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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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 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 .

1

 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 I. Dünya Savaşı'na girmesinde hammadde ve pazar arayışı etkili olmuştur.

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

2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na girerken yapılan cihat ilanından beklenen sonuç gerçekleşmemiş-

tir.

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

3. İngiltere ve Fransa, Çanakkale Cephesi'ni açmakla müttefikleri Rusya'ya boğazlar yoluyla yardım 

göndermeyi amaçlamıştır.

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

4. Osmanlı Devleti'nin taarruz cepheleri Kafkas ve Kanal Cepheleridir. 

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

5. I. Dünya Savaşı, İttifak devletlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. 

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

6. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar, Mondros Ateşkesi'nden sonra uygulamaya konul-

muştur. 

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

7. ABD, I. Dünya Savaşı'na girmekle Monroe Doktrini'nden ayrılmıştır.

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

8. ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi ve beraberinde Wilson İlkelerinin yayınlaması I. Dünya Savaşı'nın 

uzamasına neden olmuştur.

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

9. Wilson İlkelerinin yayınlanma amacı, dünyaya barış, dirlik ve düzen getirmektir.

 ................................................................................................................................................................
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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.)



XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

 5
TA

R
İH

22

❃ 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.
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 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.

❃ ‹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)

 

2

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1. İngiltere ve Fransa'nın ............................. Cephesi'ni açmalarının amacı, müttefikleri Rusya'ya Boğazlar yoluyla 

yardım göndermekti.

2. Osmanlı Devleti'nin Arap topraklarında açılan cephelerde, Arapların İtilaf devletleri ile işbirliği yapması 

............................ anlayışının sona erdiğinin göstergesi olmuştur.

3. Rusya, I. Dünya Savaşı'ndan çekilirken, İttifak devletleri ile .......................... Antlaşması'nı imzalamıştır.

4. I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri, Almanya ile .......................... Antlaşması'nı imzalamıştır.

5. Paris Barış Konferansı'nda ................................ Yunanistan'a bırakılmıştır.

6. I. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak amacıyla ............................... kurulmuştur.
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 Aşağıda I. Dünya Savaşı ile ilgili bazı gelişmeler ve bu gelişmelere ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamaların 

başında bulunan harfi, ilgili olduğu açıklamanın önündeki noktalı bölüme yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

 GELİŞMELER

 ............ Brest - Litowsk Antlaşması

 ............ Wilson İlkeleri

 ............ Tehcir Kanunu

 ............ Gizli antlaşmalar

 ............ Paris Barış Konferansı 

 ............ Çanakkale Savaşları

 ............ Monroe Doktrini

 ............ Mondros Ateşkes Antlaşması

 AÇIKLAMALAR

A. I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri tarafından, imzalanacak antlaşmaların içeriğini belirlemek amacıyla toplan-

mıştır.

B. ABD'nin Avrupa'dan uzak durma, Avrupa işlerine karışmama ve Avrupa'yı da kendi işlerine karıştırmama politikası-

dır.

C. I. Dünya Savaşı'nın uzamasına neden olmuştur.

D. Sovyet Rusya, I. Dünya Savaşı'ndan çekilirken İttifak devletleri ile imzalamış, Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı 

Devleti'ne geri vermiştir.

E. I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış ve Osmanlı Devleti fiilen sona 

ermiştir.

F. I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinde, savaşı kaybeden İttifak devletlerinin savaştan çekilmesinde temel etken ol-

muştur.

G. Ermenilerin I. Dünya Savaşı sırasında Ruslarla işbirliği yapmalarını önlemek için Osmanlı Devleti, Ermenileri zorun-

lu göçe tabi tutmuştur.

H. I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf devletleri, Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır.
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1. Aşağıdakilerden hangisi, 31 Mart Olayı ile ilgili 

doğru bir bilgi değildir?

 A) Mutlak monarşi yönetimine karşı yapılmıştır.

 B) II. Abdülhamit tahttan indirilmiştir.

 C) Ayaklanmada İngiliz etkisi de vardır.

 D) Ayaklanmayı Hareket Ordusu bastırmıştır.

 E) Yeni rejime karşı olanlar başarı sağlayamamıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl sonlarına 

doğru Almanya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik 

izlediği yakınlaşma politikasının en önemli ne-

denidir?

 A) Padişahın halifelik gücünden yararlanmak

 B) Siyasal ve ekonomik çıkar sağlamak

 C) İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek

 D) İnsan kaynaklarından yararlanmak

 E) Ortadoğu’da etkinlik kurmak

3. İtalyanlar 1911’de kendilerine göre birtakım gerek-

çeler ileri sürerek Trablusgarp’ı işgal ettiler.

 Aşağıdakilerden hangisi, İtalya’yı Trablusgarp’ı 

işgal etmeye yönelten etkenler arasında yer al-

maz?

 A) Osmanlı Devleti’nin siyasal otorite boşluğu için-

de olması

 B) Avrupa’daki siyasal gelişmeler sonucu İngiltere 

ve Fransa’nın İtalya’yı desteklemesi

 C) Osmanlı askeri gücünün zayıf olması

 D) II. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı Devleti’nin siya-

sal alanda güçleneceği kaygısı

 E) İtalyan sanayisinin hammadde ve pazar gereksi-

niminin karşılanmak istenmesi

4. İngiltere ve Fransa’nın, İtalya’nın Trablusgarp’ı 

işgaline tepki göstermemelerinin nedeni aşağı-

dakilerden hangisi olabilir?

 A) İtalya’nın müttefiki olmaları

 B) Trablusgarp’ta çıkarlarının olmaması

 C) İtalya’nın Almanya ile işbirliği yapmasını engel-

lemek istemeleri

 D) Trablusgarp’ın güçlü bir devletin elinde bulun-

masını tercih etmeleri

 E) Gizli antlaşmalarda Trablusgarp’ın İtalya’ya ve-

rilmesi

5. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’ne karşı giri-

şilen Haçlı Seferleri ile XX. yüzyılın başlarında 

yapılan I. Balkan Savaşı’nın ortak amacı aşağıda-

kilerden hangisidir?

 A) Osmanlı Devleti’nin ilerlemesini durdurmak

 B) Hristiyanlığı yaymak

 C) Kaybedilen toprakları geri almak

 D) Bizans’a yardım etmek

 E) Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak

6. Çanakkale Savaşları’nın ardından Mustafa 

Kemal hakkında İngiliz resmi tarihinde; "Bir tü-

men komutanının 3 muhtelif yerde vaziyette nüfuz 

ederek, yalnız bir muharebenin gidişine değil, aynı 

zamanda bütün sefer ve hatta bir milletin mukadde-

ratı üstünde bu kadar derin tesirler yaptığı pek ender 

rastlanan bir olaydır." açıklaması yer almıştır.

