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Kazanımları verilen sorulardan doğru yaptıklarınızı “ ✓ ” , yanlış yaptıklarınızı “ ✗ ” ile ilgili kutucuğa işaretleyiniz. 

Eksik olduğunuz konuları Beyin Takımı Yayınları Soru Bankası kitabından tekrar edebilirsiniz.

İTA.8.1.1.	
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Os-
manlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi 
ve sosyal durumunu kavrar.

İTA.8.1.3.	
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını 
etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.

İTA.8.1.4.	
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve 
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

İTA.8.1.1.	
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında 
Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki 
siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

İTA.8.1.3.	
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını 
etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.

İTA.8.1.4.	
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve 
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

İTA.8.1.2.	
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından 
hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

İTA.8.1.3.	
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını 
etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.

İTA.8.1.2.	
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından 
hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkın-
da çıkarımlarda bulunur.

İTA.8.1.4.	
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve 
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

Uyanan	Avrupa	ve	Sarsılan	Osmanlı

Buhranlar	Büyük	Kahramanlar	Doğurur

Adım	Adım	Liderliğe

Uyanan	Avrupa	ve	Sarsılan	Osmanlı	

Buhranlar	Büyük	Kahramanlar	Doğurur

Adım	Adım	Liderliğe

Mavi	Gözlü	Çocuk:	Mustafa

Buhranlar	Büyük	Kahramanlar	Doğurur

Mavi	Gözlü	Çocuk:	Mustafa

Adım	Adım	Liderliğe

1. Ünite Denemesi
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
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1. ÜNİTE

Bir Kahraman Doğuyor

1.

1.	  

Avrupa’da	Yaşanan	Gelişmeler
Osmanlı	Devleti’ne	

Olan	Etkileri

Coğrafi	Keşifler ---?--

Fransız	İhtilali ---?--

Sanayi	İnkılabı ---?--

Verilen	tabloda	Avrupa’da	yaşanan	gelişmelerin	“Osmanlı Devleti’ne Olan Etkileri”	kısmına	aşağıdakilerden	hangisi	
yazılamaz?

A) Elindeki ticaret yolları önemini kaybetmiştir.

B) Yeni ticaret yolları bulma çabasına girmiştir.

C) Ülke içinde yaşayan azınlıklar isyan etmeye başlamıştır.

D) Topraklarının bir kısmı sanayileşen ülkelerin sömürgesi olmuştur.
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2.	  

TANZİMAT	FERMANI	1839

		• Tüm Osmanlı halkının can, mal, namus 
ve mülkiyet güvenliği Osmanlı padişahının 
garantisi altına alınacaktır.

		• Vergiler herkesin gelirine göre düzenli ve 
adil bir biçimde toplanacaktır.

		• Askerlik süresi sınırlandırılacak ve vatan 
görevi hâline getirilecek; Müslüman olma-
yanlar da askere alınacaktır.

		• Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç 
kimse yargılanmadan ceza almayacaktır.

Bu	bilgilere	bakılarak	Tanzimat	Fermanı’nın	Osmanlı	Devleti’nde;

 I. ekonomi,

 II. askerî,

 III. eğitim,

 IV. hukuk

alanlarından	hangilerinde	değişimi	amaçladığı	söylenebilir?

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

3.	 Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik 
kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti. Limanıyla Ege Denizi’ne açılan Selanik, demir yolu ile 
Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul şehirlerine bağlanmıştı. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde yer alan sosyal, eko-
nomik ve kültürel açıdan gelişmiş yerleşim merkezlerinin başında gelmekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devleti’nin Batı’ya 
açılan kapısı konumundaydı. Avrupa’da ortaya çıkan yeni fikirler ve düşünceler önce Selanik’e ulaşırdı.

Mustafa	Kemal’in	çocukluk	yıllarını	geçirdiği	Selanik	şehriyle	 ilgili	aşağıdaki	çıkarımlardan	hangisine	ulaşıla-
maz?

