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 İslamcılık (Panislamizm, Ümmetçilik)
❃	 İslam birliğini savunan görüştür.

❃	 II. Abdülhamit’in İstibdat Devri’nde etkili olmuştur.

❃	 İslamcılık, I. Dünya Savaşı sürecinde önemini kaybetmiştir.

İslamc›l›k ak›m›n›n temsilcileri;
✔ Mehmet Akif
✔ Said Halim Paşa
✔ Ahmet Hamdi Akseki’dir.

NOT

 Türkçülük (Pantürkizm, Turancılık)
❃	 Türk birliğini savunan fikir akımıdır.

❃	 II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından desteklenmiştir.

❃	 Mustafa Kemal’in görüşü ise, Anadolu (Türkiye) Türkçülüğü olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın temel görüşünü oluş-
turur. 

	 Batıcılık, siyasi alanda etkili olmamış, daha çok edebiyat ve sanat (toplumsal) anlayışında ön plana çıkmıştır.

Türkçülük ak›m›n›n temsilcileri;
✔ Ziya Gökalp
✔ Mehmet Emin Yurdakul
✔ Yusuf Akçura
✔ Ömer Seyfettin’dir.

NOT

NOT

Bat›c›l›k ak›m›n›n temsilcileri;
✔ Tevfik Fikret
✔ Celal Nuri’dir.

 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)
 Nedeni:
❃	 1870’te siyasi birliğini kuran İtalya’nın bundan sonra yayılma, sömürge edinme ve pazar arayışına başlaması. 

İtalya’nın karşısında bulunan Trablusgarp, Kuzey Afrika’da kalan son Osmanlı toprak parçası idi. İngiltere’nin 

Mısır’ı işgal etmesi, II. Abdülhamit döneminde donanmanın Haliç’te çürütülmesi gibi nedenlerden dolayı Osmanlı 

Devleti’nin bu bölgeyi savunacak gücü yoktu. Bunu fırsat bilen İtalya Trablusgarp’a saldırmıştır.

❃	 Sömürgecilik, hammadde ve pazar rekabetlerinden dolayı Avrupa devletleri, İttifak ve İtilaf olmak üzere iki bloğa 

ayrılmıştı. İtilaf devletlerini oluşturan İngiltere, Fransa ve Rusya, İtalya’yı İttifak devletlerinden ayırabilmek ve 

kendi taraflarına çekebilmek için bu saldırıya ses çıkarmamışlardır.

❃	 Karadan ve denizden Trablusgarp’a yardım gönderemeyen Osmanlı Devleti, vatansever subaylarını gizlice böl-

geye göndermiştir. Kısa sürede Trablusgarp Müslümanlarını teşkilatlandıran Mustafa Kemal ve Enver Paşa; 

Derne, Bingazi ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarılı bir direniş göstermişlerdir.

❃	 Bu direniş üzerine İtalya, savunmasız durumda olan Rodos ve 12 Ada’yı işgal ederek Çanakkale Boğazı’nı 

bombalamış, böylece Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamıştır.

❃	 I. Balkan Harbi’nin başlaması ile zor durumda kalan Osmanlı Devleti, Trablusgarp’taki subaylarını geri çağırarak 

İtalya’ya barış teklif etmek zorunda kalmış ve Uşi Antlaşması yapılmıştır.
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 Uşi Antlaşması (1912)
❃	 Trablusgarp kesin olarak İtalya’ya bırakılmıştır. (Böylece Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak par-

çası da elden çıkmıştır.)

❃	 Trablusgarp halkının dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı olacağı belirtilmiştir.

❃	 Balkan Savaşı sırasında adaların Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden korkan Osmanlı Devleti, 12 Ada’yı 

geçici bir süre için İtalya’nın koruyuculuğuna bırakmıştır. (Fakat İtalyanlar bu adaları daha sonra geri vermemiş 

ve II. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar ellerinde tutmuşlardır.)

İstanbul’dan giden ve aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu gönüllü subayların yerli halkı teşkilatlandırarak mücadele ettiği 
bu savaş sırasında Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar kazanıldı.

NOT

Mustafa Kemal Trablusgarp'ta gönüllü subaylarla (1911)

 BALKAN SAVAŞLARI
 Nedenleri:
❃	 Fransız İhtilali sonucu dünyaya yayılan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız-

lıklarını kazanan Balkan Devletleri’nin yeni topraklar kazanmak istemeleri

❃	 Rusya’nın Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan’ı Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

 I. BALKAN SAVAŞI (1912 - 1913)
❃	 Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan’ın, Osmanlı Devleti’ne saldırmasıyla savaş başlamıştır.

❃	 Mücadele edilen devletlerin sayıca fazla olup, bu devletlerin modern harp silahları ve teknolojisine sahip olma-

ları, Osmanlı ordusunun ise İttihatçı ve İtilafçı gibi farklı fırkalara (partilere) bölünüp siyasete karışmış olması 

nedeniyle, Osmanlı Devleti büyük bir yenilgiye uğramıştır.

❃	 Sırplar, Karadağlılar ve Yunanlılar Makedonya’yı tamamen ele geçirmişlerdir. Yunan donanması ise İmroz ve 

Bozcaada dışındaki Ege Adaları’nı işgal etmiştir.

❃	 Bu savaşta Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) Hamidiye adındaki Ege’deki tek Osmanlı gemisiyle Yunanlılara 

karşı büyük başarılar kazanmıştır.

❃	 Osmanlı Devleti ile doğal bir sınırı kalmayan Arnavutluk ise bağımsızlığını ilan etmiştir (1912). (Balkanlarda 

Osmanlı’dan ayrılan son millet Arnavutlardır.)

❃	 Bulgarların Çatalca’ya kadar olan yerleri işgal edip İstanbul’u tehdide başlaması üzerine Osmanlı Devleti barış 

istemiş ve İngiltere’nin arabuluculuğu ile Londra’da bir konferans toplanmış ve Londra Antlaşması yapılmıştır.
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 Londra Antlaşması (1913)
❃	 Osmanlı Devleti, Midye-Enez çizgisinin batısındaki toprakları kaybetmiştir. (Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki 

varlığı sona ermiştir.)

❃	 Ege’deki Osmanlı adaları (İmroz ve Bozcaada hariç) Yunanlılara bırakılmıştır.

❃	 Arnavutluk’un bağımsızlığı kabul edilmiştir.

Bu savaş, Osmanlı Devleti’nin Balkan devletleriyle bile başa çıkamayacak kadar güçsüz bir devlet olduğunu ortaya koymuştur. 
Savaşın sonunda Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakki Fırkası yönetimi ele geçirmiş ve I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar iktidar-
da kalmıştır.

NOT

 

 II. BALKAN SAVAŞI (1913)
❃	 Londra Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nden en büyük payı, Bulgaristan almıştı. Fakat durumdan memnun olma-

yan Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Bulgaristan’dan toprak almak için yeni bir savaş başlatmışlardır.

❃	 I. Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya da, güney komşusu Bulgaristan’ın güçlenmesini önlemek ve toprak 

almak amacı ile bu savaşa katılmıştır.

❃	 Osmanlı Devleti, Balkan devletleri arasındaki bu savaştan ve anlaşmazlıklardan yararlanarak, Bulgaristan’a savaş 

açmış ve Edirne ile Kırklareli’yi geri almıştır. Bulgaristan’ın barış istemesi üzerine Balkan devletleri kendi arala-

rında Bükreş Antlaşması’nı imzalamışlardır. Balkan devletleri arasında savaş sona erince Osmanlı Devleti sınır 

komşusu olduğu Bulgaristan ve Yunanistan ile antlaşmalar yapmıştır. 

❃	 Bulgaristan’ın isteği üzerine 1913 yılında İstanbul Antlaşması imzalanmış ve Meriç Nehri sınır kabul edilerek 

bugünkü Türk-Bulgar sınırı çizilmiştir. Bu antlaşma ile Bulgaristan’daki Türk ve Müslümanların kültürel hakları ve 

statüleri korunmuştur.

❃	 Yunanistan ile 1913 yılında Atina Antlaşması imzalanmış; Yanya, Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a bırakıl-

mıştır. Ege Adaları konusunda bir antlaşmaya varılamadan I. Dünya Savaşı başlamıştır. 

❃	 Balkan topraklarının Osmanlı tarafından kaybedilmesiyle buralarda yaşayan Türklerin bir kısmı Anadolu’ya göç 

etmiştir.

Osmanlı Devleti, Balkan devletlerinin kendi aralarındaki bu savaştan yararlanarak Midye-Enez Hattı’nı geçip Edirne ve 
Kırklareli’yi geri almıştır.

NOT

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Meriç Irmağı’nın batısında kalan tüm topraklarını kaybetmiştir. Kaybedilen bu toprak-
larda birçok Türk vatandaşı kalmıştır. Osmanlı Devleti bölgede azınlık olarak kalan Türklerin, mülk edinmesi, müftülerini kendileri-
nin seçmesi, ilkokul ve ortaokullarda öğretimlerinin Türkçe olması gibi haklarını, ‹stanbul ve Atina Antlaşmaları ile korumaya 
çalışmıştır.

NOT
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                          I. Balkan Savaşı                                     II. Balkan Savaşı

 I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ

 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918)

 Ne den le ri 

❃ Siyasi bir liği ni geç sağ la yan ‹tal ya ve Al man ya’ n›n sa na yi lefl me le ri ni ta mam la ya rak, dün ya sö mür ge ve pa zar pay-

la fl› m›n dan pay is te me le ri

❃ Bal kan lar da pans la vizm po li ti ka s› n› ha kim k›l ma ya ça l› flan Çarlık Rus ya’ n›n Ak de niz ve Bas ra Kör fe zi’ ne in mek is-

temesi

❃ Avus tur ya - Ma ca ris tan ‹m pa ra tor luğu’ nun, Rus pansla vi zmi ne  kar fl› top rak bü tün lüğü nü ko ru mak is te me si

❃ 1870 y› l›n da Al man la ra ye ni len ve Al sas-Lo ren Böl ge si ‘ni kay be den Fran sa’ n›n bu sa va fl›n öcü nü al mak is te me si

❃ Av ru pa’ da ki blok lafl ma ve blok lar ara s›n da ki pa zar edin me, sö mür ge kap ma ya r› fl› n›n h›z lan ma s›

 AVRUPA’DA KURULAN BLOKLAR

a. Üç lü İt ti fak (Bağ la şma, Mer ke zi) Dev let le ri (1883)

– Al man ya, Avus tur ya - Ma ca ris tan ‹m pa ra tor luğu ve ‹tal ya ara s›n da ku rul mufl tur.

– ‹tal ya, I. Dün ya Sa va fl› bafl la d›k tan son ra bu grup tan ay r›l m›fl ve  ‹ti laf dev let le ri ne ka t› la rak ta raf değifl tir mifl tir.

b.  Üç lü İti laf (An laşma) Dev let le ri (1907)
– ‹n gil te re, Fran sa, Çarlık Rus ya ara s›n da ku rul mufl tur.
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I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da bloklaşma

 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI
– Avus tur ya - Ma ca ris tan ve li ah t›, Sa ray bos na fleh ri ni (Ma ca ris tan s› n›r la r› için de) zi ya re ti s› ra s›n da bir S›rp mil li yet çi si-

nin sal d› r› s› so nu cun da öl dü rül müfl tür (Ha zi ran 1914). Bu olay üze ri ne Avus tur ya, Al man ya’ n›n des teği ile S›r bis tan’ a 

sa vafl aç m›fl , böy le ce sa vafl fi i len bafl la m›fl t›r. Çarlık Rus ya bu sa vafl ta S›r bis ta n’› des tek le yin ce Fran sa ve da ha son-

ra ‹n gil te re de sa va fla ka t›l m›fl t›r.

Avusturya – Macaristan veliahtı

Arşidük Franz Ferdinand

– Al man ya’n›n iler le yi fli doğu da Rus lar , ba t› da ise ‹n gil te re’ nin yar d› m› ile Fran sa ta ra f›n dan dur du rul mufl ve Av ru pa 

cep he le rin de bir den ge mey da na gel mifl tir.

– Os man l› Dev le ti sa vafl bafl la d›ğ› s› ra da ta raf s›z l›ğ› n› ilan et mifl, boğaz la r› ka pat m›fl, ka pi tü las yon la r› tek ta raf l› ola-

rak  kal d›r m›fl, Me bu san Mec li si’ni ka pat m›fl ve se fer ber lik ilan ede rek top rak la r› n› ko ru mak için ön lem ler al m›fl t›r. 

– ‹ti laf dev let le ri, Os man l› Dev le ti’ nin sa va fla gir me si ni is te me dik le rin den ka pi tü las yon la r› kal d›r ma y›, eko no mik yar-

d›m yap ma y› ve ‹n gil te re’ ye si pa rifl edi len an cak ve ril me yen iki sa vafl ge mi si ni ver me yi vaa det mifl ler dir. An cak, o 

s› ra da Os man l› Dev le ti’ ni yö ne ten ‹t ti hat ve Te rak ki Par ti si’ nin ba z› ile ri ge len le ri sa va fl› Al man ya’ n›n ka za na cağ› na 

inan d›k la rı için Al man ya ile giz li bir ant lafl ma im za la m›fl lar d›r.
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 Os man lı Dev le ti’ nin Sa va şa Gi rme Ne den le ri
❃ Özel lik le son yıllarda yitirdiği topraklarını ge ri al mak is te mesi

❃ ‹t ti hat ve Te rak ki yö ne ti ci le ri nin Al man hay ranı  olması ve sa va fl› Al man ya’ n›n ka za na ca ğ› na inan ma la r›

❃ ‹t ti hat ç› la r›n Os man l› Dev le ti’ ni si ya si ba k›m dan yal n›z l›k tan kur tar mak için sa va fla sok mak is te me si

❃ Ba z› Os man l› dev let adam la r› n›n Turancılık (Pan-Tür kizm) po li ti ka sı

❃ Ekonomik (kapitülasyonlar) ve mali (Düyun-u Umumiye) kısıtlamalardan kurtulmak istemesi

❃ Go ben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin Osmanlı Devleti’ne sığınması ve Osmanlılar tarafından satın alınması

Bu gemilerin daha sonra Karadeniz’e açılarak savaşta olan Rus limanlarını topa tutmaları, Osmanlı Devleti’ni fiilen savaşa 
sokmuştur.

NOT

 Al man ya’ nın Os man lı Dev le ti’ ni Sa va şa Sok mak İs te me si nin Ne den le ri
❃ Je o po li tik ve stra te jik ba k›m dan bü yük önem ta fl› yan Os man l› top rak la r› üze rin den ‹n gi liz sö mür ge le ri ne ulafl mak 

❃ Ye ni cep he ler aça rak sa vafl yü kü nü ha fif let mek

❃ ‹n gi liz le rin Uzak do ğu’ da ki sö mür ge le ri ne gi den yo lu ke se rek de ne tim al t› na al mak

❃ ‹ti laf dev let le ri nin bo ğaz lar üze rin den Çarlık Rus ya’ ya yar d›m yap ma la r› n› en gel le mek

❃ Os man l› pa di fla h› n›n “Ha li fe lik” s› fa t› n› kul la na rak “kut sal ci hat” ilan et me si ni sağ la mak

 Os man lı Dev le ti’ nin Sa va şa Gir me si
– Sa va fl›n bafl lan g› c›n da Os man l› Dev le ti ta raf s›z kal m›fl;  an cak iki Al man ge mi si  Os man l› la ra s› ğ›nınca gemiler satın 

alınmıştır. Bu ge mi ler Ka ra de niz’ e aç› la rak savaşta olan Rus li man la r› n› bombalamış ve bu olay so nu cun da Çarlık 

Rus ya, Os man l› Dev le ti’ ne sa vafl aç m›fl t›r. 

