10.

Osmanlıcılık

1
13. 1876'da Kanun-i Esasi'nin ilanı ile vatandaşlar,

Batıcılık

?
İslamcılık
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Türkçülük

•

Kanun önünde eşitlik

•

Basın özgürlüğü

•

Dilekçe hakkı

•

Vergilerin kanunla alınması

gibi haklar kazanmıştır.
Kanun-i Esasi ile ilgili verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Verilen şemada "?" ile gösterilen yere seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?

A) Vatandaşlara resmi kurumlar ile ilgili problemlerini çözebilmeleri için haklar tanınmıştır.

A) Mustafa Kemal'in desteklediği fikir akımları
B) Fransız İhtilali'nin yaydığı fikir akımları

B) Halkın doğru haber alma hakkı, kanunlar ile koruma altına alınmıştır.

C) Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için ortaya atılan
fikir akımları

C) Bazı ekonomik uygulamalara, düzenlemeler getirilmiştir.

D) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin benimsediği fikir
akımları

D) Padişahın yetkileri artırılmıştır.

Baraj Sorusu

19. yüzyıla kadar Selanik’te huzur ve güven içinde yaşayan milletler, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdi.
Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerin de kışkırtmaları ile bu milletler
isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girdiler.
Bu bilgiye göre, milliyetçilik akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

14. •
Zeka Küpü Yayınları

11.

A) Osmanlı Devleti üzerinde olumlu sonuçlara neden olmuştur.
B) Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini sağlamıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehdit
etmiştir.

Osmanlı Devleti’ne bağlı ulusların bağımsız olma düşüncesiyle ayaklanmaları

•

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar'daki topraklarında isyanların çıkması

B) Türkçülük

C) Batıcılık

D) İslamcılık

8. Sınıf

Kurtuluş için farklı fikirlerin ortaya atıldığı

•

Azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmak istediği

Yukarıda verilen öncüller dikkate alınarak bir paragraf hazırlanmak istenirse seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Balkanlar’da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni arayışlara neden
oldu. Fransız İhtilali’nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Bu akımların
ortak amacı, devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaktı.

C) Selanik çeşitli din ve milletten oluşan nüfusuyla
da renkli bir yapıya sahipti. Burada Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesinin yanında Avrupa'da çeşitli dillerde basılan gazete ve kitapları takip etme imkanı
da vardı.

Yukarıda verilen gelişmeler, Osmanlı Devleti’ni
kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından
hangisinin başarılı olamayacağını göstermiştir?
A) Osmanlıcılık

•

B) Osmanlı aydınları özellikle Selanik şehrinde örgütlendiler. Düşüncelerini geniş kitlelere yaymak
amacıyla burada çeşitli gazete ve dergiler çıkardılar. Osmanlıcılık fikri etrafında birleşen bu aydınlar, zamanla güçlenerek Sultan II. Abdülhamit'e meşrutiyeti yeniden ilan ettirdiler.

D) Ulusların barış içinde yaşamasını sağlamıştır.

12. •

Fransız İhtilali'nin Osmanlı'da etkili olduğu

D) Mustafa Kemal 1907 yılında askeri görevle geldiği Selanik'te, gizli bir cemiyet olarak faaliyetlerini sürdüren İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Burada bir yandan da askeri görevine
devam etti.

7

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

4

7. Osmanlı Devleti sınırları içinde Türklerle beraber

birçok farklı millet yaşıyordu. Farklı milletlerin bir
arada yaşadığı şehirlerden biri de Selanik'tir. Bu
kentte Rum, Bulgar, Sırp, Türk, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Şehirde farklı ırkların bir arada
yaşaması dil, inanç, gelenek ve göreneklerde farklılığı beraberinde getiriyordu. Limanıyla Ege Deni
zi'ne açılan şehirde tüccarlar sayesinde Avrupa'daki gelişmeler de yakından takip ediliyordu.

10. •

Mustafa Kemal'in doğduğu ve eğitim hayatına
başladığı Selanik, çeşitli din ve milletten oluşan
nüfusuyla renkli bir yapıya sahiptir. Bu çok uluslu yapı şehirde milliyetçilik isyanlarının yaşanmasına neden olmuştur.

•

Mustafa Kemal'in lise eğitimi için geldiği Manastır, konsolosluk ve ticaret merkeziydi. İçinde, aralarında siyasi çekişme olan çeşitli milletleri barındırıyordu.

Sadece verilen bilgilere bakılarak,

Selanik ve Manastır'da yaşanan durumlara bakıldığında bu şehirlerin Mustafa Kemal'e etkisinin öncelikle aşağıdakilerden hangisi olduğu
söylenebilir?

I. Şehrin çok uluslu yapısı vardır.
II. Selanik'te kültürel birlik yoktur.
III. Şehirde milliyetçilik isyanları görülmektedir.
IV. Konumundan dolayı dünyadaki gelişmelere
açıktır.

A) Askeri tecrübe kazanması

yargılardan hangilerine ulaşılır?