A) Devlet otoritesinin zayıf olduğuna

B) Çok uluslu bir yapısının bulunduğuna

C) Osmanlı ile Avrupa arasında köprü görevi gördüğüne

D) Gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olduğuna
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4.	 Manastır Askerî İdadisi, Mustafa Kemal’in yaşama bakışını değiştiren yerler arasındadır. Mustafa Kemal burada farklı 
şehirlerden ve toplumsal kesimlerden gelen öğrencilerle tanışarak fikir alışverişinde bulunmuş, bazılarıyla ömür boyu 
sürecek arkadaşlıklar kurmuştur. Bunlardan biri olan ve ileride ünlü bir hatip olacak arkadaşı Ömer Naci aracılığıyla 
edebiyata ilgi duymuştur. Ayrıca okuduğu yazarlardan Namık Kemal ve Tevfik Fikret’in eserleri sayesinde vatan ve millet 
sevgisi gelişmiştir. Edebiyat öğretmeni Mehmet Asım Bey’in askerlik mesleği ile uyuşmadığı gerekçesiyle şiir çalışma-
larını engellemesine karşın onun güzel yazı yazma ve konuşma çabası devam etmiştir. İyi düzeyde Fransızca bilen Ali 
Fethi Bey (Okyar) aracılığıyla tanıdığı J. J. Rousseau (Russo), Voltaire (Volter) gibi Fransız İhtilali’ne öncülük eden düşü-
nürlerin eserlerini okuyarak milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik fikirleriyle tanışmış, çağdaş Türkiye’yi kurma 
çalışmasında bu fikirler kendisine yol gösterici olmuştur.

Bu	bilgilere	bakılarak	Manastır	Askerî	İdadisinin	Mustafa	Kemal’e;

 I. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olma,

 II. Hitabet yeteneğini güçlendirme,

 III. Milliyetçi bir kişiliğe sahip olma,

 IV. Diplomatik yeteneğini geliştirme

özelliklerinden	hangilerini	kazandığı	söylenebilir?

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

5.	
Atatürk’ün	Fikir	Hayatının	Gelişmesine	Etki	Eden	Düşünürler

Namık Kemal Tevfik Fikret Ziya Gökalp Voltaire J.J. Rousseau Montesquieu

Milliyetçilik ve Türkçülük konularında Atatürk’ü etkilediler.
İnsan hakları, demokrasi, eşitlik, adalet ve hürriyet konu-
larında Atatürk’ü etkilediler.

Bu	bilgilere	bakılarak	Atatürk’ün	fikir	hayatıyla	ilgili,

 I. Yerli ve yabancı yazarların etkisinde kalmıştır.

 II. Çağdaşlaşma konularında Türk yazarların etkisi daha fazladır.

 III. Yerli yazarlar ulusçuluk düşüncesinin oluşmasını sağlamışlardır.

yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
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6.	 Türk demokrasisinin Fransız İhtilali’nin açtığı yolu izlediğini, ancak kendine özgü nitelikte geliştiğini belirten Mustafa 
Kemal’in düşünce ve eylemlerinde Fransız İhtilali’nin büyük etkisi olmuştur. Mustafa Kemal, 1922’de ihtilalin yıl dönümü 
nedeniyle yaptığı konuşmada “Fransız ulusunun 14 Temmuz ulusal bayramı, biraz da ruhunda özgürlük ve bağımsızlık 
aşkını taşıyan bütün ulusların bayramıdır.” demiştir.

Mustafa	Kemal’in	verilen	sözü	dikkate	alındığında	onun;	

 I. özgürlük,

 II. bağımsızlığa düşkünlük,

 III. milliyetçilik

düşüncelerinden	hangilerine	sahip	olduğu	söylenebilir?

