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BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

UYANAN AVRUPA

15.yüzyıldan başlamak üzere yaşanan bir dizi gelişme Avrupa’nın teknoloji, bilim, sanat ve ekonomi alanlarında ilerleme-
sine imkan tanımıştır. Bu gelişmeler başta Osmanlı Devleti olmak üzere tüm dünyayı olumlu ve olumsuz yönde etkilemiştir. 

Coğrafi Keşifler: Avrupalılar büyük gemiler ve pusula sayesinde okyanus seyahat-
leri yaparak yeni kıtalar ve ticaret yolları keşfetmişlerdir. İpek yolu, Baharat Yolu ve 
Güney Akdeniz Limanlarının öneminin azalmasına sebep olan bu gelişmeler Avru-
pa’nın zenginleşmesi Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin azalmasıyla sonuçlanmıştır. 
Yeni kıtalardan getirilen altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa’da zengin bir 
sınıfın oluşmasına sebep olmuştur. Bu sayede sanattan zevk alan bir sınıf ortaya 
çıkmış ve bunun sonucunda da Avrupa’da Rönesans hareketleri başlamıştır. 

Rönesans: “Yeniden Doğuş” anlamına gelen Orta Çağ ile Reform çağı arasındaki 
tarihi döneme verilen addır.15 ve 16. yüzyıl İtalya’sında Eski Roma ve Yunan Eserle-
rinin incelenmesi  ile sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağ-
layan, Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, 
deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, 
matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal deği-
şimlerin yaşandığı dönemdir. Bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan Avrupa’nın 
ticaret ve Coğrafi Keşifler ile yükselişinin öncüsü olmuştur. 

Reform: Katolik kilisesi 16. yüzyıla kadar hayatın her alanında oldukça etkili bir tu-
tum içindeydi. İnsanların yaşantılarını kontrol ve müdahale eden, benimsemediği 
hiçbir görüşe hayat hakkı tanımayan bir konuma sahipti. Bu durum İncil’in çoğaltıl-
ması ve insanların dini kaynaklara erişmeye başlaması ve aklı ve bilimi saf dışı bıra-
kan Skolastik Düşünce’nin ortadan kalkmasıyla değişti. Dinin bir baskı aracı olarak 
din adamları tarafından kullanıldığı anlaşılınca itirazlar yükselmeye başladı. Bu sa-
yede din adamlarının eğitim, siyaset ve yönetim alanındaki etkinliği azaldı. Böylelikle 
düşünce özgürlüğünün önündeki önemli bir engel kaldırılmış oldu.

Aydınlanma Çağı: Her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisi ile 
18. yüzyılda Avrupa’da bilimde ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu döneme Ay-
dınlanma Çağı denir. Bu dönemde; Akılcı bakış açısıyla bilim ve teknoloji gelişti. 
Sanayi inkılabının temelleri atıldı. Aydınların temel hak ve özgürlükler konusunda 
halkı bilinçlendiren yazılar kaleme alması Fransız İhtilali’ne giden sürecin başlama-
sını sağladı.

Sanayi İnkılabı: Buharlı makinanın icat edilmesi Avrupa’da küçük el tezgahlarının 
yerini büyük fabrikaların almasına sebep oldu. Bu sayede kol gücünün yerini makine 
gücü aldı. Üretim faaliyetlerinin kolaylaşması ile üretim arttı. Hammadde ve Pazar 
ihtiyacı doğdu. Buda hızla sanayileşen ülkeler arasında rekabete neden olarak bir 
sömürgecilik yarışı başlattı. Ayrıca bol, ucuz ve kaliteli ürünler Osmanlı Devleti gibi 
zayıf ve sanayileşememiş ülkeleri istila etti. 