 Bu açıklamaya bakılarak, Mustafa Kemal ile ilgi-

li;  

 I. Savaşın gidişi üzerinde birinci derecede etkili 

olduğu

 II. Üstün yetenekli bir komutan olduğu

 III. Askeri dehasının Türk ve dünya kamuoyu tara-

fından tanındığı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

   D) II ve III  E) I, II ve III
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7. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı sonuçlar, siyasi 

yönden yeni dengelerin oluşmasına yol açmış, bir 

yandan liberalizm hareketleri gelişirken, bir yandan 

da milliyetçilik hareketleri toplumların ilişkilerinin te-

melini teşkil etmiştir.

 Buna göre, I. Dünya Savaşı’nın başlamasında 

etkili olan;

 I. İtalya ve Almanya’nın milli birliklerini kurması ve 

sömürge arayışı içine girmesi

 II. Rusya’nın panslavizm politikasının Avusturya - 

Macaristan’ı rahatsız etmesi

 III. Rusya’nın sıcak denizlere inme politikası gütmesi

 durumlarından hangilerinin, Fransız İhtilali’nin 

bu özelliği ile ilgili olduğu ileri sürülebilir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

8. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girdikten sonra, 

Sultan Reşat’ın onayladığı hükümet kararnamesi ile 

mali, iktisadi, adli ve idari kapitülasyon denilen ya-

bancılara tanınmış her türlü ayrıcalıkları ve bütün 

serbestlikleri kaldırdığını açıkladı.

 Padişah ve İstanbul hükümeti aldığı bu kararla;

 I. Sömürgeci uygulamalara karşı çıkma

 II. Bağımsız devlet anlayışını güçlendirme

 III. Hükümette değişiklik yapılmasını sağlama

 durumlarından hangilerini hedeflemiştir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

   D) Yalnız III E) I, II ve III

9. Rusya’da çarlık rejimi yerine kurulan Sovyet Rusya 

hükümeti, gizli antlaşmaları açıklamış, sömürgecili-

ğe karşı çıkmış ve savaştan ayrılmıştır.

 Buna göre;

 I. İtilaf Cephesi parçalanmıştır.

 II. Osmanlı topraklarının paylaşımı yeniden göz-

den geçirilecektir.

 III. Yeni Rus hükümeti, çarlıktan farklı bir politika 

izlemektedir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

10. I. İttifak devletlerinin I. Dünya Savaşı’ndan çekil-

mesi

 II. Osmanlı egemenliğinde yaşayan azınlıkların ba-

ğımsızlık mücadelesine girişmesi

 III. Misak-ı Milli’nin hazırlanması

 Yukarıdaki gelişmelerin ortaya çıkmasında, aşa-

ğıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 A) Paris Konferansı’nın toplanması

 B) Wilson İlkelerinin yayınlanması

 C) Gizli paylaşma antlaşmalarının imzalanması

 D) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması

 E) İtilaf devletlerinin Çanakkale Cephesi’nde yenil-

mesi

11. ABD Cumhurbaşkanı Wilson’un, 8 Ocak 1918’de 

yayınladığı ilkelerinin 12. maddesinde “Osmanlı İm-

paratorluğu’nın Türk olan bölgelerinde Türklere itiraz-

sız bir egemenlik sağlanacaktır.” denilmekteydi.

 Aşağıdakilerden hangisi bu ilkenin dayandığı 

gerekçeler arasında yer almaz?

 A) Her ulusun bağımsız yaşama hakkı

 B) Her ulusun kendi egemenliğine sahip çıkması

 C) Ulusların kendi geleceklerini kendilerinin sapta-

maları

 D) Ulusların kendi kendilerini geliştirebilmeleri

 E) Sorunların uluslararası bir kurulda çözümlenme-

si zorunluluğu

12. İtilaf devletlerinin I. Dünya Savaşı sonrasında 

Paris’te yapacakları konferans için Ermeni, Arap 

ve Rum temsilcilerini de çağırmaları aşağıdaki-

lerden hangisinin göstergesidir?

 A) Osmanlı Devleti’ni parçalamak istediklerinin

 B) Mandacılığa karşı olduklarının

 C) Osmanlı topraklarının bütünlüğünü korumaya 

çalıştıklarının

 D) Türk halkının görüşlerini önemsediklerinin

 E) Azınlıkların Osmanlı toprakları üzerindeki emel-

lerini sona erdirmek istediklerinin
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1. 31 Mart Olayı mutlak monarşi yönetimine karşı de-

ğil, II. Meşrutiyete tepki olarak çıkmış ve meşrutiyet-

ten monarşiye geri dönmeyi amaçlamıştır. İngiliz 

etkisi de olan bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafın-

dan bastırılmış, ardından padişah II. Abdülhamit is-

yan karşısında sessiz kaldığı için tahttan indirilmiş-

tir.

YA NIT A

2. XIX. yüzyıl sonlarına doğru Almanya’nın Osmanlı 

Devleti’ne yönelik yakınlaşma politikasının en 

önemli amacı, menfaatleri doğrultusunda Osmanlı 

Devleti ile yakınlık kurarak, siyasal ve ekonomik çı-

karlarını gerçekleştirmek istemesidir.

YA NIT B

3. İtalya’nın sömürge arayışı, İngiltere ve Fransa’nın 

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgaline göz yumması ve 

Osmanlı Devleti’nin kendini koruyamayacak kadar 

zayıf olması, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinde etkili 

olmuştur. Ancak Trablusgarp Savaşı’nın başlama-

sında II. Meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı Devleti’nin 

siyasal alanda güçleneceği kaygısı söz konusu de-

ğildir.

YA NIT D

4. İngiltere ve Fransa’nın İtalya’nın Trablusgarp’ı işga-

line tepki göstermemelerinin nedeni, I. Dünya Sava-

şı öncesinde yeni sanayileşen İtalya ve Almanya’nın 

işbirliği yapmasını önlemek istemeleridir.

YA NIT C

5. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’ne karşı girişi-

len Haçlı Seferleri ile XX. yüzyılın başlarında yapı-

lan I. Balkan Savaşı’nın ortak amacı, Osmanlı 

Devleti’nin Balkanlardan atılmak istenmesidir.

YA NIT E

6. Çanakkale Savaşları’nın ardından Mustafa Kemal 

hakkında yapılan bu açıklamalar; onun üstün yete-

nekli bir komutan olarak savaşın gidişi üzerinde bi-

rinci derecede etkili olduğu ve askeri dehasının Türk 

ve dünya kamuoyu tarafından tanındığı yargılarını 

doğrulamaktadır.