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

7.	
“...Topraklarımız üstünde ağırlaşan tehlike havasını nefesleri içinde duyduğu sırada 1879 Türk-Yunan savaşı çıktı. 
Gençliğimin en heyecanlı günlerini yaşadım. Küçük yaşıma bakmayarak gönüllüler arasına katılmak istiyordum.”
Gençler davul zurna sesleri arasında, ellerinde bayrakları ile cepheye koşuyorlardı. Aralarında bıyıkları henüz terle-
yen çocuklar da var. Bazı arkadaşlarının anlattıklarına göre o da arkadaşlarından biri ile okuldan kaçtı. Katılacakları 
bir kıta ararken gece vakti bir kapı önüne geldiler. Mustafa Kemal kapı tokmağını vurdu. Kapıyı açan kadın sesini 
çıkarmadan içeri çekildi. Sonra lambayı gençlerin yüzüne tuttu:
– Mustafa sen burada ne arıyorsun?
– ...
– Nereye gidiyorsun?
– Cepheye... Yunanlarla çarpışmaya...
Kadıncağız güçlükle Mustafa Kemal’i kararından vazgeçirebildi.

(Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 21-22)

Verilen	olaya	bakıldığında	Mustafa	Kemal’in	aşağıdaki	kişilik	özelliklerinden	hangisinin	ön	plana	çıktığı	söylene-
bilir?

A) İleri görüşlü B) Vatansever C) Akılcı D) İdealist

8.	 Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye oldu. Bu cemiyetin çalışmaları sonucu ülkede yeniden 
meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre sonra meşrutiyet karşıtları İstanbul’da isyan çıkardılar. 31 Mart Vakası adı verilen 
isyanı bastırmak için Selânik’te, Hareket Ordusu adıyla bir ordu hazırlandı. Bu ordunun ismini Mustafa Kemal koydu. 
Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Mustafa Kemal, İstan-
bul’daki görevini tamamladıktan sonra tekrar Selânik’e döndü. İtalyanların Trablusgarp’a asker çıkartmasından sonra 
Mustafa Kemal bölgeye gönüllü olarak giderek halkı örgütledi ve İtalyanların Trublusgarp’ı işgal etmelerine engel oldu.

Bu	bilgide	Mustafa	Kemal’in	aşağıdaki	kişilik	özelliklerinden	hangisinin	ön	plana	çıktığı	söylenemez?

A) Açık sözlülük B) Vatanseverlik C) Liderlik D) Yenilik taraftarı olma
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9.	 Aşağıda Mustafa Kemal’in askerlik hayatıyla ilgili bazı olaylar ve bazı kişilik özellikleri verilmiştir.

Mustafa	Kemal’in	Askerlik	Hayatıyla	İlgili	Olaylar Kişilik	Özellikleri

1
Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti karadan ve denizden bölgeye yardım gön-
deremeyince Mustafa Kemal gizlice gazeteci kılığına bürünerek bölgeye gitmiş ve halkı 
düşmana karşı örgütlemiştir.

a İleri görüşlü

2
Çanakkale Savaşlarında düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin ederek 
gerekli önlemleri almış ve düşmanın çıkarma yapmasına engel olmuştur.

b
Ümitsizliğe yer 
vermeme

3
“Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl savaşılır?” diyenlere; “Para olacak, ordu olacak, bu 
millet istiklalini kurtaracaktır.” demiştir.

c Teşkilatçı

Buna	göre	verilen	olayların	kişilik	özellikleriyle	doğru	eşleştirmesi	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	yapılmıştır?

A) 1 - a 
2 - b 
3 - c

B) 1 - b
2 - c
3 - a

C) 1 - c
2 - a
3 - b

D) 1 - c
2 - b
3 - a

10.	Mustafa Kemal ilk askeri başarısını, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı kazanmıştır. Daha sonrasında I. Balkan Savaşı’nda 
Gelibolu Yarımadası’nda görev almış fiili olarak savaşmasa da araziyi tanıma fırsatı bulmuştur. Burada edindiği tecrübeyi 
ilerleyen yıllarda Çanakkale Savaşları sırasında kullanmıştır. Ayrıca Sofya’da askeri ateşemiliter olarak görev almış ve 
Bulgaristan’da Osmanlı Devleti’nin temsilcisi olarak görev almıştır.