– Os man l› Dev le ti’ nin sa va fla gir me siy le, sa vafl uza m›fl ve çok ge nifl bir ala na ya y›l m›fl t›r.

– Al man ya, Os man l› Dev le ti ile ka ra dan bağ lan t› ku ra bil mek için Bul ga ris tan’ ›n ‹t ti fak gru bun da sa va fla ka t›l ma s› n› 

sağ la ma ya ça l›fl m›fl ve Bul ga ris tan, Ça nak ka le Sa vafl la r›’ ndan son ra Al man ya’ n›n ya n›n da sa va fla ka t›l m›fl t›r.

 OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER
 KAFKAS CEPHESİ
 Amacı:
 Or ta As ya Müs lü man Türk le ri ni Rus esa re tin den kur tar mak, Ba kü pet rol le ri ne ulafl mak ve Rus ileri harekatını 

önlemek.

 So nuç la rı:
❃ En ver Pa fla ko mu ta s›n da ki Os man l› or du su, so ğuk k›fl flart la r›n da ya p› lan bu ha re kat s› ra s›n da düfl man la sa vafl ma dan 

ta bi at flart la r› na ye nil mifl tir. Bin ler ce as ker do na rak ha ya t› n› kay bet mifl tir.

❃ Rus lar; Er zu rum, Er zin can, Mufl, Bit lis, Van ve Trab zon’ u ifl gal et mifl ler dir.

❃ Ça nak ka le Sa va fl›’ ndan son ra, Do ğu Cep he si Ko mu tan l› ğ› ‘na ata nan Mus ta fa Ke mal, Bit lis ve Mufl’ u Rus lar dan 

ge ri al m›fl t›r. (1916)

❃ 1917 yılında Rusya’da Bolşevik İhtilali çıkınca, Rusya savaştan çekilmiş ve İttifak devletleriyle Brest-Litowsk 

Antlaşması’nı (3 Mart 1918) imzalamıştır. Bu antlaşma ile Rusya, Doğu Anadolu’yu boşalttığı gibi 1878 Berlin 

Antlaşması’yla Çarlık Rusya’nın işgal ettiği Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.
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❃ Böl ge de Rus la r› des tek le ye rek Os man l› or du su na ve Türk hal k› na kar fl› ted hi fle (te rör ve kat li am) ge çen Er me ni 

çe te ci ler, bu böl ge den Su ri ye ve da ha gü ven li böl ge le re mec bu ri gö çe ta bi tu tul mufl lar d›r. (1915) Ta rih te bu ola ya 

“Teh cir Me se le si” de nir. Er me ni ler, bu ola y› dün ya ya Türk le rin Er me ni kat li a m› ola rak yay m›fl ve çar p›t m›fl lar d›r. 

Enver Paşa

 ÇANAKKALE CEPHESİ
 Nedeni:
❃ ‹ti laf dev let le ri nin Çarlık Rus ya’ ya yar d›m et mek, Os man l› Dev le ti’ ni sa vafl d› fl› b› rak mak ve Al man ya’ ya kar fl› ye ni 

bir sa vafl ala n› olufl tur mak istemesi.

– Sa vafl 18 Mart 1915’ te ‹ti laf dev let le ri do nan ma la r› n›n Ça nak ka le Bo ğa z›’ na sal d›r ma s›y la bafl la m›fl t›r. Bu sal d› r› da 

‹ti laf dev let le ri, bü yük bir boz gu na uğ ra m›fl, bu nun için de Ge li bo lu Ya r› ma da s› na ç› kar ma ya pa rak ka ra sa vafl la r› n› 

bafl lat m›fl lar d›r.

– Mus ta fa Ke mal, Ge li bo lu Ya r› ma da s›’n da Ana far ta lar, Conk ba yı rı, Arı bur nu ve Ki reç te pe’ de düfl ma na kar fl› ba-

fla r› l› bir sa vun ma sa va fl› yap m›fl t›r. Ye ni len ‹ti laf dev let le ri 1916 y› l› Ocak ay›n da Ça nak ka le’ den çe kil mifl ler dir.

 
 So nuç la rı:
❃ ‹ti laf do nan ma s› bo ğa z› ge çe me mifl ve bü yük za rar gör müfl tür.

❃ I. Dün ya Sa va fl›’ n›n uza ma s› na ve ‹s tan bul’un ifl ga li nin ge cik me si ne or tam ha z›r la m›fl t›r.

❃ Bol fle vik ‹h ti la li ile uğ ra flan Çar l›k Rus ya ‘ ya yar d›m gön de ri le me mifl  ve bir sü re son ra Rus ya’ da ih ti lal yaşanmıştır.

❃ Bulgaristan'ın İttifak devletlerinin yanında savaşa katılmasına neden olmuştur.

❃ Mus ta fa Ke mal Pa fla bu sa vafl ta ki ba fla r› s› ile tüm dün ya da ta n›n m›fl t›r.

I. Dünya Savafl›’nda Osmanl› Devleti’nin kesin zafer kazand›ğ› tek cephedir.

NOT

Çanakkale Cephesi’ndeki muharebe alanları (1915 – 1916)
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Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde (1915)

 SÜ VEYŞ (KA NAL) CEP HE Sİ
 Nedeni:
❃ ‹n gi liz le rin Hin dis tan ve Uzak do ğu’ da ki sö mür ge le ri ne gi den yo lu  kes mek

– Ce mal Pa fla ko mu ta s›n da ki Os man l› or du su nun Sü veyfl Ka na l›’ na sal d›r ma s›y la bafl la m›fl t›r. Bir ta ar ruz cep he si dir.

 So nuç la rı:
❃ ‹n gi liz le rin Arap mil li yet çi li ği ni k›fl k›rt ma s› ve bafl ta Mek ke Emi ri fie rif Hü se yin ol mak üze re Arap la r›n ‹n gi liz ler le ifl-

bir li ği ya pa rak Os man l› Dev le ti ‘ne kar fl› ayak lan ma s› ne de niy le Os man l› or du su bü yük bir ye nil gi ye uğ ra m›fl ve 

ge ri çe kil mifl tir. 

❃ Ta ar ruz cep he si ola rak aç› lan bu cep he ye nil gi ler üze ri ne sa vun ma cep he si ne dö nüfl müfl tür. ‹n gi liz ler ön ce Fi lis tin’i 

son ra Su ri ye’ yi al m›fl lar d›r. 

❃ Mus ta fa Ke mal, I. Dün ya Sa va fl›’ n›n so nu na doğ ru Su ri ye Cep he si’ ne 7. Or du Ko mu ta nı ola rak atan m›fl ve or du yu 

Ha lep’ in ku ze yi ne çe ke rek bir sa vun ma hat t› olufl tur mufl tur. 7. Or du’ nun ad› da ha son ra Yıl dı rım Or du la rı Grup 

Ko mu tan lı ğı ola rak de ğifl ti ril mifl tir.

Bu savafl s›ras›nda Araplar›n ‹ngilizler ile iflbirliği yapmas› ümmetçiliğin önemini yitirdiğini göstermektedir. Çünkü padiflah ve 
halife V.Mehmet Reflat’›n “Cihat” ilan etmesine rağmen Müslüman Araplar, Hicaz ve Yemen cephelerinde bile kutsal topraklar› 
koruyan Osmanl› ordusuna karfl› ‹ngilizleri desteklemifllerdi.

NOT
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 IRAK CEP HE Sİ

 Nedeni:

❃ ‹n gi liz le rin petrol bölgelerini ele geçirmek ve ka ra dan Çar l›k Rus ya’ya yar d›m et mek istemesi.

– Türk or du su Ku t-el Ama ra Sa va şı’ nda (1916) ‹n gi liz or du su nu yen mifl ve esir et mifl tir. Ancak Arap mil li yet çi li ği nin 

bafl la ma s› ve  ‹n gi liz le rin ye ni sal d› r› la r› kar fl› s›n da Türk or du su Mu sul’ a ka dar ge ri çe kil mifl tir. Buna karşılık ‹n gi liz-

ler Çarlık Rus ya’ ya yar d›m ulafl t› ra ma m›fl t›r.

– Savunma cephesidir.

 OS MAN LI DEV LE Tİ’NİN SA VAŞTIĞI DİĞER CEP HE LER

a. Ma ke don ya Cep he si

– ‹ti laf dev let le ri nin, Os man l›-Al man de mir yo lu ir ti ba t› n› kes mek ama c›y la aç t›k la r› bir cep he dir. 

– Os man l› Dev le ti bu cep he de Al man la ra yar d›m et mifl tir.

b. Ga liç ya ve Ro man ya Cep he si
–  Os man l› Dev le ti, bu cep he lerde müt te fi ki Al man ya’ya ve Bul ga ris tan’ a yar d›m et mek için sa vafl m›fl t›r.

 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA YAPILAN GİZLİ ANTLAŞMALAR
– Bu ant lafl ma lar ‹ti laf dev let le ri ara s›n da ya p› lan ve sa vafl so nun da Os man l› Dev le ti’ nin top rak la r› n› pay lafl ma ya yö-

ne lik giz li ant lafl ma lar d›r.

 Lon dra Ant laşma sı (26 Ni san 1915)
❃ ‹tal ya, ‹n gil te re, Fran sa ve Çarlık Rus ya ara s›n da ya p›l m›fl t›r. Bu ant lafl ma ile Trab lus garp ve 12 Ada’ n›n ‹tal yan la-

ra ait ol du ğu ka bul edil mifl ve An tal ya da ‹tal yan la ra b› ra k›l m›fl t›r.

 

 Sykes-Pi cot Ant laşma sı (26 Nisan 1916)
❃ ‹n gil te re, Fran sa ve Çarlık Rus ya ara s›n da ya p›l m›fl t›r. Bu ant lafl ma ile Ada na, An tak ya, Su ri ye k› y› la r› ve Lüb nan’› 

Fran sa; Mu sul ha riç tüm Irak’› ‹n gil te re; bo ğaz lar, Trab zon’ a ka dar Do ğu Ka ra de niz böl ge si ile Er zu rum, Van ve 

Bit lis’i Rus lar ala cak t›.

 

 Mc. Ma hon Antlaşması (16 Ma yıs 1916)
❃ ‹n gil te re ile Arap lar ara s›n da ya p› lan giz li ant lafl ma d›r. 

❃ ‹n gil te re, Arap la ra Os man l› Dev le ti’ne kar fl› is yan et me kar fl› l› ğ›n da ba ğ›m s›z dev let kur ma sö zü ver mifl tir.

 Sa int Je an De Ma u ri en ne Antlaşması (21 Ni san 1917)
❃ ‹n gil te re, ‹tal ya ve Fran sa ara s›n da im za lan m›fl t›r. 

❃ Bu ant lafl ma ile An tal ya, Kon ya, Ay d›n ve ‹z mir ‹tal yan la ra b› ra k›l m›fl t›r.

❃ An cak bu ant lafl ma Bol fle vik ‹h ti la li’ nden do la y› Rus ya’ n›n sa vafl tan çe kil me si üze ri ne yü rür lü ğe kon ma m›fl t›r.
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Şerif Hüseyin

İtilaf devletleri, savaş sonrasında gerçekleştirecekleri işgallerde zaman kaybetmemek ve savaşı bitirdikten sonra, kendi araların-
da Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda sorun yaşamamak için, I. Dünya Savaşı sürerken kendi aralarında gizli antlaşmalar 
imzaladılar.

NOT

 1917 BOLŞEVİK İHTİLALİ VE SOVYET RUSYA’NIN SAVAŞTAN ÇEKİLMESİ

– Çarlık Rusyası 1917 yılında Bolşevik İhtilali sonunda dağıldı ve Sovyet Rusya kuruldu.

– Yeni Rus yönetimi savaştan çekildiğini açıklayarak Osmanlı Devleti ile 1918 Brest - Litowsk Antlaşması’nı imza-

ladı. 

– Bu antlaşma ile Sovyet Rusya, Doğu Anadolu’yu boşaltarak Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı’ya geri verdi.

Lenin

Sovyet Rusya, I. Dünya Savaşı’ndan çekilirken İtilaf devletlerinin aralarında imzaladığı gizli paylaşım antlaşmalarını dünyaya 
açıkladı. 

NOT
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 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 

1. I. Dünya Savaşı’nın temel nedeni, Sanayi Devrimi sonucu ortaya çıkan ....................................... yarışıdır.

2. Osmanlı Devleti savaşa girerken yapılan cihat ilanından beklenen sonuç gerçekleşmedi. Bunun nedeni, ümmetçili-

ğin yerini ....................................... almasıdır.

3. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti tarafından açılan taarruz cepheleri .......................... ve .......................... 

Cepheleridir.

4. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde....................................... düşüncesini gerçekleştirme isteği etkili 

olmuştur.

5. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na ....................................... grubunda katılmıştır.

6. I. Dünya Savaşı sürecinde Doğu Cephesi’nde Ermenilerin Osmanlılara karşı Ruslarla işbirliği yapması üzerine, 

Osmanlı Devleti tarafından Ermenilerin göç ettirilmesine yönelik .......................................Kanunu çıkarılmıştır.

7. İngiltere ve Fransa’nın ....................................... Cephesi’ni açmalarının temel nedeni,Boğazlar yoluyla Rusya’ya 

yardım göndermektir.

8. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarla ......................... ve ..........................  Rusya’ya bırakılmıştır.

9. Çarlık Rusya’nın yıkılmasıyla, yeni Rus yönetimi ....................................... Antlaşması ile savaştan çekilmiştir.

 

 AMERİKA’NIN SAVAŞA GİRMESİ VE WİLSON İLKELERİ

 ABD’ nin ‹n gi lizlere ve Fran s›z la ra si lah sat ma s› n› en gel le mek is te yen Al man de ni zal t› la r› n›n, Ame ri kan ti ca ret 

ge mi le ri ne At las Ok ya nu su’ nda sal d›r ma s› üze ri ne Ni san 1917’ de ABD, ‹ti laf dev let le ri nin ya n›n da sa va fla ka t›l dı. 

ABD, Ocak 1918’ de Wil son Pren sip le ri’ ni ya y›n la dı.

 ABD Bafl ka n› Wil son ta ra f›n dan ha z›r la nan ve sa vafl son ra s› ba r› fl›n esas la r› n› be lir le yen  Wil son Pren sip le ri 14 

mad de dir. 

– Wil son Pren sip le ri’ ne gö re:
❃ Sa va fl› ka za nan dev let ler, ye ni len dev let ler den top rak ve savaş taz mi natı al ma ya cak .

❃ Her mil let ço ğun luk ta ol duğu top rak lar da, ken di ge le cek le ri ni ken di le ri be lir le ye cek ve ba ğ›m s›z dev let ler ku ra bi le-

cek .

❃ Bo ğaz lar tüm dün ya ya aç› la cak ve ulus la ra ra s› bir ko mis yo nun yö ne ti mi ne b› ra k› la cak .

❃ Osmanlı topraklarında yaşayan Türk le rin ço ğun luk ta ol du ğu top rak lar da kendi geleceklerini belirleme hakkı verile-

cek.

