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1. 

Osmanlıcılık: Dil, din ve etnik farklılıkları 

gözetmeksizin devletin sınırları içerisinde 

yaşayan bütün toplumları bir arada tutarak bir 

Osmanlı milleti yaratma amacını taşır. 

İslamcılık: Hangi milletten olursa olsun 

bütün Müslümanları halifenin etrafında 

toplamayı amaçlar. 

Batıcılık: Batı’nın siyasi, sosyal, ekonomik, 

kültürel görüşlerine uygun bir devlet 

anlayışını savunur. 

Türkçülük: Osmanlı Devleti içinde yaşayan 

Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi 

amaçlar. 

Buna göre, verilen fikir akımlarının ortak 

yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Devleti Avrupa’yla uyumlu hale getirmek 

B) Müslümanları halifenin etrafında toplamak 

C) Osmanlı Devleti’nin kötü gidişine son 

vermek 

D) Yeni bir Türk devleti kurmak 

 

2. Millî egemenlik düşüncesi ilk defa 18. 

yüzyılda Fransız düşünürü J. J. Rousseau 

tarafından ortaya atıldı. Düşünceleri sayesinde 

baskıcı hükümdarlara karşı bireylerin hak ve 

hürriyetlerini teminat altına almak için 

mücadeleler başlatıldı. Bu amaçla “Toplum 

Sözleşmesi” adlı eserini yazdı. Rousseau 

eserinde; yurttaşı, ortak benliği, halkı, devleti 

yaratan bir toplum sözleşmesini ve bu 

sözleşmeye toplumdaki her bireyin dahil 

olması gerektiğini vurgular. Mustafa Kemal’i 

etkileyen kişiler arasında Fransız düşünür J. J. 

Rousseau da bulunmaktadır. 

Yukardaki metne göre, Mustafa Kemal’in 

aşağıda verilen hangi faaliyeti onun J. J. 

Rousseau’dan etkilendiğini gösterir? 

A) Sakarya Meydan Savaşında orduyu 

Başkomutan olarak yönetmesi 

B) Pikardi Manevralarına katılmak üzere 

Fransa’ya gitmesi 

C) Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı gönüllü 

olarak savaşa katılması 

D) 31 Mart İsyanı’nı bastırmak üzere Hareket 

Ordusu içinde yer alması 

3. Osmanlı Devleti topraklarının paylaşım 

planlarının yapıldığı Paris Barış Konferansı’nda, 

İngiltere Batı Anadolu’da güçlü bir İtalya’nın 

varlığını kendi çıkarlarına uygun bulmamış bu 

nedenle Batı Anadolu’yu çok daha güçsüz, 

tehdit unsuru oluşturmayacak Yunanistan’a 

vermeyi teklif etmiştir. Sonuçta İngiltere 

Fransa ve ABD nin ortak kararıyla Doğu Trakya 

ve Batı Anadolu’nun bir kısmı Yunanistan a 

bırakılmıştır. 

Buna göre metinde yaşanan gelişmeler 

aşağıdaki durumlardan hangisine neden 

olmuştur? 

A) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının sona 

ermesine 

B) İzmir’in İtalyanlar tarafından işgaline ve İtilaf 

bloğunun dağılmasına 

C) Osmanlı Devleti’nin topraklarının İtilaflar 

devletleri arasında paylaşılmasına 

D) İzmir’in Yunanlar tarafından işgal edilmesi 

ve İtilaflar arasında ayrılık çıkmasına 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) halk 

arasında büyük heyecan yarattı. İtilaf Devletleri 

temsilciliklerine gönderilen telgraflarla ülkenin 

işgali protesto edildi. Düzenlenen mitinglere 

binlerce insan katıldı. Özellikle İstanbul’daki 

mitinglerin coşkusu İtilaf Devletleri’ni kızdırdı. 

İngilizler tutuklu bulunan altmış yedi Türk 

devlet adamını Malta’ya sürdüler ve Mustafa 

Kemal’in geri çağırılmasını istediler. İstanbul 

Hükümeti, Mustafa Kemal’i geri çağırdı ancak 

o, bu isteğe uymadı. 

Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal 

aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? 

A) Bağımsız bir devlet kurmayı 

B) Ulusal egemenliğe geçiş yapmayı 

C) Milli bir direniş başlatmayı 

D) İtilaf Devletlerine yardım etmeyi 
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5. 

I. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığının 

elde edilmesi ve saltanat ve halifeliğin de 

korunması için milli kuvvetleri etkin, ulusal 

iradeyi egemen kılmak esastır. 

II. Doğu Anadolu’daki milli cemiyetlerin 

tümü, “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti” adı altında birleştirilecektir. 

III. İstanbul Hükümeti görevini yerine 

getiremezse, “geçici bir hükümet” 

kurulacaktır. Bu hükümet Milli Kongre 

cemiyeti tarafından seçilecektir. 