Buna	göre	Mustafa	Kemal’in	üstlendiği	görevlerin	O’na;

 I. diplomatik,

 II. askerî,

 III. kültürel

alanlarından	hangilerinde	katkı	sağladığı	söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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Kazanımları verilen sorulardan doğru yaptıklarınızı “ ✓ ” , yanlış yaptıklarınızı “ ✗ ” ile ilgili kutucuğa işaretleyiniz. 

Eksik olduğunuz konuları Beyin Takımı Yayınları Soru Bankası kitabından tekrar edebilirsiniz.

İTA.8.2.1.
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın baş-
lamasına yol açan gelişmeleri kavrar.

İTA.8.2.3.	
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uy-
gulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa 
Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.

İTA.8.2.6.	
Misakımillî’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin 
açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemen-
lik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

İTA.8.2.2.	
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin duru-
mu hakkında çıkarımlarda bulunur.

İTA.8.2.5.	
Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa 
Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

İTA.8.2.8.	
Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşma-
sı’na karşı tepkilerini değerlendirir.

İTA.8.2.2.	
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu 
hakkında çıkarımlarda bulunur.

İTA.8.2.5.	
Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Ke-
mal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

İTA.8.2.4.	
Kuvayımillîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında 
meydana gelen gelişmeleri kavrar.

İTA.8.2.7.	
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayak-
lanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz 
eder.

I.	Dünya	Savaşı’na	Yol	Açan	Gelişmeler

İşgal	Yıllarında	Anadolu

Mebusan	Meclisinin	Toplanması		
ve	Misakımillî’nin	Kabulü

Osmanlı	Devleti’nin	Son	Savaşı:	
	I.	Dünya	Savaşı

İstiklal	Yolculuğu

Geçersiz	Bir	Antlaşma:	Sevr	Antlaşması

Osmanlı	Devleti’nin	Son	Savaşı:	
	I.	Dünya	Savaşı

İstiklal	Yolculuğu

Cemiyetler	ve	Kuvayımillîye

Büyük	Millet	Meclisine	Karşı		
Çıkarılan	Ayaklanmalar

Deneme - 2
2. Ünite Denemesi

MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK  
YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
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Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

2. ÜNİTE2.

1.	

İttifak Devletleri İtilaf Devletleri

Ülkelerin I. Dünya Savaşı’na Girme Nedenleri

Almanya

• Ham madde ihtiyacını 
gidermek için sömürge 
arayışına girmesi

• Fransızlar’ın 
Alsas-Loren Bölgesi’ni 
işgal etmesi

Avusturya 
Macaristan İmp.

• Balkanlarda Rusya’nın 
uyguladığı Panslavizm 
politikasından dolayı 
Almanya ile yakınlaşması 
ve birlikte hareket etmesi

Osmanlı Devleti

• İngiltere, Fransa ve 
Rusya’ya karşı 
duyulan güvensizlik 
nedeni ile dış politika-
da destek arayışına 
girmesi

• Kaybettiği toprakları 
geri almak istemesi

İngiltere

• Sahip olduğu geniş 
sömürge ağını 
korumak istemesi

• Sömürge yarışında 
Almanya ile çıkar 
çatışmasına girmesi

Fransa

• Almanya’ya karşı İngiltere 
ile birlikte hareket etmesi

• Alsas-Loren Bölgesi’ni 
Almanya’dan geri almak 
istemesi

İtalya

• Ham madde ihtiyacını 
gidermek için sömürge 
arayışına girmesi

• Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun 
eline geçen toprak-
larını elde etmek 
istemesi

Rusya

• Bölgede egemenlik 
kurmak isteyen 
Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu ile çıkar 
çatışmasına girmesi

Ülkelerin	I.	Dünya	Savaşı’na	girme	nedenlerine	bakılarak	aşağıdaki	çıkarımlardan	hangisine	ulaşılamaz?