Fransız İhtilali: Fransız İhtilali ile Avrupa’da krallık ile yönetilen devletler gücünü 
yitirmeye yerine laik ve demokratik anlayışa sahip yönetimler güç kazanmaya baş-
lamıştır. Hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramların önem kazanması demokrasi 
fikrinin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Bunlara ek olarak milliyetçilik kavramı ile de 
çok uluslu devletlerin bünyesinde yaşayan milletlerin kendi devletlerini kurma düşün-
cesini tetiklemiş ve imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır.
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SARSILAN OSMANLI

19.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu:

Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin saldırıları sonucu 19.yüzyılda önemli toprak kayıpları yaşamıştı. Bu saldırıları denge 
politikası ile engellemeye çalışırken bunlara ek olarak Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçi azınlık isyanları Osmanlı 
Devleti’nin toprak bütünlüğünün bozulmasına neden olmuştu. Rusya başta olmak üzere Avrupalı devletlerin azınlık isyanla-
rına destek vermesiyle isyanlar daha geniş alanlara yayıldı. Bunun sonucunda önce Yunanistan, sonra Sırbistan, Karadağ 
ve Romanya bağımsızlıklarına kavuştu. 

Sanayi İnkılabı ile Avrupa fabrikalarında üretilen seri, ucuz ve kaliteli ürünler Osmanlı pazarını adeta istila etmişti. Gele-
neksel yöntemlerle üretim yapan Osmanlı esnaf ve zanatkarlar Avrupalı üreticilerle rekabet edemediler. Sanayi İnkılabı’nın 
olumsuz etkilerinin artmasında daha önceden Batılı devletlere verilen “kapitülasyonlar”da oldukça etkili olmuştu.

Soru: Kapitülasyon nedir?

Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara denir. Os-
manlı hükümdarlarının Avrupalı tacirlere vermiş olduğu ticari faaliyet iznidir. 

Bu iki önemli gelişme Avrupa’nın gelişmesine buna karşılık Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yönden geri kalmasında 
etkili olmuştu. Bunlara ek olarak yapılan tüm yenilik ve ıslah çalışmalarına rağmen kaybedilen savaşlar toprak kayıpları, 
ödenemeyen borçlar ve bir türlü önüne geçilemeyen geri kalmışlık artık baş edilemez bir hal almıştı.

Osmanlı Devleti’nin kaybedilen savaşlar ve ticaret yollarından elde edilen gelirlerinin azalması ile hazinesi boşalmıştı. Bu 
gerekçeyle Kırım Savaşı sırasında ilk kez İngiltere’den borç almıştı. Alınan borçlar savaş giderlerine ve altyapı faaliyetle-
rine harcanmıştı. Ancak kısa zaman içinde alınan borçlar ödenemez hale gelmişti. Avrupalı devletlerin alacaklarını geri 
alabilmesi için Düyûn-u Umûmiye (Genel borçlar) İdaresi kurulmuştu. Vergi gelirlerini kontrol eden bu kurum sayesinde 
Osmanlı ekonomik bağımsızlığı yitirmiş oldu.

Bu yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına Osmanlı aydınları bazı fikir akımları ile Osmanlı Devleti’nin içinde bulun-
duğu durumdan kurtarmaya yönelik görüşler ortaya koymuştur.

Etkinlik -1

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Bu düşünce biçimi Avrupa’nın geri kalmasında büyük etken oluştur. Skolastik Düşünce
2. Yeni ticaret yollarının keşfedilmesiyle ve Avrupa’nın zenginleşmesi ile sonuçlanan önemli olaylar Coğrafi Keşifler
3. Demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve milliyetçilik kavramlarının ortaya çıkmasını sağlayan önemli olaydır.  

Fransız İhtilali
4. Buhar gücüyle çalışan makinelerin kol gücünün yerini aldığı Avrupa’da başlayan önemli gelişmedir.  

Sanayi İnkılabı
5. Katolik Kilisesinin siyaset, eğitim vb konulardaki etkinliğine karşı çıkan aklın ve bilimin öne çıkmasını sağlayan 

başkaldırıdır. Reform Hareketleri

Reform Hareketleri - Sanayi İnkılabı - Fransız İhtilali - Skolastik Düşünce - Coğrafi Keşifler

Etkinlik -2

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz.

1. Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan kavramlardan biri de sömürgeciliktir. ❌
2. Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyememesi sonucu Düyûn-u  Umûmiye İdaresi kurulmuştur. ✔
3. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumasında 

etkili olmuştur. ❌
4. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu İtalya’dan Kırım Savaşı’ndan sonra almıştır. ❌
5. Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’nin elindeki ticaret yollarının öneminin azalmasına sebep olmuştur. ✔
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1. Osmanlı Devleti Fransız İhtilali sonrasında azınlıkların

bağımsızlık amacıyla giriştiği isyanlarla mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. Bu isyanları engellemek amacıyla 
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetin İlanı 
gerçekleştirilmiş olsa da ülke bütünlüğünü korumaya yö-
nelik gerçekleştirdiği faaliyetler başarısız olmuştur.

Buna göre Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üze-
rindeki sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ndeki demokratik ge-
lişmelerin yaşanmasına ortam hazırlamıştır.

B) Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı
azınlıklar üzerinde etkili olmuştur.

C) Azınlıkların haklarını genişleten çalışmalar amacına
ulaşmamış, başarısız olmuştur.

D) Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni siyasi olduğu ka-
dar ekonomik yönden de etkilemiştir.

2. Sanayi İnkılabı ile kol gücünün yerini makine gücü al-
mıştır. Bu sayede sanayileşmiş ülkelerin ham madde 
ihtiyacı ve üretim gücü artmış, üretim maliyetleri ise 
azalmıştır. Çok fazla mal ürettikleri için pazar ihtiyacı 
doğmuştur. Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak 
için zayıf, gelişmemiş ve kendilerine yakın ülkeleri sö-
mürge haline getirmeyi amaçlamışlardır.

Bu bilgilere göre Sanayi İnkılabı’nın öncelikle hangi 
alanda etkili olduğu söylenebilir?

A) Siyasi C) Sosyal C) Ekonomi D) Kültürel

3. Coğrafi Keşifler yeni kıtaların keşfedilmesini, mevcut
ticaret yollarının önemini kaybetmesini, Avrupa’nın zen-
ginleşmesini sağlamıştır. 

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapıla-
maz?

A) Coğrafi Keşifler, İpek ve Baharat Yolu’nun önemini
kaybetmesine sebep olmuştur.

B) Osmanlı ticaret yollarını elinde bulundurmaktan kay-
naklı üstünlüğünü kaybetmiştir.

C) Osmanlı Devletinin vergi gelirlerinde azalma yaşan-
mıştır.

D) Güney Akdeniz’in ticaret hayatındaki önemi artmıştır.

4. Osmanlı Devleti Avrupa’da başlayan Sanayi İnkılabı’n-
dan olumsuz etkilenmiştir. Osmanlı pazarlarını istila 
eden ucuz ürünler yerli üreticinin rekabet gücünü azalt-
mış ve tüketicilerin ucuz ürünlere yönelmesi sebebiyle 
dışardan gelen ürün miktarında çok yüksek bir artış ol-
muştur.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin açık bir pazara dö-
nüşmesini kolaylaştıran durum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kapitülasyonlar aracılığı ile verilen ayrıcalıklar

B) İpek ve Baharat Yolu’nun önemini yitirmesi

C) Milliyetçilik akımının etkisiyle çıkan azınlık isyanları

D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez hale
gelmesi

5. Aydınlanma Çağı’nda yaşanan bilimsel alandaki geliş-
meler teknolojinin ilerlemesine imkan sağladı. Bu sa-
yede buhar gücüyle çalışan makinenin icadı Avrupa’da 
üretimin hızlanmasına ve ham madde ihtiyacının artma-
sına sebep oldu. Sanayileşen ülkeler ham madde ihti-
yaçlarını gidermek için kendilerinden zayıf ülkeleri ha-
kimiyetleri altına alarak kaynaklarını zorla ele geçirme 
yarışına girdiler. 

