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BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 

TEST – 1  
1. Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü 

Selanik şehri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Farklı milletler bir arada yaşamıştır.  

B) Liman şehridir.  

C) Mustafa Kemal lise öğrenimini burada 

görmüştür.  

D) Avrupa ile karayolu, demiryolu ve 

denizyolu bağlantısı vardır.  

 

2.   

 

Yukarıdaki diyagramda boş bırakılan 

yere aşağıdaki şehirlerden hangisini 

yazabiliriz?  

A) Sofya  B) Musul  

C) Şam   D) Londra 

 

3. ‘’ Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi 

emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 

zamanda yerimizi başka kuvvetler 

alabilir.’’  

Mustafa Kemal yukarıdaki sözü aşağıdaki 

savaşlardan hangisinde söylemiştir?  

A) Trablusgarp Savaşı  

B) Kafkas Cephesi  

C) I. Balkan Savaşı  

D) Çanakkale Cephesi 

 

4. Mustafa Kemal’e ‘’ Gazilik ‘’ unvanı ve ‘’ 

Mareşallik ‘’ rütbesi aşağıdaki hangi 

savaştan sonra verilmiştir?  

A) Sakarya Meydan Muharebesi  

B) Çanakkale Savaşı  

C) Büyük Taarruz  

D) Trablusgarp Savaşı 

5.  ‘’Özgürlük ve bağımsızlık benim 

karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve 

ecdadımın en değerli mirası olan 

bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım.’’  

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü, onun 

hangi kişilik özelliği ile ilişkilendirilebilir?  

A) Kararlılığı  B) Vatanseverliği  

C) İdealistliği  D) İleri Görüşlülüğü 

 

 

6. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde, 

devleti dağılmaktan kurtarmak amacıyla 

çeşitli fikir akımları ortaya atılmıştır.   

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Milli 

Mücadelenin ruhunu oluşturmuştur?  

A) İslamcılık  B) Osmanlıcılık  

C) Türkçülük  D) Batıcılık 

 

 

 

7.   

                  …………..?................. 

Vatan ve 
Hürriyet 
Cemiyetini 
kurmuştur. 
 

Erzurum ve 
Sivas 
Kongreleri 
başkanlığı 
yapmıştır. 

Türkiye 
Cumhuriyeti
nin ilk 
cumhurbaşka
nıdır. 

 

Yukarıdaki diyagrama hangi başlığı 

vermemiz uygun olur? 

A) Mustafa Kemal’in Eğitim Hayatı  

B) Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı 

C) Mustafa Kemal’in Kişilik Özellikleri 

D) Mustafa Kemal’in Siyasi Hayatı 

 

 

 

8. Mustafa Kemal bütün hayatını Türk 

Milletine adamış ve eğitimden sağlığa, 

ekonomiden spora, bilimden edebiyata 

birçok alanda gelecek nesillere yol 

göstermiştir.   

Yukarıdaki açıklamada Mustafa Kemal’in 

hangi kişilik özelliği anlatılmıştır?  

A) Çok yönlülüğü   B) Kararlılığı  

C) İdealistliği   D) Teşkilatçılığı 

 

 

Mustafa Kemal'in Hayatına Etki Eden Şehirler

Selanik İstanbul Manastır ?
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9.   

 
Mustafa Kemal’in düşünce yapısının 

oluşumunda Mehmet Emin Yurdakul’un 

da önemli bir yeri vardır.  

Yukarıdaki şiire göre Mehmet Emin 

Yurdakul’un, Mustafa Kemal’in düşünce 

yapısında hangi duyguların gelişmesinde 

veya oluşmasında etkili olduğu 

söylenebilir?  

A) Demokrasi Bilinci  

B) Milli Bilinç  

C) Adalet Bilinci  

D) Çağdaşlaşma Bilinci 

 

 

10. ‘’ Zübeyde Hanım Mustafa Kemal’in dini 

eğitimin ağırlıklı olduğu Mahalle 

Mektebine gitmesini istiyordu. Babası Ali 

Rıza Efendi ise Mustafa Kemal’in modern 

bir eğitim alması için Şemsi Efendi 

İlkokuluna gitmesini istiyordu. Sonuç 

olarak Mustafa Kemal önce Mahalle 

Mektebine başlamış, kısa bir süre sonrada 

Şemsi Efendi İlkokuluna devam ederek 

ilkokulu burada bitirmiştir. ‘’  

Yukarıdaki açıklamalara bakarak 

aşağıdakilerden hangisini söylersek yanlış 

olur?  