YA NIT E
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7. İtalya ve Almanya’nın milli birliklerini tamamlayarak 

sömürge arayışı içine girmesi ve Rusya’nın izlediği 

panslavizm politikasının Avusturya-Macaristan’ı ra-

hatsız etmesi, Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik 

ilkesi ile yakından ilgilidir. Ancak Rusya’nın sıcak 

denizlere inme politikasının ulusçuluk akımıyla bir 

ilgisi yoktur.

YA NIT D

8. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girdikten sonra 

kapitülasyonları kaldırdığını ilan ederken, sömürge-

ci uygulamalara karşı çıkarak bağımsız devlet anla-

yışını güçlendirmeyi hedeflemiştir.

YA NIT C

9. Rusya’da çarlık rejimi yerine kurulan Sovyet Rusya 

hükümetinin sömürgeciliğe karşı çıkarak gizli ant-

laşmaları açıklayıp savaştan çekilmesi, çarlıktan 

farklı bir politika izlediğini göstermektedir. Ayrıca, 

yeni Rus yönetiminin savaştan ayrılmasıyla İtilaf 

cephesi parçalanmış, gizli paylaşım antlaşmaların-

da değişikliğe gidilerek, Çarlık Rusya’nın payına 

düşen Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulma-

sına, Boğazlarda da ortak yönetim oluşturulmasına 

karar verilmiştir.

YA NIT D

10. Wilson İlkeleri’nin “Yenenler yenilenlerden toprak ve 

tazminat almayacak” maddesi savaşı kaybeden 

İttifak devletlerinin savaştan çekilmesine, “Osmanlı 

uyruğunda yaşayan azınlık uluslara özerk gelişme 

imkanı tanınacak” maddesi azınlık ayaklanmaları-

na, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine 

kesin egemenlik tanınacak” maddesi de Misak-ı 

Milli’nin hazırlanmasına ortam hazırlamıştır.

YA NIT B

11. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen açıklamalar, 

Wilson  İlkeleri’nde yer alan; Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun Türk olan bölgelerinde Türklere itirazsız bir 

egemenlik sağlanacaktır.” maddesinin dayandığı 

gerekçeler arasında bulunmaktadır. Sorunların 

uluslararası bir kurulda çözümlenmesi zorunluluğu-

nun bu madde ile bir ilgisi yoktur.

YA NIT E

12. İtilaf devletlerinin Paris Konferansı’na Ermeni, Arap 

ve Rum temsilcilerini de çağırarak Osmanlı toprak-

ları üzerinde azınlık devletler kurmaya çalışmaları, 

Osmanlı Devleti’ni parçalamak istediklerinin göster-

gesidir.

YA NIT A
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1. Si ya si bir li ği ni ta mam la ma da ve sö mür ge ci lik ya rı-

şın da geç ka lan İtal ya, Av ru pa lı dev let le rin ona yı nı 

da al dık tan son ra, Trab lus garp’ın iş ga li için ha zır lık-

la ra baş la dı. 1911 yı lın da Os man lı Dev le ti’ne ver di-

ği, böl ge nin ken di si ne bı ra kıl ma sı ile il gi li ül ti ma to-

mu na al dı ğı red ce va bı son ra sın da da iş ga li ni 

res mi leş tir di.

 İtal ya’nın bu tu tu mu nun, aşa ğı da ki ler den han gi-

si nin bir gös ter ge si ol du ğu sa vu nu la bi lir?

 A) Av ru pa’da ki dip lo ma tik ge liş me le re yön ver di ği-

nin

 B) Eko no mik çı kar la rı na ulaş mak için sa va şı gö ze 

al dı ğı nın

 C) Ulus la ra ra sı po li ti ka da yal nız kal dı ğı nın

 D) Av ru pa’nın güç lü dev let le riy le çı kar ça tış ma sı 

ya şa dı ğı nın

 E) Dev let le ra ra sı eşit lik pren si bi ne uy gun ha re ket et-

ti ği nin

2. XX. yüz yı lın ba şın da iyi den iyi ye güç ka za nan dev-

let le ra ra sı blok laş ma sü re ci so nu n da, bu ta ri he ka-

dar ya şa nan çı kar ça tış ma la rı ki mi za man ye ri ni, 

ba zı ta viz le rin ve ril me si ve hat ta ça tış ma ya şa nan 

dev le te yar dım edil me si ne bı rak mış tır.

 Aşa ğı da ki ge liş me ler den han gi si bu du ru mun 

ya şan dı ğı na ka nıt gös te ri le bi lir?

 A) Al man ya’nın Al sas-Lo ren böl ge si ni iş ga li nin 

Fran sa’nın tep ki si ne yol aç ma sı

 B) İn gil te re’nin Mı sır’ı iş ga li nin, Rus ya’yı Ak de niz 

po li ti ka sın da de ği şik li ğe it me si

 C) Rus ya’nın pans la vizm po li ti ka sı nın Avus tur ya-Ma-

ca ris tan’ı Bal kan lar da ye ni ted bir ler al mak zo run da 

bı rak ma sı

 D) İn gil te re’nin, Os man lı Dev le ti’nin ken di si ne si pa-

riş et ti ği ge mi le ri gön der mek ten vaz geç me si

 E) İtal ya’nın Trab lus garp’ı iş gal et me si sı ra sın da İn-

gil te re ve Fran sa’nın des te ği ni al ma sı

3. İtal ya’nın Trab lus garp top rak la rı nı iş gal et ti ği sı-

ra da, böl ge top rak la rı nı de mir yol la rıy la bir bi ri ne 

bağ la ya rak bu hat tı Ak de niz sa hil şe ri di ne ka dar 

uzat ma sının,

 I. da ha ra hat ve hız lı ha re ket ede bil me,

 II. böl ge hal kı nın te mel ih ti yaç la rı nı kar şı la ma,

 III. ham mad de kay nak la rı nın ak ta rı mı nı ko lay laş tır-

ma

 amaç la rın dan han gi le ri ne yö ne lik ol du ğu sa vu nu la-

bi lir?

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

   D) I ve III  E) II ve III

4. XX. yüz yı lın baş la rın da İtal ya, Ba tı lı dev let le rin ta-

raf sız lı ğı nı sağ la dık tan son ra Trab lus garp’ı ken di 

çı kar la rı için ya yıl ma ala nı ola rak seç miş tir. Bu ra da 

bir ban ka kur muş, Bin ga zi’de pos ta  ne aç mış, böl ge-

nin iç ve dış ti ca re ti ni kont rol et me ye baş la mış tır.

 Bu bil gi le re da ya na rak, İtal ya için va rı la bi le cek 

te mel yar gı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Böl ge yi sö mür ge si ha li ne ge tir me ye ça lış mış tır.

