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1) “Ege Denizi’ne kıyısı olan, limanı ve demiryolu ile
Osmanlı Devleti ve dünyanın farklı yerlerine ulaşım
imkânı sağlayan gelişmiş bir ticaret kentiydi.
Avrupa’da basılan çeşitli gazete, dergi ve kitaplar bu
kentte kolayca bulunabiliyordu. Mustafa Kemal, bu
kentin canlı kültürel ve sosyal yapısı sayesinde
özgürlükçü ve ilerici düşünceler hakkında bilgi sahibi
olabiliyordu.”
Yukarıda özellikleri anlatılan şehir hangisidir? Yazınız.
CEVAP:

2) “Selanik; çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan
toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Ondaki
derin hoşgörünün ve değişik fikirlere saygı
göstermenin temellerinde bu toplumsal çeşitliliğin
oldukça etkili olduğu söylenebilir. Ancak 19. yüzyıla
gelindiğinde Fransız İhtilali’nin etkileri ve sömürgeci
ulusların yol açtığı huzursuzluk, bu topluluklar ile
Osmanlı Devleti arasında sorunlara neden olmuştur.”
Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan, yukarıda
anlatılan duruma sebep olan fikir akımı hangisidir?
Yazınız.
CEVAP:

3) “Ülke sorunlarıyla Selanik Askerî Rüştiyesinde
öğrenciyken ilgilenmeye başlayan Mustafa kemal, bu
toplulukların Osmanlı Devleti içerisinde daha fazla
birlikte yaşayamayacağını kısa sürede anlamıştı. Bu
gelişmeler sonrasında Osmanlı Devleti’ni içine
düştüğü çıkmazlardan kurtaracak çareler düşünmeye
başlamıştı.”
M. Kemal’in ülkeyi bu çıkmazlardan kurtarmak için ilk
görev yeri Şam’da iken yaptığı ilk iş hangisidir? Yazınız.
CEVAP:

4) “Arkadaşlar Bu gece burada sizleri toplamaktan
amacım şudur (...) Bu talihsiz memlekete karşı önemli
görevlerimiz vardır. O’nu kurtarmak biricik
hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli
kıtasını vatandan ayırmak istiyorlar. (...) Millet, zulüm
ve baskıcı yönetim altında mahvoluyor. Hürriyet
olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her
ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih,
bugün biz evlatlarına büyük görevler yüklüyor...
köhneleşmiş ve çürük idareyi yıkarak, milleti hâkim
kılmak kısacası, vatanı kurtarmak için sizi göreve
davet ediyorum..”
M. Kemal’in Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin
toplantısında arkadaşlarına seslenirken yaptığı bu konuşma
hangi kişilik özelliğini gösterir? Yazınız.
CEVAP:

5) “Tarih boyunca Makedonya’nın en önemli
merkezlerinden biri olmuştur. Şehir, Adriyatik
Denizi’ni Makedonya ve Balkanlara bağlayan yollar
üzerinde stratejik bir konumdadır. Mustafa Kemal’in
öğrencilik yıllarında nüfusunun çoğunluğu Türk,
Arnavut, Müslüman; geri kalan kısmı Sırp, Bulgar,
Ulah, Rum ve Musevi’ydi.”
Yukarıda özellikleri anlatılan şehir hangisidir?
Yazınız.
CEVAP:

6) “Manastır Askerî İdadisinde bazı arkadaşlarından ve
öğretmenlerinden etkilenerek tarihe ve edebiyata ilgi
duydu. “Vatan Şairi” olarak anılan Namık Kemal’in
eserleriyle bu okulda tanıştı.”
Yukarıdaki açıklamaya göre Manastır M. Kemal’i en
çok hangi yönden etkilemiştir? Yazınız.
CEVAP:
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7) “Ateşemiliter olarak bu şehirde görev yapan Mustafa
Kemal, oradaki Türklerle çeşitli bağlantılar kurarak
onların sıkıntılarını dinledi. Burada iken büyükelçilerle
temaslarda
bulunarak
Avrupa’da
oluşan
kutuplaşmaların nabzını tuttu. Zaman zaman Bulgar
Ulusal Meclisinin çalışmalarını izleyerek yorumlarını
İstanbul Hükmeti’ne bildirdi.”
M. Kemal’in ateşemiliter olarak görev yatığı bu şehir
hangisidir? Yazınız.
CEVAP:

8) “Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın
başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı Devleti’nin
savaşa girmemesi gerektiğini kesin bir dille
savunmuştu. Bu konudaki düşüncelerini arkadaşı
Fethi Bey’e “ Harbin sonu karanlık. Bu harp bizim
harbimiz değil.” şeklinde açıklamıştır.”
Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya
Savaşı’na girmesine karşı çıkması onun hangi kişilik
özelliğinin göstergesidir? Yazınız.
CEVAP:

9) Bu şehirde M. Kemal;
➢ Fransızcasını geliştirmiştir.
➢ Türk tarihine ilgi duymuştur.
➢ Hitabet sanatına ve edebiyata
duymuştur.

ilgi

Yukarıda verilen özellikler M. Kemal’i etkileyen
hangi şehirde ortaya çıkmıştır? Yazınız.

11) “Öğrencilik yıllarımda ve daha sonraki dönemlerde
görev nedeniyle burada sıkça bulunmuştur.Hem
ülkenin merkezi hem de gazete ve dergilerin
çıkarıldığı bir kültür şehri olmuştur.M. Kemal’in Harp
Akademisi’nden mezun olduğu şehirdir.”
Yukarıda özellikleri anlatılan yer M. Kemal’i
etkileyen hangi şehirdir? Yazınız.
CEVAP:

12) “Osmanlı Devleti’nde 19. y.y sonlarında İslamcılık,
Batıcılık, Osmanlıcılık ve Turancılık(Türkçülük) gibi fikir
akımları yer almaktaydı.”
Yukarıda ismi verilen bu fikir akımlarının ortak amacı
nedir? Yazınız.
CEVAP:

13) “Konsolosluklar ve ticaret şehri olan bu şehir, o

dönemde aralarında çekişme olan çeşitli din ve
milletten insanları barındırıyordu. M. Kemal bu
şehirde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’i ve
şiirlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet
Emin Yurdakul’u tanıdı.”
Yukarıda sözü edilen ve M. Kemal’in hayatında
önemli bir yere sahip olan şehir hangisidir? Yazınız.
CEVAP:

14)

CEVAP:

10) M.Kemal zaman zaman Bulgar Ulusal Meclisinin
çalışmalarını
izleyerek
yorumlarını
İstanbul
Hükmeti’ne
bildirirdi.
M.Kemal’in
modern
parlementer sistemi gözlemleyip demokrasi
hakkındaki fikirlerinin geliştiği şehir hangisidir?
Yazınız.
CEVAP

Adem GÜNGÖR
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük dersi öğretmeni
Adem Öğretmeni
öğrencilerine ;Osmanlı
topraklarında yaşayan bütün
milletleri tek çatı altında
toplanmasını öngören düşünce
akımıdır.” Bilgisini vermiştir.
Adem öğretmenin hangi fikir akımı hakkında bilgi
vediği söylenebilir? Yazınız.
CEVAP:
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CEVAP ANAHTARI

SORU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CEVAP
SELANİK
MİLLİYETÇİLİK
VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ’Nİ KURMASI
VATANSEVERLİK
MANASTIR
MİLLİYETÇİLİK
SOFYA
İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK
MANASTIR
SOFYA
İSTANBUL
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engellemek.

13
14

MANASTIR
OSMANLICILIK

Adem GÜNGÖR
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