❃ Dev let ler ara s›n da ki so run lar, dev let le rin eflit lik il ke si ne sa d›k ka l› na rak top la na cak ulus la ra ra s› bir örgüt tarafından 

çö züm le ne cek  ve giz li dip lo ma si ye son ve ri le cek .
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ABD Başkanı Wilson

 I. Dün ya Sa va şı' nı Bi ti ren Ateş kes Ant laşma la rı
❃ Bul ga ris tan, Se la nik Ateş kes Ant laş ma sı ile,

❃ Avus tur ya - Ma ca ris tan, Vil la Qu is te Ateş kes Ant laş ma sı ile,

❃ Os man l› ‹m pa ra tor luğu, Mon dros Ateş kes Ant laş ma sı ile,

❃ Al man ya, Ret han des Ateş kes Ant laş ma sı ile sa vafl tan çe kil mifl tir.

 I. DÜNYA SAVAŞI SONUNDA YAPILAN BARIŞ ANTLAŞMALARI

 Ver say (Ver sa il les) Ant laşma sı (28 Haziran 1919)

– Al man ya ile ‹ti laf dev let le ri ara s›n da im za lan m›fl t›r. “Al sas-Lo ren” böl ge si Fran sa’ ya ge ri ve ril mifl tir. Bu ant lafl ma dan 

mem nun kal ma yan Al man ya, II. Dün ya Sa va fl›’ n›n ç›k ma s› na ne den ol mufl tur.

 Sen Jer men Ant laş ma sı (10 Ey lül 1919)
– Avus tur ya ile ‹ti laf dev let le ri ara s›n da im za lan m›fl t›r. Avus tur ya - Ma ca ris tan ‹m pa ra tor lu ğu par ça lan m›fl, ba ğ›m s›z 

Ma ca ris tan ve Po lon ya dev let le ri ku rul mufl tur.

 Nöy yi Ant laşma sı (27 Ka sım 1919)
– Bul ga ris tan ile ‹ti laf dev let le ri ara s›n da im za lan m›fl t›r. Bü yük Bul ga ris tan par ça lan m›fl; Ba t› Trak ya Yu na nis tan’ a, 

Ma ke don ya ise Yu gos lav ya’ ya b› ra k›l m›fl t›r.

 Tri ya non Ant laş ma sı (6 Ha zi ran 1920)
– Ma ca ris tan ile ‹ti laf dev let le ri ara s›n da im za lan m›fl t›r. Çe kos lo vak ya ve Yu gos lav ya, Ma ca ris tan’ dan ay r› la rak ba-

ğ›m s›z dev let ler ola rak ku rul mufl lar d›r.

 I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI
❃ ‹ti laf dev let le ri, ‹t ti fak dev let le ri ne ko flul la r› son de re ce ağ›r ant lafl ma lar im zalatmışlardır.

❃ Bu sa va fl›n so nu cun da dün ya da ka t› to ta li ter re jim ler or ta ya ç›k m›fl t›r. 

	 ➜	 Rus ya’ da Le nin ön der li ğin de  Bol fle vizm

	 ➜	 Al man ya’ da Hit ler ön der li ğin de Na zi zm

	 ➜	 ‹tal ya’ da Mus so li ni ön der li ğin de Fa flizm

❃ Sa va fl›n ge tir di ği eko no mik bu na l›m dan, sa va fla gi ren ve gir me yen tüm dev let ler et ki len mifl tir.

❃ Os man l› ve Avus tur ya - Ma ca ris tan im pa ra tor luk la r› çök müfl tür.

❃ Av ru pa’ da ye ni dev let ler or ta ya ç›k m›fl t›r. (Po lon ya, Çe kos lo vak ya, Macaristan ve Yu gos lav ya dev let le ri ku rul mufl tur.)
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❃ Silah teknolojisinde gelişmeler yaşanmıştır. (Tank lar, tank sa var si lah lar, uçak lar, uçak sa var top la r› ve de nizal t› lar 
gi bi.) 

❃ Si vil sa vun ma ör gü tü ku rul mufl tur.

❃ Dün ya ba r› fl› n› Wil son Pren sip le ri doğ rul tu sun da ye ni den kur mak için Mil let ler Ce mi ye ti (Ce mi yet-i Ak vam) ku rul-
mufl tur.

❃ Türk ulu su, I. Dün ya Sa va fl› so nu cun da ken di si ne ka bul et ti ril mek is te nen Sevr’ e kar fl› ç› ka rak Ulu sal Kur tu lufl Sa va fl›’-

na bafl la m›fl, bu savaşı kazanarak aleyhindeki Sevr’i, Lozan’a dönüştürmüştür.

I. Dünya Savaşı sonrası Avrupa

 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)
– Os man l› Dev le ti sa va fla gir di ği s› ra da pa di flah V. Meh met Re flat idi. An cak sa va fl›n son y› l›n da öl müfl ve ye ri ne VI. 

Meh met Vah det tin geç mifl tir. Dev le ti sa va fla so kan ‹t ti hat ve Te rak ki Par ti si yö ne ti ci le ri sa va fl›n son la r› na doğru 

gizli ce yurt d› fl› na  kaç m›fl lar ve Ah met ‹z zet Pa fla bafl kan l› ğ›n da ‹t ti hat ç› ol ma yan yeni bir hü kü met ku rul mufl tur.

– Yeni hükümet, Os man l› Dev le ti’nin sa va fl› sür dü re cek gü cü nün ol ma ma s› ve sa vafl s› ra s›n da ya y›n la nan Wil son 

Pren sip le ri’ nin Os man l› Dev le ti ile il gi li mad de si ne gü ve nerek Limni Adası’nın Mondros  Limanı’nda ateşkes antlaş-

masını imzalamıştır.

– Mon dros Atefl kes Ant lafl ma s›’ n›, Os man l› Dev le ti ad› na 30 Ekim 1918 ta ri hin de Bah ri ye Na z› r› Ra uf (Or bay) Bey im-

za la m›fl t›r.

 Mon dros Ateşkes Ant laş ma sı’nın Şart la rı
❃ Ça nak ka le ve ‹s tan bul bo ğaz la r› aç› la cak, Ka ra de niz’ e ser best ge çifl ola na ğ› sağ la na cak t›r. Bo ğaz lar ulus la ra ra s› 

bir ko mis yon ta ra f›n dan yö ne ti le cek tir.

❃ Hu dut la r›n ko run ma s› ve iç asa yi flin te mi ni d› fl›n da Os man l› or du su ter his edi le cek tir. Si lah, cep ha ne ve sa vafl ge-

mi le ri ne ‹ti laf dev let le ri ta ra f›n dan el ko nu la cak t›r.

❃ Os man l› de mir yo lu ve ter sa ne le rin den ‹ti laf dev let le ri fay da la na cak t›r.

❃ To ros tü nel le ri, ‹ti laf dev let le ri ne b› ra k› la cak t›r.

❃ Tel siz, tel graf ve kab lo la r› n›n de ne ti mi ‹ti laf dev let le ri ne ge çe cek tir.

❃ ‹ti laf dev let le ri, gü ven lik le ri ni teh dit ede cek bir du rum or ta ya ç› kar sa, ön ce den ha ber ver mek si zin stra te jik öne mi 

olan yer le ri ifl gal et me hak k› na sa hip ola cak t›r. (7. mad de)

❃ Vi la yet-i Sit te (Do ğu Ana do lu’ da ki al t› vi la yet) ad› ve ri len yer ler de bir kar ga fla olur sa ifl gal dev let le ri bu ra la r› ifl gal 

ede bi le cek tir. (24. mad de) (Bu hüküm Doğu Anadolu'da oluşturulmak istenen Ermeni Devleti'ne zemin hazırlamayı 

amaçlıyordu.)

❃ ‹ti laf dev let le ri, kö mür, ma zot ve yağ mad de le ri ni Osmanlı’dan te min ede cek tir.

❃ Ticari ayr›cal›klar sürecektir.
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Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Çünkü 7. maddenin uygulanmas›yla, Wilson Prensipleri’ne 
göre Türklerin elinde kalmas› gereken Anadolu topraklar› savafl s›ras›nda imzalanan gizli antlaflmalar gereğince ‹tilaf (Anlaflma) 
devletlerince iflgal edilmifltir. Bu nedenle “Mondros Ateflkes Antlaflmas›” bir ateflkesten çok Osmanl› Devleti’ni ortadan 
kald›rmaya yönelik bir belge niteliğindedir.

NOT

Mondros Ateşkes Antlaşması, Limni Adası’nın 

Mondros Limanında Agamemnon zırhlısında imzalandı.

                                                                     

           Rauf Orbay                                                 Padişah Vahdettin

 

 Mus ta fa Ke mal Pa şa ve Pa di şah Vah det tin’ in Tu tu mu
– Mon dros Atefl kes Ant lafl ma s› im za lan d› ğ› s› ra da Os man l› top rak la r›n dan ay r› lan Al man Ge ne ra li Li mon Von San-

ders’ in ye ri ne Y›l d› r›m Or du la r› Grup Ko mu tan l› ğ› gö re vi ne Mus ta fa Ke mal Pa fla ge ti ril mifl tir. 

– Ant lafl ma flart la r› na, hü kü me te çek ti ği tel graf lar la (özel lik le 7. mad de ye) iti raz eden Mus ta fa Ke mal, Y›l d› r›m Or du-

la r› Ka rar ga h› n› Su ri ye’ den Ana do lu’ ya ta fl› m›fl t›r. 

– Hü kü met, Mus ta fa Ke mal’i ‹s tan bul’ a ça ğ› ra rak Har bi ye Ne za re ti’nde önem siz bir gö re ve ge tir mifl tir. 

– ‹s tan bul’ a ge len Mus ta fa Ke mal, ‹ti laf dev let le ri nin do nan ma la r› n› gö rün ce “Gel dik le ri gi bi gi der ler” de mifl tir. 

– Pa di flah Vah det tin ise tah t› n›n kay g› s› için de dir. Mon dros Atefl kes Ant lafl ma s›’ ndan son ra Ah met ‹z zet Pa fla ka bi-

ne si (hü kü me ti) çe kil mifl, ye ri ne Tev fik Pa fla ka bi ne si ku rul mufl tur. Bu ara da Os man l› Par la men to su da pa di flah 

ta ra f›n dan ka pa t›l m›fl t›r. Bir sü re son ra Tev fik Pa fla ka bi ne si de is ti fa et mifl ve ye ri ne pa di flah ile uyum için de olan 

Da mat Fe rit Pa fla sad ra zam ol mufl ve ye ni bir hü kü met kur mufl tur.
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 Mon dros Ateş kes Ant laşma sı'nın Uy gu lan ma sı ve İşgal ler 
❃ Mon dros Atefl kes Ant lafl ma s›’ n›n im za lan ma s›n dan son ra I. Dün ya Sa va fl› s› ra s›n da im za la nan giz li ant lafl ma lar 

fi i len uy gu lan ma ya bafl lan m›fl t›r.

❃ An lafl ma dev let le rinin 13 Ka s›m 1918’ de do nan ma la r› ile ‹s tan bul ve bo ğaz la r› de ne tim al t› na al malarıyla ‹s tan bul 

gayr-› res mi ola rak ifl gal edil mifl tir.

❃ Atefl kes Ant lafl ma s›’ n›n 7. mad de si ni ba ha ne eden ‹n gi liz ler; ön ce Mu sul’ u, son ra Ur fa, An tep, Ma rafl, Ba tum, Kars, 

Sam sun ve Mer zi fon’ u ifl gal et mifl ler dir.

❃ Fran s›z lar; ‹s ken de run, Ada na, Mer sin’i ifl gal et mifl ler ve böl ge de ya fla yan Er me ni le ri tefl ki lat lan d›r ma ya bafl la m›fl-

lar d›r.

❃ ‹tal yan lar; An tal ya, Ku fla da s›, Fet hi ye, Mar ma ris, Bod rum ve Kon ya’ y› ifl gal et mifl ler dir.

‹ngilizler daha sonra I. Dünya Savafl› s›ras›nda yap›lan gizli antlaflmalar gereğince Urfa, Marafl ve Antep’i Frans›zlara devretmifl-
lerdir. Frans›zlar da Musul’un ‹ngilizler taraf›ndan iflgalini kabul etmifllerdir. Mondros Ateflkes Antlaflmas›’ndan sonra 7. maddeye 
dayan›larak ilk iflgal edilen yer Musul’dur. Bu iflgallere karfl› Türk halk›n›n ilk direnifli ise Adana Dörtyol’da olmufltur.

NOT

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında gerçekleşen işgaller

Mondros Ateşkesi’nin ardından, anlaşmaya uygun olarak Türk birliklerinin geri çekilmesi ve terhisi gerçekleştirildi. 400.000 kişilik 
Türk ordusunun mevcudu 50.000’e indirildi. Cephane, silah ve her türlü araç-gereçlere el konuldu. Mondros Ateşkes 
Antlaşması’nın 7. maddesini yasal dayanak olarak kullanan İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını işgale başladılar.

NOT

 

 PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1919)
 Atefl kes ant lafl ma la r›n dan son ra ‹ti laf Dev let le ri’nin I. Dün ya Sa va fl›’ nda ye ni len ‹t ti fak Dev let le ri ile ya pa cak la r› 
ba r›fl ant lafl ma la r› n›n ko flul la r› n› be lir le mek ama c›y la 32 dev le tin ka t› l› m›y la, 18 Ocak 1919’ da Pa ris Kon fe ran s› top-
la nm›fl tır.

 Pa ris Ba rış Kon fe ran sı’ nın So nuç la rı
❃ Sö mür ge le ri ni ko ru mak, ka zan d›k la r› top rak lar da da sö mü rü le ri ni de vam et tir mek is te yen ‹n gil te re ve Fran sa “Man-

da ve Hi ma ye” fik ri ni or ta ya at m›fl lar d›r.
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❃ ‹n gil te re, ABD ve Fran sa’ n›n des te ği ni sağ la ya rak Do ğu Trak ya ile  da ha ön ce giz li ant lafl ma lar la ‹tal yan la ra b› ra-

k›l ma s› ka rar lafl t› r› lan Ba t› Ana do lu’ da ki ‹z mir ve çev re si nin, Wil son Pren sip le ri’ ne da ya na rak Yu na nis tan’ a ve ril me-

si ni sağ la m›fl t›r. Bu nun üze ri ne ‹tal yan lar ‹ti laf dev let le rin den kop mufl ve Pa ris Ba r›fl Kon fe ran s›’ ndan çe kil mifl tir.

❃ Ame ri ka, Pa ris Ba r›fl Kon fe ran s›’ na ka t›l m›fl; an cak bu ra da Wil son Pren sip le ri’ nin sap t› r›l d› ğ› n› gö rün ce kon fe rans-

tan ay r›l m›fl ve Av ru pa ifl le ri ne il gi gös ter me me ye bafl la m›fl t›r. Böylece ‹n gil te re ise tek rar bu gru bun li der li ği ni üst-

len mifl tir.

❃ Sa va flan ta raf lar ara s›n da iki li ba r›fl ant lafl ma la r› ya p› la rak I. Dün ya Sa va fl› so na er di ril mifl tir. An cak ‹ti laf dev let le ri 

Os man l› top rak la r› n›n pay la fl› m› ko nu sun da an la fla ma d›k la r› için Mon dros Atefl kes Ant lafl ma s› uza m›fl ve Os man l› 

Dev le ti ile ya p› la cak ba r›fl ant lafl ma s› da ha son ra ya b› ra k›l m›fl t›r.