A) İtalya savaş başladıktan sonra çıkarları doğrultusunda taraf değiştirmiştir.

B) Blokların ortaya çıkmasında devletlerin birbirlerine karşı çıkar çatışmasına düşmeleri etkili olmuştur.

C) Osmanlı Devleti kendisine yakınlık gösteren bir devlet ile birliktelik kurma çabası içerisine girmiştir.

D) Savaşın ortaya çıkmasında sömürgecilik yarışının da etkileri görülmüştür.

2.	

“İmparatorluk olarak yapayalnızdık. Manzaramız üzüntü vericiydi. Güneyimizdeki Araplar ayaklanma çabaları içinde 
idiler. İngilizler, Araplara altın yağmuru ihsan etmişlerdi. İngiliz istihbaratı bizim kontrolümüzde olan Arap ülkeleri 
emirlerini ve liderlerini daha o zamandan satın almıştı.

Rusya ve İngiltere bir ‘Ermeni Devleti’ hikayesine bel bağlamışlardı. Şimdi dostumuz olmakla isim yapmak isteyen 
Avusturya, Bosna ve Hersek’i ele geçirmişti. İtalya Trablusgarp’a hakimdi. Bulgaristan ‘Bağımlı Prenslik’ten ‘Bağım-
sız Çarlık’ ve devlet hâline gelmişti. Kısacası, ‘Dünya üzerinde tek dostumuz kalmamıştı.’ 

İmparatorluğun yağmasını önleyecek tek çare, muhtemel bir ‘savaşın kazanılması’ idi. O hâlde savaşa girecektik. 
İnanç bu idi.”

İlhan Bardakçı, İmparatorluğa Veda, s.455

Verilen	metinde	Osmanlı	Devleti’nin	I.	Dünya	Savaşı’na	girme	nedenlerinden	hangisi	vurgulanmıştır?

A) Sömürge elde etmek   B) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak

C) Kaybedilen toprakları geri kazanmak D) Dünyada ekonomiye yön veren bir devlet olmak
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3.	 Osmanlı orduları I. Dünya Savaşı’nda Kafkas, Çanakkale, Irak, Kanal, Filistin-Suriye ve Hicaz-Yemen cephelerinde sa-
vaştı. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda sınırları dışında bulunan Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde 
de yer aldı. Türk birlikleri bu cephelerde Alman, Avusturya-Macaristan ve Bulgar ordularının yanında İtilaf Devletlerinin 
ordularına karşı mücadele etti.

Bu	bilgilerden	Osmanlı	Devleti’nin	I.	Dünya	Savaşı’ndaki	durumuyla	ilgili;

 I. Almanlara yakınlaşmak için isteklerine boyun eğdiği,

 II. Kendi sınırlarındaki askeri başarılarını sınırları dışındaki cephelerde de gösterdiği,

 III. Savaşa girmesiyle birlikte savaş alanının genişlediği,

 IV. Müttefiklerine yardım amacıyla sınırları dışında da mücadele ettiği

çıkarımlarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

4.	

ATEŞTEN	GÖMLEK

Hepsi çok basit, hepsi çok iyi çocuklardı. En kanlı olayı en tabii bir şeymiş gibi anlatıyor, en tahammülsüz felaketleri 
sabırlı ve genç omuzlarında taşıyorlardı. İsyanlarının felsefesi meşru ve açıktı. Memleketlerine hakları olmadığı hâl-
de savaş bahanesiyle birtakım yabancılar sokulmuştu. Harp malzemesini tedarik ne kadar müşkül ve uzun olursa 
mukavemet için ne yapılmak lazım gelirse ne pahasına olursa olsun gülerek yapıyorlardı. Ayşe, bunların ruhlarının 
iyi tarafını herkesten iyi anlamıştı. Onun için İzmir’in dağlarında büyüyen bağımsızlık ruhu istiklal askerlerini, oldukları 
gibi fazilet ve hatalarıyla beraber seviyordu...