IV. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi 

bozacak ayrıcalıklar verilemez. 

Erzurum Kongresi’nin yukarıdaki 

kararlarından hangilerinde, gerektiğinde 

siyasi yetki ve sorumluluğun ele alınacağı 

ifade edilmiştir? 

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

 

 

6. Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan 

Sakarya Savaşı sonrası önemli güç kaybına 

uğrayan Yunan ordusu, demir yolunu ve 

köyleri tahrip ederek Afyon-Kütahya-Eskişehir 

hattına geri çekildi. İki yılı aşkın Batı 

Anadolu’da bulunan Yunanlılar burada bir 

savunma hattı oluşturdular. Türk ordusu büyük 

bir gizlilik içerisinde kararlı bir karşı hücum 

hazırlığına başladı. Fakat Yunanlılar üzerine 

hemen taarruz edilmemesi TBMM’de eleştiri 

konusu olmuştu. Bu dönemde Mustafa Kemal 

Paşa’nın başkomutanlık yetki süresi 

dolduğundan 20 Temmuz 1922’de tekrar 

süresiz olarak uzatıldı. Sakarya Zaferi’nden 

yaklaşık bir yıl sonra 26 Ağustos 1922’de 

Afyon Kocatepe’den Türk topçu ateşiyle Büyük 

Taarruz başladı. 

Buna göre bahsedilen süreçle ilgili 

aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? 

A) İşgalcilerle diplomasi zemini oluşturulmak 

istenmiştir. 

B) Mustafa Kemal Paşa mecliste güven 

tazelemiştir. 

C) Düşmana karşı plansız bir saldırıdan 

çekinilmiştir. 

D) Başkomutanlık yetkisi milli iradeye 

dayandırılmıştır. 

7. Düzenli ordu birliklerinin Batı Cephesi’nde 

verdiği başarılı mücadeleler, hem ulusal hem 

de uluslararası başarıları beraberinde 

getirmiştir. 

Buna göre; 

I. İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes 

Antlaşması’nın imzalanması, 

II. Milli Mücadeleye katılım ve desteğin 

artması, 

III. Afganistan’la Dostluk Antlaşması’nın 

imzalanması 

gelişmelerinden hangileri uluslararası 

başarılardır? 

A) I ve II            B) I ve III     

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

 

 

8.  

“Bize tahsis edilen mıntıkada üç yüz kağnı 

arabası tespit ettik. Kağnıları getirenlerin 

çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Tümen 

komutanı; düzlükte sıralanan kağnıları 

teftiş ederken hayvanların başında bulunan 

kadınlara, erkeklerinin neden gelmediğini 

sordu. Onlara, bu zahmetli işte çok 

yorulacaklarını, hatta buna 

dayanamayacaklarını söyledi. Kadınlar 

komutana şu cevabı verdiler; “Erkeklerimiz 

askerdedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir 

günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi?” 

Savaş sürecinde bu insanlar sürekli bizimle 

birlikte oldular. İnebolu Kastamonu Ilgaz 

Ankara yollarında sırtlarında cephane 

taşıdılar. Hatta içlerinde yollarda doğum 

yapanlar bile oldu.” 

Yukarıdaki metinden hareketle Milli 

Mücadele’nin kazanılmasında; 

I. Milli birlik ve beraberlik 

II. Yardımlaşma ve dayanışma 

III. Ulusal egemenlik arzusu 

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu 

söylenebilir? 

A) Yalnız I        B) I ve II      

C) II ve III         D) I, II ve III 
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9. 

“...dünyanın bize hürmet göstermesini 

istiyorsak ilk önce biz kendi benliğimize bu 

hürmeti hissen, fikren ve fiilen bütün ef’al 

(işler) ve harekatımızla gösterelim; bilelim 

ki milli benliğini bulamayan milletler başka 

milletlerin avıdır.” 

M. Kemal Atatürk 

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden en 

çok hangisiyle ilişkilidir? 

A) Cumhuriyetçilik 

B) Milliyetçilik 

C) Halkçılık 

D) İnkılapçılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 Lozan Barış görüşmelerine Osmanlı 

Hükümetinin de çağırılması 

 1921 Anayasasındaki “Egemenlik kayıtsız 

şartsız milletindir” ilkesi ile çelişmesi 

 İstanbul Hükümetinin Milli Mücadele 

aleyhindeki çalışmaları 

Yukarıda verilenler hangi inkılabın 

yapılmasını zorunlu kılmıştır? 

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 

verilmesi 

B) Saltanatın kaldırılması 

C) Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması 

D) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D D C B A B B B B 

 

İl ÖDM sorularından derlenmiştir… 

Emeği geçen öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler… 
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