 

Paris Barış Konferansı (1919)

3

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup yanlarına "D" veya "Y" yazarak doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

 Verilen bilgiler yanlışsa altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nin Arap topraklarında açtığı cephelerde, Arapların İtilaf devletleri ile işbirliği yapma-

sı ümmetçilik anlayışının sona erdiğinin göstergesi olmuştur.

 ................................................................................................................................................................

2. Wilson İlkeleri’nin yayınlanması I. Dünya Savaşı’nın uzamasına yol açmıştır.

 ................................................................................................................................................................

3. Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresi İtalya’ya bırakılmıştır.

 ................................................................................................................................................................

4. Manda ve himaye sisteminin gündeme gelmesi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgecilik anlayışının 

devam edeceğinin kanıtıdır. 

 ................................................................................................................................................................
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1. "Biz ilhamlarımızı gökten ve galipten değil, doğru-

dan doğruya hayattan almış bulunuyoruz."

 "Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek özelliği-

mizdir. Bütün hayatımızı dolduran vakalar bu haki-

katin delilidir."

 sözleri Mustafa Kemal'in en çok hangi yönünü 

ortaya koymaktadır?

 A)  İnkılapçılığı  B) Teşkilatçılığı

 C) İdealistliği   D) Barışçılığı

    E) Gerçekçiliği

2. Atatürk'ün; "Eğer sürekli barış isteniyorsa insan 

kitlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası ted-

birler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün refahı açık ve 

baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları ha-

set, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eği-

tilmelidir." sözleri, onun hangi özelliğini açıklar?

 A)  İnsan ve insanlık sevgisine sahip olma

 B) Ortam ve zamanı iyi ayarlama

 C) Hedefleri iyi saptama

 D) Bağımsızlıktan ödün vermeme

 E) Olayları önceden seziş gücüne sahip olma

3. Mustafa Kemal'in Anafartalar Savaşı'nda askerleri-

ne verdiği "Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi 

emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman 

içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar ge-

çebilir." şeklindeki tarihi emir savaşın kaderini belir-

lemiştir.

 Buna göre, Türk milletinin kaderini, Çanakkale'de;

 I. Mustafa Kemal'in yetenekleri

 II. Askerlerin cesareti

 III. Yurtseverlik duygusu

 durumlarından hangileri değiştirmiştir?

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

   D) I ve III              E) II ve III

4. XIX. yüzyılda, bir taraftan Osmanlı genel nüfusu 

azalırken, diğer taraftan daralan Osmanlı sınırları 

içindeki Türk nüfus gitgide artmaktaydı.

 Bu durum;

 I. Toprak kayıpları

 II. Kaybedilen yerlerden Anadolu'ya yapılan göçler

 III. Yenilgiyle sona eren savaşlar

 gelişmelerden hangileriyle açıklanabilir?

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

   D) I ve III              E) II ve III

5. I. Balkan Savaşı sonucunda imzalanan Londra Ant-

laşması ile Osmanlı Devleti, Arnavutluk'un sınırları-

nın çizilmesi işini büyük devletlere bırakmakta, Girit'i 

hukuken Yunanistan'a terk etmekte ve Midye-Enez 

Hattı'nın batısında kalan toprakları da Balkan devlet-

lerine bırakmakta idi.

 Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;

 I. Balkan Savaşı'nı kaybettiği

 II. Siyasi bakımdan güçlü olmadığı

 III. Sınırlarının daraldığı

 IV. Azınlık sorunlarının ortadan kalktığı

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

   D) Yalnız IV E) III ve IV

6. 1912'de Balkan Savaşları başlayınca Osmanlı Dev-

leti İtalya ile Uşi Antlaşması'nı yapmış; Trablusgarp, 

Rodos ve On İki Adayı İtalya'ya bırakmıştır.

 Bu durum;

 I. İtalya'nın Akdeniz'deki etkinliğinin artması

 II. Sömürgecilik yarışının sona ermesi

 III. Osmanlı Devleti'nin saygınlığının azalması

 sonuçlarından hangilerinin yaşanmasına neden 

olmamıştır?

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

     D) I ve II            E) II ve III
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7. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesine ses çıkar-

mayan Fransa ve İngiltere'nin, bu konuda İtal-

ya'ya destek olmalarının nedeni, aşağıdakilerden 

hangisidir?

 A)  Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşması

 B) Ellerinde bulunan sömürgeleri kendileri için ye-

terli görmeleri

 C) Kuzey Afrika'yı çıkar bölgesi olarak görmemeleri

 D) İtalya'nın Almanya ile işbirliğini önlemeye çalış-

maları

 E) İtalya'nın gücünden çekinmeleri

8. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın;

 I. Bütün haberleşme araçları İtilaf Devletleri'ne 
teslim edilecektir.

 II. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden stratejik 
noktaları işgal edebilecektir. 

 III. Doğu Anadolu'da altı ilden birinde karışıklık çık-
ması durumunda altı il birden işgal edilecektir. 

 maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin 

bağımsızlık ve egemenlik haklarına ters düştüğü 

söylenebilir?

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

      D) II ve III              E) I, II ve III

9. – I.Dünya Savaşı sürerken İngiltere, Fransa, Rus-

ya ve İtalya gibi İtilaf devletleri, kendi aralarında 

birtakım gizli antlaşmalar yaparak, savaş sonra-

sında Osmanlı topraklarını paylaşma planları 

hazırlamışlardır.

 – Savaşın sonlarına doğru ABD başkanı, Wilson 

İlkeleri'ni yayınlayarak "Yenenler, yenilenlerden 

toprak almayacak" demiştir.

 Yukarıda verilen bilgilerin, aşağıdaki durumlar-

dan hangisinde etkili olduğu söylenemez?

 A)  Paylaşım planlarında değişiklik yapılmasında

 B) Mandacılık düşüncesinin gündeme gelmesinde

 C) Rusya'nın savaştan çekilmesinde

 D) Avrupa'daki siyasi ve ekonomik dengelerin ko-

runmaya çalışılmasında

 E) Gizli antlaşmaların uygulanamamasında

10. I. Dünya Savaşı'ndan sonra, İtilaf devletleri yenilen 

devletlerle antlaşmalar imzalamış; ancak Osmanlı 

Devleti ile diğer müttefiklerden çok sonra bir antlaş-

ma yapabilmişlerdir.

 Bu durumun ortaya çıkmasında;

 I. Galip devletlerin kendi aralarında çıkar çatışma-
ları yaşaması 

 II. Osmanlı Devleti'nin eski gücünü koruması

 III. İttihat Terakki hükümetinin ülkeyi terk etmesi 

 gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

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

      D) II ve III              E) I, II ve III

11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda; "İtilaf devletle-

ri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya 

çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme 

hakkına sahip olacaktır." hükmü yer almıştır.

 Bu hükmün,

 I. Wilson İlkeleri 

 II. Gizli antlaşmalar

 III. Sömürgeci düşünce ve girişimler 

 durumlarından hangileri ile ters düştüğü savu-

nulabilir?

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

      D) I ve II              E) I ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonun-

da toplanan Paris Konferansı ile ilgili değildir?

 A)  Yapılacak barış antlaşmalarının temel ilkeleri 

görüşüldü.

 B) İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakıldı.

 C) Mandater devlet sistemi gündeme getirildi.

 D) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.

 E) Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararlaştırıldı.
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1. Mustafa Kemal'e ait olan bu sözler, onun gerçekçi 

yönünü ortaya koymaktadır. 

YA NIT E

2. Mustafa Kemal'in bu sözü, onun barışçı ve insani 
yönünü ortaya koyup insanlık sevgisine sahip oldu-
ğunu göstermektedir. 

YA NIT A

3. Mustafa Kemal'in Anafartalar Savaşı'nda askerleri-
ne verdiği bu emir ve bu emrin savaşın kaderini 
belirlemesindeki rolüne bakılarak, Çanakkale'deki 
başarının Mustafa Kemal'in yetenekleri, Türk asker-
lerinin cesareti ve yurtseverlik duygusundan kay-
naklandığı söylenebilir. 

YA NIT B

4. XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'nin 
sınırları daralırken, ülke içindeki Türk nüfusun gittik-
çe artması, toprak kayıpları, yenilgiyle sona eren 
savaşlar ve kaybedilen yerlerden Anadolu'ya yapı-
lan göçlerle açıklanabilir. 

YA NIT C

5. Verilen açıklamaya bakılarak; Osmanlı Devleti'nin I. 
Balkan Savaşı'nı kaybettiği ve sınırlarının daraldığı, 
dolayısıyla siyasi bakımdan güçlü olmadığı yargıla-
rına ulaşılabilir. Ancak I. Balkan Savaşı sonucunda 
azınlık sorunları ortadan kalkmamış, Osmanlı 
Devleti'nin Balkan topraklarını kaybetmesiyle, Batı 
Trakya Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır. 

YA NIT D

6. Gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışın-
daki İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi sömürgeci-
lik yarışının son bulduğunun değil, bilakis yoğunlaş-
tığının bir göstergesidir. Rodos'un ve On İki Ada'nın 
İtalya'ya verilmesi İtalya'nın Akdeniz'deki etkinliğini 
artırmış, Osmanlı Devleti'nin ise saygınlığını azalt-
mıştır. 

YA NIT B 

7. İngiltere ve Fransa'nın, İtalya'nın Trablusgarp'ı işga-
line göz yummalarının nedeni, yeni sanayileşen 
İtalya ile Almanya'nın işbirliği yapmalarını önlemek 
istemeleridir. 

YA NIT D

8. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bu üç maddesi de 
Osmanlı Devleti'nin egemenlik ve bağımsızlık hak-
larını ihlal eden bir içeriğe sahiptir. Bu maddeler bir 
taraftan Türk halkının bağımsızlık direncini kırarken 
diğer taraftan da İtilaf devletlerinin işgallerine yasal 
bir zemin oluşturmaya yöneliktir. 

YA NIT E

9. Yukarıda verilen bilgilerin A, B, D ve E seçeneklerin-
de yer alan gelişmeler üzerinde etkili olduğu söyle-
nebilir. Ancak, Rusya'nın savaştan çekilmesi ile bir 
ilgisi yoktur. 

YA NIT C

10. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı toprakları üze-
rinde İtilaf devletlerinin çıkarlarının çatışması, Os-
manlı Devleti ile yapmaları gereken antlaşmanın 
gecikmesine neden olmuştur. 

YA NIT A

11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan bu mad-
de, İtilaf devletlerinin Anadolu'yu işgallerine ortam 
hazırlamıştır ve dolayısıyla Wilson İlkeleri'nin 
"Yenenler yenilenlerden toprak almayacak" madde-
sine ters düşmektedir. Fakat gizli antlaşmalar ve 
sömürgeci düşünce ve girişimler ile ters düşmeyip 
bu yönde alınan bir karardır.

YA NIT A

12. I. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf devletleri tarafın-
dan toplanan Paris Barış Konferansı'nda, yapılacak 
barış antlaşmalarının temel ilkeleri görüşülmüş, 
İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakılmış, mandater 
devlet anlayışı gündeme getirilmiş ve dünya barışını 
sürekli kılmak amacıyla Milletler Cemiyeti'nin kurul-
ması kararlaştırılmıştır. Ancak, Mondros Ateşkes 
Antlaşması'nın imzalanması Paris Konferansı ile il-
gili olmayıp daha önce gerçekleşmiştir. 

YA NIT D
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1. II. Meşrutiyet döneminde, Darülfünun'un (üniver-

site) yeniden düzenlenmesi, kızlara yüksek 
öğrenim hakkının tanınması ve Darü'l-Elhan'ın 
(konservatuar) açılması öncelikle aşağıdakilerden 
hangisinin bir göstergesidir?

 

 A) Eğitim alanında ıslahatlar yapıldığının

 B) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmaya çalışıldığının

 C) Güzel sanatlara önem verildiğinin

 D) Bilimsel çalışmaların desteklendiğinin

 E) Özgürlük ortamının, düşünce hayatını canlan-
dırdığının

2. II. Meşrutiyet Dönemi'nde İttihat ve Terakki Fırkası, 

Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi farklı 

görüş ve düşünceleri savunan siyasi partiler kurul-

muştur.

 Bu durumun Osmanlı Devleti'nde;

 I. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi

 II. Çok partili hayata geçilmesi

 III. Dış baskıların artması

 sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasında 

etkili olduğu savunulabilir?

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

        D) II ve III              E) I ve II

3. Meşrutiyet'in ikinci kez ilanından sonra çok partili 

hayata geçilmesi, siyasi çekişmeleri artırmıştır. Bu 

da rejime karşı bir tepki olarak 31 Mart İsyanı'na yol 

açmıştır.

 Buna göre 31 Mart Olayı ile ilgili;

 I. Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğine yol aç-
mıştır.

 II. Avrupalı devletlerin kışkırtmaları ile başlamıştır.

 III. Yeni rejime karşı, eski düzeni savunanlar tara-
fından çıkarılmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

        D) I ve II              E) II ve III

4. XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde liman-

lar, demiryolları, maden ocakları, maden yatakları, 

elektrik ağı gibi pek çok alanda imtiyaz sahibi olan 

Avrupalı şirketler, az vergi ödeyerek çok yüksek 

karlar elde etmiştir.

 Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti'yle ilgili 
olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
bilir?

 

 A) Yerli üretim canlanmıştır.

 B) Avrupa'nın yarı sömürgesi haline gelmiştir.

 C) Ekonomik nüfuzu gittikçe artmıştır.

 D) Sanayi hamlesi için uygun ortam oluşmuştur.

 E) Hazine gelirleri artış göstermiştir.

5. İtalya, 1911 yılında hammadde ve pazar elde etmek 

amacıyla Trablusgarp'ı işgal edince İngiltere buna 

itiraz etmemiş, aksine İtalya'ya destek vermiştir.

 Buna göre İngiltere ile ilgili olarak;

 I. Emperyalizme destek olmuştur.

 II. İtalya'ya yakınlaşma politikası izlemiştir.

 III. Çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

        D) II ve III              E) I, II ve III

6. XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde;

 I. Yeni Osmanlılar Hareketi'nin ortaya çıkması

 II. Parlamenter sisteme geçilmesi

 III. Düşünce akımlarından biri olan Panislamizmin 
temel felsefesini ve iktidarın kaynağını İslamiyete 
dayandırması

 IV. Çağdaşı olan Avrupa devletlerinin kültürel ve 
siyasal kurumlarını örnek alması

 gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında Batı 

düşünce sisteminin etkili olduğu söylenemez?

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

        D) II ve IV             E) I, II ve IV
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7. İtalya, Balkan İttifakı içinde yer alan Yunanistan'ın 

Ege Denizi'ndeki çıkarlarını korumak için 12 Adayı 

işgal edebileceği tehlikesini öne sürüp, Uşi Antlaş-

ması ile bu adaları geçici süreyle koruyuculuğu altı-

na almıştır.

 Bu duruma göre, İtalya'nın;

 I. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu koşullar-
dan yararlanma

 II. Uluslararası ilişkilerde çıkarlarını ön planda tutma

 III. Sanayileşme sürecinde olan devletlere yardım 
etme

 siyasetlerinden hangilerini takip ettiği savunula-

maz?

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

        D) I ve II              E) II ve III

8. XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde;

 I. I. Balkan Savaşı'nın, İttihat ve Terakki'nin orduya 
siyaset karıştırması nedeniyle kaybedilmesi,

 II. 1913'te Osmanlı Devleti aleyhine olan Londra 
Antlaşması imzalanırken İstanbul'da Bab-ı Ali 
Baskınının yapılması,

 III. 31 Mart Olayı'nın bastırılmasından sonra padişa-
hın değiştirilmesi

 durumlarından hangileri dış siyasette yaşanan 

olumsuzlukların iç siyaseti etkilediğine kanıt 

gösterilebilir?

