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TEST – 1

1. Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’ne ülkesindeki 
gayrimüslimlere yeni haklar verilmesi için sürekli 
baskı yapmışlardır. Osmanlı Devleti bu baskıların, 
bütünlüğün bozulmasını ve topraklarının dağılma-
sını engellemek için yayınladığı Islahat Fermanı’y-
la gayrimüslimlerin haklarını genişletmiştir.
Bu bilgilerden hareketle; 

I. Osmanlı yöneticileri devletin dağılma ve yıkıl-
masını önleme çabası içindedir.

II. Batılı ülkeler Osmanlıların iç işlerine karışmak-
tadır.

III. Müslümanlarla gayrimüslimler arasında top-
lumsal denge Müslümanların lehine bozulmuş-
tur. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Fransız İhtilali’yle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve 
milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Fransızlar 
milliyetçilik fikrini “her millete bir devlet” sloganıyla 
dış politikada bir araç olarak kullandılar. Milliyetçilik 
fikrinin en fazla etkilediği devletlerden biri Osman-
lı Devleti oldu.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiy-
le açıklanabilir?

A) Osmanlı topraklarına dışarıdan yapılan göçle-
rin artması

B) Osmanlıcılık düşüncesinin etkisini yitirmesi
C) Çok uluslu imparatorluk olması
D) Devletin siyasi bağımsızlığını kaybetmesi

3. Avrupa’da sanayideki teknolojik gelişmeler üretimi 
artırmıştı. Bunun sonucu    sanayileşmiş devletler 
XIX. yüzyıldan itibaren dünyanın az gelişmiş ülke 
ve bölgelerini ele geçirmek, Avrupa dışında kalan 
bölgelerin kaynaklarından yararlanmak için sömür-
gecilik çabası ve yarışı içinde olmuşlardır. 
Bu durumun;

I. Sanayi inkılabı ile birlikte sanayi ürünlerinin 
ekonomideki payının artması,

II. Ürünlerin pazarlanmasının yeni bir sorun ola-
rak ortaya çıkması,

III. Artan ham madde ihtiyacı sanayileşmiş devlet-
ler arasında rekabetin hızlanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı 
savunulabilir?

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

4. İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı sonrasında 
İngiltere ve Fransa gibi devletler ucuz ve bol mik-
tarda mal ürettiler. Osmanlı Devleti ise Sanayi İn-
kılabına ayak uyduramaması ve kapitülasyonlar 
denilen ayrıcalıkların da etkisiyle bu devletlerle re-
kabet edememiştir.
Bu durumun ;

I. Osmanlı topraklarının Batılı devletlerin açık pa-
zarı hâline gelmesi,

II. Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine 
yönelmesi,

III. Osmanlı Devleti’nin Avrupalılar için önemli bir 
pazar ve ham madde kaynağı hâline gelmesi

gelişmelerinden hangisinin oluşumuna ortam 
hazırladığı söylenemez?

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

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

5. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda, 
• İç ve dış sorunlarını çözebilmek,
• Azınlıkların devletten kopmasını önlemek,
• Yabancı devletlerin etki ve baskısını azaltabilmek
amacıyla demokratikleşme çabası içine girerek hu-
kuk önünde eşitlik ve eşit vatandaşlık ilkeleri oluş-
turmaya çalışmıştır.
Bu bilgilere bakılarak demokratikleşme çaba-
larında;

I. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurmak,
II. Ülkenin toprak bütünlüğünü koruyarak devletin 

dağılmasını önlemek,
III. Ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önü-

ne geçmek
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği 
savunulabilir?

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

6. Osmanlı Devleti’nin;
• Avrupalı devletlere ekonomik ayrıcalıklar tanı-

ması
• Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uy-

gun hâle getirememesi
aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin ha-
zırladığı söylenebilir?

A) Yeni fabrikaların yaygınlaşması
B) Yerli sanayi gelişememesi
C) Millî ekonomi ilkesinin uygulanması
D) Ham madde ihtiyacının artması

7. Genç Osmanlılar adı verilen aydınların çalışmaları 
sonucunda padişah II. Abdülhamit 23 Aralık 1876 
tarihinde Meşrutiyet’i ilan etti. Meşrutiyet’in ilanı ile 
birlikte ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi 
yürürlüğe girdi. Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesin-
den sonra Müslümanların yanında gayrimüslimle-
rin de katıldığı ilk milletvekilleri seçimi 1877 yılında 
yapıldı ve Türk tarihinin ilk parlamentosu olan Os-
manlı Mebusan Meclisi oluşturuldu.
Bu bilgiler dikkate alındığında; 

I. Devletin yönetim biçimi değişmiştir.
II. Halk seçme ve seçilme hakkını kullanmaya 

başlamıştır.
III. Azınlıklara yönetime katılma hakkı verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

8. Osmanlı Devleti’nin çöküşünü engellemek isteyen 
bazı aydınlar Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve 
Türkçülük gibi fikir akımlarının etrafında toplan-
dılar. Ancak bu fikir akımlarından hiçbiri Osmanlı 
Devleti’nin parçalanmasını engelleyememiştir.
Bu bilgiler dikkate alındığında XIX. yüzyılda 
Osmanlı Devleti’nin durumu ile ilgili olarak;

I. Yıkılış sürecine girdiği,
II. Askerî başarısızlıklar yaşadığı,
III. Meşrutiyet yönetimine karşı tepkilerin arttığı
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III

9. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda nakit para ihtiyacını 
karşılamak için dış borçlanma yoluna gitti. Ancak 
alınan bu borçlar, üretime yönelik kalkınma giri-
şimleri yerine daha çok savaşları finanse etmek ve 
ayaklanmaları bastırmak için kullanıldı. Bu süreç, 
1875’te mali sistemin iflasına ve 1881 ’de Düyûn-u 
Umumiye Teşkilatı’nın (Genel Borçlar Yönetimi) 
kurulmasıyla sonuçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerin 
sonucu olduğu savunulabilir?

A) Osmanlı ekonomisinin tamamen dışa bağımlı 
hâle gelmesi

B) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı 
dostça tavırlar sergilemesi

C) Siyasi partilerin kurularak basın üzerindeki 
sansürün kaldırılması

D) Padişahın yetkileri sınırlandırılarak meclisin 
yetkilerinin arttırılması

10. Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelen ala-
caklı devletler 1881’de Düyûn-u Umumiye İdaresi 
adını taşıyan kuruluş oluşturuldular. Osmanlı gelir 
kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu kuru-
luş, vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında 
paylaştırıyordu.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin;

I. Ekonomik bağımsızlığını kaybetmesi,
II. Devlet topraklarının hızla parçalanması,
III. Osmanlı toplumunun birbiriyle kaynaşması
hangisinin ortaya çıkmasına ortam hazırladığı 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

TEST – 2

1. Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgarlardan 
oluşan Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve 
sorumluluklara sahip , ayrıcalığı olmayan Osmanlı 
vatandaşı olacaktır.
Düşüncesiyle devletin bütünlüğünü sağlama-
yı düşünen Osmanlıcılık akımının etkinliğini yi-
tirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Dünya Savaşı’nın çıkması
B) İngiltere’nin Rusya ile ittifak yapması
C) Milliyetçi isyanların devam etmesi
D) Anayasacılık hareketlerinin hızlanması

2. II. Abdülhamit Dönemi’nde uygulanmaya çalışılan 
Panislamizm politikası gereğince, bütün Müslü-
manların Osmanlı halifesi himayesinde birleştiril-
mesi hedeflenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu politika ile ulaşıl-
mak istenen hedeflerden biridir?

A) Anadolu dışındaki Müslümanlardan yararlan-
mak 

B) Meşrutiyet yönetimine karşı tepkilerin büyüme-
sine engellemek

C) Ermenilerin başlattığı ayaklanma ve olayları 
önlemek

D) Avrupalıların dinsel gerekçelerle iç işlerine ka-
rışmasını önlemek

3. Birinci Dünya Savaşı’nda padişahın halife unvanıy-
la yayımladığı cihat fetvası Müslüman dünyada ye-
terli karşılığı bulamamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı 
olarak gösterilebilir?

A) Padişahın yetkileri sınırlandırıldığının
B) Saltanat sistemine son verildiğinin
C) Farklı fikir ve yeniliklere açık olunduğunun
D) İslamcılık fikir akımının etkinliğini yitirdiği

4. XIX. yüzyılda Osmanlı devlet adamları eğitime 
önem vermişler ve bu alanda yenilikler yapmışlar-
dır. 
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açık-
lanabilir?

A) Ordunun savaş kabiliyetini artırmak 
B) Yapılan reformları halka benimsetmek
C) Kültür çatışmasını önlemek 
D) Azınlık ayaklanmasını engellemek

5. Gerek sanayileri için ham madde ihtiyacını karşı-
lamak gerekse de ihtiyaç fazlası mamul ürünlerini 
pazarlama sorunu dolayısıyla Osmanlı Devleti’ne 
yakınlaşmayı bir politika hâline getiren Avrupalı-
lar, Osmanlı Devleti içinde yaşayan gayrimüslimle-
ri kullanmaktan geri durmamışlardır.
Avrupalı devletlerin  bu tutumu ;

I. Osmanlı’dan mümkün olduğunca fazla ödün 
koparmak,

II. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da denge siyaseti ta-
kip etmeye zorlamak,

III. Geleneği temsil eden eski eğitim kurumların 
devamını önlemek 

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

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

6. Uşi Anlaşması’nda yer alan,

• Trablusgarp ve Bingazi’de dinî ve adli işler padi-
şah eliyle seçilecek kadılar tarafından yürütüle-
cek.

•  Halk, dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kala-
cak.

maddeleri ile Osmanlı Devleti’nin halifeliğin si-
yasi gücünü kullanarak  aşağıdakilerden han-
gisini korumaya çalıştığı söylenebilir?

A) Azınlık haklarını
B) Dinî ve kültürel bağları 
C) Ekonomik bağımsızlığı 
D) Sosyal devlet anlayışını
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

7. 1909 yılında Kanun-i Esasi’de yapılan değişik-
likle,

• Padişahın sürgüne gönderme yetkisi ve kanun 
teklif etmek için Padişahın iznini alma şartı kal-
dırılmış,

• Bakanlar Kurulunun Padişaha karşı değil, Mebu-
san Meclisi’ne  karşı sorumlu olduğu esası kabul 
edilmiştir.

Bu bilgilere dayanılarak;

I. Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır.
II. Meclis-i Mebusan’ın yetkileri genişletilmiştir.
III. Kişi hak ve hürriyetleri anayasal güvence altı-

na alınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8. Sömürge anlayışı içindeki İtalya’nın, 1911 yılında 
Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal 
ve bir grup genç Osmanlı subayı kimlik ve kılık de-
ğiştirerek, gizlice gittikleri Trablusgarp’ta yerli halkı 
örgütleyerek İtalyanlara karşı Trablusgarp’ı savun-
muşlardır. 
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açık-
lanabilir?

A) Osmanlı Devleti’nin, Trablusgarp’a asker gön-
derebilecek durumda olmaması

B) Uluslararası barışın bozulmasına neden ol-
maktan endişe edilmesi

C) Devlet yönetiminin genç subaylar üzerinde oto-
ritesini kaybetmesi

D) Yaşanılan mali ve sosyal sorunlar nedeniyle 
dış sorunların ikinci plana itilmesi 

9. Osmanlı- Alman yakınlaşmasını tehlikeli bulan 
İngiltere, Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan 
görüşmelerde Rusya’yı “Balkan politikası ve Bo-
ğazlar” konusunda desteklemiştir.
İngiltere’nin bu tutumu ;

I. Rus Çarlığı’na Balkanlarda Panslavizm politi-
kası uygulaması için de altyapı hazırlanmıştır.

II. Osmanlıların toprak bütünlüğünü savunma po-
litikasından vazgeçilmiştir.

III. Osmanlı Devleti’nin parçalanması onaylanmış-
tır.

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

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

10. Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ni 
barışa zorlamaya çalışan İtalya, Osmanlı donan-
masının yetersiz olması sonucu Rodos ve On İki 
Ada’yı işgal etmişti. Ancak Uşi Antlaşması’yla İtal-
ya işgal ettiği bu adaları Osmanlı Devleti’ne geri 
vermesine rağmen Balkan Savaşı bitinceye kadar 
On İki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır.
Bu bilgilerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin 
bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıkla-
nabilir?