 B) Böl ge nin kal kın ma sı için Os man lı Dev le ti’ne yar-

dım et miş tir. 

 C) Trab lus garp hal kı nın des te ği ni al mış tır. 

 D) Trab lus garp’ta ti ca re tin can lan ma sı nı sağ la mış tır.

 E) Böl ge de ba rış çı fa ali yet ler de bu lun muş tur.

5. Os man lı Dev le ti, İtal ya’nın Trab lus garp’ı iş ga li sı ra-

sın da güç lü bir as ke ri do na nı mı ol ma ma sı na rağ-

men, böl ge ye gi den gö nül lü su bay la rı n hal kı ör güt-

le me si sa ye sin de, İtal yan as ker le rin kı yı lar dan içe ri 

gir me si ni en gel le me yi ba şar mış tır.

 Bu du ru mun, aşa ğı da ki ler den han gi si nin öne mi-

ne bir ka nıt oluş tur du ğu sa vu nu la bi lir?

 A) As ke ri üs tün lü ğün 

 B) Müt te fik des te ği nin

 C) Bir lik ve be ra ber li ğin   

 D) Tek nik do na nı mın

 E) Coğ ra fi şart la rın
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6. İtal ya’nın Trab lus garp’ı iş ga li sı ra sın da baş ta Mus ta fa 
Ke mal ol mak üze re böl ge ye gö nül lü ola rak gi den Os-
man lı su bay la rı nın Der ne ve Tob ruk’ta ka zan dı ğı ba-
şa rı lar son ra sın da İtal ya; Ege De ni zi’nde ki 12 Ada’ya 
as ker çı ka ra rak, Ça nak ka le Bo ğa zı’nı to pa tut muş tur.

 İtal ya’nın bu yol la aşa ğı da ki ler den han gi si ne 
ulaş mak is te di ği sa vu nu la bi lir?

 A) Bo ğaz lar dan ge çe rek Ka ra de niz’e ulaş mak

 B) İs tan bul’u ele ge çir mek

 C) Bal kan lı dev let le ri, Os man lı Dev le ti’ne kar şı kış-
kırt mak

 D) Os man lı Dev le ti’ni Trab lus garp’tan vaz ge çir mek 

 E) Ege ve Ak de niz’de Os man lı Dev le ti’yle bir lik te 
ha re ket et mek

7. Os man lı Dev le ti, İtal yan or du la rı kar şı sın da ke sin bir 
ye nil gi al ma ma sı na rağ men; Bal kan lar da ken di si ne 
kar şı ye ni bir sa va şın çık ma sı üze ri ne İs viç re’nin Uşi 
şeh rin de im za la dı ğı ant laş may la Trab lus garp’ı İtal-
ya’ya bı rak mış tır.

 Bu bil gi ye da ya na rak, aşa ğı da ki yar gı lar dan 
han gi si ne ula şıla maz?

 A) Os man lı Dev le ti İtal ya kar şı sın da ye nil gi yi ka bul 
et mek zo run da kal mış tır.

 B) Trab lus garp me se le si Bal kan Sa vaş la rı nede-
niyle Osmanlı aleyhine sonuçlanmıştır.

 C) İtal ya, ken di si dı şın da ya şa nan ge liş me ler sa ye-
sin de çı kar el de et miş tir.

 D) Os man lı Dev le ti ay nı an da bir den faz la so run la 
uğ raş mak zo run da kal mış tır.

 E) Os man lı Dev le ti dış po li ti ka da et kin bir ta vır ser-
gi le miş tir.

8. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasında Mus-
tafa Kemal'in;

 I. İleri görüşlülüğü

 II. Kararlılığı

 III. Birlik ve beraberliğe olan inancı

 gibi kişisel özelliklerinden hangileri etkili olmuş-
tur?

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

   D) I ve II  E) II ve III

9. “Bir mu ha re be sı ra sın da alı nan as ke ri ba şa rı, sa va-

şın so nun da ger çek le şe cek olan dip lo ma tik ge liş me-

ler son ra sın da ye nil gi ye dö nü şe bi lir.”  yar gı sı na,

 I. Tob ruk ve Der ne za fer le ri ne rağ men Trab lus-

garp’ın Uşi Ant laş ma sı’yla kay be dil me si,

 II. Bi rin ci Bal kan Sa va şı’nda ki ye nil gi son ra sın da, 

Lond ra Kon fe ran sı’yla Bal kan top rak la rı nın kay-

be dil me si,

 III. İkin ci Bal kan Sa va şı so nun da Edir ne ve Kırk la-

re li’nin ge ri alın ma sı

 ge liş me le rin den han gi le ri ka nıt gös te ri le bi lir?

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

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

10. Atatürk Onuncu Yıl Nutku'nda şöyle demiştir: "Yur-

dumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkesi düze-

yine çıkaracağız. Milletimizi en geniş, refah araç ve 

kaynaklara sahip kılacağız."

 Bu görüş Atatürk'ün aşağıdaki özelliklerinden 

hangisine örnek gösterilemez?

 A) Vatanseverliğine

 B) İdealistliğine

 C) Çağdaşlığına

 D) Halkçılığına

 E) Askeri yeteneklerine

11. 31 Mart Ola yı’ndan son ra ül ke yö ne ti min de ki et kin-

lik le ri ni da ha da ar tı ran İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti 

üye le ri, im pa ra tor lu ğu da ğıl mak tan kur tar mak ama-

cıy la ön ce den or ta ya atı lan; tüm Os man lı ulus la rını 

tek bir üst kim lik le bi r a ra da tut ma ve Müs lü man 

Os man lı te ba sı ara sın da bir lik te lik sağ la ma gi bi fi kir 

akım la rı nın ba şa rı sız ol du ğu nu dü şün müş ler dir.

 İt ti hat çı la rın bu tu tu mu, aşa ğı da ki fi kir akım la-

rın dan han gi si nin ge liş ti ril me si ne yol aç mış tır?

 

 A) Türk çü lük 

 B) Adem-i Mer ke zi yet çi lik

 C) Üm met çi lik 

 D)  Ba tı cı lık

 E) Os man lı cı lık
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1. – Wil son İl ke si: Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda azın-

lık la rın ço ğun luk ta ol du ğu yer ler e ege men lik 

hak kı ta nın ma lı dır.

 – Mond ros Mü ta re ke si mad de si: Ye men,  Trab-

lus,  Bin ga zi ve Su ri ye’de bu lu nan Os man lı su bay 

ve kuv vet le ri İti laf dev let le ri ne tes lim ola cak tır.

 Wil son İl ke le ri ve Mond ros Ateş kes Ant laş ma-

sı’n da yer alan bu mad de ler bir lik te ele alın dı ğın-

da aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la bi lir?