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

   D) I ve II  E) I, II ve III

9. İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesinden sonra Os-

manlı Devleti, buraya gereken askeri yardımı göndere-

memiş, bu nedenle aralarında Mustafa Kemal'in de 

bulunduğu bazı Osmanlı subayları buraya gönüllü ola-

rak giderek halkı örgütleme çalışmalarına katılmıştır.

 Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki özellikler-
den hangisine sahip olduğunun göstergesidir?

 

 A) Ulusal egemenliğe önem verme

 B) İleri görüşlü olma

 C) Laik düşünceye sahip olma

 D) Sömürgeciliğe karşı olma

 E) Demokrat olma

10. İngiltere, XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı 

Devleti'ni Rusya'ya karşı koruyan bir politika izlemiş; 

ancak XX. yüzyılın başlarında bu politikayı terk ede-

rek Rusya ile ortak hareket etmeye başlamıştır.

 İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı politikasını 

değiştirmesinde;

 I. Hammadde ve pazar arayışının yoğunlaşması

 II. Osmanlı Devleti'nin parçalanacağının kaçınıl-
maz olduğunu düşünmesi

 III. Osmanlı Devleti'nin İngiliz desteğine artık ihtiyaç 
duymaması

 durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-

nebilir?

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

   D) I ve III  E) I, II ve III

11. II. Meşrutiyet Dönemi'nde Kanun-i Esasi'de yapılan 

değişiklikle hükümet, padişaha karşı değil, Mebu-

san Meclisi'ne karşı sorumlu hale getirilmiştir.

 Bu bilgiye dayanarak,

 I. Padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmıştır.

 II. Parlamenter sistem güçlendirilmiştir.

 III. Halkın ilk kez yönetime katılımı sağlanmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

   D) I ve III  E) I ve II

12. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda aldığı 
yenilginin temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
siyle açıklanabilir?

 

 A) Ordudaki subaylar arasında siyasi görüş ayrı-
lıklarının bulunmasıyla

 B) Avrupalı devletlerin Balkan devletlerini yalnız 
bırakmasıyla

 C) Ordunun Trablusgarp Savaşı'ndan yenik çıkma-
sıyla

 D) Osmanlı deniz gücünün olmamasıyla

 E) Ordunun silah ve cephane yönünden yetersiz 
olmasıyla
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1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan mad-

delerden bazıları şunlardır:

 I. Tüm haberleşme sistemleri Anlaşma devletleri-

nin denetiminde olacaktır.

 II. Tersane ve donanmaya el konulacaktır.

 III. Demiryolları ve limanlar Anlaşma devletlerinin 

denetimine girecektir.

 Bu maddelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin 

iletişim ve ulaşım olanaklarını kısıtlayıcı nitelik 

taşıdığı söylenebilir?

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

   D) II ve III  E) I, II ve III

2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda "İtilaf devletleri, 

güvenliklerini tehdit eden ve stratejik durumda olan 

tüm Osmanlı topraklarını işgal edebilecektir." mad-

desinin yer alması aşağıdakilerden hangisinin 

göstergesi olamaz?

 

 A) İtilaf devletlerinin Wilson İlkeleri'ni çiğnediğinin

 B) Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğinin

 C) Türk halkının egemenlik haklarının korunduğunun

 D) Türklerin kendilerini savunmasının zorunlu hale 
geldiğinin

 E) Anadolu topraklarının tehdit altına girdiğinin

3. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılma 

nedenlerinden bazıları şunlardır:

 I. Kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye'den kur-

tulmak istemesi

 II. Özellikle son yıllarda yitirdiği topraklarını geri 

almayı amaçlaması

 III. Yönetimi elinde tutan İttihat ve Terakki Partisi'nin 

Turancılık politikası izlemesi

 Bunlardan hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin eko-

nomik ve mali bağımsızlığa kavuşmak için sava-

şa katıldığının göstergesi olduğu savunulabilir?

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

        D) II ve III              E) I, II ve III

4. Mustafa Kemal'in savaş alanlarında her cephenin 
konumuna göre strateji ve taktikler geliştirmesi, 
onun hangi kişilik özelliği ile yakından ilgilidir?

 

 A) Yaratıcı düşünceye sahip olması

 B) Halkla bütünleşmesi

 C) Laik düşünceye sahip olması

 D) Türk ulusuna inanması ve güvenmesi

 E) Çağdaş bir milliyetçi ve yurtsever olması

5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın;

 - Osmanlı limanları ve demiryolları İtilaf devletleri-

ne bırakılacak

 - Osmanlı Devleti'nin bütün yeraltı ve yerüstü kay-

nakları İtilaf devletlerinin kullanımına verilecek

 maddelerine dayanarak;

 I. Kapitülasyonların kaldırıldığı

 II. Osmanlı Devleti'nin sömürge haline getirilmek 

istendiği

 III. Türk halkının örgütlenmesinin engellenmeye ça-

lışıldığı

 durumlarından hangilerinin geçerli olduğu söy-

lenebilir?

 A) Yalnız II B) I ve II  C) I ve III

   D) II ve III  E) I, II ve III

6. I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa arala-

rında yaptıkları gizli antlaşmalarla; İzmir'in güneyin-

den başlayarak Batı Anadolu ve Antalya'nın İtal-

yanlara bırakılmasını kabul ederken, Paris Barış 

Konferansı'nda bu paya Yunanlıları da katmışlardır.

 İngiltere ve Fransa'nın tutumundaki bu değişme;

 I. Yunanistan'a göre daha güçlü olan İtalya'nın bu 

bölgelere yerleşmesini çıkarlarına aykırı bulmala-

rı

 II. Yunanistan'ın Batı Anadolu için yaptığı propagan-

daların olumlu etki yaratması

 III. Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünün artırılmak is-

tenmesi

 durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

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

   D) II ve III              E) I, II ve III
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7. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri, Osmanlı 

Devleti ile İttifak Devletlerini birleştiren bir geçit konu-
munda olan Bulgaristan'a toprak vaat ederek, kendi 
yanlarına çekmek istemişlerdir. 

 İtilaf Devletlerinin bu tutumlarıyla, aşağıdakiler-
den hangisini amaçladıkları savunulamaz?

 
 A) Balkanlardaki güç dengesini kendi lehlerine çe-

virmek
 B) Osmanlı Devleti ile İttifak Devletleri arasındaki 

kara bağlantısını kesmek
 C) İttifak Devletleri karşısında daha güçlü hale gel-

mek
 D) Osmanlı Devleti'nin Almanya'dan lojistik destek 

almasını önlemek
 E) Savaş alanının daralmasını sağlamak

8. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda Mustafa 
Kemal, Çanakkale Cephesi'nde göstermiş olduğu 
cesaret ve başarılarla bir kahramanlık destanı yazıp 
İtilaf devletlerine "Çanakkale geçilmez" dedirtmiştir.

 Sadece bu bilgilere göre;
 I. Mustafa Kemal, emperyalistlere karşı başarılı bir 

mücadele vermiştir.
 II. Türk milleti bağımsızlık ve direnme gücünü dün-

yaya kanıtlamıştır.
 III. İtilaf devletleri, I. Dünya Savaşı'nı kaybetmiştir.
 ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylene-

bilir?

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

9. – Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularına 
karşı savaşıp İstanbul'u işgal eden devletlerin 
askerleri arasında Kuzey Afrika ve Hindistan 
Müslümanları da vardı.

 – Bu savaş sırasında Araplar, ayaklanarak Osmanlı 
Halifesi'nin ordularına karşı savaş açtılar.

 Aşağıdakilerden hangisinin, yukarıdaki saptama-
ların nedenlerinden birisi olduğu ileri sürülemez?

 
 A) Ümmetçilik düşüncesinin geçerliliğini yitirmesi
 B) Osmanlı Halifesi'nin dinsel ve siyasal gücünün 

kalmaması
 C) İslam dünyasının cihat politikası izlemesi
 D) Çoğunluğu bağımlı olan İslam dünyasının, sö-

mürgeci devletlerin etki ve baskısı altında hareket 
etmesi

 E) Ulusların XX. yüzyılda, dinsel duygularla değil, 
ulusal çıkar tutkularıyla hareket etmesi

10. I. Ermenileri bağımsız bir yönetime kavuşturmak 
için Hınçak ve Taşnak Cemiyetlerinin kurulması

 II. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Ermenilere yurt 
sağlamaya yönelik maddelerin de yer alması

 III. I. Dünya Savaşı esnasında Ermenilerin Doğu 
Anadolu'daki Türkleri toplu olarak yok etme giri-
şimleri 

 IV. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Erme-
nilerin bağımsızlık düşüncesine kapılmaları

 V. Berlin Antlaşması'na eklenen bir madde ile 
Avrupa devletlerinin Ermeni sorununu gündeme 
taşımaları

 Yukarıdakilerden hangilerinin, Ermeni sorunu-
nun uluslararası bir hale geldiğini kanıtladığı ileri 
sürülebilir?

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

   D) III ve V              E) I, II ve III

11. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra meşrutiyet karşıtı 
grupların kışkırtmasıyla İstanbul'da 31 Mart Olayı 
olarak bilinen gerici nitelikli bir ayaklanma çıktı. Bu 
isyan Selanik'ten gelen ve kurmaybaşkanlığı görevini 
Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu tarafından 
bastırıldı.

 Bu durum, Mustafa Kemal'in;
 I. Demokratik
 II. Yenilikleri destekleyen
 III. Geleneklere bağlı
 özelliklerinden hangilerine kanıt olarak gösterile-

bilir?

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

12. Kırım Savaşı öncesinde hasta adam olarak nitelendi-
rilen ve mirası tartışma konusu olan Osmanlı Devleti, 
I. Dünya Savaşı içinde İngiltere, Fransa ve Rusya 
arasında gizli antlaşmalarla paylaşılmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin 
paylaşılma nedenlerinden birisi olduğu ileri sürü-
lemez?

 
 A) Doğal ömrünü tamamlayarak dağılma sürecine 

girmesi
 B) Zengin doğal kaynaklara sahip olması
 C) Almanya'ya yakın bir politika izlemesi
 D) Osmanlı topraklarının jeopolitik önemini yitirmesi
 E) I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girme-

si
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1. Sanayi Devrimi ile başlayan sömürgecilik yarışı so-

nucunda Avrupalı devletler, iki gruba ayrılmıştır. İtilaf 

Grubu'na mensup olan İngiltere, Fransa ve Rusya, 

İttifak Grubu'nda yer alan İtalya'yı kendi yanlarına 

çekmek için Trablusgarp'ı işgal etmesine tepki gös-

termemişlerdir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-

maz?
 
 A) Avrupa'da siyasi bölünmeler görülmüştür.
 B) Osmanlı toprakları sömürgeleştirilmeye çalışılmış-

tır.
 C) Trablusgarp'taki Osmanlı egemenliği tehdit altına 

girmiştir.
 D) İttifak Grubu parçalanmaya çalışılmıştır.
 E) Osmanlı Devleti'nin uyguladığı denge politikası 

başarılı olmuştur.

2. Balkan Savaşları'ndan sonra Ege Adalarının gelece-

ği Avrupalı büyük devletlerin kararına bırakılırken, 

Şubat 1914'te İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki 

adalar Yunanistan'a, On İki Ada da İtalya'ya bırakıl-

mıştır.

 Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

 I. Dış politikada etkili değildir.

 II. Toprak kaybına uğramıştır.

 III. Avrupa devletlerine bağımlıdır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 

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

   D) I ve III  E) I, II ve III

3. II. Meşrutiyet'in ilanı ile gerçekleşen aşağıdaki 

durumlardan hangisi, yönetim alanında demok-

ratikleşme sürecinin hız kazandığına kanıt gös-

terilebilir?
 
 A) Padişahın haklarının anayasa ile sınırlandırılması
 B) Türk milliyetçiliği düşüncesinin yaygınlaşması
 C) Siyasi düşünce çatışmalarının artması
 D) Basına uygulanan sansürün sürdürülmesi

 E) Ayan Meclisi'nin oluşturulması

4. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı sırasında 

Müslüman halkı İtalyanlara karşı örgütlemeye 

çalışması, aşağıdakilerden hangisinin bir gös-

tergesidir?
 
 A) Osmanlı Devleti'nin sömürgeci politika uyguladı-

ğının
 B) Osmanlı Devleti'nin askeri gücünün zayıf olduğu-

nun
 C) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne yardım 

ettiğinin
 D) Osmanlı Devleti'nin fiili olarak sona erdiğinin
 E) Bölgedeki Arapların Osmanlı karşıtı bir siyaset 

izlediğinin

5. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin devleti kurtarma dü-

şüncesiyle başlattığı harekete, Makedonya'daki bazı 

genç subaylar ile Rumeli'deki askeri birlikler de katıl-

mıştır. II. Abdülhamit ise kan dökülmesini istemediği 

ve saltanatını devam ettirmek istediği için, meşruti-

yeti yeniden ilan etmek zorunda kalmıştır.

 Buna göre,

 I. İç barışın bozulması

 II. Halkın yönetim alanında değişim istemesi

 III. Ordunun İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne destek 

vermesi

 etkenlerinden hangilerinin meşrutiyetin ikinci 

kez ilan edilmesine neden olduğu savunulabilir?
 

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

        D) I ve III              E) I, II ve III

6. Kanun-i Esasi'nin değişikliğe uğrayan;

 I. Hükümet, Meclis-i Mebusan tarafından denetle-

necek

 II. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atana-

cak

 III. Padişahın milletvekillerini sürgüne gönderme 

yetkisi sınırlandırılacak

 maddelerinden hangileri, meclis üstünlüğünün 

sağlanmak istendiğinin bir göstergesidir?
 

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

        D) I ve III              E) II ve III
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7. 1911 yılında kurulmuş olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 

1919 yılına kadar İttihat ve Terrakki düşmanlığı yap-

mış, daha sonra da milli mücadeleye karşı faaliyet-

lerde bulunmuştur.

 Bu bilgiye dayanarak,

 I. Ülke içinde siyasi çatışmalar görülmüştür.

 II. Farklı düşüncede siyasi gruplaşmalar oluşmuş-

tur.

 III. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Kuvay-i Milliye hareke-

tini desteklemiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 

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

    D) I ve III              E) II ve III

8. Osmanlı Devleti Balkan Savaşı'nda kendisinden ay-

rılan devletlere yenilmiştir.

 Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden 

hangisi gösterilemez?
 
 A) Ordudaki subaylar arasında siyasi görüş ayrılık-

larının bulunması
 B) Avrupalı devletlerin Balkan devletlerini destekle-

mesi
 C) Ordunun I. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor olması
 D) Osmanlı Devleti'nin deniz gücünün olmaması
 E) Ordunun silah ve cephane yönünden yetersiz 

olması

9. – Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da bulunan son 

topraklarının Avrupalıların eline geçmesi

 – On İki Ada'nın yönetiminin geçici olarak İtalya'ya 

bırakılması

 Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki savaşlar-

dan hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?
 