A) Trablusgarp ve Bingazi’ye özerklik verilmesini 
sağlamak 

B) Adalarda yaşayanların Yunanistan’ın yanında 
savaşa girmesini önlemek

C) Balkan Savaşlarında bu adaların işgal edilme-
sini engellemek

D) İtalya ile başlayan düşmanlığı sona erdirmekÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

TEST – 3

1. Trablusgarp savaşı sonucunda Osmanlı Devleti Uşi 
Antlaşması’nı imzalamış ve Kuzey Afrika’daki son 
toprak parçası olan Trablusgarp’ı da kaybetmiştir. 
Bu bilgiler Osmanlı’nın,

I. Egemenlik alanının daraldığı,
II. Ekonomik açıdan güçsüz düştüğü,
III. Trablusgarp’ı koruyacak gücünün olmadığı
durumlarından hangisinin kanıtı olarak göste-
rilemez?

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

2. 1912 Uşi Antlaşması’nda,
• Trablusgarp İtalyanlara verilecek.
• Rodos ve On İki Ada Balkan Savaşlarının sonu-

cunda geri verilmek şartı ile  geçici olarak İtal-
ya’da bırakılacak

maddeleri yer almıştır.
Bu maddelere bakılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıklar sona erdi.
B) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak 

parçasını kaybetti.
C) İtalya Doğu Akdeniz ve Ege’de önemli bir güç 

hâline geldi.
D) Osmanlı Devleti’nin askerî açıdan güçsüz düş-

tüğü ortaya çıktı.

3. İtalyanlara karşı Trablusgarp’ta yoktan var edilen 
Osmanlı birlikleri üç kolda birden mücadele vermiş-
ti. Beklemedikleri kadar güçlü bir direnişle karşılaşan 
İtalyanlar Uşi Antlaşması’yla ele geçirdikleri Trablus 
ve Bingazi’de yaşayan halkın dinî yönden Osmanlı 
halifesine bağlı olmalarını kabul etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıkla-
nabilir?

A) Osmanlıların Kuzey Afrika’daki varlığını tama-
men sona erdirmek 

B) On İki Ada ve Rodos’u elde tutabilmek  
C) Bölgede olası bir isyanın önüne geçmek
D) Şeriat hükümlerinin yürütülmesinde görevli bir 

kadı atanmasını sağlamak

4. Aşağıdakilerden hangisi,

• Rodos ve çevresindeki On İki Ada’nın Trablus-
garp savaşı sırasında İtalya ,

• Bozcaada, Limni, Gökçeada, Taşoz, Sakız ve Si-
sam adaları Balkan Savaşı sırasında Yunanlılar,

tarafından işgal edilmesine bağlı olarak ortaya 
çıkmıştır? 

A) Azınlıkların Türk egemenliğinden çıkmaya baş-
lamaları 

B) Ege’deki Osmanlı egemenliğinin sarsılması 
C) Balkan Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ne karşı 

saldırmaları
D) Osmanlı-Almanya yakınlaşmasının başlaması

5. Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti’nin uluslararası 
alandaki yalnızlığının ve askerî konulardaki yetersizli-
ğinin açık bir şekilde görülmesine yol açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çı-
kardığı sonuçlardan biridir?

A) Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
B) Gayrimüslim azınlıkların din ve mezhep hürri-

yetlerinin sağlanması   
C) Balkan Savaşları’nın başlamasını hızlandır-

ması
D) Türklerin Balkanlarda azınlık durumuna düş-

mesi

6. Osmanlı toprağı olan, 
• 1830 yılında Cezayir ve 1881 yılında Tunus 

,Fransa,
• 1882 yılında Mısır ,İngiltere,
• 1911 yılında Trablusgarp ,İtalya tarafından işgal 

edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin so-
nuçlarından biridir?

A) Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki egemen-
liğinin sona ermesi

B) Binlerce Türkün Osmanlı ülkesine göç etmesi
C) Osmanlı Devleti ile Almanya arasında yakın-

laşmanın artması
D) İktidarın İttihat ve Terakki tarafından Bâbıâli 

Baskını’yla ele geçirilmesi
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

7. 1913 Atina Antlaşması’nda Yunanistan’a bırakılan 
topraklarda oturanların,
• Hayat, mal, şeref, din ve gelenekleri güvence al-

tına alınacağı, 
• Yunan yurttaşlarla aynı medeni ve siyasi haklara 

sahip olacakları belirtilmiştir.
Antlaşmanın bu hükümleri ile Osmanlı Devle-
ti’nin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya ça-
lıştığı söylenebilir?

A) Balkanların Rusya’nın etki alanı girmemesi
B) Anadolu’ya yönelen göç dalgasının azalması
C) Batı Trakya’da çok uluslu bir yapının oluşmaması
D) Yunanistan’daki Türklerin haklarının güvence 

altına alması

8. I. Balkan Savaşı büyük devletlerin Balkan devlet-
lerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması ve 1912 
yılında Karadağ’ın Osmanlıya karşı saldırıya geç-
mesiyle başladı. Savaşta başarısız olan Osmanlı 
Devleti; Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege 
Adaları gibi önemli yerleri kaybederken Midye-E-
nez hattının doğusuna çekildi.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupalılar tarafından desteklenen azınlık is-
yanları başarıya ulaşamamıştır.

B) Osmanlı Devleti’nin topraklarını koruyamaya-
cağı anlaşılmıştır.

C) Osmanlı Devleti önemli toprak kayıpları yaşa-
mıştır.

D) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki egemenliği 
sona ermiştir.

9. Alman İmparatoru II. Wilhelm’in, 1889 yılında 
Şam’a yaptığı gezi sırasında “Sultan ve dünyanın 
her tarafına yayılmış olan 300 milyon Müslüman 
bilsin ki, Alman İmparatoru kendilerinin dostudur” 
şeklindeki sözlerinden ;

I. Osmanlı yanlısı olduğu izlenimi yaratmak istediği, 
II. Kendi çıkarlarını koruyabilmek Müslümanları 

etkilemeye çalıştığı ,
III. Osmanlı topraklarını paylaşma tasarıları için-

de yer aldığı
yargılarından hangisine ulaşılamaz?

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

10. Osmanlı Devleti’nin topraklarını koruyamayacağının 
iyice belirgin hâle gelmesinden cesaret alan Kara-
dağ’ın saldırısıyla başlayan I. Balkan Savaşı’nda;
• Osmanlı ordusu hazırlıksız yakalanmış, 
• Askerler içindeki siyasi çekişmeler sorunlara yol 

açmış,
• Savaş sırasında cepheler arasında kopukluklar 

yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerin 
sonucu olduğu savunulabilir?

A) İngiltere’nin Rusya’yı Balkan politikası ve Bo-
ğazlar konusunda desteklemesi 

B) Ülke ekonomisinin Avrupa Devletleri’nin dene-
timine girmesi

C) Müslümanlarla gayrimüslimleri yakınlaştırmak 
çalışmalarının hızlanması

D) Savaşta hiçbir varlık gösteremeyerek bütün 
cephelerde yenilmesi

11. Balkan savaşları sonunda Osmanlı Devleti, Balkan 
topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde fet-
hedilen bu topraklara yerleştirilen Türklerin bir kıs-
mı, akın akın Anadolu’ya gelmeye başladılar.
Bu gelişmelerin,

I. Kaybedilen topraklarda kalan Türklerin azınlık 
durumuna düşmesi,

II. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki egemenliği-
nin sona ermesi,

III. Osmanlı Devleti’nin savaşa gereği gibi hazır-
lanamaması

durumlarından hangisinin oluşumuna zemin 
hazırladığı söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

TEST – 4

1. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı’nda Sırbistan, 
Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan’la yaptığı sa-
vaşlarda başarılı olamadı. Yapılan Londra Antlaş-
ması’yla Midye-Enez çizgisinin batısında kalan 
topraklar Balkan Devletleri’nin eline geçti.
Yukarıdaki bilgilerle;

I. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki egemenliği 
sona ermiştir.

II. İslamcılık akımı etkisini ve gücünü yitirmiştir.
III. Osmanlı Devleti askerî açıdan güçsüz düş-

müştür.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

2. I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti yöne-
ticileri İngiltere ve Fransa başta olmak üzere İtilaf 
Devletleri ile yakınlaşma ve ittifak arayışında bu-
lunmuşlardır. Ancak Osmanlı Devleti’nin teklifi İtilaf 
Devletleri tarafından kabul edilmemiştir.
Osmanlı Devleti’nin ittifak teklifinin olumsuz 
sonuçlanmasında; 

I. İtilaf Devletleri’nin çıkarlarıyla Osmanlı Devle-
ti’nin çıkarlarının aynı olmaması,

II. Sömürge ve ham madde arayışı için Osmanlı 
topraklarının ideal görünmesi,

III. İtilaf Devletleri’nin sömürgelerine giden yolların 
Osmanlı topraklarından geçmesi

durumlarından hangisinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

3. Balkan Savaşları’ndan sonra;

• Osmanlı ordusunun modernizasyonu için Alman 
askerî heyet ve malzemesinin Osmanlı Devle-
ti’ne gelmesi,

• Osmanlı ordusunda Alman komutan Liman Von 
Sanders’e fiilen komutanlık verilmesi,

aşağıdaki yargılardan hangisinin kanıtı değildir?

A) Alman nüfuzuna karşı bir dizi tedbirler alınma-
ya başlanmıştır.

B) Osmanlı Devleti ile Almanya’nın yakın ilişki içi-
ne girdikleri belirgin hale gelmiştir.

C) Osmanlı ordusunun savaş kabiliyeti artırılma-
ya çalışılmıştır.

D) Osmanlı topraklarının savunulması için önlem-
ler alınmıştır.

4. İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri ,Sultan Abdülha-
mit döneminde başlayan Osmanlı-Alman yakınlaş-
masının aksine, İngiltere, Fransa ve Rusya’yla ittifak 
kurmak istenmişse de bu üçlü grup ittifak çağrısı-
nı  geri çevirdiği gibi Osmanlı Devleti’nin çıkarlarının 
aleyhine bir politika izleyeceklerini belli etmişlerdir.
İtilaf Devletleri’nin böyle bir politika izlemelerin-
de aşağıdakilerden hangisinin etkisi  yoktur?

A) Gelişen sanayilerine ham madde ve pazar ara-
yışları 

B) Osmanlı Devleti’ni paylaşmayı planlamaları
C) Osmanlı Devleti üzerindeki politik hedeflerini 

gerçekleştirme istekleri
D) Osmanlı ordusunun İtilâf Devletleri’nin Rus-

ya’ya yardım ulaştırmasını engellemesi.

5. I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’ni 
yönetenlerin mutlaka siyasi bir ittifak yapılması 
gerektiği konusunda karar almasında aşağıda-
kilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin çıkar-
larının aleyhine bir politika izleyeceğinin anla-
şılması 

B) Devletler arası rekabetten ve Osmanlıya yöne-
lecek bir tehditten endişe etmeleri

C) Bir savaşın yüksek olasılıkla çıkma durumuna 
karşı önlem almak istemeleri

D) Almanya’nın İngiltere ile kıyasıya bir çekişme-
ye girmesi
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

6. I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın sömür-
gecilik alanında İngiltere ile kıyasıya bir çekiş-
meye girmesinde;

I. Gelişen sanayisine hem ham madde hem de 
pazar arayışı içinde olması,

II. XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Almanya 
siyasi birliğini tamamlaması,

III. Avrupa merkezli güç dengesinin derinden sar-
sılması

gelişmelerinden hangisinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

7. Selanik, Batı kültürünün yakından takip edildiği ve 
günlük yaşamda bu kültüre yer verilen bir Osmanlı 
kentiydi. Avrupa’da yazılan ve yayımlanan pek çok 
gazete, dergi ve kitap bu kentte kolayca elde edilip 
okunabiliyordu. 
Bu durumun;

I. Atatürk’te çağdaş düşünce yapısının oluşması,
II. Selanik’te çok uluslu bir yapının oluşması,
III. Farklı inanç ve ırklardan insanların barış ve dü-

zen içerisinde yaşaması
gelişmelerinden hangisine yol açtığı söylene-
bilir?

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

8. Atatürk’ün yetiştiği Osmanlı Devleti’nin son döne-
minde;
• Geleneksel öğretime devam eden dinî derslerin 

ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler,
• Batı örneklerine göre kurulmuş okullar, askerî 

okullar ve çeşitli meslek okullar,
• Ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azın-

lık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan 
yabancı okullar vardı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt ola-
rak gösterilebilir?