Buna göre Sanayi İnkılabı ile ilgili;

I. Avrupalı ülkeler arasındaki rekabet sömürgecilik ya-
rışına dönüşmüştür.

II. Bilimsel alandaki gelişmeler üretim faaliyetlerinin
şeklini değiştirmiştir.

III. Teknolojik gelişmeler Avrupa’nın kalkınmasında et-
kili olmuştur.

IV. Sanayileşen ülkeler zayıf ülkelere ham madde ve
kaynak desteği sağlamaya çalışmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

C E
V A

P L
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OSMANLI DEVLETİ’Nİ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN KURTARMAYA  
YÖNELİK ORTAYA ATILAN FİKİR AKIMLARI

OSMANLICILIK
Bu görüş Osmanlı Devleti’nin tüm unsurları ile din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin halkı bir 
arada tutmaya yönelik ortaya atılmıştır. Yapılan demokratik düzenlemelerle eşit haklar çerçeve-
sinde halkı birleştirmeyi, vatandaşlık bilinci oluşturmayı amaç edinmiştir. Bu sayede milliyetçilik 
akımının azınlıklar üzerindeki etkisini azaltmak ve toplumsal barışı yeniden sağlamak amaç-
lanmıştır. Bu görüş Jön Türkler diğer adıyla Genç Osmanlılar ve İttihatçılar tarafından sahiple-
nilmiştir. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetin ilanının çıkış gerekçesi bu görüş 
olmuştur. 

Bu görüş devlet politikalarına etki edecek kadar benimsenmiş olsa da Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olama-
mıştır.

İSLAMCILIK
Osmanlı Devleti’nin Müslüman unsurlarını bir arada tutmaya yönelik ortaya atılmış bu fikir akımı Mehmet Akif 
Ersoy, Cemalettin Afgani ve Sait Halim Paşa gibi isimler tarafından benimsenip II. Abdülhamit Dönemi’nde 
etkili olmuştur. Bu görüşe göre İslami kurallar ödün verilmeden devlet hayatında, toplumsal yaşamda uygulan-
malı ve tüm İslam ülkelerinin bulunduğu bir birlik kurulmalıdır. Ancak I. Dünya Savaşı’nda Arapların İngilizlerle 
birlikte hareket ederek kendi milli devletlerini kurmaya çalışmaları bu görüşünde etkili olamadığını açıkça 
göstermiştir.

TÜRKÇÜLÜK
Yapılan demokratikleşme hareketlerine rağmen Balkan Savaşları ile azınlıkların takındığı tu-
tum ve I. Dünya Savaşı sürecinde Müslüman Arapların İngilizlerle ortak hareket etmesi ve mil-
liyetçiliğin Türkler arasında da konuşulmaya başlanması Türkçülük fikrinin filizlenmesine imkan 
sağlamıştır. Bu görüşle Osmanlı yönetimi altındaki Türklere milli bilinç kazandırmak istenmiş 
olup ancak ülkü, soy ve dil birlikteliği olan bir toplumun ayakta kalabileceğine inanılmaktaydı. 
İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve Ömer Seyfettin bu 
görüşün önemli temsilcileri olarak ortaya çıkmıştır.

BATICILIK
Osmanlı’nın son yüzyılında ortaya çıkan bir fikir akımı da Batıcılık olmuştur. Devletin gelişmiş ül-
kelerin gerisinde kalmasının çaresi olarak Batı’nın bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce 
yapısını alarak ilerleme sağlanabileceğini savunan görüştür. Abdullah Cevdet ve Tevfik Fikret gibi 
aydınların savunduğu bu fikir çok etkili olamamıştır.

19.YÜZYIL YENİLEŞME HAREKETLERİ 
Tanzimat Fermanı (1839) Bu metin Sultan Abdülmecit tarafından atılmış demokratik bir 
adımdır. Fransız İhtilali’nin etkilerini azaltmayı ve azınlıkları devlete bağlamayı amaçlamış-
tır. Padişah ilk defa kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu kararlar çağdaşlaşma 
yolunda önemli bir adım olarak kayda geçmiştir. 

Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri şu şekildedir:
 ● Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
 ● Yargılamada açıklık sağlanacak. Hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecektir.
 ● Vergide adalet olacaktır.
 ● Rüşvet ortadan kaldırılacaktır.
 ● Herkesin mal ve mülke sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesine imkan verilecektir.
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Islahat Fermanı (1856) Sultan Abdülmecit zamanında azınlıkların haklarını genişlet-
meye yönelik çıkarılmış ve azınlıklara eşit vatandaşlık imkanı sunan bir padişah fer-
manıdır. 

Yorum: Islahat Fermanı Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını 
önlemek ve azınlıkların milliyetçi isyanlara girişmesine engel olmak amacıyla çıkarıl-
mıştır.

I. Meşrutiyet (1876) Çıkarılan Islahat Fermanı azınlıkların beklentilerini karşılamadı. 
Azınlık grupları kendi ulusal devletlerini kurmayı istiyorlardı. Ancak Jön Türkler ise 
azınlıkların yönetime katılarak bir arada tutulabileceğini düşündükleri için Padişah’ın 
yönetimde tek söz sahibi olması yerine yanında bir demokratik meclisin varlığının ge-
rekliliğine inanıyorlardı. Bu gerekçeyle II. Abdülhamit’in tahta çıkmasını sağlayan Jön 
Türkler Meşrutiyetin ilan edilmesini ve Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-ı 
Esasi’nin yayımlanmasını sağlamışlardır. 

Yorum: Meclise giren azınlıkların artık devletin birliğine bir katkılarının olmayacağını gören II. Abdülhamit 93 Harbi 
olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nı bahane ederek Mebusan Meclisi’ni kapatmıştır. 

II. Meşrutiyet (1908) İttihat ve Terakki Cemiyetinin II. Abdülhamit’i devletin dağılmayacağına ikna etmesi sonucu halkın 
yönetime tekrar katılması için Mebusan Meclisi’ni açtırmak istemesinin sonucunda ilan edilmiştir.

Etkinlik-3

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Hangi ırktan olursa olsun Osmanlı sınırları içinde yaşayanları bir arada tutmaya yönelik ortaya atılmış fikir akımı-
dır. Osmanlıcılık

2. Sadece azınlıkların haklarını iyileştirip devlete bağlılıklarını artırmaya yönelik çıkarılmış fermandır.  
Islahat Fermanı

3. Herkesin can, mal ve namus güvenliğini teminat altına alan ve vergi adaleti sağlamayı vaat eden fermandır.  
Tanzimat Fermanı

4. I. ve II. Meşrutiyeti ilan eden Osmanlı Devleti’nin en çalkantılı döneminin padişahıdır. II. Abdülhamit
5. Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engellemek için Müslümanların bir arada tutulması gerektiği düşüncesini or-

taya atan fikir akımıdır. İslamcılık

İslamcılık - Tanzimat Fermanı - Islahat Fermanı - Osmanlıcılık - II. Abdülhamit

Etkinlik -4

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz. 

1. Türkçülük, hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı Devleti’ni oluşturan unsurları bir arada tutmaya yönelik ortaya 
çıkmış bir fikir akımıdır. ❌

2. Tanzimat Fermanı ile temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştır. ✔

3. Jön Türkler Osmanlıcılık fikrini hayata geçirmek için I. Meşrutiyetin ilanına ön ayak olmuşlardır. ✔

4. Tanzimat Fermanı ile vergi sistemi yeniden düzenlenip herkesten gelirine göre vergi alınacağı ifade edilmiştir. ✔ 

5. Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin kabul ettiği ilk anayasadır. ✔

C E V A P L 
A R
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2
1. Osmanlı Devleti’nin isyanlarla boğuştuğu 19.yüzyılda 

devlet ve fikir adamları ülkeyi içinde bulunduğu durum-
dan kurtarmak amacıyla birtakım görüşler ortaya atmış-
tır. Bu görüşlerden bir tanesi ülkeyi tüm unsurlarıyla bir 
arada tutmak için eşit vatandaşlık ve eşit haklar üzerine 
gerçekleştirilecek demokratik düzenlemelerle ülkenin bir 
arada tutulabileceği fikriydi. Bu gerekçeyle sırasıyla Tan-
zimat Fermanı, Islahat Fermanı sonrasında ise I. Meş-
rutiyet ilan edildi.