C) İdari birikimler kazanması

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve IV

8. Mustafa Kemal’in doğduğu yıllarda Selanik, çeşitli

din ve milletten toplulukların bir arada yaşadığı bir
şehirdi. İşlek limanı ve Avrupa ile olan demir yolu
bağlantısı hem ekonominin hem de kültürel hayatın gelişmesini sağlıyor, özgürlükçü fikirlerin yerleşmesine uygun bir ortam oluşturuyordu.

B) Milliyetçi bir anlayış benimsemesi
D) Bağımsızlık yanlısı bir anlayış kazanması

Zeka Küpü Yayınları

A) Yalnız I
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11.

Mustafa Kemal’in
Kişilik
Özellikleri

Faaliyetleri

Aşağıdakilerden hangisi, Selanik’in bu özelliklerinin, Mustafa Kemal’in hayatına yaptığı etkiler arasında gösterilmez?

 İlk görev yeri Suriye’de
Vatan ve Hürriyet Cemiyetini
kurmuştur.

A) Yeniliklere açık bir kişiliğe sahip olmasını sağlamıştır.

I. İleri
görüşlülüğü

 Çanakkale Cephesi’nde
düşmanın çıkarma yapacağı II. Kararlılığı
yeri tahmin ederek gerekli
hazırlıkları yapmış ve başarılı
olmuştur.
III. Birleştiriciliği

B) Milliyetçilik fikrini benimsemesini sağlamıştır.
C) Özgürlükçü bir anlayışa sahip olmasını sağlamıştır.
D) Milliyetçilik isyanlarını desteklemesini sağlamıştır.

 Mondros’tan sonra kurulan
yararlı cemiyetleri Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk IV. Liderliği
Cemiyeti adıyla tek çatı altında
toplamıştır.

9. 1789 yılında meydana gelen Fransız İhtilali'nin

yaydığı fikirlerden hangisi imparatorlukları olumsuz etkilemiştir?
A) Hürriyet

B) Milliyetçilik

C) Eşitlik

D) Demokrasi

8. Sınıf

Tabloda Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri ile
faaliyetleri eşleştirildiğinde kaç numaralı özellik
dışarıda kalır?
A) I
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B) II

C) III

D) IV
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3.

MAARİF KONGRESİ - TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

1. •

Maarif Kongresi, 15 Temmuz 1921 günü Ankara’da toplanmıştır. Bu kongrenin açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapmıştır.

•

Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken toplanan bu kongreyi ertelemek
istememiştir.

Verilen bilgiler Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Eğitime verdiği önemi
B) Savaş yönetme becerisini
C) Askeri dehasını
D) Yaptığı inkılapları

TEST

MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

I. İnönü
Savaşı

Savaşın kazanılmasının ardından
İstiklal Marşı kabul edilmiş,
TBMM Londra konferansına çağrılmıştır.

Moskova
Antlaşması

Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan antlaşmada taraflardan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeride  tanımayacaktır.

KütahyaEskişehir
Savaşı

Türk ordusu Sakarya nehrinin
doğusuna çekilmiştir.

Maarif
Kongresi

Savaş devam ederken Ankara'da
180 öğretmenin katıldığı kongre
yapılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda farklı dönemlerde yaşanan durumlar ve özellikleri tabloda eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmeye göre hangi durum hakkında yapılan yorum yanlıştır?

2. 7-8 Ağustos 1921 tarihinde ordunun ihtiyaçlarını
karşılamak için, Tekâlif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır.
Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne göre,
•

Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu
kurulacak.

•

Halk, elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde
orduya teslim edecek.

•

Her aile bir askeri giydirecek.

•

Yiyecek ve giyecekleri’nin % 40’ına el konacak
ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

Zeka Küpü Yayınları

A) I. İnönü Savaşı: Savaşın ardından TBMM ulusal ve uluslararası gelişmeler yaşamıştır.
B) Moskova Antlaşması: Sovyet Rusya ile TBMM
dış politikada beraber hareket etme kararı almıştır.
C) Kütahya-Eskişehir Savaşı: Yunan ilerleyişi durdurulmuştur.
D) Maarif Kongresi: Savaş esnasında da eğitime
önem verilmiştir.

4. Kütahya - Eskişehir Savaşı tüm şiddetiyle devam

ederken, Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey,
Mustafa Kemal’e dilerse kongrenin iptal edilebileceğini iletmiş fakat Mustafa Kemal bu isteğini reddedip, Maarif Kongresi’ni 180 öğretmenin katılımı
ile Ankara’da toplamıştır.

Türk halkının her maddeyi tüm yokluklarına rağmen gönüllü olarak yerine getirmiş olması, Türk
halkının;
  I. Fedakar

Aşağıda verilen sözlerden hangisinin yaşanan
bu gelişmeyle daha fazla ilgili olduğu söylenebilir?

II. Vatansever
III. Zengin
IV. Dayanışmacı

A) "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır."

özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?

B) "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır."

A) I ve II

C) I, III ve IV

C) "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şeyh ve dervişlerin yurdu değildir."

B) I, II ve IV

D) I, II, III ve IV

D) "Ümidim gençliktedir."

8. Sınıf
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