A) Osmanlı eğitim sisteminin Batı kültürünün etki-
sinde olduğunun

B) Ülkede eğitim sisteminde birlik olmadığının
C) Geleneksel eğitim anlayışının etkinliğini sür-

dürdüğünün
D) Panslavizm akımının Osmanlı topraklarında 

yaygınlaşmaya başladığının

9. Atatürk’ün doğduğu Selanik’te yaşayanların ço-
ğunluğunu Türkler oluşturmakla birlikte şehirde; 
Türklerin yanı sıra Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve 
Ermeniler gibi milletler yaşamaktaydı. Bu durum 
şehirde çok zengin bir kültürel yapının oluşması-
nı sağlamıştı.
Bu durumun Atatürk’ün hangi kişisel özelliği-
nin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir?

A) İdealistliği B) Milliyetçiliği
C) Müsamahalı oluşu D) İleri görüşlülüğü

10. Mustafa Kemal Trablusgarp’a gönüllü gittiğinde 
önce Arap önderleriyle toplantılar yaptı. Onları mü-
cadeleye ikna etti. Düzensiz kalabalıkları örgütledi. 
İtalyanlarla iş birliği yapan şeyhleri de ikna ederek 
ortak düşmana karşı savaş bilinci oluşturdu. Bu 
çalışmaları sonucunda gönüllü Arap birliklerinin 
teşkilatlanmasını tamamladı. Bir taraftan savaşı 
yönetirken diğer taraftan asker ve subayların eği-
timi ile ilgilendi. Verdiği emirleri en ince ayrıntısına 
kadar takip etti. Astlarının yemekleri, kaşıkların te-
mizliği ve peçetelere kadar her ayrıntıyı takip etti
Bu durum Atatürk’ün hangi kişisel özelliğinin 
kanıtıdır?

A) Önder Oluşu B) Mantıklılığı
C) Eğitimciliği D) İdealist Oluşu
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

TEST – 5

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Mustafa Kemal’in 
başarılı bir lider olduğunun göstergesi değil-
dir?

A) Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı İtalyanlara 
karşı örgütlemesi

B) Balkan Savaşlarında Kırklareli ve Dimetoka’yı 
Bulgaristan’dan geri alması

C) Çanakkale Savaşı’nda Türk ordusunun savaşı 
kazanmasında büyük rol oynaması

D) Kafkas Cephesi’ne atandıktan sonra Muş ve 
Bitlis’i Ruslardan geri alması

2. Mustafa Kemal’in;

• Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi,
• Küçük yaşta geleceği ile ilgili kararlar alması,
• Aldığı kararların arkasında durması 
Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle il-
gilidir? 

A) İleri Görüşlülüğü
B) Eğitimciliği
C) Yöneticiliği
D) Çok Cepheliliği

3. Balkan Savaşları sonunda Arnavutluk’un Osman-
lı Devleti’nden ayrılmasıyla Balkanlarda Osmanlı 
egemenliğinde hiçbir ulus kalmamıştı.
Bu gelişme üzerine aşağıdaki hangi fikir akımı 
geçerliliğini tamamen kaybetmiştir?

A) Osmanlıcılık
B) Batıcılık
C) Türkçülük
D) Ümmetçilik

4. Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni 
bir gün “Aranızda kimler kendine güvenirse kalk-
sın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Aya-
ğa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, 
kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat iç-
lerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağırına 
gitti. Birden kalktı “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve 
yaptı. O günden sonra sınıfının müzakerecisi oldu.
Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki hangi kişisel 
özelliğinin kanıtıdır?

A) Gurura yer vermemesinin
B) Çok yönlülüğünün
C) Mantıklı oluşunun
D) Kendine güveninin

5. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde devlet tarafından 
desteklenen ve parasız olan askerî okullar çağdaş 
anlayışa dayalı, pozitif bilimleri ölçü alan eğitim ve 
öğretim faaliyetleri yürütmekteydi. 
Bu okullarda eğitim görmesi Mustafa Kemal’e 
aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini ka-
zandırdığı söylenemez? 

A) Çağdaş
B) Akılcı 
C) İyi kalpli olma
D) Sistemli çalışma

6. Atatürk’ün “Türk Milleti’nin en medeni ve refah se-
viyesi yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmesi 
için çaba göstermesi” onun aşağıdaki hangi kişi-
sel özelliği ile ilgilidir?

A) İdealistliği
B) Çok cepheliliği
C) İleri görüşlülüğü
D) Hakikati arama gücü
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1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

7. Atatürk bir taraftan Türk inkılabının hazırlayıcısı, di-
ğer taraftan da uygulayıcısı olmuştur. 
Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki hangi özelliğiy-
le ilgilidir?

A) Çok yönlü bir lider olması
B) Gurura ve ümitsizliğe yer vermemesi
C) İnsan ve millet sevgisi
D) Doğruyu söylemekten çekinmemesi

8. Atatürk bir karar almadan önce düşünür ve şartla-
rın olgunlaşmasını beklerdi. İşlerini iyi takip eder 
ve en iyi şekilde yapmaya gayret gösterirdi. İşlerini 
yaparken ani kararlar almaz ve işlerini sabırla yö-
netmesini bilirdi. Bir işe karar verdiğinde asla vaz-
geçmezdi.
Bu durum Atatürk’ün hangi kişisel aşağıdaki 
özelliğiyle ilgilidir?

A) Açık sözlülüğü
B) İleri görüşlülüğü
C) Gerçeği arama gücü
D) Sabırlı ve disiplinli oluşu

9. “Mustafa Kemal her yapacağı işi; günlerce bazen 
aylarca, inceden inceye düşünerek fikren hazır-
lardı. Bir defa karar verdi mi onu hiçbir güçlük yo-
lundan çeviremezdi. Yaptığı her işte onun azmi ve 
karakteri açıkça okunurdu. Bugün, Türkiye’de elle 
tutulacak ne varsa, onun kudret ve kabiliyetinin, yıl-
mak bilmeyen çalışmasının, gece gündüz ara ver-
meden didinmesinin meyvesidir.” diyen bir kişi 
Atatürk’ün aşağıdaki hangi kişisel özelliğini 
ifade etmiştir?

A) İleri görüşlülüğü
B) Çalışkanlığı
C) Açık sözlülüğü
D) Alçak gönüllüğü

10. Mustafa Kemal’in 1896-1898 yılları arasında eğitim 
gördüğü Makedonya’nın en önemli şehirlerinden 
biri olan Manastır’da çok sayıda yabancı ülkenin 
konsolosluğu bulunmaktaydı. Bu durum kültürel 
bir zenginliğin oluşumuna katkı sağlamasının yanı 
sıra ayrılıkçı akımların da ortaya çıkmasında ve 
Balkanlarda yayılmasında önemli rol oynamıştı.
Balkanlarda gerçekleşen isyanlar, Mustafa Ke-
mal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisini ka-
zanmasında önemli bir etken olmuştur?

A) Milliyetçilik fikrini benimsemesi
B) Kültürel faaliyetlere ilgi duyması 
C) Tarih bilincinin gelişmesi
D) Bilim ve sanatla yakınan ilgilenmesi

11. Mustafa Kemal’in,

• Çanakkale Savaşlarında düşmanın nereden çı-
karma yapacağını ve II. Dünya Savaşı’nın çıka-
cağını tahmin etmesi, 

• “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde bırakıla-
maz.” diyerek ileride Hatay’ın ana vatana katıla-
cağını belirtmesi

onun aşağıdaki hangi özelliğini en iyi şekilde 
ortaya koymaktadır?

A) Yöneticiliği
B) İleri görüşlülüğü
C) Hakikati arama gücü
D) Ümitsizliğe yer vermemesiÖRNEKTİR
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

TEST – 1

1. I. Dünya Savaşı öncesinde büyük devletlerin ta-
mamı XIX. yüzyılın sonlarından itibaren, yakında 
bir savaşın çıkacağını ve bu savaşın bütün dünya-
yı korkunç bir şekilde etkileyip kendi içine alacağı-
nı öngörmüşlerdir. Bu nedenle de ulusal çıkarlarını 
genişletmek, korumak ve sürekliliği sağlamak için 
askerî önlemler alma çabalarını artırmışlardır. 
Bu durumun;

I. Devletlerin çok büyük bir silahlanma yarışına 
girmesi,

II. Bilim ve teknolojinin silah sanayisini geliştir-
mekte kullanılması,

III. Avrupalı güçler arasındaki anlaşmazlıkların 
artması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu sa-
vunulabilir?

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

2. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte Avrupalı devlet-
lerin dünyaya yayılması ve sömürgecilik faaliyetleri 
19. yüzyılda iyice hız kazanmıştır.
Bu durumun oluşumunda;

I. Avrupalı devletleri’nin ham madde ve pazar ih-
tiyaçlarının artması,

II. Sanayileşen ülkeler üretim için ucuz ve bol 
ham maddeye gereksinim duymaları,

III. Üretilen mallar için geniş pazar ihtiyacının or-
taya çıkması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?

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

3. Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar ihtiyaç-
larının artmasıyla sanayileşen ülkeler üretim için 
ucuz ve bol ham maddeye, ürettikleri mallar içinse 
geniş pazarlara gereksinim duymuşlardır.
Bu durumun; 

I. Sömürgecilik hareketlerinin yaygınlaşması,
II. Avrupalı güçler arasında, ham madde ve pazar 

rekabetinin artması,
III. Prusya’nın  Alman birliğini sağlayarak yeni bir 

güç olarak ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına 
neden olduğu savunulabilir?

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

4. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa’daki dev-
letler büyük bir silahlanma yarışı içine girmişlerdi. 
Silahlanmaya paralel olarak orduların asker sayıla-
rı oldukça arttı. Zorunlu askerlik yaygınlaştırıldı ve 
askerlik süreleri uzadı.
Bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde 
bunların aşağıdakilerden hangisine zemin ha-
zırladığı söylenebilir?

A) Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına ve ya-
yılmasına

B) ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılmasına
C) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik öneminin artma-

sına
D) Milliyetçilik akımları ve bağımsızlık mücadele-

lerinin hız kazanmasına

5. XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren egemenlik 
alanlarını genişletmek isteyen Almanya ve İtalya’nın 
XX. yüzyıl başlarında silahlanma yarışına hız verme-
si sonucu siyasi kutuplaşmalar ortaya çıkmıştı.
Bu durumun;

I. I. Dünya büyük savaşının çıkmasına zemin ha-
zırlamıştır.

II. ABD’nin İtilaf Devletleri yanında savaşa girme-
si etkili olmuştur.

III. Balkanlarda milliyetçi ayaklanmalara ortam ha-
zırlamıştır.  

yargılarından hangisine neden olduğu savunu-
labilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 
C) Yalnız III D) I, II ve III
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

6. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan ana se-
bep; sanayi devrimi sonrası Batı dünyasının ham 
madde ve pazar bulma amacı sonucu sömürgecilik 
hareketinin yaygınlaşmasıdır.
Bu bilgiye göre sömürgeci devletlerin çıkar ça-
tışmaları sonucu Avrupa’yı birbirine zıt iki kut-
ba ayırmalarında; 

I. Sanayileşen devletlerin ürettikleri mallar için 
pazar bulma arayışları,

II. Ekonomik rekabet ve üstünlük kurma müca-
delesi,

III. Fransız Devrimi sonucu ortaya çıkan milliyet-
çilik akımı 

gelişmelerinden hangisinin etkili olduğu söyle-
nemez? 

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

7. Sanayi Devrimini gerçekleştiren devletler ara-
sında sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması-
nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu 
söylenemez?

A) Devletler arasında iktisadi, siyasi ve askerî re-
kabetin artması

B) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarının 
çoğunluğunu kaybetmesi

C) Devletlerin İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gru-
ba  bölünmesi

D) Ülkelerin silahlanma yarışına hız vermesi

8. XX. yüzyıl başlarından itibaren;
• İtilaf ve İttifak bloklarının kurulması, devletlerin 

iki kutup hâlinde bölünmesine yol açmış,
• Devletler arası ilişkilerde iktisadi ve siyasi çıkar 

çatışmaları yaşanmaya başlamıştır. 
aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçla-
rından biridir?