 A) I. Balkan Savaşı
 B) Trablusgarp Savaşı
 C) II. Balkan Savaşı
 D) Dömeke Savaşı

 E) I. Dünya Savaşı

10. Osmanlı Devleti'nde;

 I. Aydınların demokrasi alanındaki gelişmelerden 

etkilenmesi

 II. Dış borç alınması

 III. Ülke ekonomisinin bozulması

 durumlarından hangilerinin meşrutiyet yönetimi-

ne geçilmesine ortam hazırladığı savunulabilir?
 

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

       D) I ve II              E) I, II ve III

11. I. Avusturya'nın Bosna-Hersek'i alması

 II. Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi

 III. Yunanistan'ın Girit'i kendine bağlaması

 Yukarıdaki olaylardan hangileri, milliyetçilik hare-

ketlerinin yoğunlaştığının göstergesidir?
 

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

     D) II ve III              E) I, II ve III

12. Osmanlılar, duraklama döneminde uzun çaba-

lardan sonra ele geçirdiği Girit'in Yunanlılara 

bırakılması kararını, aşağıdakilerden hangisi 

sonrasında kabul etmek zorunda kalmıştır?
 
 A) I. Balkan Savaşı
 B) Mora Ayaklanması
 C) II. Balkan Savaşı
 D) 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı
 E) 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı

13. II. Meşrutiyet döneminde bağımsızlıklarını kaza-

nan devletler, aşağıdakilerden hangisinde birlik-

te verilmiştir?
 
 A) Sırbistan - Karadağ
 B) Sırbistan - Romanya
 C) Bulgaristan - Romanya
 D) Romanya - Arnavutluk
 E) Bulgaristan - Arnavutluk
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1. Mond ros Ateş kes Ant laş ma sı son ra sın da;

 I. İş gal le re kar şı koy ma ama cı ta şı yan ce mi yet le-

rin ku rul ma sı

 II. Os man lı yö ne ti mi nin tes li mi yet çi po li ti ka iz le me-

si

 III. İn gil te re’nin Mu sul’u iş gal et me si 

 ge liş me le rin den han gi le ri nin Türk hal kı nın çı-

kar la rı nı ko ru ma ya yö ne lik ol du ğu sa vu nu la-

maz?

 A) Yal nız I B) Yal nız II  C) Yal nız III

   D) I ve II  E) II ve III

2. I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Barış 

Konferansı'nda, daha önce İtalya'ya bırakılan 

İzmir'in Yunanlılara verilmesi kararının alınması;

 I. Osmanlı Devleti'ni paylaşma planında değişiklik-

ler olduğu

 II. İtilaf devletleri arasında işbirliğinin geliştiği

 III. İtalya'nın Akdeniz'deki etkinliğinin azaltılmaya 

çalışıldığı

 yargılarından hangilerini kanıtlar?

 

A) Yalnız II B) Yalnız II  C) I ve II

   D) I ve III   E) II ve III

3. Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi 

onun inkılapçı bir yapıya sahip olduğunu kanıt-

lar?

 A) Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emre-
diyorum.

 B) Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus 
talihini de yendiniz.

 C) Büyük davamız, en medeni ve en üst refah 
seviyesinde bir millet olarak varlığımızı yükselt-
mektir.

 D) Vatandaşlara, kamuoyuna daima gerçeği, haki-
kati söyleyeceğiz.

 E) Yurt toprağı sana herşey feda olsun, kutlu olan 
sensin.

4. Al man ya’nın, I. Dün ya Sa va şı’nda;

 • İn gi liz ve Fran sız sö mür ge le ri ni ayak lan dır mak

 • Müs lü man halk la rın güç le rin den ya rar lan mak

 • Bo ğaz la rı de ne tim al tı na alıp Çarlık Rus ya’ya 
yar dım gön de ril me si ni ön le mek,

 • İti laf dev let le ri ne kar şı ye ni cep he ler açıl ma sı nı 
sağ la mak

 dü şün ce le ri doğ rul tu sun da aşağıdakilerden 

hangisini amaçladığı söylenebilir?

 

 A) Os man lı Dev le ti’nin ken di ya nın da sa va şa gir-
me si ni sağ la mak

 B) Ga liç ya Cep he si’nin açıl ma sı nı sağ la mak

 C) Tu ran cı lık po li ti ka sı nı dev re dı şı bı rak mak

 D) Ka ra de nize ve bo ğaz la ra ege men ol mak

 E) Avus tur ya’nın sa vaş ta yer al ma sı nı sağ la mak

5. I. Dün ya Sa va şı ön ce sin de, Av ru pa’da ki blok laş-

ma sü re cin de Al man ya ve İtal ya’nın ay nı blok ta 

yer al ma la rı nın en önem li ne de ni aşa ğı da ki ler-

den han gi si dir?

 A) Çarlık Rus ya’nın Bal kan lar da ki pans la vizm po-
li ti ka sın dan ra hat sız ol ma la rı 

 B) Si ya sal bir lik le ri ni ta mam la ma da ve sö mür ge ci-
lik te geç kal ma la rı

 C) Fark lı ulu sal özel lik le re sa hip ol ma la rı

 D) Ka lı cı ba rış tan ya na dev let po li ti ka sı iz le me le ri

 E) Ay nı ta rih sel ve et nik kö ke ne da yan ma la rı

6. Ulu sal Mü ca de le Dö ne mi’n de halk, iş gal ler kar şı sın-

da Ku va -i Mil li ye’yi ku ra rak di re ni şe baş la mış tır. 

Ay nı za man da bu olu şum hal kın can, mal ve na mus 

gü ven li ği ni sağ la ma ya ça lış mış tır.

 Türk hal kı nın bu tu tu mu ön ce lik le aşa ğı da ki ler-

den han gi si ne gü ven duy ma dı ğı nın gös ter ge si-

dir?

 A) An laş ma  dev let le ri ne 

 B) Ateş kes hü küm le ri ne 

 C) Os man lı yö ne ti mi ne 

 D) Wil son İl ke le ri’ ne 

 E) Mil let ler Ce mi ye ti’ ne
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7. Os man lı Dev le ti’nin I. Dün ya Sa va şı’n dan ön ce ki 

du ru mu için aşa ğı da ki lerden han gi si söylene-

mez?

 A) Bal kan lar da bü yük top rak kay bı na uğ ra mış tır.

 B) Top rak la rı Ana do lu ile sı nır lan mış tır.

 C) Dü yun-u Umu mi ye İda re si’n den do la yı ya rı sö-
mür ge du ru ma düş müş tür.

 D) İt ti hat ve Te rak ki Par ti si yö ne ti me el koy muş tur.

 E) Al man ya ile olan ya kın lı ğı art mış tır.

8. I. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Al man ya’nın ve Os-

man lı Dev le ti’nin, Ka nal Cep he si ’ne yö ne lik as-

ke ri ha re kât dü zen le me si nin en önem li ama cı 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) İn gil te re’nin, Uzak do ğu’da ki sö mür ge le riy le bağ-
lan tı sı nı kes mek

 B) Hi caz Bölgesi’nin el den çık ma sı nı ön le me ye 
ça lış mak

 C) Mu sul ve Ker kük pet rol le ri ni gü ven lik al tı na al-
mak

 D) Tek tan rı lı din ler ce kut sal sa yı lan Ku düs ve 
çev re si ni el de tut mak

 E) İti laf dev let le ri ne ye ni bir cep he aç mak

9. I. Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı verdiği ilk 
mücadeledir.

 II. Katıldığı ilk savaştır.

 III. İlk görev yeridir.

 Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilen özellik-

lerden hangilerinin Trablusgarp Savaşı’na ait 

olduğu söylenebilir?

 A) Yal nız I B) Yal nız II  C) Yal nız III

   D) I ve II  E) I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı'nın 

nedenleri arasında yer almaz?

 A) Siyasi birliğini geç sağlayan Almanya ve İtalya'nın 

sömürge arayışı içine girmeleri

 B) Fransa'nın Alsace - Loraine bölgesini Almanya'dan 

geri almak istemesi

 C) Rusya'nın panslavizm politikasının Avusturya - 

Macaristan'ı rahatsız etmesi

 D) Devletler arası bloklaşmalar ve silahlanma ya-

rışının hızlanması

 E) Almanya'nın Versay Antlaşması'nın kısıtlayıcı 

hükümlerinden kurtulmak istemesi

11. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin I. 

Dünya Savaşı'na katılmasına yol açan gelişme-

lerden biri değildir?

 A) Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi

 B) Almanya'nın yaptığı zorlama ve baskısı

 C) Rusya'nın Karadeniz'deki Osmanlı donanmasını 

yakması 

 D) İngilizlerden kaçan Alman gemilerinin Osmanlı 

Devletine sığınması

 E) İktirdaki İttihat ve Terakki Partisi'nin Türkçülük 

politikası

12. "Askeri ve ulusal örgütler hiçbir biçimde kaldırılma-

yacaklardır. Komuta hiçbir biçimde terk edilmeye-

cek ve başkalarına verilmeyecektir."

 Mustafa Kemal tarafından Amasya'da alınan bu 

karar, aşağıdakilerden hangisinin uygulanması-

na bir tepki niteliği taşımaktadır?

 A) Mondros Ateşkesi 

 B) Wilson İlkeleri

 C) Amerikan güdümü (Mandası)

 D) Sevr Barışı

 E) Paris Konferansı kararları
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1. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rusya'da gerçekle-

şen Bolşevik İhtilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkıl-
mış; yeni yönetim, ülkenin içinde bulunduğu çalkan-
tılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı almıştır.

 Bu durumun;

 I. Rusya'nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi,
 II. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephe sayısının 

azalması,
 III. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak 

desteklemesi
 durumlarından hangilerine neden olduğu savu-

nulabilir?

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

(2017-YGS)

2. I. Milletler Cemiyetinin kurulması
 II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlen-

mesi
 III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının ol-

ması
 ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasın-

da yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangileri-
nin, imparatorluklarının parçalanmasına zemin 
hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir?

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

(2016-YGS)

3. 7 Ekim 1912'de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda 
bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini 
korumak için savaş sonunda mevcut sınırların de-
ğişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa 
da bu fikri desteklemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, 
Birinci Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken 
İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Edir-
ne'yi geri almasını protesto etmiştir.

 Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir 
göstergesi olduğu savunulamaz?

 A) Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı'nda, yitirdikle-
ri toprakların bir kısmını geri aldığının

 B) İngiltere ve Rusya'nın ortak bir Balkan politikası 
olduğunun

 C) Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politi-
ka oluşturduğunun

 D) Avusturya ve Rusya'nın, Osmanlı Devleti'nin 
Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini dü-
şündüklerinin

 E) İngiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti'nin ge-
nişlemesinden rahatsız olduklarının

(2012-YGS)

4. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anlaşma Devletle-
rinin baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli Osmanlı 
memurlarının yargılanması için divanıharp oluştu-
rulmuştur. Osmanlı Devleti bu olağanüstü mahke-
melerde bağımsız yargıçların görev alması için 
İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükümetle-
rinden bir komisyon kurulması isteğinde bulunmuş, 
ancak İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla bu komis-
yon oluşturulamamıştır.

 İngiltere ve Fransa'nın bu tutumunun aşağıdaki-
lerden hangisine dayandığı savunulamaz?

 A) Osmanlı hukuk sistemini düzenleme
 B) Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma
 C) Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin haklarını ko-

ruma
 D) Mahkemelerden kendi istekleri doğrultusunda 

karar aldırtma
 E) Diğer Avrupa devletlerinin soruna müdahalesini 

engelleme                                   (2011-YGS)

5. Mondros Ateşkes Anlaşması metninde Kilikya, 
Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge ad-
ları kullanılmıştır.

 Anlaşma Devletlerinin yukarıdaki uygulamayla 
amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu sa-
vunulabilir?

 A) Mebuslar Meclisini kapatmak
 B) İşgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi 

azaltmak
 C) İstanbul Hükümetiyle işbirliği yaptıklarını göster-

mek
 D) Kendi aralarındaki sorunları gidermek
 E) İşgaller karşısında halkın desteğini almak

(2011-YGS)

6. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya 
barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir.

 Bu ilkelere göre,
 I. bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması,
 II. savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı 

alınmaması,
 III. her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştır-

ması
 önerilerinden hangilerinin, Fransa ve İngiltere 

gibi büyük devletlerin, sömürü düzenlerini kay-
bedecekleri endişesiyle topraklarında uygulan-
masına karşı çıktıkları savunulabilir?

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

   D) Yalnız II E) Yalnız I
(2011-YGS)
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7. İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşla-

rının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca 
Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve 
On iki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne 
karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları 
başladı.

 Bu durumla ilgili olarak,

 I. İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir.

 II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor duru-
munu fırsat olarak değerlendirmiştir.

 III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı 
tarihte başlamıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

   D) I ve II  E) I, II ve III

(2010-YGS)

8. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, 
Rusya ve İtalya'nın, Osmanlı Devleti'nin toprak-
larıyla ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki pay-
laşımdan sonra,

 I. İtalya'ya bırakılan İzmir'in, İngiltere'nin desteğiy-
le Yunanistan'a verilmesi,

 II. Rusya'nın savaştan çekilmesi,

 III. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

 durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik 
olduğunu gösterir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

(2009-ÖSS)

9. İtalya ve Almanya'nın siyasal birliklerini tamam-

layıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üs-

tünlüklerini sağlamak amacıyla destek aramaları 

Avrupa'da,

 I. sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi,

 II. güç dengesinin bozulması,

 III. yeni ittifakların oluşması

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamış-
tır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

   D) I ve III  E) II ve III

(2005-ÖSS)

10. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda 
toprak kaybetmiş,bu topraklarda yaşayan Türklerin 
bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan'ın yönetimine 
geçmiştir.

 Yalnız bu bilgiye dayanarak,
 I. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık 

durumuna gelmiştir.
 II. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla 

olan sınırlarında değişiklik olmuştur.
 III. Osmanlı İmparatorluğu'na sınır komşusu olan 

bağımsız devlet sayısı artmıştır.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III
   D) I ve II  E) I, II ve III

(2005-ÖSS)

11. Sovyet Rusya, Çarlık Rusyası'nın Berlin Antlaşma-
sı'yla Osmanlı Devleti'nden aldığı yerleri, I. Dünya 
Savaşı'ndan çekildiğini belirten Brest-Litowsk Antlaş-
ması'yla Osmanlı Devleti'ne iade etmiş; ancak Ant-
laşma Devletleri bu kararı geçersiz saymıştır.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge-
sidir?

 A) Bağımsız devlet sayısının arttığının
 B) Sovyet Rusyası'nın diğer devletlerle ilişkilerinin 

Çarlık Rusyası'nınkinden farklı olduğunun
 C) Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı oldu-

ğunun
 D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukun-

dan yararlandığının
 E) I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan ittifakların 

aynen devam ettiğinin
(2002-ÖSS)

12. Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan Paris 
Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlü-
ğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında 
aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı 
Devleti'ni parçalamışlardır.