 A) Os man lı İm pa ra tor lu ğu or ta dan kal dı rıl ma ya ça-

lı şıl mış tır.

 B) Ye ni bir Türk dev le ti nin ku rul ma sı na or tam ha-

zır lan mış tır.

 C) Os man lı or du la rı ça ğın ko şul la rı na gö re ye ni den 

dü zen len miş tir.  

 D) Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun re ji mi de ğiş ti ril mek 

is ten miş tir.

 E) Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda ki  ulus la rın kül tü rel 

hak la rı ko run muş tur. 

2. İti laf dev let le ri, Mond ros Ateş kes Ant laş ma sı’nın 7. 

mad de si ne da ya na rak Wil son Pren sip le ri’ne gö re 

Türk le rin elin de kal ma sı ge re ken Ana do lu top rak la-

rı nı sa vaş sı ra sın da im za la nan giz li ant laş ma lar 

ge re ği iş gal et miş ler dir.

 Bu du ru mun,

 I. Os man lı Dev le ti’nin fi ilen so na er me si,

 II. Ku va-i Mil li ye bir lik le ri nin oluş ma sı,

 III. Os man lı yö ne ti mi nin Ame ri ka’nın hi ma ye si al tı-

na gir me si

 ge liş me le rin den han gi le ri ne ne den ol du ğu söy-

le ne bi lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, Al man ya’nın Os man lı 

Dev le ti’ni ken di ya nın da sa va şa sok mak is te me-

si nin ne den le rin den bi ri ola maz?

 A) Ken di yü kü nü ha fif let mek is te me si 

 B) Os man lı İm pa ra tor lu ğu’ nun je opo li tik ko nu mun-

dan ya rar la nmak is te me si

 C) Os man lı or du su nun tek no lo jik gü cün den ya rar-

la nma dü şün ce si

 D) Sa vaş ala nı nı ge niş le tme ye ça lı şma sı

 E) Os man lı pa di şa hı nın ha li fe lik gü cün den fay da-

la n mak is te me si

 

4. Bi rin ci Dün ya Sa va şı ön ce sin de blok lar, Os man lı 

Dev le ti'ni bu sa vaş ta ya ken di yan la rı na çek me ye 

ya da ta raf sız kal ma sı nı sağ la ma ya ça lış mış tır.

 Bu du rum un or ta ya çık ma sın da Os man lı Dev le-

ti'nin en çok aşa ğı da ki özel lik le rin den han gi si 

rol oy na mış tır?

 A) Dış po li ti ka sı B) Je opo li tik ko nu mu

 C) Di ni ya pı sı D) Eko no mik gü cü

   E) As ke ri gü cü

5. İngiltere’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili 

olan;

 I. elindeki sömürgelerini korumak,

 II. petrol rezervlerini kontrol altına almak,

 III. üret tik le ri mal la rı sa ta cak ye ni pa zar lar ya rat mak 

 düşüncelerinden han gi le ri eko no mik ne den ler 

ara sın da gös te ri le bi lir?

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

   D) I ve II  E) I, II ve III
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6. Mond ros Ateş kes Ant laş ma sı’nın;

 I. İs tan bul ve Ça nak ka le Bo ğaz la rı İti laf dev let le ri-

nin kont ro lü ne ge çe cek tir.

 II. İti laf dev let le ri tüm Os man lı li man la rın dan fay da-

la na bi le cek tir.

 III. To ros tü nel le ri, de mir yol la rı ve de niz iş let me le ri 

İti laf dev let le ri nin de ne ti mi ne bı ra kı la cak tır.

 mad de le rin den han gi le ri nin, ulus la rın ba ğım sız-

lı ğı an la yı şı na ters düş tü ğü söy le ne bi lir?

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

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

7. I. Dün ya Sa va şı’nın çık ma sın da, eko no mik de ği şim-

ler son de re ce önem li dir. Sö mür ge ci lik ya rı şı, ham-

mad de kay nak la rı ve pa zar ara yı şı bu sa va şın çı kı-

şın da be lir le yi ci ne den ler dir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si sö zü edi len 

ne de nin olu şu mun da te mel et ken dir?

 A) İm pa ra tor luk la rın za yıf la ma sı

 B) Cum hu ri yet yö ne ti mi nin yay gın laş ma sı

 C) Sa na yi Dev ri mi ve et ki le ri

 D) Fran sız İh ti la li’y le ulu sal dev let le rin ku rul ma sı

 E) ABD’nin ba ğım sız lık sa va şı

8. Os man lı Dev le ti’nin, I. Dün ya Sa va şı’na gir me si 

ile aşa ğı da ki de ği şik lik ler den han gi si nin mey da-

na gel di ği sa vu nu la bi lir?

 A)  Al man ya ve İtal ya’nın si ya si bir li ği ni kur ma sı nın

 B) İti laf ve İt ti fak blo ğu nun oluş tu rul ma sı nın

 C) Al man ya’nın askeri gücünün za yıf la ma sı nın

 D) Sa va şın da ha ge niş bir ala na ya yıl ma sı nın

 E) Avus tur ya - Ma ca ris tan İm pa ra tor lu ğu’nun par-

ça lan ma sı nın

9. Ame ri ka Baş ka nı Wil son’un ya yın la dı ğı pren sip-

ler ara sın da yer alan,

 I. Bo ğaz lar dün ya ti ca re ti ne açık tu tu la cak tır.

 II. Her ulus ço ğun luk ta bu lun du ğu top rak lar da ken-

di ge le ce ği ni ken di si be lir le ye cek ve ba ğım sız 

dev let ler ku ra bi le cek tir. 

 III. Dev let ler ara sın da ki so run la rın çö zü mün de ulus-

la ra ra sı bir ko mis yon et ki li ola cak tır.

 hü küm le rin den han gi le ri nin, Os man lı Dev le ti’ne 

doğ ru dan za rar ver di ği sa vu nu la bi lir?

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

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

10. Al man ya’nın I. Dün ya Sa va şı’nda Os man lı Dev-

le ti’nin ken di ya nın da sa va şa gir me si ni is te me-

sin de Os man lı Dev le ti’nin,

 I. bo ğaz la ra sa hip ol ma sı,

 II. İs lam dün ya sı nın li de ri ol ma sı, 

 III. ham mad de kay nak la rı na sa hip ol ma sı

 özelliklerinden han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy le-

ne bi lir?

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

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

11. Al man ya ve İtal ya’nın sö mür ge ci lik ya rı şın da 

geç kal ma la rı nın ne de ni ola rak aşa ğı da ki ler den 

han gi si gös te ri le bi lir?