A) Devletler arasındaki gerginliğin daha da artması
B) Ülkeler arasındaki rekabette milliyetçiliğin 

önemli unsur hâline gelmesi
C) Ham madde ve pazar arayışlarının mevcut 

dengeleri bozması
D) İngiltere’nin sömürgecilikte rakipsiz olması

9. 19. yüzyıl boyunca İngiltere’nin izlediği dış politika,
• Avrupa’da herhangi bir gücün egemen duruma 

gelmesine mani olmak,
• Denizlerde rakipsiz bir güç olarak egemenliğini 

sürdürmek, 
• Sömürgeleri arasındaki bağlantı noktalarının gü-

venliğini sağlamak
esasları üzerine oturtulmuştu.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında İngilte-
re’nin;

I. Siyasi ve askerî gücünü korumak,
II. Dünyanın sömürge alanlarının paylaşılmasını 

sağlamak,
III. Kendisine rakip güçlerin oluşmasını engelle-

mek
amaçlarından hangilerini sağlamaya çalıştığı 
söylenebilir?

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

10. Sanayileşmenin getirdiği ham madde ihtiyacı ve 
mamül mallara pazar bulma çabası hızla sanayi-
leşen devletleri, daha yoğun emperyalist politikalar 
izlemeye itmiştir.
Bu durum,

I. Sömürgeciliğin yayılması,
II. Siyasi kutuplaşmaların oluşması,
III. Büyük savaşların çıkması
sonuçlarından hangilerinin oluşmasına ortam 
hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) I, II ve IIIÖRNEKTİR
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URAT YAYIN

LARI



17

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

TEST – 2

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, Fransa  ve 
Rus İmparatorluğu Üçlü İtilaf; Alman İmparatorluğu, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya Krallı-
ğı Üçlü İttifak olmak üzere birbirine düşman iki devlet 
grubunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu grupların oluşmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Avrupalı güçler arasındaki anlaşmazlıkların 
artması

B) Avrupa’daki devletlerin büyük bir silahlanma 
yarışı içine girmeleri

C) Zorunlu askerliğin yaygınlaştırılarak ve askerlik 
sürelerinin uzaması

D) Avrupa’da barış yanlısı bir havanın hakim olması

2. Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya’dan oluşan İt-
tifak Devletleri grubuna karşı İngiltere, Fransa ve Rus-
ya’dan meydana gelen İtilaf Devletleri yer almış ve bu 
gruplar arasındaki gerilim gün geçtikçe şiddetlenmiştir.
Bu bilgiler dikkate alındığında;

I. Devletler arasındaki iktisadi, siyasi ve askerî 
çıkar çatışmaların şiddetlendiği,

II. Avrupalı büyük devletler arasında nüfuz müca-
delesi ve menfaat çatışmasının yaşandığı,

III. Avrupa ve Asya’da devletler arası dengelerin 
bozulduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında 28 
Temmuz 1914 tarihinde başlayan 1918 tarihinde 
sona eren savaşların tarihçiler tarafından dün-
ya savaşı olarak adlandırılmasında;

I. Savaşa büyük devletlerin dünyanın diğer böl-
gelerindeki sömürgelerinin de katılması,

II. Osmanlı, Avusturya-Macar imparatorluğu ve Çar-
lık Rusyasının tarihe karışmasına neden olması,

III. Uluslararası sorunları diplomatik yollarla çözmek 
için Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını sağlaması

gelişmelerinden hangisinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

4. Almanya’nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşması, İn-
giliz sömürgelerinin ciddi şekilde tehdit altına alın-
ması anlamına geliyordu.
Bunu önlemek isteyen İngiltere aşağıdaki han-
gi yönteme başvurmuştur?

A) Rusya ve Fransa ile Üçlü İtilaf grubunu oluş-
turmak

B) Orta Doğu’daki petrol bölgelerini denetimi al-
tına almak

C) Müttefikleriyle Osmanlı Devleti’ni paylaşma ta-
sarıları yapmak

D) Osmanlı topraklarında yaşayan Arapları ba-
ğımsızlık vaadiyle ayaklandırmak

5. Almanya’nın dış politikasını Avrupa dışına taşıması 
ve coğrafi konumu gereği Afrika ve Uzak Doğu ara-
sında önemli bir konumda olan Osmanlı Devleti ile 
yakınlaşması sonucu İngiltere 1907 yılında  Rusya 
ve Fransa ile üçlü itilaf grubunu oluşturmuştur.
Bu bilgiye bakarak İngiltere’nin bu tutumunda;

I. müttefikleriyle Osmanlı Devleti’ni paylaşma ta-
sarıları yapması,

II. Almanya’nın İngiliz sömürgelerini ciddi şekilde 
tehdit altına alması,

III. Osmanlı topraklarında yaşayan Arapların ba-
ğımsız olmalarını sağlamak istemesi

yaklaşımlarından hangilerinin etkili olduğu sa-
vunulabilir?

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

6. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde 
eski topraklarının önemli bir bölümünü kaybet-
mesine rağmen Avrupalı güçlerin rekabet alan-
larından birisi olmasında;

I. Topraklarının stratejik konumu,
II. Petrol başta olmak üzere yer altı zenginlikleri,
III. Almanya ile yakınlaşması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söy-
lenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

7. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
ile Rusya arasında nüfuz mücadelesi vardı. Os-
manlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarının büyük 
çoğunluğunu kaybetmesiyle bu bölge büyük ölçü-
de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun etki-
si altına girdi. Rusya ise bölgedeki bağımsız Slav 
devletler, özellikle de Sırbistan vasıtasıyla bölgede 
etkili olmaya çalışıyordu. Rusya, Avusturya-Maca-
ristan’ın elindeki bölgelerde bulunan Slav halkları 
bağımsızlık için teşvik etmiştir.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında I.Dünya 
savaşının çıkmasında;

I. Sömürgecilik,
II. Bağımsızlık,
III. Milliyetçilik
düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu 
söylenebilir?

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

8. Birinci Dünya Savaşı başladığında İtilaf Devletle-
ri Osmanlı Devleti’ne savaşın sonunda kapitülas-
yonları gözden geçirebileceklerini ve maddi yardım 
yapılacağını, toprak bütünlüğünü koruyacakları ta-
ahhüdünde bulunmuşlardır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir?

A) Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesini önlemek
B) Osmanlıların borçlarını kolayca ödemesini sağ-

lamak 
C) Almanların sömürgeleriyle olan bağlantısı kes-

mek
D) Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemek 

9. Osmanlı Devleti, Almanya’nın başını çektiği Avus-
turya Macaristan ve İtalya’dan oluşan İttifak Dev-
letleri grubuna karşı İngiltere, Fransa ve Rusya’dan 
meydana gelen İtilaf Devletleri olmak üzere ikiye 
ayrılan Avrupa’da birtakım ittifak girişimlerinde bu-
lunmuştur.
Osmanlı Devleti’nin bu girişimlerde bulunma 
amacı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabi-
lir?

A) Sömürgeciliğin yayılmasını önlemek 
B) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak
C) Coğrafi konumunun getirdiği avantajlardan ya-

rarlanmak
D) Savaş ve çatışmaların çıkmasını önlemek

10. Almanya ekonomik ve askerî gücünü yitirmiş, ya-
şama gücü kalmamış ve kurtarılması imkânsız bir 
halde bulunan ve toprakları Avrupa ve Afrika sınırı-
na dayanan Osmanlı Devleti’nin bir an önce kendi 
yanında I.Dünya Savaşı’na girmesini sağlamak için 
büyük gayret sarf etmiştir.
Almanya’nın bu tutumunda;

I. Osmanlı’nın jeopolitik konumundan yararlan-
mak,

II. Yeni cephelerin açılmasını sağlayarak kendi 
yükünü hafifletmek,

III. Osmanlı padişahının halifelik sıfatından yarar-
lanmak 

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

TEST – 3

1. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı arifesinde bir taraftan 
ordu ve donanmasını yeniden yapılandırırken diğer ta-
raftan da bloklaşan Avrupa’da yalnız kalmamak için bir 
takım diplomatik girişimlerde bulunmaya başlamıştı. 
Önce İtilaf Devletleri safına katılmak, Fransa ve İngilte-
re ile ittifak yapılmak istendiyse de bu iki devlet Osmanlı 
Devleti ile bir ittifaka girmeye yanaşmamıştır.
Bunun nedenleri arasında,

I. Çıkacak bir savaşta Osmanlı Devleti’nin yıkıl-
masına kesin gözüyle bakmaları, 

II. Osmanlı toprakları üzerinde emeller beslemeleri,
III. Osmanlıların savaşın başlaması ile beraber ta-

rafsızlığını ilan etmeleri
gelişmelerinden hangileri yer almaz?

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

2. Birinci Dünya Savaşı öncesinde,
• İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı Devle-

ti kapitülasyonların tek yanlı olarak kaldırıldığını 
ilan etmiş,

• İngilizlerden kaçarak Osmanlılara sığınan ve Os-
manlılar tarafından Almanya’dan satın alındığı açıkla-
nan Göben ve Breslav adlı Alman gemileri Osmanlı 
bayrağı altında Rus limanlarını bombalamıştı.

Bu durum;
I. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na 

girmesi,
II. Almanların savaşı kazanacağı inancının artması,
III. Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığının İtilaf Devlet-

leri tarafından desteklenmesi
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu 
söylenemez?

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

3. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’nın başlama-
sından sonra tarafsızlığı ilan etmesine rağmen 
Boğazları ulaşıma kapatarak ülke genelinde sefer-
berlik başlatmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) İngiltere’nin sömürgelerine göz diktiğinin
B) Kapitülasyonları kaldıracağının 
C) Savaş hazırlıklarına başladığının
D) İngiltere’nin sömürgeleri ile ilişkilerini kesece-

ğinin

4. Osmanlı Devleti’nin yönetiminde söz sahibi olan 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liderlerinden Enver 
Paşa’ya göre yıkılmak üzere olan imparatorluğun 
kurtulmak için son şansı, Almanya’nın yanında sa-
vaşa girmekti. Almanya’nın yanında savaşa girilir-
se kaybedilen toprakların geri kazanılacağından 
emindi.
Enver Paşa’nın Almanya’ya duyduğu bu yakın-
lık aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
B) Rusya’nın denizlere inmesinin engellenmek is-

temesi
C) Asker kaynağına ihtiyaç duyması.
D) Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak istemesi

5. Almanya, üzerindeki baskıyı hafifletmek ve savaşı 
geniş bir cepheye yayabilmek için I.Dünya Savaşı 
başladığında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Dev-
leti’ni kendi yanında savaşa sokmak üzere ciddi bir 
çaba içine girmiştir.
Almanya’nın bu tutumunda Osmanlı Devleti’nin 
aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olduğu 
savunulabilir?

A) Topraklarının jeopolitik konumu
B) Yaşama gücünün kalmaması
C) Askerî bakımdan tamamen ümit kırıcı durum-

da olması
D) Avrupa siyaset arenasında boy göstermesi

6. Almanya’nın, I. Dünya Savaşı’nda elinde tuttuğu 
Boğazlar sayesinde Akdeniz ve Karadeniz ara-
sını kontrol etmesi nedeniyle jeopolitik açıdan 
önemli konumda olan Osmanlı Devleti’nin ken-
di yanında savaşa katılmasını istemesinin amacı 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Osmanlı Devleti’nin askerî teknolojisinden ya-
rarlanmak

B) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yay-
mak

C) Osmanlılardan yeni askerî ve mali ayrıcalıklar 
elde etmek

D) Savaşı bütün dünyaya yayarak bir dünya sava-
şına dönüştürmek
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

7. Almanya, Osmanlı Devleti’nin bir an önce savaşa 
girmesini ve yeni cepheler açarak savaşın geniş 
alanlara yayılmasını planlamıştır.
Almanya’nın bununla aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşmak istediği savunulabilir?

A) ABD’nin İtilaf Devletleri yanında savaşa girme-
sini önlemek

B) Osmanlı Devleti ile kara yolu bağlantısı kurmak
C) Üzerindeki savaş yükünü hafifletmek
D) İtalya’nın İtilaf güçlerinin yanına geçmesini ön-

lemek

8. Osmanlı Devleti,
• Orta Doğu ve İran petrollerini Rusya’ya karşı ko-

rumak,
• Orta Asya ve Azerbaycan Türkleriyle birleşerek 

Rusya’ya saldırmak,
• Osmanlı’nın 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybet-

miş olduğu, Kars, Ardahan, Batum’u geri almak 
amacıyla Kafkas Cephesi’ni açmıştır.
Bu bilgilerden hareketle;

I. Toprak kazanmak amaçlanan taarruz cephesidir.
II. Kafkas cephesinde Ruslarla savaşılmıştır. 
III. Almanların kışkırtmaları üzerine açılmıştır.
yargılarından hangileri ulaşılamaz?