A) Osmanlıda farklı tarzda eğitim veren 

okullar vardır.  

B) Mahalle Mektebinde dini eğitimden 

çok modern tarzda eğitim 

verilmektedir.  

C) Mustafa Kemal İlkokulu Şemsi Efendi 

İlkokulunda bitirmiştir.  

D) Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi 

görüş ayrılığı yaşamıştır. 

11.   

 

 
Yukarıdaki diyagrama verilebilecek en 

uygun başlık hangisidir?  

A) Mustafa Kemal Çanakkale 

Cephesinde  

B) Kurtuluş Savaşında Mustafa 

Kemal  

C) Mustafa Kemal Trablusgarp’ta 

D) Hareket Ordusu ve Mustafa 

Kemal 

 

12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alman Tarihçinin yukarıdaki sözlerine 

bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

A) Atatürk sadece Türk Milleti için 

önemli bir liderdir.  

B) Atatürk’ün yalnızca maddi olarak 

yaptıkları önemlidir.  

C) Atatürk, tüm insanlığın barışı ve 

mutluluğu için örnek alınması 

gereken bir liderdir.  

D) Atatürk’ün hayatı yalnızca Alman 

tarihçilerin ilgisini çekmiştir. 

 

 

 

 

 

Ezgi koydum, ahlarla, 
figanlarla Türk şiirine,  

Öz dilimle haykırdım, 'Ey 
milletim, uyan! ' diye;  

Viran yurdun dolaştım, bir 
şehrinden bir şehrine;  

Saç ve sakal ağarttım ben 
de, 'Vatan, vatan! ' diye.

?

Anafartalar Kahramanı 
unvanını aldı.

Arıburnu ve Conkbayırı'nda 
başarı elde etti.

Adını tüm dünyaya ve Türk 
Milletine duyurdu.

Alman Tarihçi Prof. Herbert Melzig 

şöyle der:  

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği 

yeniden kurmak ve insanlığın yalnız 

maddi değil, manevi gelişmesini 

sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman 

verici ve yön göstericiliğinden örnek ve 

kuvvet alsınlar. 
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TEST – 2 
 

1. Mustafa, öğrenim çağına gelince Hafız 

Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde 

öğrenime başladı, sonra babasının 

isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. 

Ancak Mustafa Kemal babasını küçük 

yaşlarda kaybetti (1888). Bu nedenle 

okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Mustafa 

ve annesi, dayıları le birlikte yaşamak 

üzere taşraya Rapla Çiftliği’ne gittiler. Onu 

annesi büyüttü. Mustafa çiftlikte 

çalışmaya başlamış ancak annesi okula 

gitmemesi nedeniyle endişelenmeye 

başlamıştı. Sonunda, annesinin 

Selanik’teki kız kardeşi ile birlikte 

yaşamalarına karar verildi. Böylece 

Mustafa, Selanik’e dönüp okulunu bitirdi. 

Selanik Rüştiyesi ’ne kaydoldu.  

Bu parçada Mustafa Kemal’e ilgili olarak, 

aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Öğrenim yaşamı 

B) Babasını kaybetmesi 

C) Çiftlik yaşamı 

D) Giyim kuşama düşkünlüğü 

  

2. Mustafa Kemal, gençlik yıllarından itibaren 

ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilendi. 

Sürekli okuyup, araştırarak sorunlara karşı 

bakış açısını genişletiyordu. Sorunlara 

etkili ve kalıcı çözümler bulmaya 

çalışıyordu. 

Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi 

özelliğine değinilmemiştir?  

A) Herkesi okumaya teşvik etmesi 

B) Sorunlar karşısında çözümler 

üretmesi 

C) Kendini sürekli yenilemeye çalışması 

D) Kendini ülkesine adaması 

 

3.  Aşağıdaki eserlerden hangisini Atatürk 

yazmamıştır?  