Rumeli köylüleri de millî kuvvetlere taraftar oldular. Onlar da cennet gibi yeşil tarlaları, bülbüllere yurt olan gül bah-
çelerini, beyaz sıvalı temiz ve mesut evleri düşmana bırakıp kaçmışlardır. O beyaz yurtların içinde öldürülen duvaklı 
gelinlere kadar sevgililerin kızıl hatıraları vardı. Onları Anadolu’ya doğru iten kanlı kasırganın garptan gelen eski 
siyah bulutlardan, yoğun dumanlardan doğduğunu biliyorlardı. Zavallı toprağında henüz düşman görmemiş olan 
Anadolu, nihayet uyandı ve nasıl uyandı...

Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, s. 95, 125 (Düzenlenmiştir.)

Halide	Edip	Adıvar’ın	“Ateşten Gömlek”	adlı	eserinde;

 I. Anadolu’daki azınlıkların Türk halkına mücadelelerinde destek verdiği,

 II. Anadolu halkının işgaller karşısında teslimiyetçi bir tutum içerisine girdiği,

 III. Anadolu halkının işgaller karşısında gerçeklerle yüzleştiği,

 IV. Anadolu topraklarında haksız bir işgalin gerçekleştiği

durumlarından	hangileri	vurgulanmaktadır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) III ve IV
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5.	
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

1.	 (1) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu yerlerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri tarafından işgal edile-
cektir.

2.	 (5) Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında, Osmanlı ordusu derhâl terhis edile-
cektir.

3.	 (7) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal 
etme hakkına sahip olacaktır.

4.	 (8) Osmanlı demir yollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizme-
tinde bulundurulacaktır.

5.	 (10) Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

6.	 (12) Hükûmet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.

7.	 (24) Altı ilde (Erzurum, Van, Elâzığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illerin herhangi 
bir kısmını işgal hakkına sahip olacaktır.

NOT:	Parantez içindeki rakamlar anlaşmanın orijinalindeki madde numaralarıdır.

Bu	maddelere	bakıldığında	Osmanlı	Devleti’nin	aşağıdaki	alanlardan	hangisiyle	 ilgili	bir	sınırlamaya	 tabi	 tutulduğu	
söylenemez?

A) Askerî B) Ekonomi C) Ulaşım D) Eğitim

6.	

Millî Mücadele yıllarında bağımsızlık için yapılan çalışmaların basına yansıması

Gazete	haberine	göre	Millî	Mücadele’nin	aşağıdaki	özelliklerden	hangisine	sahip	olduğu	söylenebilir?

A) Çağdaş B) Teslimiyetçi C) Bağımsızlığa düşkün D) Mandacı
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7.	

1.

Amasya	Genelgesi	Kararları

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gere-
ğini yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok 
olmuş gibi göstermektedir.

Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kur-
taracaktır.

Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile 
getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve 
denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.

Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan 
Sivas’ta, millî bir kongre toplanacaktır.

Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış 
üç temsilcinin en kısa zamanda yetişmek üzere 
yola çıkarılması gerekmektedir. (Bu delegelerin 
seçimini Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri, redd-i ilhak 
cemiyetleri veya belediyeler yapacaktır.)

Her ihtimale karşı, bu mesele millî bir sır olarak 
tutulmalı ve temsilciler, gereğinde yolculuklarını 
kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

Buna	göre	Amasya	Genelgesi	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A) Padişah yanlısı bir tutum benimsenmiştir. B) İhtilal niteliğinde bir belgedir.

C) Bölgesel çalışmalara önem vermiştir. D) Manda ve himaye sistemini desteklemektedir.