 Fransa ve İngiltere'nin tutumundaki bu değişme,
 I. Osmanlı Devleti siyasi gücünü yitirmiştir.
 II. Avrupa'da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç 

olaylar çıkmıştır.
 III. Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'ni yenilik yap-

maya zorlamıştır.
 IV. Avrupa Devletleri'nin hammadde ve pazar ge-

reksinimleri artmıştır.
 yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

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

(2002-ÖSS)
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5 .  FASİKÜL

è İZMİR’İN İŞGALİ VE AMİRAL BRİSTOL RAPORU
è CEMİYETLER
è KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ
 –  Havza ve Amasya Genelgeleri
 –  Erzurum ve Sivas Kongreleri
 –  Amasya Görüşmeleri
 –  Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Toplanması
     ve Misak-ı Milli’nin İlanı
 –  TBMM’nin Açılması
 –  TBMM’ye Karşı Çıkartılan Ayaklanmalar
 –  Sevr Antlaşması
è KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
 –  Doğu Cephesi
 –  Güney Cephesi
 –  Batı Cephesi
 –  Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Antlaşması

MİLLİ MÜCADELE
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 MİLLİ MÜCADELE

 İZ MİR’İN İŞGA Lİ VE AMİRAL BRİS TOL RA PO RU

 İşgalin Nedeni

❃ Batı Anadolu’da Rum nüfusunun çoğunlukta olduğu ve Türkler tarafından katledildiği iddiası

– Pa ris Ba r›fl Kon fe ran s›’ nda ‹n gil te re’ nin ›s ra r› so nu cu,Do ğu Trak ya ile  ‹z mir ve çev re si nin Yu na nis tan’ a b› ra k›l ma s› 

ka rar lafl t› r›l m›fl t›. Bunun sonucunda Yu nan l› lar, 15 Ma y›s 1919’ da ‹z mir’i ifl gal et ti ler.

– Os man l› Hü kü me ti, hal k› bu  ifl ga le kar fl› ç›k ma ma s› için uyar m›fl t›r. An cak Ha san Tah sin adlı bir ga ze te ci ifl ga li 

pro tes to için Yu nan as ker le ri ne ilk kur flu nu at m›fl ve Ha san Tah sin Yu nan as ker le rin ce fle hit edil mifl tir. Bun dan son

ra ifl gal bü yük bir kat li a ma ve soy gun cu lu ğa dö nüfl müfl tür.

– ‹z mir’ in ifl ga li du yu lun ca tüm yurt ta pro tes to mi ting le ri dü zen len mifl tir. Böy le ce ‹z mir’ in ifl ga li, Türk ler ara s›n da bir lefl ti

ri ci bir et ki yap m›fl, ilk kez ulu sal bi lin cin uyan ma s› na ve h›z la ya y›l ma s› na ne den ol mufl tur. Ay r› ca ilk “Ku va-i Mil li ye” 

ha re ke ti bafl la m›fl t›r.

– ‹fl gal ha re ket le riy le Wil son ‹l ke le ri’ ne ters dü flen ‹ti laf dev let le ri, ken di le ri ni hak l› gös ter mek için, dün ya ka mu o yu nu 

Türk ler aley hi ne çe vir me ye ça l›fl m›fl lar d›r. Bu nun için Türk le rin, Ba t› Ana do lu’ da ki H› ris ti yan la r› kat let mek üze re ol

duk la r› ko nu sun da pro pa gan da yap ma ya bafl la m›fl lar d›r.

– Os man l› Dev le ti’ nin is te ğiy le Ame ri ka l› Ami ral’ in bafl kan l› ğ›n da ya p› lan in ce le me so nu cu Rum la r›n hak s›z l› ğ› “Ami ral 

Bris tol Ra po ru” ile is pat lan m›fl t›r. Bu ra por Türk Kur tu lufl Sa va fl›’ n›n hak l› l› ğ› n› tüm dün ya ya du yu ran ilk ulus la ra ra s› 

bel ge dir.

– Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun yer yer işgal edilmesine karşı milli direniş örgütleri kurulmuş

tur. İlk direniş hareketi, Fransız işgaline karşı Aralık 1918’de Adana  Dörtyol’da kendiliğinden oluşmuştur. Asıl 

Kuvai Milliye Hareketi, İzmir’in işgalinden sonra Yunanlılara karşı Ege’de başlamıştır. Mondros Ateşkes 

Antlaşması’ndan sonra Osmanlı ordusundan terhis edilen yurtsever subaylar, erler ile aydınlar, gençler, efeler bir 

araya gelerek kendi bölgelerini düşman işgaline karşı korumak amacıyla örgütlenmiştir. 

Kuva-i Milliye, halk›n kendi varl›ğ›n› ve bağ›ms›zl›ğ›n› korumas› amac›yla kendiliğinden ortaya ç›kan bir direnifl gücüdür. Kuva-i 
Milliye, düzenli ordu kuruluncaya kadar düflman› y›pratm›fl ve Kurtulufl Savafl›’n›n örgütlenmesi için zaman kazand›rm›flt›r. 
Düflman ilerleyiflini yavafllatm›fl, TBMM kurulduktan sonra ç›kar›lan ayaklanmalar›n bast›r›lmas›nda önemli rol oynam›flt›r.

NOT

 
İzmir’in işgalinden sonra yaşanan gelişmeler üzerine İtilaf devletleri, bölgede, olayları araştırmak üzere Amiral Bristol başkanlı-
ğında bir komisyon görevlendirdi. Komisyon raporunda, bölgedeki sorunların nedeninin Yunan işgali olduğunu ve Türk direnişinin 
haklılığını bildirdi.

NOT
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                           Hasan Tahsin                İzmir’in işgalini gösteren 

                                              temsili resim

 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’NDAN SONRA ÜLKENİN İÇ DURUMU
– Pa di flah ve çev re sin de ki le re gö re, ga lip dev let le re hofl gö rün mek ve on la r› k›z d›r ma mak ge re ki yor du. Eğer is tek le

ri ye ri ne ge ti ri le cek olur sa bel ki el ve rifl li flart lar la ba r›fl yap mak müm kün dü. Ya ni sad ra zam, pa di flah ile tam bir uyum 

için de idi ve ay r› ca Mec lisi Me bu san (Os man l› Par la men to su) da ğ› t›l m›fl ol du ğun dan on la r› de net le ye cek bir güç 

de kal ma m›fl t›.

– Bu du rum dan ken di ç› kar la r› için ya rar lan mak is te yen ba z› çev re ler ve az›n l›k lar bir ta k›m ce mi yet ler (der nek ler) kur

mufl lar d›r. Bu za rar l› ce mi yet ler, ‹ti laf dev let le ri ile or tak ha re ket et mifl ve özel lik le az›n l›k la r›n kur du ğu ce mi yet ler 

Wil son Pren sip le ri’ ni çar p› ta rak Türk yur du nu par ça la ma ya gi rifl mifl ler dir. 

– On la ra kar fl› da di ren me ve kur tu lufl ama c› n› ger çek lefl tir mek is te yen Türk ler, ken di böl ge le ri ne yö ne lik Mü da faai 

Hu kuk ce mi yet le ri kur mufl lar d›r.

 ULUSAL VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER
 Mon dros Atefl kes Ant lafl ma s›’ ndan son ra, Os man l› Dev le ti’nin bu lun du ğu du rum dan ya rar lan mak is te yen az›n l›k

lar la, ken di ç› kar la r› doğ rul tu sun da man da ve hi ma ye yi be nim se ye rek sal ta nat ve hi la fet in de va m› n› sağ la mak is te yen 

Türk ler ta ra f›n dan ku ru lan bu ce mi yet ler şunlarıdır:

A. AZIN LIK LA RIN KUR DUĞU ZA RAR LI CE MİYET LER 
❃ Rum lar, Er me ni ler ve Ya hu di ler ta ra f›n dan ku rul mufl tur.

 Mav ri Mi ra Ce mi ye ti: Bi zans ‹m pa ra tor lu ğu’ nu ye ni den can lan d›r ma ama c› n› gü dü yor du.Yu nan K› z›l ha ç›, Göç

men ler Ce mi ye ti, Rum okul la r›n da ki iz ci lik ku ru lufl la r› Mav ri Mi ra Ce mi ye ti’ nin em rin de idi.

 Et nik-i Eter ya: 1814 y› l›n da Yu nan ba ğ›m s›z l› ğ› n› sağ la mak için ku ru lan bu ce mi yet ye ni den fa a li ye te geç ti ve 

Mavri Mira Cemiyeti’ne çalışmalarında yardımcı oldu.

 Yu nan Ko mi te si ve Trak ya Ko mi te si: Do ğu Trak ya’ y› Yu nan ege men li ği ne sok mayı amaçladılar.

 Rum Pon tus Ce mi ye ti: Trab zon’ da fa a li yet gös te ren bu ce mi yet, RumPon tus Dev le ti’ ni ye ni den kur ma y› amaç

l› yor du.
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Rumlar›n kurduğu bu cemiyetleri ‹stanbul Fener Rum Patrikhanesi yönlendiriyordu.

NOT

Mavri Mira Cemiyeti, Megalo İdea amacıyla hareket edip Büyük Yunanistan rüyasına hizmet etmekteydi.

NOT

 Taş nak ve Hın çak Ce mi yet le ri: Mer kez le ri ‹s tan bul Er me ni Pat rik ha ne si idi. Do ğu Ana do lu ve Çu ku ro va’ da bir 

Er me ni Dev le ti kur ma ama c› n› ta fl› yor lar d›.

 Al yans-İs ra i lit Ce mi ye ti: Ya hu di le rin kur du ğu bir ce mi yet tir. Amaç la r›, ‹s ra il ve Fi lis tin’ de bir “Ya hu di Dev le ti” 

kur mak t›.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf devletleri, azınlıkların yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini açıktan desteklemişlerdir. İtilaf 
devletleri ve Yunanistan tarafından silahlandırılan Rum çeteleri, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde; Ermeni çeteleri ise Doğu 
Anadolu’da ve Kilikya’da (Adana ve Çukurova çevresi) halka zulmetmeye başlamışlar, amaçlarına ulaşmak için çeşitli cemiyetler 
kurmuşlardır.

NOT

Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin faaliyet alanları

Hınçak Komitesi, Mondros Ateşkesi’nin ardından Doğu Anadolu’yu da içine alan bir Ermeni Devleti kurma çabası-
na girmiştir.
Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmas› düşüncesi, aşağ›daki hangi siyasal gelişmenin ard›ndan 
ortaya ç›km›şt›r?

A)  Rusya’nın savaştan çekilmesinin
B)  ABD’nin savaşa katılmasının
C)  Gizli antlaşmaların
D)  Paris Barış Konferansı’nın
E)  Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almasının

Kendini Dene
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 B. TÜRK VE MÜSLÜMANLARIN KURDUĞU ZARARLI CEMİYETLER
 Sulh ve Se la met-i Os ma ni ye Fır ka sı: Mer ke zi ‹s tan bul’ da d›r. Kur tu lu flun pa di flah ve ha li fe nin ya n›n da bü tün

le fle rek ger çek le fle ce ği ne inan mak ta d›r.

 Te a li İs lam Ce mi ye ti:  Mer ke zi ‹s tan bul’ da d›r. Ama c›, ha li fe nin emir le ri ne ve fle ri at ku ral la r› na uya rak, Müs lü

man la r›n si ya sal bir bir lik al t›n da yö ne til me le ri ni sağ la ma ya yö ne lik bir ce mi yet tir.

 Kürt Te a li Ce mi ye ti:  Mer ke zi ‹s tan bul’ dur. Ama c›, Gü ney do ğu Ana do lu’ da Wil son ‹l ke le ri’ ne da ya na rak bir Kür

dis tan Dev le ti kur mak t›r.

 İn gi liz Mu hip le ri Ce mi ye ti:  Mer ke zi ‹s tan bul’ dur.  ‹n gi liz man da s› n› is te mek te dir. Pa di flah Vah det tin ve sad ra

zam Da mat Fe rit Pa fla bu der ne ğin yö ne ti ci le rin den dir.

 Wil son Pren sip le ri Ce mi ye ti:  Mer ke zi ‹s tan bul’ dur. Os man l› Dev le ti’ nin bir da ha to par la na ma ya ca ğ› n› dü flü nen 

bir çok Os man l› ay d› n› ta ra f›n dan ku rul mufl tur. Ame ri kan man da s› na gi re rek kur tu lu flu amaç la mak ta d›r.

 Hür ri yet ve İti laf Fır ka sı:  Mer ke zi ‹s tan bul’ dur. Bu f›r ka ‹t ti hat ve Te rak ki Par ti si ’ne düfl man d›r. Ana do lu’ da ki 

mil li kur tu lufl ha re ke ti ne kar fl› en flid det li tep ki le ri gös ter mifl ve bu ha re ke ti dev le te is yan eden bir avuç ma ce ra pe rest 

ha re ke ti ola rak de ğer len dirmiştir.

 ULUSAL VARLIĞA YARARLI CEMİYETLER (MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETLERİ)
 Trak ya Paşa e li Ce mi ye ti: Mer ke zi Edir ne’ dir. Trak ya ve Mar ma ra’ n›n Yu na nis tan’ a ve ril me si ni ön le mek, Mav ri 

Mi ra’ n›n za rar l› fa a li yet le ri ni dur dur mak için ku rul mufl tur.

 İz mir Mü da faa-i Hu kuk-u Os ma ni ye Ce mi ye ti: Mer ke zi ‹z mir 'dir. Mü ta re ke den son ra, ‹z mir’ in ifl ga lin den 

ön ce ku rul mufl tur. Ama c›; ‹z mir ve Ba t› Ana do lu’ nun Yu na nis tan’ a ve ril me si ni en gel le mek tir. Ce mi yet, ‹z mir’ in ifl gal 

edi le ce ği ha be ri nin al›n ma s› üze ri ne “‹z mir Reddi ‹l hak Ce mi ye ti” ad› n› al m›fl t›r.

 Ki lik ya lı lar Ce mi ye ti: Mer ke zi ‹s tan bul’ dur. Ada na ve do lay la r› n›n düfl ma na terk edil me si ni ön le mek, Er me ni ve 

Fran s›z ifl gal le ri ne kar fl› böl ge yi sa vun mak için ku rul mufl tur.

 Trab zon Mu ha fa za-i Hu kuk-u Mil li ye Ce mi ye ti: Mer ke zi Trab zon’ dur. Ama c›; böl ge de Pon tus Rum Dev le

ti’ nin ku rul ma s› n› ön le mek tir. Ce mi yet bir sü re son ra Do ğu Ana do lu Mü da faai Hu kuku Mil li ye Ce mi ye ti’ nin bir flu

be si ol mufl tur.

 Şark (Do ğu) İl le ri Mü da faa-i Hu kuk-u Mil li ye Ce mi ye ti: Mer ke zi ‹s tan bul’ dur. Er zu rum ve Ela z›ğ’ da flu be

le ri ni aç m›fl t›r. Ama c›, Do ğu il le ri nin Er me ni le re terk edil me si ni ön le mek , böl ge den ya p› la cak Türk ve Müs lü man 

göç le ri ni en gel le mek, Do ğu Ana do lu’ nun ta ri hi ve kül tü rel özel lik le ri ile Türk yur du nun ay r›l maz bir par ça s› ol du ğu nu 

tüm dün ya ya du yur mak t›r. Bu nun için Er zu rum Kon gre si’ nin top lan ma s›  sağ la nm›fl , Do ğu Ana do lu il le ri ne ya p› la cak 

bir sal d› r› da bir lefl mek ve si lah la kar fl› koy mak için ça l›flıl m›fl t›r. Bu ce mi ye tin ça t› s› al t›n da do ğu da ki di ğer ce mi yet

ler Er zu rum Kon gre si’ nde bir lefl ti ril mifl tir.