A) Nutuk 

B) Cumalı Ordugâhı 

C) Geometri 

D) Kurtuluş Savaşı Destanı 

 

4. Mustafa Kemal, aile hayatına önem veren 

birisiydi. Ona göre aile, toplumun temel 

çekirdeği idi. Toplumun huzur ve geleceği 

ailenin de huzurlu olmasına bağlıydı. 

Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi 

özelliği vurgulanmıştır?         

A) Ülke sevgisi 

B) Bayrak sevgisi 

C) Aileye verdiği önem 

D) Toprak bütünlüğüne verdiği değer 

  

 

 

5. Mustafa Kemal, özel hayatında sadelik 

içinde yaşadı. 29 Ocak 1923’te Latife 

Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine 

birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 

tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven 

Atatürk, Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), 

Fikrîye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı 

kızları ve Abdurrahim Tunçak’ı manevi 

evlat edindi. Mustafa ve İhsan adlı 

çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına 

iyi bir gelecek hazırladı. 

Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi 

özelliğine yer verilmemiştir?           

A) Sade bir yaşam sürmesine 

B) Yurt gezilerinden hoşlandığına 

C) Evliliğine 

D) Çocukları çok sevmesine 

  

 

 

6. İnsancıl bir zeytin dalı taşıyorsam eğer; 

Ve biliyorsam dünya insanlarını kardeşim 

gibi, 

Seviyorsam ulusumu, yurdumu 

Sendendir Ata’m sendendir. 

                                      Cevdet Yalçın 

Şair bu dizeleriyle Atatürk’e neler borçlu 

olduğunu vurgulamıştır?          

A) İnsan ve yurt sevgisini 

B) Okumayı 

C) Çocuklara olan düşkünlüğünü 

D) Yoksullara yardım etmeyi 
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7. … İngiltere Kralı Edward İstanbul’a geldiği 

zaman, yatından bir motora binerek 

Dolmabahçe Sarayı’na gelmişti. Deniz 

dalgası olduğu için kralın bindiği motor, 

dalgalar nedeniyle inip çıkıyordu. Kral 

rıhtıma çıkmak istediği sırada eli yere 

değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı 

almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek 

isteyince Atatürk, “Vatanımın toprağı 

temizdir; elimi ve elinizi kirletmez!” 

diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkardı. 

Bu parçada, Atatürk’ün öncelikle hangi 

özelliği vurgulanmıştır?         

A) Vatanseverliği 

B) Konuğa olan saygısı 

C) Motora binmeyi sevmesi 

D) Konuklarını yalnız bırakmaması 

  

8. General Mc Arthur, Atatürk için şunları 

söylüyor: “Asker, devlet adamı, çağımızın 

en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, 

Türkiye’nin, dünyanın en ileri 

memleketleri arasında hak ettiği yeri 

sağlamıştır. O, Türklere, bir milletin 

büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, 

kendine güvenme ve dayanma duygusunu 

vermiştir.” 

General, bu sözleriyle Atatürk’ün hangi 

özelliğine değinmemiştir?          

A) Milletine güven verdiğine 

B) Büyük bir lider oluşuna 

C) Büyük bir asker ve devlet adamı 

oluşuna 

D) Okumayı çok sevdiğine 

  

9. Daralsam nabzımdan vuruyor kanın; 

Sapıtsam, önüme engel çıkıyor. 

Işığın düşüyor yoluma her gün, 

Her gece özlemin beni yakıyor. 

                                    Behçet Kemal Çağlar 

                                           (Atatürk’e)  

Şair bu dizeleriyle Atatürk’e olan hangi 

duygusunu dile getirmiştir?       

A) Sıkıntısını  B) Yurt sevgisini 

C) Özlemini  D) Saygısını 

  

10. İzmir’de hazırlanan o alçakça suikastın 

sonuçsuz kalmasından sonra bir gün bize 

şu olayı anlatmıştı: 

– Ziya Hurşit’in beni öldürmeleri için 

görev verdiği iki zavallı vardı. 

Sorguları yapıldıktan sonra bunların 

birisini yanıma çağırdım. Odada kimse 

yoktu. Kendisine sordum: 

– Sen Mustafa Kemal’i öldürecekmişsin, 

öyle mi? 