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

9. Osmanlı ordusunun Kafkas Cephesi’nde Ruslara 
karşı kış mevsiminde yaptığı Sarıkamış Harekâtında,
• Şiddetli soğuklara rağmen askerlere kışlık üni-

forma dahi verilememiş, 
• Yolların karla kaplı olması nedeniyle askerlere 

yiyecek ikmalleri yapılamamıştır.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında;

I. Osmanlı ordusunun başarısız olması,
II. Görev alan askerlerin önemli bir bölümünün 

kaybedilmesi,
III. Ermenilerin bir kısmının Ruslarla iş birliği yap-

ması
durumlarından hangisinin oluşmasına ortam 
hazırladığı söylenemez?

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

10. Rusların 1914 yılının aralık ayında Doğu Anadolu’ya 
saldırması sonucu başlayan, Enver Paşa’nın yönetti-
ği karşı taarruzda Sarıkamış’taki Allahuekber Dağla-
rında ilerlemeye çalışan binlerce Türk askerî açlık ve 
dondurucu soğuk yüzünden şehit düşmüştür.
Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir? 

A) Ermenilerin, Rus ordusu ile birlikte Osmanlılara 
karşı hareket ettiği

B) Osmanlı ordusunda savaş için gereken hazırlı-
ğın yapılmadığı

C) Alman yardımlarının Osmanlılara gelmesinde 
sorunların olduğu

D) Osmanlı topraklarının parçalanması planlarının 
uygulanmaya başladığı

11. Osmanlı Devleti 27 Mayıs 1915’te Sevk ve İskân 
(Tehcir) Kanunu’nu çıkardı. Bu kanunla Anado-
lu’nun çeşitli bölgelerindeki Ermenileri, bir Osmanlı 
toprağı olan ve savaş alanı dışında kalan Suriye ve 
Lübnan’a gönderme kararı almıştır.
Bu kararın alınmasında;

I. İsyan eden Ermenilerin huzur ve güven orta-
mını bozması,

II. Osmanlı Hükûmeti’nin Ermenilerin sebep oldu-
ğu kargaşaya son vermek istemesi,

III. Sarıkamış Harekâtı’nda Osmanlı ordusunun 
büyük bir yenilgiye uğraması

gelişmelerinden hangileri etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

12. Almanya Osmanlı halifesinin dinî gücünden ya-
rarlanarak, geniş bir coğrafyaya yayılan en büyük 
rakibi İngiltere’nin egemenliği altında yaşayan mil-
yonlarca Müslüman’ı etkilemeye çalışmıştır.
Almanya’nın bu yaklaşımında;

I. İngilizleri sömürgelerinde zor duruma düşürmek,
II. Osmanlı Devletindeki azınlık ayaklanmalarını 

önlemek,
III. Rusya’nın Panslavizm politikasına engel olmak 
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve  II
C) II ve III D) I, II ve III
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TEST – 4

1. Osmanlı Devleti Almanya ile ittifak yapmasına rağ-
men aralarında herhangi bir kara bağlantısı yoktu. 
Bu nedenle Almanya, stratejik konumları gereği ta-
rafsız iki Balkan ülkesi Bulgaristan ve Romanya’yı 
kendi tarafına çekmek için büyük uğraş vermiştir.
Almanya’nın bu uğraşla;

I. Almanya ve Avusturya-Macaristan ile Osmanlı 
Devleti arasındaki bağlantıyı kurabilmek,

II. İtilaf Devletleri’nin açtığı Çanakkale Cephe-
si’nin çökmesini önlemek,

III. Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma-
sını sağlamak

amaçlarından hangisine ulaşmak istediği söy-
lenebilir?

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

2. İngiltere Donanma Bakanı Winston Churchill , Ça-
nakkale Boğazı’na yapılacak bir saldırıyla İstanbul 
ve Çanakkale Boğazları ile Osmanlıların başkenti 
İstanbul’u ele geçirmeyi tasarlamıştır. 
Bu bilgilere göre İngiltere’nin;

I. Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak,
II. Rusya ile güvenli bir bağlantı sağlamak,
III. Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında kara 

bağlantısını koparmak 
amaçlarından ulaşmak hangilerine ulaşmak is-
tediği söylenebilir?

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

3. Denizde ve karada gerçekleşen Çanakka-
le Muharebeleriyle İstanbul’u alarak Osman-
lı Devleti’ni savaş dışı bırakmak isteyen İtilaf 
Devletleri’nin ulaşmak istedikleri amaçlar ara-
sında;

I. Ordularının savaştığı alanların sayısını azalt-
mak,

II. Rusya’ya, Boğazlar üzerinden yardım yapıla-
bilmek,

III. I.Dünya Savaşı’nı kısa zamanda sona erdirmek
yargılarından hangilerinin olduğu söylenebi-
lir?

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

4. Osmanlı Devleti’nin, Çanakkale Boğazı’nı ele ge-
çirmeye ve İstanbul’u işgal etmeye yönelik İngi-
liz-Fransız ortak harekâtına karşı yürüttüğü ve Türk 
askerî tarihinin en önemli savunma savaşlarından 
biri olan Çanakkale Savaşları’nı kazanması sonu-
cu,
• Bulgaristan İttifak Devletleri’nin yanında savaşa 

girmiş, 
• Rusya’nın silah ve mühimmat gereksinimi karşı-

lanamamış, 
• İtilaf Devletleri üstün silah ve asker gücüne rağ-

men boğazı geçememiş, İstanbul işgalden kur-
tulmuştur.

Bu durumun;

I. Birinci dünya savaşının iki yıl daha uzaması,
II. İtilaf Devletleri’nin savaşı kısa sürede kazanma 

planlarının suya düşmesi,
III. İtilaf ordularının Doğu cephesinde Almanya’ya 

karşı üstünlük sağlayamaması
gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasına ne-
den olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

5. Çanakkale Savaşlarından sonra Almaya ile Os-
manlı Devleti arasında yer alan Bulgaristan, İttifak 
Devletleri’nin yanında savaşa katılmıştır.
Bu durumun;

I. Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında bağ-
lantı kurulması,

II. Rusya’nın savaştan çekilmesine zemin hazır-
lanması,

III. İtalya Krallığı’nın İtilaf Devletleri’nin tarafına 
geçmesi.  

gelişmelerinden hangisinin oluşumuna neden 
olduğu savunulabilir?

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

6. Osmanlı devrinde tarihinin en huzurlu döne-
mini yaşayan Orta Doğu’nun ,Batı dünyasının 
başlattığı sömürgecilik hareketinin ve çıkar 
kavgalarının ilgi odağı olmasında aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

A) Müslümanların en yoğun yaşadığı yer olması
B) Zengin petrol yataklarına sahip olması
C) Süveyş Kanalı’nı kontrol etmesi
D) İngiltere’nin sömürge yolları üzerinde olması

7. Osmanlı Devleti, Mısır’da yeniden egemenlik kur-
mak ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek amacıyla 
İngilizlerin elinde bulunan Süveyş Kanalı’na bir sal-
dırı düzenledi. Ancak ikmal hatları yeterli olmadığı 
için askerlerimiz tüm erzağını yanlarında taşıyor-
du. Bu durum çölün zor şartlarında askerlerimizin 
yorgun düşmesine neden oldu. Yaşanan açlık ve 
susuzluk, durumu daha da ağırlaştırdı. Bunun so-
nucu İngiliz birlikleri karşısında Osmanlı ordusu 
başarılı olamadı.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Osman-
lı Devleti için;

I. Savaş için gerekli önlemleri almadığı,
II. Saldırı için gerekli hazırlıklarını yapmadığı,
III. Savaşta hiçbir varlık gösteremediği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8. Irak ve Filistin cephelerinde umduğunu bulamayan 
İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki top-
raklarında yaşayan Arap unsurlara, bulundukları 
bölgede kendilerine bağımsızlık tanınacağına dair 
söz vermiştir.
İngiltere’nin bu politika ve propagandalar ile;

I. Arapların Osmanlı Devleti ile olan bağını za-
yıflatmak,

II. Cihat ilanının Araplar arasında kabul ve onay 
görmesini önlemek,

III. Osmanlı topraklarında yaşayan Arapları ayak-
landırmak

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 
C) I ve II D) I, II ve III
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TEST – 5

1. Almanlar Osmanlı padişahının halife unvanıyla yapa-
cağı “kutsal cihat” çağrısı sonucunda İngiliz ve Fran-
sız sömürgelerindeki milyonlarca Müslüman’ın bu 
çağrıya uyup ayaklanacağını hesaplıyorlardı. Ancak 
Almanların beklediği ve bizde de bazılarının umduğu 
gibi cihat çağrısı pek fazla işe yaramamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt ola-
rak gösterilebilir?

A) İngilizlerin bağımsız devlet kurma vaadinden 
etkilenen Arapların Osmanlı Devleti’ne isyan 
etmesi

B) Kafkas Cephesi’nde Ermeni grupların Ruslar-
la iş birliği yaparak ordumuzu arkadan vurması

C) Osmanlı ordusunun İngilizlerin karşı taarruza 
geçmeleri üzerine Sina Yarımadası’nı ve Filis-
tin’i bırakarak Suriye’ye kadar çekilmesi

D) Az sayıdaki Türk askerinin, kutsal toprakları sa-
vunmaya devam etmesi

2. Çanakkale’de, Irak Cephesinde, Sina-Filistin Cep-
hesi’nde başlangıçta başarılı savunma savaşları 
vererek zaferler kazanan Türk ordularının cephe 
sayısı arttıkça personel, silah, araç-gereç ihtiyacı 
da karşılanamadığından zorunlu olarak taktik geri 
çekilme planları uygulamaya konulmuş; ancak sa-
vaşın sonlarına doğru kesin yenilgiden kaçmak 
mümkün olamamıştır.
Bu bilgiler dikkate alındığında,

I. Cephedeki askerin iaşe ve ikmalinde büyük sı-
kıntılar yaşanmıştır.

II. Osmanlılar savaşı sürdürecek teknik güç ve 
ekonomik kaynaktan yoksundur.

III. Ordunun topyekûn savaş için gerekli donanımı 
yetersizdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. I. Dünya Savaşı sırasında halifenin yaptığı “kutsal 
cihat” çağrısına rağmen imzaladığı Mc Mahon Ant-
laşması’yla bağımsız Arap devleti sözü alan Mekke 
Şerifi Hüseyin liderliğindeki Araplar Osmanlı Dev-
leti’ne karşı, başta İngilizler olmak üzere İtilaf güç-
leriyle iş birliği yapmışlardır. 
Bu bilgiler;

I. Dinî duyguların ikinci planda kaldığı,
II. Araplar arasında İslamcılık anlayışının etkisini 

kaybettiği,
III. Halifenin Araplar üzerindeki etkisini yitirdiği
yargılarından hangilerinin göstergesidir?

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

4. Osmanlı Devleti’nin ;
• Mısır’ı geri almak, 
• İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürge yollarını 

ele geçirmek,
amacıyla Almanya’nın da isteğiyle biri Ocak 
1915’te diğeri Temmuz 1916’da olmak üzere 
Süveyş Kanalı’na iki harekât düzenlemesinde 
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

A) Arap isyanlarını ortadan kaldırmak
B) İngilizleri sömürge desteğinden mahrum etmek 
C) Avrupa siyasetinde ciddi bir güç olmak
D) Orta Doğu petrollerini ele geçirmek

5. I. Dünya Savaşı sırasında,
I. Almanlar Avrupa cephesinde klor gazı kullana-

rak tarihteki ilk kimyasal harbi başlatmış
II. Topçulukta önemli gelişmeler olmuş, topların 

etkili menzili artmış
III. Zırhlı muharebe araçları savaş alanlarında et-

kili olmaya başlamıştır.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıda-
kilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A) Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi ve ya-
ralanmasına 

B) Devletler arası barış çabalarının artmasına
C) İmparatorlukların dünya politikalarındaki etkisi-

nin azalmasına
D) Manda ve himaye anlayışının kabul görmesine
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

6. Dünya tarihinde derin izler bırakan I.Dünya Sava-
şı’ndan sonra dünya devletleri, ülkeler arasındaki 
sorunları barışçı yollardan çözmek için yoğun bir 
çaba içine girmişlerdir.
Bunda aşağıdakilerden hangisinin etkili oldu-
ğu söylenebilir

A) Milyonlarca asker ve sivil kaybının yaşanması
B) Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın 

yıkılmasına neden olması
C) ABD’nin yeni bir güç olarak ortaya çıkması
D) Zırhlı muharebe araçlarının savaş alanlarında 

etkili olmaya başlaması

7. İngilizler, Basra Körfezi’nden Irak kıyılarına çıkartma 
yapmaktaydı. Bu çıkartma ile İngilizler kuzeye doğ-
ru çıkarak Rusya ile birleşmek, Türkler ve Almanların 
Irak üzerinden Hindistan’a olası saldırısını önlemeyi 
ve Irak petrol yataklarını ele geçirmeyi amaçlıyordu.
Bu bilgilere göre İngiltere’nin bu cepheyi açarak,

I. Uzak Doğudaki sömürgelerini güvenlik altın-
da tutmak,

II. İhtiyacı olan enerji kaynaklarına egemen ol-
mak,

III. Osmanlıların Müslüman Araplar üzerindeki et-
kisini kırmak

hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek is-
tediği savunulabilir?

