- Batı kaynakları fikir hayatının gelişmesinde etkili olmuştur,

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri arasında yer alan “teşkilatçılık” özelliği aldığı bazı askeri ve sivil
görevlerde öne çıkmıştır. 

Verilen ifadeyi kullanan bir öğretmen aşağıdaki örneklerden hangisini kullanırsa görüşünü desteklemiş
olur?

A) 31 Mart Olayına Hareket Ordusu ile müdahale ederek isyanı bastırmıştır.
B) Trablusgarp Savaşında yerel halkı bir araya getirerek İtalyanlara karşı savaşmıştır.
C) Çanakkale Cephesi’nde askerlere “… ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum.” demiştir.
D) I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirmiş ve devletin
savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur.

Mustafa Kemal öğrencilik yıllarından itibaren ülke sorunlarına kayıtsız kalmamış ve sorunların
çözümüne yönelik bir takım faaliyetlere girişmiştir. Örneğin İstanbul’daki öğrencilik yıllarında
arkadaşlarıyla toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunmuş onlarla beraber daha çok kişiye ulaşmak
için gazete çıkarılmasına öncülük yapmıştır.

Yukarıdaki paragrafta Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Liderlik – Teşkilatçılık
B) İleri görüşlülük – Çok Yönlülük
C) Vatanseverlik – Liderlik
D) Açık sözlülük – Bağımsızlık Cevap Anahtarı için 

Karekodu okutunuz