– Evet, dedi. Ben yine sordum: 

– Mustafa Kemal ne yapmış ki onu 

öldürecektin? 

– Fena bir adammış o. Memlekete çok 

fenalık yapmış. Sonra bize onu 

öldürmek için para da vereceklerdi. 

– Sen Mustafa Kemal’i tanıyor musun? 

– Hayır. 

– O halde tanımadığın bir adamı nasıl 

öldürecektin? 

– Geçerken işaret edecekler, Mustafa 

Kemal işte budur, diyeceklerdi. Biz de 

öldürecektik. 

O zaman cebimdeki tabancayı çıkartarak 

kendisine uzattım. 

– Mustafa Kemal benim, haydi al eline 

tabancayı, öldür, dedim. 

Herif benden bu karşılığı alınca yıldırımla 

vurulmuş gibi oldu. Bir süre şaşkın şaşkın 

yüzüme baktıktan sonra diz üstü 

kapanarak hüngür hüngür ağlamaya 

başladı.  

Atatürk’le ilgili bu anıyla aşağıdakilerden 

hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?       

A) Atatürk’ün cesareti 

B) Atatürk’ün hoşgörüsü 

C) Atatürk’ün bağışlayıcılığı 

D) Atatürk’ün nefreti   
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TEST – 3 
1. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk hastalık 

belirtisi 1937’de ortaya çıktı. 1938 yılı 

başlarında Yalova’da bulunduğu sırada 

ciddi olarak hastalandı. Buradaki tedavi 

olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen 

iyileşmeden Ankara’ya yaptığı yorucu 

yolculuk, hastalığının artmasına sebep 

oldu. Bu tarihlerde Hatay sorunun 

gündemde olması da onu yormaktaydı. 

Hasta olmasına rağmen, Mersin ve 

Adana’ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında 

askeri birliklerimizi teftiş edip tatbikat 

yaptıran Atatürk, çok yorgun düştü. Ülkü 

edindiği milli dava uğruna kendi sağlığını 

hiçe saydı. Güney seyahati hastalığının 

artmasına sebep oldu. 26 Mayıs’ta 

Ankara’ya döndükten sonra tedavi ve 

istirahat için İstanbul’a gitti. Doktorlar 

tarafından siroz hastalığı teşhisi kondu. Bu 

durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye 

devam etti. 

Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği 

öncelikle vurgulanmaktadır?          

A) Askeri teftişlere önem vermesi  

B) Vatanı uğruna sağlığını hiç 

önemsememesi 

C) Ülke gezilerinden hoşlanması 

D) Hastalığına teşhis konulması 

 

 

2. Atatürk’ün ideali, milli birlik ve 

beraberlikle bütün güçlükleri yenmekle 

birlikte Türk milletini modernleştirmek ve 

çağdaşlaştırmaktır. “Memleket kesinlikle 

modern, medeni ve refah içinde olacaktır. 

Bizim için bu hayat davasıdır.” sözleriyle 

Atatürk, Türk milletinin yükselmesi için 

tüm fedakârlığı yapacağını da belirtmiş ve 

bunu bir hayat meselesi olarak görmüştür.  

Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği 

üzerinde durulmamıştır?      

A) Barışı, savaşa yeğlemesi 

B) Ulusal bütünlüğü sağlamak istemesi 

C) Çağdaş ve uygar bir toplum yaratmak 

isteği 

D) Hiçbir özveriden kaçınmayacağı 

3. Atatürk’ün demokratik bir yapılanmadan 

yana olduğunu gösteren çalışması, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Samsun’a çıkması   

B) Milli mücadeleyi kazanması 

C) TBMM’yi açması 

D) Savaşları kazanması 

      

4. Çanakkale ve Sakarya Savaşlarında ortaya 

koyduğu savaş taktikleri onun ne kadar 

kabiliyetli olduğunu gözler önüne 

sermektedir. Sakarya Meydan Savaşı’nda 

verdiği; “Hattı müdafaa yoktur, sathı 

müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!... 

Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla 

ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle 

Atatürk, savaş tarihine yeni bir taktik 

hediye etmiştir.  

Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği 

vurgulanmıştır?          

A) Devlet adamlığı  B) Siyasi kişiliği 

C) Askeri dehası  D) Tarihi bilgisi 

  

 

5. 17 Mart 1923’te Tarsus’a gittiğinde, çete 

giysili bir kadın, onun yolunu keserek 

ayağına kapandı.          

  Gözyaşlarıyla şöyle haykırıyordu: 

– Bastığın toprağa kurban olayım 

Paşam! 

Mustafa Kemal onu yerden kaldırmak için 

eğilirken kulağına bu kadının Kurtuluş 

Savaşı’nda cephelerde çarpışmış olan 

Adile Çavuş olduğunu fısıldadılar. 

Gözlerinden iki damla yaş düşen Mustafa 

Kemal, bu güneşten yüzü yanmış kadının 

elinden tutup ayağa kaldırdı ve ona şöyle 

seslendi: 

– Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde 

sürünmeye değil, omuzlar üzerinde 

yükselmeye layıksın. 

Bu parçada Atatürk’ün hangi özelliği 

vurgulanmıştır?          

A) Türk kadınına verdiği önem 

B) Gezilerden hoşlanması 

C) Duygusallığı 

D) Vatan toprağına verdiği önem      
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6. Atatürk, sabır ve üstün bir disiplin 

anlayışına sahiptir. Atatürk hiçbir konuda 

acele etmez, önce düşünür, araştırır ve 

ondan sonra kararını verir ve bu kararı 

uygulardı. “Hayatın her çalışma safhasında 

olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında da 

disiplin, başarının esasıdır.” diyen Atatürk, 

her işin temelinde disiplinin bulunduğuna 

inanırdı.  

Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliğine 

değinilmemiştir?     

A) Disiplinli oluşuna 

B) Bir karar vermeden önce iyice 

düşünüp taşınmasına 

C) Düşüncelerini başkalarıyla 

paylaşmasına  

D) İşleri oluruna bırakmamasına 

 

 

7. Atatürk, sanata, özellikle de güzel 

sanatlara pek düşkündü. Sanatçıya büyük 

değer veren Atatürk: “Hepiniz milletvekili 

olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta 

cumhurbaşkanı olabilirsiniz… Fakat 

sanatkar olamazsınız.” sözleriyle …… ; 

“Sanat, güzelliğin ifadesidir; bu ifade sözle 

olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim 

ile olursa ressamlık, bina ile olursa 

mimarlık olur. Sanatsız kalan bir milletin 

hayat damarlarından biri kopmuş 

demektir.” sözleriyle de …… verdiği önemi 

açıkça ortaya koymuştur.  

Yukarıda boş bırakılan yerlere, 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?   

A) milletvekillerine – mimarlara 

B) bakanlara – ressamlara  

C) sanatçıya – sanata  

D) Cumhurbaşkanına – bestekârlara 

 

 

8. Mustafa Kemal, yapılan işleri, elde edilen 

başarıları asla kendine mal etmez, hiçbir 

zaman kendini övmezdi. Her zaman: “Türk 

milleti başardı.” derdi.    

Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği 

vurgulanmıştır?         

A) Kararlılığı B)  Yurt sevgisi 

C)   Sabrı  D)  Alçak gönüllüğü 

9. Keskin mantık ve zekâ gücüne sahip olan 

Atatürk, bütün hayatı boyunca “akıl ve 

mantık”a büyük değer vermiştir. “Akıl ve 

mantığın halletmeyeceği mesele yoktur.” 

görüşüne sahip olan Atatürk’ün kişiliğine 

üstünlük kazandıran ve onu evrensel 

devlet adamı yapan yönü, akıl ve mantık 

kurallarına sıkı sıkıya uymasıdır. Atatürk, 

ülke sorunlarında mantık ve bilinçle 

hareket etmek gücüne sahipti. “Bizim akıl, 

mantık ve zekâ ile hareket etmek, en 

belirgin özelliğimizdir.” sözü onun hayat 

felsefesini özetlemektedir.  

Parçaya göre Atatürk’ün yaşam felsefesi, 

aşağıdakilerden hangisiyle ifade 

edilmelidir?    