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

8. Türk ordusu Hicaz ve Yemen Cephesi’nde kutsal 
yerleri (Mekke ve Medine) korumak için, İngilizlerle 
ve onlarla iş birliği yapan Mekke Emiri Şerif Hüse-
yin ile savaşmak zorunda kalmıştır.
Bu durum;

I. Halifeliğin Araplar üzerinde etkili olmadığı,
II. Osmanlı Devleti’nin büyük kayıplara uğradığı,
III. Ümmetçilik anlayışının etki gücünün bulunmadığı
bilgilerinden hangisinin kanıtı olarak gösterile-
mez?

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

9. 7 Ağustos 1918’de 7. Ordu Komutanı olarak Suriye 
Cephesi’ne atanan Mustafa Kemal kademeli ola-
rak geri çekilerek, oluşturduğu savunma hattıyla 
Arap çetelerini ve İtilaf birliklerini Suriye’nin kuzey 
sınırında durdurmayı başarmıştır.
Bu bilgilerden hareketle yapılan hamlenin;

I. İngiltere’nin Süveyş Kanalı’nı tamamen kontrol 
altına alması önlenmesi,

II. Anadolu’ya yönelecek saldırıları engellenmesi,
III. Düşman kuvvetlerinin Osmanlı ordusuna zarar 

vermesini önlenmesi
gelişmelerinden hangilerine  neden olduğu sa-
vunulabilir?

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

10. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru,
• Çeşitli cephelerde savaşan, grubunun yükünü 

omuzlayan ve ülkesindeki ayaklanmalarla da uğ-
raşmak zorunda kalan Almanya oldukça yorgun 
düşmüş,

• ABD büyük askerî gücü ile İtilaf Devletleri’nin ya-
nında savaşa girmiş,

• Dünya devletleri’nin çoğunluğu İtilaf Devletleri’ni 
desteklemişti.

Bu durumun,

I. Birinci Dünya Savaşı’nın İttifak Grubu’nun ye-
nilgisiyle sonuçlanması,

II. Rusya’nın Bolşevik İhtilali nedeniyle savaştan 
çekilmesi,

III. Anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülebileceği 
anlayışının ortaya çıkması

gelişmelerinden hangisinin oluşmasında etkili 
olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 
C) I ve II D) I, II ve III
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TEST – 6

1. I. Dünya Savaşı sonunda,

• Osmanlı Devleti  ve Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu gibi çok uluslu imparatorlukların yıkıl-
ması,

• Polonya, Yugoslavya, Letonya ve Çekoslovakya 
gibi yeni devletlerin kurulması

aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Geleneksel sömürgecilik anlayışının değişikli-
ğe uğradığının

B) Avrupa’nın siyasi haritasında değişiklikler ol-
duğunun

C) Savaşın Avrupa ile sınırlı kalmayarak geniş bir 
alana yayıldığının

D) Savaşı kazanan devletlerin savaştan istedikle-
rini elde edemediklerinin

2. I. Dünya Savaşı sırasında denizaltı, uçak, tank ile 
zehirli gazlar gibi kitle imha silahları ilk kez bu sa-
vaşta kullanılırken her iki taraftan 35 milyondan 
fazla asker ve sivil insan hayatını kaybetmiştir.
Bu durumun;

I. Sivil savunma örgütlerinin ortaya çıkması,
II. Dünya barışını koruma çabalarının artması,
III. Sorunların barışçıl yollarla çözümlenmesi için 

Milletler Cemiyeti’nin  kurulması
gelişmelerinden hangilerinin oluşumuna ne-
den olduğu savunulabilir?

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

3. ABD Başkanı Wilson yayınladığı ilkelerde I. Dünya 
Savaşından sonra yenen devletlerin “yeni topraklar 
kazanamayacakları, savaş tazminatı alamayacağı-
nı” açıklamıştır.
Wilson’ın bununla;

I. Yenilen devletlerin toprak bütünlüğünü korumak,
II. Rusya’da ortaya çıkan komünizmin yayılması-

nı önlemek,
III. Yeni devletlerin kurulmasını engellemek
hedeflerinden hangisini amaçladığı savunula-
bilir?

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

4. İngiltere, 
• 1881 yılında Mısır’ı işgal etmiş
• I.Dünya Savaşı sırasında Basra’ya asker çıkarmış
• Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Mu-

sul’u işgal etmiştir.
Bu bilgilere göre İngiltere’nin,

I. Hindistan’ın deniz ve kara yolu güvenliğini sağ-
lamak,

II. Osmanlı Devleti’nin Halifelik makamı aracılı-
ğıyla Müslüman Arapları etkilemesini önlemek,

III. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Alman-
ya’nın yanında girmesini engellemek

politikalarından hangilerini amaçladığı söyle-
nebilir?

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

5. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson 8 Ocak 
1918’de dünya kamuoyuna duyurduğu 14 madde-
lik bir bildiride yer alan“Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yaşayan uluslar kendi kaderini tayin etme hakkına 
sahip olacaktır ”maddesi Osmanlı Devleti’nin;

I. Sınır bütünlüğünün korunması, 
II. Topraklarının parçalanması,
III. Gayrimüslim ayaklanmaların sona ermesi
politikalarından hangisinin uygulamasını ko-
laylaştırdığı savunulabilir?

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

6. Wilson ilkelerinde “Osmanlı toprakları üzerinde Türk 
nüfusunun fazla olduğu bölgelerde Türk egemenliği 
devam edecek” hükmünün yer almasına rağmen İti-
laf Devletleri bu ilkeye uygun davranmamışlardır.
İtilafa Devletleri’nin;

I. Musul, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmeleri,
II. İzmir ve çevresini Yunanistan’a bırakmaları,
III. Osmanlılardan Kars ve Ardahan’ı boşaltması-

nı istemeleri
gelişmelerinden hangileri bu duruma örnek 
olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 
C) I ve II D) I,II ve III
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7. İtilaf Devletleri Wilson İlkelerinde yer alan” Her 
ulus geleceğini tayin etme hakkına sahip olacak-
tır.” maddesinden yararlanarak Doğu’da bir Erme-
nistan Devleti kurmayı amaçlamışlardır
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki 
maddelerinden hangisinin ileride kurulması 
amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlama-
ya yönelik olduğu savunulabilir?

A) Bütün haberleşme istasyonları İtilaf Devletle-
ri’nce denetim altına alınacak.

B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden her-
hangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri iş-
gal edebilecekler

C) Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Dev-
letleri bu bölgeleri de işgal edebilecekler

D) Brest-Litowsk barışından sonra İran ve Kafkas-
ya’ya giren Osmanlı birlikleri derhâl geriye çe-
kilip dağıtılacak

8. “Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin korunması 
için gerekli olan birlikler dışında, Osmanlı ordula-
rı terhis edilecek, bütün savaş gemilerine, ordunun 
taşıt, araç, gereç, silah ve cephanesine el konula-
caktır”.
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaş-
ması’nın yukarıdaki maddesi ile aşağıdakiler-
den hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koru-
mak

B) Sovyet Rusya’da ortaya çıkan komünizmin Os-
manlı topraklarında yayılmasını önlemek

C) Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirerek 
işgalleri kolaylaştırmak

D) Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin 
hazırlamak 

9. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ya-
yımlanan Wilson İlkeleri’nin aşağıdaki mad-
delerinden hangisinin “gizli antlaşmaların 
yapılmasını ve gizli ittifakların kurulmasını ”önle-
mek amacını taşıdığı savunulabilir?

A) Devletler arasında açık diplomasi uygulanacak
B) Galip devletler topraklarını genişletmeyecek
C) Milletler, kendi geleceklerine kendileri karar ve-

recek
D) Dünyada barışı sağlayacak bir teşkilat kurulacak.

10. İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı’nın 7. maddesini dayanak göstererek başladık-
ları işgallerin geçici olacağını düşünen Padişah ve 
Damat Ferit Paşa, halktan işgaller karşısında sakin 
kalmalarını, aşırı tepki vermemelerini istemişlerdir.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Osmanlı 
yöneticilerinin;

I. Teslimiyetçi bir politika takip ettikleri,
II. Türk topraklarının yabancılar tarafından işgali-

ne sessiz kaldıkları,
III. İşgalci devletlere ve işgallere karşı halkla birlik-

te hareket ettikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İngilizler 
mütareke hükümlerine ve uluslararası savaş kural-
larına aykırı olarak Osmanlı topraklarında öncelikle 
Musul’u işgal etmişlerdi.
İlk işgal edilen yerin Musul olmasında aşağıda-
kilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Musul ve çevresinde bol miktarda petrol varlı-
ğının bulunması

B) Halkın çoğunluğunun Osmanlı yönetiminden 
ayrılmak isteyen Araplardan oluşması

C) Türkler ile diğer Müslüman halktan gelebilecek 
tepkilerin önlenmek istenmesi

D) Müslümanlar üzerinde Osmanlı Devleti’nin ci-
hat yoluyla nüfuzunu arttırma çabalarına en-
gel olmak

12. Wilson İlkeleri’ne göre,
• Birinci Dünya Savaşı sonucunda savaşı kaza-

nan ülkeler, savaşı kaybeden ülkelerden toprak 
almayacak

• Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin çoğunlukta 
olduğu bölgeler Türklere bırakılacaktı. 

İtilaf Devletleri’nin aşağıdaki uygulamaların-
dan hangisi bu ilkelere uyulmadığına kanıt ola-
rak gösterilebilir?

A) Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
B) Kapitülasyonların uygulanmaya başlaması
C) Amiral Bristol Raporu’nun yayınlanması
D) Tüm haberleşme araçlarına el konulması
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

TEST – 7

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan,

I. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir 
durum olursa herhangi bir stratejik noktayı iş-
gal edebilecektir.

II. Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin korunma-
sı için gerekli olan birlikler dışında, Osmanlı or-
duları terhis edilecektir.

III. Toros tünelleri ve bütün demir yollarının dene-
timi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.

maddelerinden hangilerinin Osmanlı toprakla-
rının askerî ve hukuki olarak işgalini kolaylaş-
tırdığı söylenebilir?

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

2. Yunan heyeti Paris Konferansı’nda “İzmir’de Rum 
nüfusunun çoğunluk olduğuna dair” sahte belge-
ler sunmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yöne-
lik olduğu savunulabilir?

A) İzmir’in işgalini yasal nedenlere dayandırmak
B) İtalya ile müttefiklerinin arasının açılmasını 

sağlamak
C) Türk halkından gelebilecek tepkileri önlemek
D) Savaştan çekilen Rusya’nın hissesine düşen 

topraklardan pay almak 

3. Paris Barış Konferansı’nda Boğazlar ve Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nin yeniden paylaşılması gündeme 
gelmiştir.
Bunda;

I. Yunanistan’ın Osmanlı topraklarının paylaşımı-
na dahil edilmesi ,

II. Rusya’nın Bolşevik İhtilali ile savaştan çekil-
mesi,

III. Savaşı kazanan devletler arasındaki çıkar ça-
tışmalarının artması

yargılarından hangisinin etkili olduğu savunu-
labilir?