 A) Di ni bas kı  al tın da bu lun ma la rı

 B) Si ya si bir lik le ri ni geç kur ma la rı

 C) Bir bi rle riy le uzun sü re sa vaş ma la rı

 D) Bi lim ve tek nik te ge ri kal ma la rı

 E) Güç süz do na nma la ra sa hip ol ma la rı

KONU TESTİ - 2



KONU TESTİ - 3

 5
TA

R
İH

35

1. Trab lus garp Sa va şı’nın çık ma sın da et ki li olan,

 I. İtal ya’nın ham mad de ara yı şı na gir me si,

 II. Trab lus garp’ın ti ca ret yol la rı  üze rin de ol ma sı, 

 III. İtal ya’nın Trab lus garp’a ko lay ula şa bil me si

 ne den ler in den han gi le ri, Trab lus garp’ın coğ ra fi 
ko nu mu ile il gi li dir?

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

   D) I ve III  E) II ve III

2. XX. yüz yıl baş la rın da Al man ya ve İtal ya’nın si-
yasi birliklerini ku ra rak güç len me le ri nin,

 I. Av ru pa 'da ki si ya si den ge le rin bo zul ma sı,

 II. iş çi sı nı fı nın ye ni hak lar ka zan ma sı,

 III. sö mür ge ci lik ya rı şı nın hız lan ma sı

 ge liş me le rin den han gi lerine et ki et ti ği söy le ne-

mez?

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

   D) I ve II  E) II ve III

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si II. Meş ru ti yet Dö ne-

mi’ni I. Meş ru ti yet Dö ne mi’nden ayı ran özel lik-

ler den bi ri de ğil dir?

 A) Si ya si par ti le rin ku rul ma sı

 B) Hal kın yö ne ti me ka tıl ma sı

 C) Türk çü lük po li ti ka sı nın uy gu lan ma sı

 D) Ka nun-i Esa si’de pa di şa hın yet ki le ri ni sı nır la yı cı 

de ği şik lik ler ya pıl ma sı

 E) Re jim kar şı tı bir is ya nın çık ma sı

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si II. Meş ru ti yet’in ila nı nın 

ar dın dan ya şa nan si ya si olay lar ara sın da gös te-

ri le mez?

 A) 31 Mart Ayak lan ma sı’nın çık ma sı

 B) II. Ab dül ha mit’in taht tan in di ril me si

 C) İt ti hat ve Te rak ki Par ti si’nin güç len me si

 D) Ka nun-i Esa si’nin yü rür lük ten kal dı rıl ma sı

 E) V. Meh met Re şat’ın pa di şah ya pıl ma sı

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si 1909’da Ka nun-i Esa-

si’de ya pı lan de ği şik lik ler den bi ri de ğil dir?

 A) Ba kan lar Ku ru lu’nun mec li se kar şı so rum lu ha le 

ge ti ril me si

 B) Hal ka top lan tı ve der nek kur ma hak kı nın ta nın-

ma sı

 C) Ba sı na uy gu la nan san sü rün en gel len me si

 D) Mec li si aç ma ve ka pa ma yet ki si nin, mec lis baş-

ka nı na ve ril me si

 E) Mec lis-i Ayan’ın var lı ğı na son ve ril me si

6. İn gil te re ve Rus ya 1908 Re val Söz leş me si’nde, Os-

man lı Dev le ti’ni par ça la ma he de fi üze rin de an laş-

ma ya var mış tır.

 Bu du ru mun Os man lı Dev le ti’nin iç si ya se tin de 

ya rat tı ğı ge liş me aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Türk çü lük si ya se ti nin et ki si ni yi tir me si

 B) II. Ab dül ha mit’in taht tan in di ril me si

 C) II. Meş ru ti yet’in ilan edil me si

 D) Ka nun-i Esa si’nin ilan edil me si

 E) İs tib dad (bas kı) dö ne mi nin ba şa rı ya ulaş ma sı

7. 31 Mart Ayak lan ma sı’nın en önem li özel li ği aşa-

ğı da ki ler den han gi si dir? 

 A) Rejimi değiştirmeyi amaçlaması

 B) Os man lı Dev le ti’nin yı kı lı şı nı ge cik tir me si

 C) Ana ya sal dü ze ni ko ru ma ya yö ne lik ol ma sı

 D) Sal ta nat ve hi la fe te kar şı çı kan grup la rın li der li-

ğin de ya şan ma sı

 E) Top rak ka yıp la rı na kar şı pro tes to ni te li ği ta şı ma sı

8. XX. yüz yıl baş la rın da Os man lı İm pa ra tor lu-

ğu’nun yi tir di ği top rak lar dan ba zı la rı şun lar dır:

 I. Bul ga ris tan

 II. Trab lus garp

 III. Ar na vut luk

 Bu top rak ka yıp la rı nın han gi le rin de “mil li yet çi-

lik” fik ri nin et ki si gö rül mez?

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

   D) I ve III  E) II ve III
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9. Aşa ğı da ki ge liş me ler den han gi si, Os man lı Dev-

le ti'nde ki de mok ra tik leş me ha re ket le ri ne tep ki 

ola rak or ta ya çık mış tır?

 A) Va ka-i Hay ri ye

 B) Dü yun-u Umu mi ye

 C) Bab-ı Ali Bas kı nı 

 D) 31 Mart Vak'ası

 E) Se ned-i İt ti fak

10. İt ti hat ve Te rak ki Par ti si’nin Bab-ı Ali Bas kı nı nı 

dü zen le ye rek dev let yö ne ti mi ne el koy ma sın da, 

aşa ğı da ki ge rek çe ler den han gi si et ki li ol muş-

tur?

 

 A) Os man lı-Al man ya kın laş ma sı nın ger çek leş me si

 B) II. Bal kan Sa va şı ile Türk-Bul gar sı nı rı nın çi zil-

me si

 C) Trab lus garp Sa va şı’nın kay be dil me si

 D) I. Bal kan Sa va şı’nda önem li as ke ri ye nil gi ler 

alın ma sı  

 E) Hal kın yenilik ha re ket le ri ne tep ki gös ter me si

11. Yü rüt me gü cü nü elin de bu lun du ran hü kü me tin dev-

ri le rek, ye ri ne ye ni bir hü kü me tin ku rul ma sı na hü kü-

met dar be si denir. 

 Bu ta nı ma gö re,

 I. Ba b -ı  Âli Bas kı nı’nın ger çek leş ti ril me si,

 II. 31 Mart Ola yı’nın ya şan ma sı,

 III. Ka nun-i Esa si’nin de ğiş ti ril me si

 olay la rın dan han gi le ri nin, hü kü met dar be si ni te-

li ği ta şı dı ğı söy le ne bi lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

12. 1911’de İtal yan la rın Trab lus garp’ı iş ga li üze ri ne böl-

ge ye gi den gö nül lü Os man lı su bay la rı özel lik le Der-

ne ve Tob ruk’ta İtal yan la ra kar şı ba şa rı gös ter miş tir.