A) Duygusallıkla 

B) Akıl ve mantıkla 

C) Savaşla  

D) Galip gelmekle 

  

 

 

10. Çocukları çok severdi. Sık sık okullara gidip 

çocukların arasına karışarak onlarla birlikte 

ders dinlemekten ayrı bir zevk alırdı. Bir 

gün gittiği okulda sınıfların birine girdi. 

İşlenen konu “Kurtuluş Savaşı” idi. Öğrenci 

tahtada konuyu çok iyi anlattı. Atatürk 

öğrenciye övücü sözler söyledikten sonra 

sordu: 

– Bir şey söylemeyi unuttun, Türk 

milletini kim kurtardı? 

– Atamız kurtardı! 

Atatürk bu cevaba katılmadı, şöyle dedi: 

– Hayır, çocuğum, Türk milletini kendi 

kanı kurtardı.  

Bu parçada, Atatürk’le ilgili olarak, 

aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir?       

A) Çocuk sevgisine 

B) Eğitime verdiği öneme 

C) Ait olduğu Türk ulusunun yüceliğine 

D) Karalı ve disiplinli oluşuna 
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TEST – 4  
 

1. 16.yüzyıla kadar İslam dünyası ile rekabet 
edemeyen Avrupa, Coğrafi Keşifler, 
Rönesans, Reform ve Sanayi İnkılabı ile 
birlikte her alanda ilerleme kaydetti. 
Zamanla büyük devlet unvanını kaybeden 
Osmanlı Devleti üstünlüğü geri almak için 
hamleler yaptıysa da zamanla dağılma 
dönemine girdi. Bir yandan azınlık isyanları 
ile uğraşırken diğer yandan 
kapitülasyonların etkisiyle Avrupa’nın açık 
pazarı haline geldi.  
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?  
A) Devlet birçok alanda gerilemeye 

başlamıştır.  
B) Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya 

sahiptir.  
C) Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının asıl 

sebebi Sanayi İnkılabı’dır.  
D) Siyasal üstünlük Osmanlı’dan 

Avrupa’ya kaymıştır.  
 
2. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden 

aldığı borçları ödeyememişti. Bunun 
üzerine Avrupalı devletler Osmanlı’nın gelir 
kaynaklarına el koyarak kendi alacaklarını 
tahsil etmek amacıyla Duyun-u Umumiye 
Teşkilatını kurdular. Devlet, gelir 
kaynaklarını Avrupalı devletlerin eline 
bırakmak zorunda kalmıştı.  
Yukarıdaki bilgilere bakılarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?  
A) Osmanlı Devleti ekonomik 

bağımsızlığını yitirmiştir.  
B) Fransız İhtilali devleti olumsuz 

etkilemiştir.  
C) Sanayi İnkılabı Osmanlı devletinin 

güçlenmesini sağlamıştır.  
D) Kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı 

Borçlarının tamamını ödemiştir.  
 
3. 16. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da meydana 

gelen gelişmeler dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın 
gelişmesine katkı sağlayan gelişmelerden 
değildir?  
A) Fransız İhtilali       B) Sanayi İnkılabı  
C) Tanzimat Fermanı   D) Rönesans 

 

4. XVII. yüzyılla birlikte devlet gücünü 
kaybetmeye başladı. Devletteki kötü 
gidişatı durdurmak için yapılan ıslahat 
çalışmaları çeşitli nedenlerle başarısız 
oldu. Yapılan savaşlar üst üste yenilgiyle 
sonuçlandı. Savaşlarla birlikte toprak da 
kaybedildi. Savaş masrafları devleti iyice 
sarstı. Devletin giderleri artarken gelirleri 
azaldı. Yöneticiler devlet işleriyle yeterince 
ilgilenmedikleri için bu sorunlar gittikçe 
büyüdü.  
Parçadaki bilgilere bakarak Osmanlı 
Devleti’nin;  
I- ekonomik  
II- siyasal  
III- dini  
alanlarından hangilerinde kötü duruma 
düştüğü söylenebilir?  
A) Yalnız I   B) I ve II  
C) I ve III   D) II ve III  

 
 