8.	 Doğrudan	Osmanlı	
Hükûmeti	Tarafından	
Çıkarılan	Ayaklanmalar

Osmanlı	Hükûmeti	ve	İtilaf	
Devletlerinin	Kışkırtmalarıyla	

Çıkan	Ayaklanmalar	

Kuvayımillîye	Birliklerinin	
Ayaklanmaları

Azınlıkların	Çıkardığı	
Ayaklanmalar

Kuvayımillîye ve Millî 
Mücadele’ye karşı bizzat 
Osmanlı Hükûmeti 
tarafından çıkartılmış 
olan ayaklanmalardır. 
Bu ayaklanmalara işgal 
devletleri de destek ver-
miştir. Anzavur Ayaklan-
ması ve Kuva-yı İnziba-
tiye Ayaklanması bu tür 
ayaklanmalardır. Ethem 
birlikleri ve Ali Fuat 
Paşa’ya bağlı birlikler 
ayaklanmaları bastırdılar.

Osmanlı Hükûmeti Millî Müca-
dele’ye karşı Anadolu halkını 
kışkırtmıştır. İtilaf Devletleri ise 
işgal bölgelerine yerleşmek, 
Millî Mücadele’yi oyalamak, 
Boğazlar ve çevresini denetim 
altında tutmak ve azınlıklardan 
yararlanmak amacıyla ayakla-
nanları desteklemişlerdir. Bu 
ayaklanmalar içinde Düzce, 
Yozgat, Konya, Cemil, Çeto, 
Koçgiri ve Millî Aşireti ayaklan-
maları en önemlileridir. Kuvayı-
millîye birlikleri bu ayaklanmala-
rı bastırmıştır.

Kuvayımillîye içinde yer alıp 
işgal devletleriyle ve isyan 
eden azınlıklarla savaşan 
ama düzenli orduya katıl-
mak istemeyen birliklerin 
ayaklanmalarıdır. Demirci 
Mehmet Efe ve Ethem en 
önemlileridir. Demirci Meh-
met Efe Ayaklanması Refet 
Bey (Bele), Ethem Ayaklan-
ması ise İsmet Bey (İnönü) 
kuvvetlerince bastırılmıştır.

Anadolu’nun işgal 
altında olmasından 
yararlanmak isteyen 
Ermeni ve Rumların 
çıkardığı ayaklanma-
lardır. Güney ve doğu 
illerinde Ermeniler, 
Karadeniz Bölgesi’nde 
de Rumlar ayaklandılar. 
Ermenilere karşı Kâzım 
Karabekir, Rumlara 
karşı Nurettin Paşa 
komutasındaki Türk 
birlikleri ayaklanmaları 
bastırmıştır.

Buna	göre	Büyük	Millet	Meclisi’ne	karşı	çıkartılan	ayaklanmalar	ile	ilgili,

 I. BMM’nin otoritesini sarsmaya yönelik girişimlerdir.

 II. Ortaya çıkmalarında ulusal veya uluslararası girişimler söz konusudur.

 III. BMM bu ayaklanmalarla mücadelede azınlıklardan destek almıştır.

 IV. Osmanlı Devleti ayaklanmalarla mücadelede BMM’ye askerî destek sağlamıştır.

yorumlarından	hangileri	yapılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV
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9.	 Misakımillî	Kararları

Yer İtilaf donanmalarının tehdidi altındaki İstanbul Tarih 28 Ocak 1920

Toplantının	
Amacı

İtilaf Devletleri ile başlayacak olan görüşmelerde Türk halkının kabul edebileceği barış şartlarını belirlemek

Toplantıya	
Katılanlar

		• Ülkenin her yerinden seçilerek gelen mebuslar

		• Mustafa Kemal’in İstanbul’a gitmeden önce Ankara’da görüştüğü Müdafaa-i Hukuk Grubu mebusları (Mebusan 
Meclisinde Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.)