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

4. İngiltere Başbakanı Lloyd George, I. Dünya Savaşı 
sırasında gizli antlaşmalarda İtalyanlara bırakılan 
İzmir ve çevresinin Wilson İlkelerini dayanak göste-
rerek Yunanistan’a bırakılmasını sağlamıştır.
İngiltere’nin bu tutumu;

I. Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yu-
nanistan’ın, İngiltere’nin çıkarlarına daha uy-
gun olması,

II. İtalya’nın Rusya savaştan çekildiği için Osman-
lı Devleti topraklarının yeniden paylaşılmasın-
da sorun çıkarması,

III. İtalya’nın Trablusgarp Savaşı sırasında işgal etti-
ği Rodos ve 12 Adayı boşaltmak istememesi

yargılarından hangisi ile açıklanabilir?

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

5. Yunanistan İzmir’in işgalinden sonra bölgeye Yuna-
nistan’dan gemilerle Rum göçmenler taşınmaya baş-
lamışlardır.
Yunanlıların İzmir’e Rum göçmen taşımakla ulaş-
mak istedikleri amaç aşağıdaki hangisidir?

A) Ege’de başlayan direnişi önlemek
B) Gayrimüslim azınlığın güvenliğini sağlamak
C) Nüfus mübadelesine engel olmak
D) Nüfus çoğunluğunu ele geçirmek

6. Paris Barış Konferansı’nda I. Dünya Savaşı başla-
rında yaptıkları gizli antlaşmalarda İtalyanlara bıra-
kılan İzmir ve çevresi, İngilizlerin desteğiyle Megali 
İdea (Büyük Yunanistan) düşüncelerini gerçekleş-
tirmeyi hedefleyen Yunanistan’a bırakıldı.
Bu durumun;

I. İtilaf Devletleri arasında ilk anlaşmazlıkların ya-
şanması,

II. İngiltere’nin sömürgelerine giden en önemli 
yolların tehlikeye girmesi,

III. Rusya’nın İtilaf Devletleri’ne cephe alarak I. Dün-
ya Savaşı’ndan çekilmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu sa-
vunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

7. ABD’nin I. Dünya Savaşı sonunda yayımladığı 
Wilson İlkeleri’nde yer alan,

I. Osmanlı toprakları üzerinde Türk nüfusunun 
fazla olduğu bölgelerde Türk egemenliği de-
vam edecek,

II. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş taz-
minatı ve toprak almayacak,

III. Bütün milletler, kendi geleceğine kendisi ka-
rar verecek

kararlarından hangilerinin, İngiltere ve Fran-
sa’nın Orta Doğu üzerindeki planlarını zora 
soktuğu söylenebilir?

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

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Ana-
dolu’nun yer yer işgal edilmesi üzerine Türk halkı 
silahlı ve silahsız , tek ve toplu direnme içine gir-
miştir.
Bu durumun oluşumuna aşağıdakilerden han-
gisinin neden olduğu söylenebilir?

A) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
B) Mustafa Kemal’in askerlikten istifa etmesi
C) Osmanlı Hükûmeti’nin işgallere kayıtsız kal-

ması
D) Kuvâ-yı Millîye birliklerinin yetersiz kalması

9. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Ana-
dolu’da,

• Batı Anadolu’da Kuvâ-yı Millîye birliklerinin ku-
rulması,

• İzmir’in işgal edilmesine karşı çıkılarak protesto 
gösterileri ve mitinglerin düzenlenmesi

aşağıdaki yargılardan  hangisinin kanıtı olarak 
söylenemez?

A) Memleketin bağımsızlık ve bütünlüğünün teh-
likede olduğu 

B) Anadolu’da işgallere karşı millî bilincin uyandığı
C) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların baş-

ladığı
D) Anadolu’nun işgal edilmesine karşı tepki gös-

terildiği

10. Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı 
dönemde başlayan işgallere karşı halkın can gü-
venliğini sağlamak için Batı Anadolu’da Kuvâ-yı 
Millîye adı verilen millî direniş örgütü kurulmuştur.
Bu örgütün kurulmasında;

I. İşgallerin artacağının anlaşılması,
II. Ordunun terhisiyle ortaya çıkan askerî boşluk,
III. Osmanlı yönetiminin Anadolu’nun işgal edilme-

sine karşı tepki göstermemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra baş-
layan işgaller karşısında Türk halkının hareke-
te geçerek, 

• Basın-yayın yoluyla Türklerin haklı davasını dün-
yaya duyurmak için gazeteler çıkarması,

• Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurularak Balı-
kesir ve Alaşehir’de kongreler düzenlenmesi

aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak göste-
rilebilir?

A) Halkın işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve 
sesini duyurmaya çalıştığına

B) Damat Ferit Hükûmeti ile birlikte hareket edil-
diğine

C) İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan 
yararlanılmaya çalışıldığına

D) İşgallere karşı teslimiyetçi bir politika takip edil-
diğineÖRNEKTİR
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

TEST – 8

1. 18 Ocak 1919’da toplanan Paris Konferansı’n-
da İngilizlerin İzmir ve çevresinin Yunanistan’a 
verilmesini onaylamalarının nedenleriyle ilgili 
olarak;

I. Güçlü bir İtalya’nın İngiltere’nin Akdeniz’de var-
lığını tehdit etmesi,

II. İngiltere’nin sömürge yollarını güvence altına 
almak istemesi,

III. Üçlü İttifak grubu içinde yer alan Yunanistan’ı 
Almanya’nın yanından uzaklaştırmak istemesi

durumlarından hangileri söylenebilir?

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

2. Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan,
• Wilson Prensipleri Cemiyeti Amerika Birleşik 

Devletleri’nin mandacılığını savunmuş
• İngiliz Muhipleri Cemiyeti Anadolu’da İngiliz hi-

mayesini sağlamaya çalışmıştır.
Bu bilgilere bakarak bu cemiyetlerin;

I. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü güç-
lü devletlerin korumasıyla gerçekleştirmek is-
tedikleri,

II. Anadolu’da tek başına bağımsız olarak yaşa-
manın mümkün olmayacağına inandıkları,

III. İşgallere karşı millî bilincin uyanmasına çalış-
tıkları

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Wilson İlkeleri’nde yer alan “milletlere kendi ge-
leceğini belirleme hakkı verilmelidir” maddesinin;

I. İmparatorlukların parçalanması,
II. Diplomaside açıklık ilkesinin ortaya çıkması,
III. Sömürgeciliğin yerini manda himaye sistemi-

ne bırakması
gelişmelerinden hangisine neden olduğu sa-
vunulabilir?

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

4. Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Rum ve 
Ermeniler kurdukları cemiyetler aracılığıyla Wilson 
ilkelerinden yararlanmaya çalışmışlardır.
Bunda Wilson ilkelerinin;

I. İmparatorluklara bağlı topluluklara ve bağımsızlı-
ğını yitiren uluslara bağımsızlık umudu vermesi,

II. Azınlıklara etnik olarak çoğunlukta bulundukla-
rı toprakların kendilerine vatan olarak bırakıla-
cağı güvencesini vermesi,

III. Ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belir-
lemesi düşüncesini savunması

maddelerinden hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?

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

5. Türk halkının Türk vatanının işgali karşısında 
kurdukları Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin;

I. Türklerin haklı davasını basın-yayın yoluyla 
dünyaya duyurmak, 

II. Gazeteler çıkarıp işgallere karşı mitingler dü-
zenlemek,

III. Kuruldukları bölgenin Türk yurdu olduğunu ka-
nıtlamak

için yürüttükleri çalışmalardan hangileri hakla-
rın korunmasında barışçıl yöntemlerden yana 
olduklarının kanıtıdır?

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

6. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak için ça-
lışan ulusal cemiyetlerin Sivas Kongresi’nde 
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” 
adı altında birleştirilmesi;

I. Bütün yurt için çalışmaya başlaması,
II. Bölgesel kurtuluşun yerini ulusal kurtuluşa bı-

rakması,
III. Yurdun işgaline zemin hazırlanması ve işgalle-

rin kolaylaştırılması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı 
söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

7. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Ana-
dolu’da millî bilincin uyanmasında;

I. İtilaf Devletleri’nin kendileri için tehlikeli gör-
dükleri yerlere asker çıkarmaya başlamaları,

II. Anadolu’da yaşayan azınlıkların cemiyetler ku-
rarak işgalleri kolaylaştırmaları,

III. Eli silah tutan kadın-erkek bütün vatanseverle-
rin Kuvâ-yı Millîye’ye katılması,

gelişmelerinden hangisinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

8. Kuvâ-yı Millîye Mondros Mütarekesi sonrası top-
raklarımızı işgal eden ve ülkemizi parçalamak 
üzere harekete geçen düşman kuvvetlerine karşı 
açılan cephelerde çarpışmak üzere teşkilatlanan 
bölgelerdeki her sınıf ve gruptan halkın oluştur-
duğu sivil-milis kuvvetleridir. Bunlar halkın içinden 
gelen millî duygular sonucu oluşmuş, meslek, gelir 
düzeyi, yaş, hatta cinsiyet gibi birçok unsuru dikka-
te almadan kendiliğinden bir araya gelerek gönül-
lülük esasına göre oluşmuştur. 
Bu metinden hareketle Kuvâ-yı Millîye ile ilgi-
li olarak;

I. İşgallere karşı koyarak vatanı korumuşlardır.
II. Ülkenin bağımsızlığı ve ülke çıkarları için kurul-

muş silahlı sivil birliklerdir.
III. Türklerin kendi topraklarında yaşama hakkını 

korumak üzere kurulmuştur.
yargılarından hangileri savunulabilir?

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

9. Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim 
azınlıkların;

I. Bulundukları bölgelerde nüfusça çoğunlukta 
oldukları iddiasında bulunmaları,

II. Kurdukları ve destekledikleri çetelerle bölge 
halkını göçe zorlamaları,

III. Düzenledikleri sahte nüfus kayıtları ile Türkleri 
azınlık gibi göstermeleri

durumlarından hangileri Osmanlı İmparatorlu-
ğu topraklarından pay almak ve kendi devletle-
rini kurmak amacına yöneliktir?

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

10. Rum ve Ermenilerin İtilaf Devletleri’yle iş birliği 
yaparak, kargaşa ve isyanlar çıkarmaları;

I. Yeni işgallere bahane yaratacak zemin hazır-
lamak,

II. Osmanlı Devleti’ni kamuoyu karşısında zor du-
rumda bırakmak,

III. Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasını ön-
lemek

amaçlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?

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

11. “Millî Mücadele’yi yapan doğrudan doğruya milletin 
kendisidir, milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, ba-
balarıyla, kardeşleriyle mücadeleyi kendisine ülkü 
edindi. Millî Mücadele’de şahsi hırs değil, millî ülkü, 
millî onur gerçek etken olmuştur.” (Atatürk, 1925)
Bu sözlerden hareketle;

I. Silahlı mücadele ile basın-yayın yoluyla müca-
dele birlikte yapılmıştır.

II. Türk halkı işgalcilere karşı topyekûn bir savaş 
yürütmüştür.

III. Milliyetçi duygular Millî Mücadele’nin sürdürül-
mesinde etkin olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III
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2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

TEST – 9

1. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
• Hiçbir surette göç edilmeyecek.
• Derhâl bilim, iktisat ve din alanında teşkilatlana-

cak.
• Doğu vilayetlerinin uğrayacağı bir saldırıya karşı 

direnilecek.
• Doğu Anadolu’nun Türk yurdu olduğu basın ve 

yayın yoluyla bütün dünyaya duyurulacak karar-
larını almıştır.

Buna göre ;

I. Doğu Anadolu’da Türk halkı her yönden güç-
lendirilmek istenmiştir.

II. Bölgede güçlü bir direnişin kurulması yolunda 
adımlar atılmıştır.

III. Türklerin haklılığı konusunda kamuoyu oluştu-
rulmaya çalışılmıştır.

yargılarından hangileri savunulamaz?

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

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda” İtilaf Devletle-
ri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun orta-
ya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal 
etme hakkına sahip olacaktır” maddesi yer almıştır.
Anadolu’daki azınlıkların;

I. Bulundukları bölgelerde karışıklık çıkarmaları,
II. İtilaf Devletleri ile iş birliği yapmaları,
III. Sahte belgelerle nüfuslarının fazla olduğunu 

iddia etmeleri
çalışmalarından hangisinin bu maddeye işler-
lik kazandırma amacına yönelik olduğu söyle-
nebilir?