5. Azınlık isyanları devam ederken XIX. 

yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı 
Devleti’nde aydın bir grup kendini 
göstermeye başladı. Fransız İhtilali ile 
dünyada yayılmaya başlayan hürriyet, 
eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen ve 
Jön Türkler olarak bilinen bu grup, azınlık 
isyanlarını önlemek için farklı bir fikir 
ortaya koydu. Jön Türklere göre 
azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, 
padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. 
Onlara göre azınlık isyanlarının 
önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi 
bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, 
bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı 
verilmeli ve padişah ülkeyi bu meclisle 
birlikte yönetmeliydi.  
Verilen bilgilere göre Jön Türkler ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisine 
ulaşılamaz?  
A) Meşrutiyet yönetimine geçmeyi 

istemişlerdir.  
B) Padişahın yetkilerini bölüşmesini 

istemişlerdir.  
C) Meclisin açılmasını kurtuluş çaresi 

olarak görmüşlerdir.  
D) Ümmetçilik düşüncesini 

savunmuşlardır. 
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6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Devleti’nde yapılan yeniliklerden biri 
değildir?  
A) I. Meşrutiyet 
B) Reform  
C) Tanzimat Fermanı   
D) Islahat Fermanı 

 

 

7.  

B) ps://www.HangiSoru.com  

 

Sosyal Bilgiler öğretmeni Osmanlı 
Devleti’nde yıkılma sürecinde ortaya atılan 
fikir akımlarından hangisinin Mustafa 
Kemal tarafından benimsendiğini 
sormuştur.  
Bu soruya öğrencilerden hangisi ya da 
hangileri doğru cevap vermiştir?  
A) Zeynep ve Ece  
B) Efe ve Ece  
C) Zeynep ve Mert  
D) Mert ve Efe  

 
 
 
8. Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecinde 

azınlık isyanlarının önüne geçmek ve 
azınlıkların devlete bağlılıklarını arttırmak 
için Tanzimat Fermanı(1839), Islahat 
Fermanı ilan edildi. Ardından Meşrutiyet 
ilan edildi ancak tüm bu çalışmalara ve 
verilen haklara rağmen yine de azınlıklar 
isyan ettiler.  
Yapılan bu yenilikler hangi fikir akımı 
doğrultusunda yapılmıştır?  
A) İslamcılık  B) Osmanlıcılık  
C) Batıcılık   D) Türkçülük  

 

9. 1909 yılının nisan ayında, meşrutiyet 
karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya 
başladılar. 31 Mart Vakası diye tarihe 
geçen bu olay üzerine meşrutiyeti 
korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi 
subaylar, Selanik’te, Hareket Ordusu 
adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını 
Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay 
başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu 
ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı.  
Parçadaki bilgilere bakılarak;  
I- Mustafa Kemal yeniliklere karşıdır.  
II- Osmanlı’da yeniliklere karşı çıkan 

bir kesim vardır.  
III- 31 Mart ayaklanmasını padişah 

örgütlemiştir.  
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?  
A) I-II   B) II-III  

C) I-II-III   D) I-III  

 
 
 
10. “Manastır Askerî İdadisinde (lise) 

Fransızcada geri idim. Öğretmen benimle 
çok ilgilenmiyor sadece bana uyarılarda 
bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme gitti. 
İlk ev izni zamanında çözüm aradım. İki, üç 
ay gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına 
gittim. Böylece okuldakinden daha fazla 
Fransızca öğrendim. Edebiyata fazla ilgim 
yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. 
Benden okuyacak kitap istedi. Bütün 
kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini 
beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi 
gücüme gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey 
olduğunu o zaman öğrendim. Şiir ve 
edebiyatla ilgilenmeye başladım.”  
Mustafa Kemal’in anlattıklarına bakarak;  
I- Çevresindeki insanları etkilemiştir.  
II- Karşılaştığı sorunlara çözüm yolları 

aramıştır.  
III- Kararlı bir kişiliğe sahiptir.  
Yargılarından hangisine ya da hangilerine 
ulaşılabilir?  
A) Yalnız I   B) I ve II  
C) I ve III   D) II ve III  

 
 
 
 
 

https://www.hangisoru.com/