 Mil li Kon gre Ce mi ye ti: ‹s tan bul Da rül fü nun’da bu lu nan pro fe sör ler ta ra f›n dan ku rul mufl tur. Be lir li bir böl ge yi sa

vun ma ama c› güt mez, fa kat dün ya ka mu o yun da Türk ler hak k›n da ki olum suz dü flün ce le ri ba s›nya y›n yo lu ile gi der

me yi amaç la m›fl t›r.
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 Mil li Mü da faa Gru bu: ‹s tan bul’ da Mon dros Mü ta re ke si ge re ği top la nan si lah la r› giz li yol lar dan Ana do lu’ ya ka ç›r

mak ama c› ile ku rul mufl tur.

 Giz li Ka ra kol Der ne ği: ‹s tan bul’ un ifl ga li ni ön le mek için ku rul mufl bir ce mi yet tir.

 Ortak Özellikleri
❃ Ant lafl ma dan son ra Ana do lu’ nun yer yer ifl gal edil me si ve ifl gal le re kar fl› Os man l› yö ne ti mi nin ka y›t s›z kal ma s› üze

ri ne va tan se ver Türk mil le ti nin kur du ğu ce mi yet ler dir.

❃ Böl ge sel ni te lik li bu  ce mi yet ler bir bir le rin den ko puk ve ba ğ›m s›z d›r lar.

❃ Temel amaçları kendi bölgelerinin hukukunu korumak ve Türk toprağı olarak kalmasını sağlamaktır.

❃ Ana do lu’ da ve Trak ya’ da mil li ba ğ›m s›z l›k ve hür ri yet mü ca de le si ni bafl lat m›fl lar, mil li bi lin cin ge li flip ya y›l ma s› n› ve 

can l› kal ma s› n› sağ la m›fl lar d›r.

❃ Çalışmalarını daha çok basın  yayın ve propaganda ile sürdürmüşlerdir.

❃ Si lah l› mü ca de le nin ön ha z›r l›k la r› n› ve  hu ku ki yö nü nü ha z›r la m›fl lar d›r.

❃ Si vas Kon gre si’ nde Ana do lu ve Ru me li Mü da faai Hu kuk Ce mi ye ti ad› al t›n da bir lefl ti ril mifl ler dir.

4

 Aşağıda Mondros Ateşkesi’nin ve işgallerin yarattığı ortamdan yararlanarak kurulan, Milli Mücadele açısın-

dan zararlı ya da yararlı olarak nitelendirilebilecek bazı cemiyetler verilmiştir. Cemiyetlerin önündeki harfi, 

ilgili olduğu kutucuğa yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

 

Türk ve Müslümanların
kurduğu zararlı cemiyetler

Azınlıkların
kurduğu cemiyetler

Müdafaa-i Hukuk
cemiyetleri

 

A. Kilikyalılar Cemiyeti

B. Mavri Mira

C. İngiliz Muhipleri Cemiyeti

D. İslam Teali Cemiyeti

E. Reddi İlhak Cemiyeti

F. Hınçak Komitesi

G. Trakya Paşaeli Cemiyeti

H. Milli Kongre Cemiyeti

I. Taşnak Partisi

J. Wilson Prensipleri Cemiyeti

K. Rum Pontus Derneği
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Örnek

Kurtuluş Savaşı başında kurulan Müdafaa-i Hukuk Derneklerinin, aşağıdakilerden hangisinde etkinliğinin ol-

duğu söylenemez?

A) Bölgesel direnişe katkıda bulundular.

B) Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasını önlemeye çalıştılar.

C) Bölgelerindeki Türk etkinliğini koruyucu önlemler aldılar.

D) Ulusal heyecanı harekete geçirmede öncü oldular.

E) Türk direnişinin haklılığını dünyaya duyurmaya çalıştılar.

Çözüm

 A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin özellikleri arasında yer almak

tadır. Ancak bu cemiyetlerin Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasını önlemeye çalıştıkları yanlış olup, Mondros Ateşkesi'nden 

sonra başlayan işgallere tepki olarak, Mondros Ateşkesi'nden sonra oluşmuşlardır.

Yanıt B

 KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

 Mus ta fa Ke mal’ in Sam sun’ a Çıkışı (19 Ma yıs 1919)
– Mus ta fa Ke mal’ in Sam sun’ a ç› k› fl›n dan TBMM’ nin aç› l› fl› na ka dar ge çen sü re ye Mil li Mü ca de le’ nin “Ha z›r l›k Dö ne

mi” de nir.

– Sam sun ve çev re sin de ki Rum Pon tus çu lar, Mond ros Mü ta re ke si’ nden ya rar la na rak ifl gal ci dev let le rin des te ği ni al

mak is ti yor lar d›. Bu nun için Ka ra de niz Rum la r› n›n Türk ler ta ra f›n dan kat le dil di ği ni ile ri sü re rek ‹n gi liz le rin Sam sun’ a 

as ker ç› kar ma s› n› sağ la m›fl lar d›r.

– ‹n gi liz ler bir ül ti ma tom la, böl ge de ki olay la r›n der hal dur du rul ma s› n› ve so rum lu la r›n ce za lan d› r›l ma s› n› Os man l› Hü

kü me tinden is te mifl ler dir.

– Os man l› Hü kü me ti, Mus ta fa Ke mal’ e Sam sun ve çev re sin de ki olay la r›n in ce len me si gö re vi ni ver mifl ve bu nun için 

de O’nu 9. Or du Mü fet tiş li ği’ ne ata m›fl t›r.

– Em rin de bir or du bu lun ma sa da; Mus ta fa Ke mal Pa fla böl ge de ki ayak lan ma y› bas t›r mak için kuv vet top la ya bi le cek, 

si vil ve as ke ri yet ki li le re emir ve re bi le cek, Ana do lu’ nun her ye ri ne ge nel ge ler ya y›m la ya bi le cek ti.
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Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi
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 Mus ta fa Ke mal’ in 9. Or du Mü fet tişli ği ’ne Ge ti ril me Ne den le ri
❃ I. Dün ya Sa va fl›’ na Os man l› Dev le ti’ ni de so kan ‹t ti hat ve Te rak ki  men sup la r› ile ters düfl me si ve bu kad ro yu elefl

tir me si

❃ ‹s tan bul’ a gel dik ten son ra pa di flah üze rin de gü ven ve ri ci bir iz le nim b› rak ma s›

❃ ‹s tan bul Hü kü me ti’ nin, Ça nak ka le kah ra ma n› Mus ta fa Ke mal’ in Do ğu Ka ra de niz’ de Pon tus çu Rum la ra kar fl› si vil di re

nifl çi ler le bir le flen as ker ler üze rin de cay d› r› c› bir et ki ya pa ca ğ› n› dü flün me si

❃ ‹s tan bul’ dan uzak lafl t› r›l mak is ten me si

 

 Ül ke nin Kur tu lu şu İçin Dü şü nü len Çö züm ler
❃ ‹n gi liz man da s› na gi re rek kur tu lu flu sağ la mak

❃ Ame ri kan man da s› na gi re rek kur tu lu flu sağ la mak

❃ Böl ge sel kur tu lu fla önem ver mek

Mustafa Kemal Pafla’n›n amac› ise Türk halk›n› tehlikelere karfl› uyarmak, halk› örgütlemek ve bağ›ms›zl›k mücadelesini bafllata-
rak kay›ts›z flarts›z, ulus egemenliğine dayanan bağ›ms›z bir Türk Devleti kurmaktı.

NOT

 Mus ta fa Ke mal’ in Ana do lu’ da Yap mak İs te di ği Ça lışma lar
– ‹s tan bul’ un res men ol ma sa da ifl gal al t›n da bu lun ma s›n dan do la y› kur tu lu flun an cak Ana do lu’ da ger çek lefl ti ri le ce ği

ne ina n› yor du. Bu ne den le Ana do lu’ ya ge çe rek;

❃ Ulu sal bi lin ci olufl tur mak

❃	 Halk ad› na ka rar ve re cek ulu sal ira de yi be lir le mek

❃ Mü da faai Hu kuk Ce mi yet le ri’y le te mas ku ra rak “Böl ge sel Kur tu lufl” gö rü flü nü ulu sal bir ni te liğe dö nüfl tür mek is ti

yor du.

– Mus ta fa Ke mal, 16 Ma y›s 1919’ da (‹z mir’ in ifl ga lin den bir gün son ra) 9. Or du Mü fet ti fli ola rak yir mi  ye di ar ka da fl›y la 

bir lik te Ban d›r ma va pu ruy la Sam sun’ a ha re ket et mifl ve 19 Ma y›s 1919’ da Sam sun’ a ç›k m›fl t›r.

                  

  Mustafa Kemal’i Samsun’a getiren Bandırma Vapuru (1919)
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 HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
 Mus ta fa Ke mal’ in ama cı;
❃ Türk hal k› n› teh li ke le re kar fl› uyar mak, ha re ke te ge çir mek ve ulu sal bi lin cin uyan ma s› n› sağ la mak t›.

– 19  25 Ma y›s 1919 ta rih le ri ara s›n da Sam sun’ da ka lan Mus ta fa Ke mal, ‹n gi liz le rin de ne ti min de ki bu kent te is te dik

le ri ni ya pa ma ya ca ğ› n› an la d› ğ› için 25 Ma y›s’ ta Hav za’ ya gel mifl tir. Bu ra da si vil ve as ke ri ida re ci le re bir bil di ri (ta

mim) ya y›m la m›fl t›r. Hav za Bil di ri si ile Mus ta fa Ke mal; 

❃ Ana do lu’ da da ğ› n›k hal de bu lu nan bir lik le rin ko mu tan la r› n› ken di ne bağ la m›fl,

❃ Atefl kes hü küm le ri ne gö re Türk as ker le ri nin ter hi si ni dur dur ma ya ça l›fl m›fl,

❃ Yur dun her kö fle sin de pro tes to mi ting le ri dü zen len me si ni ve  ya p› la cak mi ting ler de az›n l›k la ra iyi dav ra n›l ma s› n› 

is te mifl tir. (Ken di si de Hav za’ da ya p› lan mi tin ge ka t›l d›.)

‹stanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal’e ilk tepkisi Havza Bildirisi’nden sonra olmufl ve derhal ‹stanbul’a çağr›lm›flt›r. Mustafa 
Kemal ise buna uymam›fl ve 12 Haziran 1919’da Amasya’ya hareket etmifltir.

NOT

 
AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

 Yayınlanma nedeni :
❃ Ulusal mücadeleyi kişisellikten çıkartıp halka mal etmek,

❃	 Ulusu bağımsızlık ve egemenlik savaşına çağırmak,

❃	 Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın  gerekçesini, yöntemini ve amacını belirlemek.

– Mus ta fa Ke mal, Türk mil le ti nin ve or du su nun sa va fla ha z›r ha le ge ti ril me si için as ker le ri ni ter his et me mifl olan Er

zu rum’ da ki Ka z›m Ka ra be kir Pa fla (15. Ko lor du ko mu ta n›), Si vas’ ta ki Re fet Bey (Be le) (3. Ko lor du Ko mu ta n›), An

ka ra’ da ki Ali Fu at Bey (Ce be soy) (20. Ko lor du Ko mu ta n›) ile ulu sal mü ca de le yi bafl lat ma ko nu sun da gö rüfl bir li ği ne 

var m›fl ve Amas ya Ge nel ge si ’ni ha z›r la m›fl t›r. 

– ‹s tan bul’ dan Amas ya’ ya ge len Ra uf Bey (Or bay) ve Amas ya’ ya da vet edi len Ali Fu at Pa fla  ve Re fet Bey, bu bel ge

yi onay la ya rak tüm ül ke ye ya y›n la m›fl lar d›r.
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 Mad de le ri:

❃ Va ta n›n bü tün lü ğü, mil le tin ba ğ›m s›z l› ğ› teh li ke de dir.

❃ ‹s tan bul Hü kü me ti üze ri ne al d› ğ› so rum lu lu ğun ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re me mek te dir. Bu du rum mil le ti mi zi yok ol mufl 

gös ter mek te dir.

❃ Ulu sun ba ğ›m s›z l› ğ› n› yi ne ulu sun azim ve ka ra r› kur ta ra cak t›r.

❃ Ulu sun du ru mu nu ve hak l› se si ni dün ya ya du yur mak için her tür lü et ki ve de ne tim den uzak bir ulu sal ku ru lun var l›

ğ› na ih ti yaç var d›r.

❃ Ana do lu’ nun her yön den en gü ven li ye ri olan Si vas’ ta ulu sal bir kon gre nin sü rat le top lan ma s› zo run lu dur.

❃ Bu nun için tüm il le rin her böl ge sin den ulu sun gü ve ni ni ka zan m›fl üç de le ge nin se çi le rek der hal yo la ç›k ma s› ge rek

mek te dir. 

❃ Her ola s› l› ğa kar fl› l›k bu du rum ulu sal bir s›r ola rak sak la na cak t›r.

❃ Ulu sal kon gre ye ka t› la cak de le ge le rin se çi mi ni Mü da faai Hu kuk der nek le ri ile be le di ye ler ya pa cak t›r.

 Öne mi ve Sonuçları :

– Kur tu lufl Sa va fl›’ n› bafl la tan ve Mus ta fa Ke mal ta ra f›n dan hal ka ya y›m la nan ilk ya z› l› bel ge dir.

– Ulusal mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtilmiştir.

– Ulu sal ege men li ğe da ya l› ye ni bir Türk Dev le ti’ nin ku ru la ca ğ› n›n ilk ifla re ti ve ril mifl tir.

– ‹s tan bul Hü kü me ti’ nin üze ri ne al d› ğ› gö re vi ye ri ne ge tir me di ği ilk kez açıklamıştır.

– Evrensel ilkeler olan; ulusçuluk, ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramlarına ilk kez yer verilmiştir.

‹stanbul Hükümeti bu genelgeyi yay›mlayarak yetki alan›n› aflan Mustafa Kemal Pafla’y›, ‹ngilizlerin de bask›s› ile ‹stanbul’a geri 
çağ›rm›fl ve 9.Ordu Müfettiflliği görevinden alm›flt›r. Erzurum Kongresi’ne kat›lmak üzere Erzurum’a giden Mustafa Kemal, 8-9 
Temmuz 1919’da askerlikten istifa ettiğini ‹stanbul Hükümetine bildirmifltir.

NOT

 ER ZU RUM KONG RE Sİ (23 Tem muz - 7 Ağus tos 1919)

– Rus lar la ya p› lan BrestLi towsk Ba r› fl› ile Do ğu Ana do lu Böl ge si’nin bü tün lü ğü bir sü re için sağ lan m›fl t›. An cak ‹ti laf 

dev let le ri bu ant lafl ma y› ta n› ma d›k la r› n› bil di rin ce Er me ni ler, Do ğu Ana do lu il le ri ne sal d›r ma ya başlamış ve Türk 

hal k› n› böl ge den göç et me ye zor la m›fl lar d›r. Bu nun üze ri ne Do ğu Ana do lu Mü da faai Hu kuk Ce mi ye ti, do ğu il le ri nin 

tem sil ci le ri nin ka t› la ca ğ› bü yük bir böl ge sel kong re top lan ma s› n› ka rar lafl t›r m›fl t›r.

– Mus ta fa Ke mal ve Ka z›m Ka ra be kir Pa fla’ n›n des te ği ile Er zu rum Kon gre si top lan m›fl t›r. Mus ta fa Ke mal ve Ra uf 

Bey de Er zu rum de le ge si se çi le rek kon gre ye ka t›l m›fl lar d›r. Kon gre bafl kan l› ğ› na oy birliği ile Mus ta fa Ke mal se çil

mifl tir.

 Amacı: 
 Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermeni Devleti’nin kurulmasını ve bölgeden Türk göçlerinin olmasını engellemek.