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

3. İngilizler tarafından kurulan İngiliz Muhipleri Ce-
miyeti’nin amacı, Halifenin etrafında bütünleşerek, 
İngiltere’nin sempatisini kazanmak suretiyle İngi-
liz mandası sağlamaktı. Millî Mücadele’nin başla-
masıyla birlikte bu cemiyet, Türk halkının uyanan 
milliyetçilik bilincini yok etmek ve yabancı müdaha-
lesini kolaylaştırmak üzere, millî direnişe karşı bir 
dizi ayaklanmayı organize etmiştir.
Bu bilgilerden hareketle İngiliz Muhipleri Cemi-
yeti’yle ilgili olarak;

I. İşgallere karşı yürütülen mücadeleye karşı çık-
mıştır.

II. Anadolu’yu işgal eden güçlerle iş birliği yap-
mıştır.

III. Tam bağımsızlığa karşı bir tutum takınmışlar-
dır.

yargılarından hangileri savunulabilir? 

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

4. Sivil halk, yurdun her yerinde aydınların önderliğin-
de  işgallere karşı  örgütlenmeye  başlamış, Türk 
bağımsızlığını  devam ettirmek, Millî Mücadeleye 
fiilen katılmak ve desteklemek amacıyla birçok der-
nek  kurmuş, mitingler düzenlemiştir. İşgale uğra-
yan yörelerle özellikle Rum çetelerin etkin olduğu 
yerlerde silahlı mücadeleye girişmiştir.
Bu bilgilere göre;

I. Millî Mücadele Türk halkının verdiği tepkiler so-
nunda oluşmuştur.

II. İşgallere karşı halk kendiliğinden mücadele et-
meye başlamıştır.

III. İşgallere karşı farklı kurtuluş yöntemleri aran-
mıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III
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5. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzala-
nan Mondros Mütarekesi İtilaf Devletleri’nin Os-
manlı Devleti’ne hiçbir hayat hakkı bırakmayacak 
kadar ağır yükümlülükler getiriyordu. İtilaf Devlet-
leri mütarekenin 7. Maddesine dayanarak ülkenin 
çeşitli yerlerini işgal  etmişler ve önemli buldukları 
noktalara denetim subayları yerleştirmişlerdir. Bu 
gelişmeler üzerine, Anadolu’da millî cemiyetler ku-
rulmuş, Kuvâ-yı Millîye oluşturulmuş ve protesto 
mitingleri düzenlenmiştir.
Bu bilgilerden hareketle;

I. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehli-
keye girmiştir.

II. İşgaller karşısında sessiz kalınmayacağı orta-
ya çıkmıştır.

III. İstanbul Hükûmeti işgallere karşı Türk halkı ör-
gütlenmeye başlamıştır.

yargılarından hangileri savunulamaz?

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

6. Osmanlı Devleti’nin parçalanmaya başladığını gö-
ren iç ve dış düşmanlar dağılan imparatorluk top-
raklarından pay kapmak için hızlı bir yarış içine 
girmişlerdi. Dış devletlerin göz koyduğu toprakla-
rın yanı sıra içerdeki azınlıklar da eski ve tarihi he-
sapları karıştırıp kopan parçalardan pay almanın 
derdine düşmüşlerdi. Nitekim Osmanlı Devleti içe-
risinde yaşayan azınlıklar, birbiri ardına çeşitli za-
rarlı cemiyetler kurdular.
Bu metinden hareketle;

I. Azınlıklar İtilaf kuvvetlerinin işgallerin haklılık 
kazandırmışlardır.

II. Anadolu’daki azınlıklar bulundukları yerlerde 
Osmanlılar aleyhine çalışmışlardır.

III. Azınlıklar işgal güçleriyle iş birliği yaparak var-
lıklarını güçlendirmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

7. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra 
İngiliz Dışişleri Bakanı, Avam Kamarası’nda 18 Ka-
sım 1918’de yaptığı konuşmada Osmanlı toprakla-
rındaki Arap, Ermeni, Rum ve Yahudi azınlıkların 
Türk egemenliğinden kurtarılacağını söyleyerek, 
bunları Türklere karşı savaşmaya yöneltmişti. Bu 
tehlike karşısında tehdit altındaki bölgelerin Türk 
unsurları kendi başlarının derdine düşmüşlerdi. 
Adeta her bölge, her şehir kendini kurtarmak ama-
cıyla siyaset alanına atılmaya çalışmışlardır.
Bu gelişmelerin;

I. Türklerin kendi bölgelerini korumak ve işgalden 
kurtarmak için cemiyetler kurması,

II. Bölgede halk arasındaki bağların kuvvetlendi-
rilmesine önem verilmesi,

III. Teslimiyetçilerin ve direniş karşıtlarının birçok 
cemiyet kurup, örgütlenmeye başlaması

durumlarından hangilerinin oluşmasına neden 
olduğu söylenebilir?

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

8. Millî Kongre Cemiyeti gazeteci-yazar gibi aydınlar 
tarafından kurulmuş bir cemiyettir. Amacı basın-ya-
yın yoluyla Anadolu’nun uğradığı işgalin haksız-
lığını, Türk milletinin haklarını duyurmak, Türkler 
aleyhine dünyada yapılan propagandalara yayın 
yolu ile karşı koymaktı. Cemiyet özellikle Fransız-
ca eserler yayımlayarak etkili hizmetlerde bulundu. 
Bu bilgilere göre Millî Kongre Cemiyeti’yle il-
gili olarak;

I. İşgallerin haksızlığını dünyaya anlatma ama-
cındadır.

II. İşgalci orduları yıpratmak ve yavaşlatmak için 
mücadele vermiştir.

III. İşgallere karşı bölgesel mücadele yürütmüş-
lerdir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III
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TEST – 10

1. Karadeniz’de asayişi sağlamak ve halkın elin-
deki silahları toplamak görevleriyle Samsun’a 
çıkan Mustafa Kemal Paşa’nın,

I. Havza’da, Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti’nin açılmasını sağlaması,

II. Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler ya-
pılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükû-
metine telgraflar çekilerek protesto edilmesini 
istemesi,

III. Genelge ile askerî ve mülkî amirlere askerlerin 
terhis edilmemesi, silah ve cephanenin teslim 
edilmemesini bildirmesi

çalışmalarından hangileri açık bir şekilde 
resmî görevinin dışına çıktığına kanıt olarak 
gösterilebilir?

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

2. Mustafa Kemal 28 Mayıs’ta yayımladığı Havza Ge-
nelgesi’nde “büyük devletlerin temsilcilerine işgal-
lere karşı uyarı telgrafları çekilmesi istemiştir.”
Bu metinden hareketle;

I. Türk halkının haklılığını dünya kamuoyuna du-
yurmak,

II. Millî Mücadelenin ihtilalci niteliğini ortaya koymak
III. İstanbul Hükûmeti’nin işgallere tepki gösterme-

sini sağlamak,
amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmesi-
ne çalışıldığı savunulabilir?

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

3. Mustafa Kemal’in Havza Genelgesi’nde; İzmir’in iş-
galinin kınanması için her yerde miting ve gösteri-
ler yapılmasını istemiştir.”
Bu bilgiye dayanarak;

I. İşgallere karşı toplumu bilinçlendirmek,
II. Türklerle azınlıklar arasında olan çatışmaları 

engellemek, 
III. Bağımsızlık duygusunun geliştirmek
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istendiği 
söylenebilir?

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

4. 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa Amasya Ge-
nelgesiyle ”Vatanın içine düştüğü tehlikeyi belirtile-
rek bu tehlike ile mücadele etmek için halka çağrı 
yaparak” açıkça resmî görevinin dışına çıkmıştır. 
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu duruma 
bağlı olarak ortaya çıkmıştır?

A) Osmanlı Hükûmeti Mustafa Kemal Paşa’yı gö-
revden alarak geri çağırmıştır.

B) Karadeniz’deki Rum çeteleri İngilizler tarafın-
dan desteklenmeye başlanmıştır.  

C) Mustafa Kemal’e görevini layıkıyla yerine geti-
rebilmesi için geniş yetkiler verilmiştir.

D) Ülkenin değişik yerlerinden gelen delegelerin 
katılımıyla Sivas’ta millî bir kongre toplanmıştır.

5. Amasya Genelgesi’nde yer alan ,
• Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlike-

dedir.
• İstanbul’daki hükûmet, üzerine aldığı sorumlulu-

ğun gereğini yerine getirememektedir.
• Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı 

ve direnişi kurtaracaktır.
maddelerinden yola çıkılarak;

I. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçe, yöntem ve ama-
cını açıklamıştır.

II. Hem Osmanlı Hükûmeti’ne hem de işgallere 
karşı çıkan ilk belgedir.

III. Ulusal egemenlik ilkesinden de ilk kez burada 
söz edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele sırasında ya-
pılacak çalışmalarda millet iradesinin belirleyici ol-
masını amaçlamıştır.
Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki hangi madde-
si buna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehli-

kededir. 
B) Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu 

yerine getirememektedir. 
C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve ka-

rarı kurtaracaktır.
D) Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan 

Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.
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7. Amasya Genelgesi’nde yer alan, “Milletin bağım-
sızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 
Erzurum Kongresi kararları arasındaki “Kuvâ-yı 
Millîye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” 
maddeleri;

I. Yönetim sisteminin değiştirileceği,
II. Azınlıklara ayrıcalıklar verilmeyeceği,
III. Siyasi partilerin kurulacağı
düşüncelerinden hangileri ile açıklanabilir?

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

8. Amasya Genelgesi’nde “Askerî ve ulusal birlikler 
hiçbir biçimde dağıtılmayacaktır. Komuta terkedil-
meyecek ve başkalarına verilmeyecektir. Vatanın 
herhangi bir bölümünde başlayacak düşman işgal 
eylemi, bütün orduyu ilgilendirecek ve ortaya çıka-
cak duruma göre, yurdun savunması hep birlikte 
yürütülecektir. Bu nedenle komutanlar hemen bir-
birine haber verecektir.” denilmiştir.
Buna göre ;

I. Askerler arasında emir komuta belirsizliği orta-
ya çıkmıştır.

II. Orduya Millî Mücadele’de görev verilmiştir.
III. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması-

na karşı çıkılmıştır.
yargılarından  hangisi çıkarılamaz?

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

9. Amasya Genelgesi’nde toplanması kararlaştırılan 
Sivas Kongresi’ne bütün illerin her sancağından, 
halkın güvenini kazanmış üç delegenin katılması 
belirtilmiştir.
Bu kararın;

I. Osmanlı Hükûmeti’nin neden olduğu siyasi 
boşluğu doldurmak,

II. Kuvâ-yı Millîye hareketini başlatmak,
III. Sivas Kongresi’ne ulusal bir nitelik kazandır-

mak
yargılarından hangisinin kanıtı olduğu savunu-
labilir?

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

10. Osmanlı Hükûmeti tarafından 9. Ordu Müfettişi ola-
rak Doğu Karadeniz’de asayişi sağlamak ve hal-
kın elindeki silahları toplamak göreviyle gönderilen 
Mustafa Kemal Paşa; yayımladığı Amasya Genel-
gesi’nde” Askerî ve sivil kuruluşlar hiçbir suret-
le terk edilmeyecek ve başkasına verilmeyecektir. 
Vatanın herhangi bir tarafına yeniden yapılacak 
düşman işgal hareketleri bütün orduyu ilgilendi-
recek ve meydana gelen duruma göre memleke-
tin savunmasına birlikte girişilecektir. Bu sebeple 
komutanlar derhâl birbirini haberdar edeceklerdir. 
Silah ve savaş malzemesi kesinlikle elden çıkarıl-
mayacaktır.” şeklinde talimat vermiştir.
Bu bilgiden hareketle;

I. Resmî görevinin dışına çıkarak millî bir görev 
üstlenmeye başlamıştır.

II. Erzurum Kongresi’nin toplanmasını engelleme-
yi düşünen çalışmaları etkisiz kılmıştır.

III. İstanbul Hükûmetine güvenilemeyeceğini hal-
ka bildirmiştir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

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

11. Amasya Genelgesi’nde yer alan “Ulusun davra-
nışını ve durumunu göz önünde tutmak ve hakla-
rını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her 
türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir 
kurulun varlığı çok gereklidir.  Bu nedenle Anado-
lu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta ulu-
sal bir kongre tez elden toplanacaktır.” kararı;

I. Ulusal mücadeleyi tüm ulusa mal etmek,
II. Osmanlı yönetimine bağlı bir yönetim oluştur-

mak,
III. Hükûmet çalışmalarının denetim altına alınma-

sını sağlamak
amaçlarından hangisini sağlamaya yöneliktir?

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