Toplantının	
Özelliği

Osmanlı Mebusan Meclisinin yaptığı son toplantı olması

Kararlar

		• Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilmiş olan Arap memleketlerinin 
durumu halkın vereceği karara göre belirlenecektir. Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bu-
lunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden ayrılamaz, bir bütündür.

		• Halkın oyları ile ana vatana katılan “Üç Sancak” (Kars, Ardahan ve Batum)’ta gerekirse yine halk oylamasına 
başvurulabilir.

		• Batı Trakya’nın hukukî durumu halkın serbestçe vereceği oyla belirlenmelidir.

		• İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 
dünya ticaretine ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer devletlerin birlikte vereceği kararlar geçerlidir.

		• Azınlıkların hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da haklarının korunması şartıyla kabul edilecektir.

		• Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.

Misakımillî	hakkında	verilen	bilgilere	bakılarak	aşağıdaki	çıkarımlardan	hangisine	ulaşılamaz?

A) Millî egemenliğe dayalı bir yönetimin kurulacağından bahsedilmiştir.

B) Ülke bütünlüğü vurgulanmıştır.

C) Bazı kararlarda halkın iradesine göre hareket edileceği belirtilmiştir.

D) Uluslararası eşitlik düşüncesi kabul edilmiştir.

10.	Mustafa Kemal, Sevr Antlaşması hakkındaki düşüncelerini soran bir gazeteciye şu cevabı vermiştir:

“Sevr Antlaşması Türk milleti için öylesine uğursuz bir idam kararnamesidir ki onun bir dost ağzından çıkmamasını dileriz. Bu 
konuşmamız sırasında bile Sevr Antlaşması’nı ağzıma almak istemem. Sevr Antlaşması’nı kafasından çıkarmayan milletlerle 
güven temeline dayanan ilişkilere girişemeyiz. Bize göre böyle bir antlaşma yoktur.” 

Nutuk

Mustafa	Kemal’in	söylediği	söze	bakılarak	Sevr	Antlaşması’nı	aşağıdaki	kavramlardan	hangisiyle	ifade	ettiği	söylenebilir?

A) Var olanla yetinmek  

B) Yok olmak

C) Dış yardım sağlamak  

D) Uluslararası işbirliğini geliştirmek
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Kazanımları verilen sorulardan doğru yaptıklarınızı “ ✓ ” , yanlış yaptıklarınızı “ ✗ ” ile ilgili kutucuğa işaretleyiniz. 

Eksik olduğunuz konuları Beyin Takımı Yayınları Soru Bankası kitabından tekrar edebilirsiniz.

İTA.8.1.1.	
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Os-
manlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi 
ve sosyal durumunu kavrar.

İTA.8.2.8.	
Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşma-
sı’na karşı tepkilerini değerlendirir.

İTA.8.2.6.	
Misakımillî’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin 
açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemen-
lik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

İTA.8.1.2.	
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından 
hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkın-
da çıkarımlarda bulunur.

İTA.8.2.3.	
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve 
uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mus-
tafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.

İTA.8.2.1.	
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın 
başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.

İTA.8.1.3.	
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını 
etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.

İTA.8.2.2.	
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu 
hakkında çıkarımlarda bulunur.

İTA.8.1.4.	
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve 
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

İTA.8.2.5.	
Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa 
Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

Uyanan	Avrupa	ve	Sarsılan	Osmanlı

Geçersiz	Bir	Antlaşma:	Sevr	Antlaşması

Mebusan	Meclisinin	Toplanması		
ve	Misakımillî’nin	Kabulü

Mavi	Gözlü	Çocuk:	Mustafa

İşgal	Yıllarında	Anadolu

Dünya	Savaşı’na	Yol	Açan	Gelişmeler

Buhranlar	Büyük	Kahramanlar	Doğurur

Osmanlı	Devleti’nin	Son	Savaşı:	
	I.	Dünya	Savaşı

Adım	Adım	Liderliğe

İstiklal	Yolculuğu
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