 Bu di re ni şe kar şı İtal ya,

 I. On i ki Ada’ya as ker çı kar mak,

 II. Ça nak ka le Bo ğa zı’nı ab lu ka ya al mak,

 III. Kıb rıs’ı hi ma ye al tı na al mak

 ted bir le rin den han gi le ri ni al mak zo run da kal-

mış tır?

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

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

13. İtal ya’nın 1911 yı lın da Trab lus garb’ı iş gal et me-

si nde ki en önem li he de fi aşa ğı da ki ler den han gi-

si dir?

 A) Ku zey Af ri ka’ya ege men ol mak

 B) Ulus çu luk ha re ke ti ni des tek le me k

 C) Böl ge ye de mok ra si gö tür mek 

 D) Sa na yi sine ham mad de kay na ğı ya rat mak

 E) Ak de niz’i ele ge çir me k

14. Aşa ğı da ki ler den han gi si Os man lı Dev le ti’nin I. 

Bal kan Sa va şı sı ra sın da kay bet ti ği top rak lar dan 

bi ri dir?

 A) Bos na B) Ka ra dağ  C) Sır bis tan

   D) Ro man ya E) Ar na vut luk

15. Ba tı Trak ya Türk le ri so ru nu aşa ğı da ki sa vaş lar-

dan han gi si son ra sın da or ta ya çık mış tır?

 A) Bal kan Sa vaş la rı 

 B) 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı

 C) Trab lus garp Sa va şı

 D) Kı rım Sa va şı

 E) I. Dün ya Sa va şı
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1. Os man lı Dev le ti, I. Dün ya Sa va şı’na ka tıl ma dan ön ce 

İti laf (An laş ma) Dev let le ri ne it ti fak öne ri si gö tür müş, 

an cak İti laf Dev let le ri bu öne ri yi ka bul et me ye rek Os-

man lı Dev le ti’nin ta raf sız kal ma sı nı öner miş ler dir.

 İti l af Dev let le ri, Os man lı Dev le ti’ne kar şı bu yak-

la şı mıy la aşa ğı da ki ler den han gi si ni ger çek leş tir-

mek is te miş tir?

 A) Sa vaş son ra sı Os man lı top rak la rı nı pay laş ma yı

 B) Ulus la ra ra sı so run la rı ba rış yo luy la çöz me yi

 C) Os man lı Dev le ti’nde yö ne tim bi çi mi ni de ğiş tir-

me yi

 D) Sa va şın ala nı nı ge niş let me yi

 E) Ulus çu luk ha re ket le ri ni ön le me yi

2. I. Dün ya Sa va şı’nın baş la dı ğı ilk gün ler de, İti laf 

Dev let le ri Os man lı Dev le ti’ni sü rek li ta raf sız tut ma-

ya ça lı şır ken Al man lar, bir an ön ce sa va şa gir me le-

ri için zor lu yor du.

 Ta raf la rın bu tu tu mu nun ön ce lik li se be bi aşa ğı-

da ki ler den han gi si dir? 

 A) Os man lı Dev le ti’nin si ya si var lı ğı nı ko ru mak

 B) İs tan bul Hü kü me ti’nin gü ve ni ni ka zan mak

 C) Os man lı Dev le ti’ni ken di çı kar la rı doğ rul tu sun da 

kul lan mak

 D) Blok lar ara sın da ki si ya si den ge yi de ğiş tir mek

 E) Sö mür ge ci lik an la yı şı nın de ği şi mi ni ger çek leş tir-

mek

3. I. Dün ya Sa va şı’nın baş la rın da Al man ya, Os man lı 

Dev le ti’ni sa va şa ka tıl ma sı ko nu sun da des tek le miş 

ve Os man lı Dev le ti’nin İt ti fak Blo ğun da sa va şa gir-

me si ni sağ la mış tır.

 Bu na gö re, Al man ya’nın Os man lı Dev le ti’nin sa-

va şa gir me sin de aşa ğı da ki özel lik le ri nin han gi-

sin den ya rar lan mak is te di ği söy le ne mez?

 A) Je opo li tik ko nu mun dan

 B) Ekonomik gü cün den

 C) Ha li fe lik ku ru mun dan

 D) İn san gü cün den

 E) As ke ri tec rü be le rin den 

4. XIX. yüz yıl da ham mad de ve pa zar ara yı şı nın art-

ma sı aşa ğı da ki ler den han gi si ne or tam ha zır la-

mış tır?

 

 A) Ba tı lı dev let le rin do ğu ül ke le ri ne ham mad de ih-

raç et me si ne

 B) Or ta do ğu ül ke le ri nin ih ra cat ge lir le ri nin ço ğal-

ma sı na

 C) Ço k u lus lu dev let sa yı sı nın art ma sı na

 D) Av ru pa lı dev let ler ara sın da si ya si blok laş ma lar 

görülmesine

 E) Os man lı Dev le ti’nin pa zar ara yı şı na gir me si ne

5. Sa na yi Dev ri mi’nin aşa ğı da ki so nuç la rın dan 

han gi si I. Dün ya Sa va şı’nın çık ma sın da et ki li ol-

ma mış tır?

 A) Sö mür ge ci lik ya rı şı nın hız lan ma sı

 B) Sos ya list dev let le rin ku rul ma sı

 C) Ham mad de ve pa zar ge rek si ni mi nin art ma sı

 D) Dev let le ra ra sı blok laş ma la rın hız lan ma sı

 E) Ye ni ener ji kay nak la rı nın önem ka zan ma sı

6. Bal kan lar da pans la vizm po li ti ka sı nı ege men kıl ma ya 

ça lı şan Rus ya, Bal kan la rı ele ge çi re rek Ak de niz ve 

Bas ra Kör fe zi’ne in me yi amaç la mış tır.

 Rus ya, bu po li ti ka sıy la aşa ğı da ki dev let ler den 

han gi si nin top rak bü tün lü ğü ne za rar ver miş tir?

 A) Bul ga ris tan   

 B) Sır bis tan 

 C) Ka ra dağ 

 D) Yu na nis tan 

 E) Avus tur ya-Ma ca ris tan

7. XIX. yüz yı lın son la rın da Av ru pa lı dev let ler ara sın da 

si ya si blok laş ma la rın oluş ma sın da ül ke le rin et nik 

özel li ği de et ki li ol muş tur.

 Rus ya, Av ru pa’da olu şan bu blok laş ma da aşa ğı-

da ki dev let ler den han gi siy le bir lik te ha re ket et-

miş tir?

 A) Sır bis tan B) İtal ya  C) Al man ya

   D) Bul ga ris tan E) Ar na vut luk
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8. İt ti hat ve Te rak ki Par ti si’nin, Tu ran cı lık po li ti ka sı 

doğ rul tu sun da, Or ta As ya Türk top lu luk la rı na 

ulaş mak için açtığı cep he aşa ğı da ki ler den han-

gi si dir?

 A) Ça nak ka le Cep he si

 B) Kaf kas Cep he si

 C) Ga liç ya Cep he si 

 D) Ka nal Cep he si

 E) Irak Cep he si

 

9. Al man ya’nın Os man lı Dev le ti’ni sa va şa sok mak-

la,

 I. sa va şı Or ta do ğu’ya ya ya rak İn gil te re ve Rus-

ya’yı zor du rum da bı rak mak,

 II. Osmanlı Devleti'nin insan gücünden faydalan-

mak

 III. İn gil te re’nin sö mür ge le riy le bağ lan tı sı nı kes mek

 du rum la rın dan han gi le ri ni amaç la dı ğı söy le ne-

bi lir?

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

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

10. Al man ya, I. Dün ya Sa va şı’nda Os man lı Dev le ti 

ile ka ra dan bağ lan tı ku ra bil mek için aşa ğı da ki-

ler den han gi si ni amaç la mış tır?

 A) Sır bis tan ile si ya si iliş ki le ri ni ge liş tir me yi

 B) Avus tur ya-Ma ca ris tan İm pa ra tor lu ğu’nu par ça la-

ma yı

 C) İtal ya ile it ti fak kur ma yı

 D) Bul ga ris tan’ı ken di ya nın da sa va şa sok ma yı 

 E) Kaf kas ya böl ge si ni ele ge çir me yi

11. XIX. yüz yıl da baş la yan dev let ler ara sı blok laş ma 

sü re cin de baş lan gıç ta Üç lü İt ti fak Blo ğu’na üye 

olan; fa kat I. Dün ya Sa va şı’nda çı kar la rı doğ rul-

tu sun da ta raf de ğiş ti re rek İti laf Blo ğu’na ge çen 

dev let aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Al man ya B) Os man lı

 C) İtal ya  D) Avus tur ya-Ma ca ris tan

   E) Rus ya

12. I. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Os man lı Dev le ti’nin 
sal dı rı sa vaş la rı yap tı ğı cep he ler aşa ğı da ki ler-
den han gi sin de eş leş ti ril miş tir?

 A) Ka nal – Kaf kas 

 B) Ka nal – Ça nak ka le

 C) Su ri ye – Ça nak ka le

 D) Kaf kas – Ye men

 E) Ça nak ka le – Ye men

13. Aşa ğı da ki cep he ler den han gi si nin, Türk ve Dün-
ya ta ri hi ba kı mın dan öne mi di ğer le rin den da ha 

faz la dır?

 A) Ga liç ya Cep he si’nin

 B) Ma ke don ya Cep he si’nin

 C) Ça nak ka le Cep he si’nin

 D) Ye men Cep he si’nin

 E) Irak Cep he si’nin

14. I. Dün ya Sa va şı’nda Mus ta fa Ke mal’in ko mu tan-
lık yap tı ğı son cep he aşa ğı da ki ler den han gi si-
dir?

 A) Ça nak ka le  B) Kaf kas ya 
C) Irak   D) Hi caz-Ye men 
          E) Su ri ye

15. I. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Do ğu Ana do lu’da ki 
Rus bir lik le ri ile it ti fak ya pan ve böl ge de ya şa-
yan Türk hal kı nı kat let me ye baş la yan Er me ni le-
rin bu fa ali yet le ri ne son ver mek ama cıy la,

 I. Teh cir Ka nu nu’nun çı ka rıl ma sı,

 II. Er me ni çe te li der le ri nin tu tuk lan ma sı,

 III. İn gi liz ve Fran sız lar dan yar dım alın ma sı

 ted bir le rin den han gi le ri alın mış tır?

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

   D) I ve II  E) II ve III

16. İti laf Dev let le ri, Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nu pay-
laş mak için ya pı lan giz li ant laş ma la rı, aşa ğı da ki 
olay lar dan han gi si so nu cun da ye ni den göz den 
ge çir mek du ru mun da kal mış lar dır?

 A) Wil son İl ke le ri'nin ya yın lan ma sı 

 B) Rus ya'nın I. Dün ya Sa va şı'ndan ay rıl ma sı 

 C) ABD'nin I. Dün ya Sa va şı'na gir me si 

 D) Ça nak ka le Sa va şı'nda  ye nil gi  alın ma sı

 E) Yu na nis tan'ın I. Dün ya Sa va şı'na gir me si



TARİH
YKS - AYT
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
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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

Aşağ›dakilerden hangisi az›nl›klar›n kurduklar› zararl› cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?

A)  Bölgelerinde nüfus çokluğunu kanıtlamaya çalışmaları
B)  İtilaf Devletleri ile işbirliği içinde olmaları
C)  İşgallerin yayılmasında etkili olmaları
D)  Bulundukları bölgede devlet kurmayı amaçlamaları
E)  Manda ve himaye fikrine karşı örgütlenmeleri

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

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

bilgiler yanlışsa altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

1. İzmir'in Yunanlılara bırakılması kararı Paris Barış Konferansı'nda alınmıştır.

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

2. İzmir'in Yunanlılara bırakılması kararına, İngiltere büyük tepki göstermiştir.

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

3. Amiral Bristol Raporu, İzmir'in işgalinin haksızlığını ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.

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

4. Mondros Ateşkesi'nden sonra başlayan işgaller karşısında Türk halkı ilk tepkisini Müdafaai 

Hukuk Cemiyetleri kurarak göstermiştir.

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

5. Kilikyalılar Cemiyeti'nin amacı, Megalo İdea'yı gerçekleştirmektir.

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

6. Reddi İlhak Cemiyeti, İzmir ve çevresini Yunan işgalinden kurtarmayı amaçlamıştır.

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

7. Müdafaai Hukuk Cemiyetleri, çalışmalarında silahlı mücadeleyi temel almışlardır.

 .........................................................................................................................................................
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İzmir’in 15 May›s 1919’da Yunanistan taraf›ndan işgal edilmesinin aşağ›dakilerden hangisini kolaylaşt›r-
d›ğ› savunulamaz?

A)  Türk halkı tarafından işgallerin kalıcı olacağının anlaşılmasını
B)  Anadolu’da milis güçlerin oluşturulmasını
C)  Türk halkında ulusal bağımsızlık bilincinin şekillenmesini
D)  Yunanistan’ın izlediği politikanın dünya kamuoyu tarafından desteklenmesini
E)  Batı Anadolu’daki cemiyetlerin çalışmalarını hızlandırmasını

Kendini Dene

 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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 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.