Bu bilgilere göre hakkında bilgi verilen fikir akımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamcılık B) Batıcılık

C) Osmanlıcılık D) Türkçülük

2. Tanzimat Fermanı ile;

 ● Müslüman ve Hristiyan halkın yani bütün Osmanlı 
vatandaşlarının mal, can ve namus güvenliği sağla-
nacaktır.

 ● Vergiler herkesin kazancına göre ve belirli şekillerde 
alınacaktır.

 ● Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak ve mah-
kemeler herkese açık olacaktır.

Verilen bilgilere göre;

I. Vergi adaleti sağlanmaya çalışılmıştır.

II. Temel haklar güvence altına alınmıştır.

III. Keyfi uygulamaların önüne geçilmeye çalışılmıştır.

IV. Azınlıklara birtakım ayrıcalıklar tanınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. I. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile azınlıklar halk meclisinde 
yer almışlardır. Bu sayede toplumsal bütünlüğü etkile-
yen olumsuzlukların sona ereceği düşünülüyordu. An-
cak beklenen durum gerçekleşmedi. Mecliste yer alan 
azınlıklar kendi çıkarlarını gözeterek ayrılıkçı faaliyetlere 
devam ettiler. 

Buna göre azınlıkların Avrupa kaynaklı hangi geliş-
menin etkisinde kaldıkları söylenebilir?

A) Sanayi İnkılabı sonrasında ortaya çıkan sömürgeci-
lik kavramından

B) Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik 
akımından

C) Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan laiklik kavramın-
dan

D) Sanayi İhtilali’nden sonra ortaya çıkan ham madde 
ve pazar ihtiyacından

4. Osmanlı Devleti 19.yüzyılın başından itibaren Fransız 
İhtilali’nin etkisiyle ortaya çıkan azınlık isyanları sonu-
cunda toprak kaybetmeye başlamıştır. Bu isyanlar ve 
toprak kayıpları en fazla Balkanlar bölgesinde görül-
müştür. 

Bu bilgiye göre toprak kayıplarının fazla olması Bal-
kanların hangi özelliğinden kaynaklanmakta olduğu 
söylenebilir?

A) Çok milletli bir yapıya sahip olması

B) Özgür düşüncenin merkezi olması

C) Ekonomik yönden gelişmiş olması

D) Eğitim seviyesinin yüksek olması

5. Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan azınlık isyanları bun-
ları engellemeye yönelik atılan bütün demokratik çalış-
malara rağmen engellenememiştir. Bunun yanı sıra Bal-
kan Savaşları’nda Balkanlarda yaşayan Türklere karşı 
yapılan katliamlar azınlıklarla olan ilişkinin geri döndürü-
lemez seviyede koptuğunu açık bir şekilde göstermiştir. 
Bu durum Türkler arasında millet olma bilincinin doğma-
sında da etkili olmuştur.

Bu bilgilere göre;

I. Osmanlıcık fikrinin amacını gerçekleştirmesinin 
mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.

II. Yaşanan olumsuzluklar Türkçülük fikrinin güçlenme-
sinde etkili olmuştur.

III. Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik fikrinin olumlu ve 
olumsuz etkileri görülmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

C E V A P L 
A R
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MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin gelişmiş bir şehri olan  Selanik’te doğmuştur. Birçok milletten ve inanıştan insanın bir 
arada yaşadığı, Avrupa’ya yakın ve ulaşım olanaklarının fazla olduğu, liman şehri olması nedeni ile ticaretin zenginleştirdiği, 
Avrupa’daki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin çabuk hissedildiği bir coğrafyada büyümüştür. Annesi Zübeyde Hanım 
ev hanımı babası ise memurluk ve tüccarlık yapmış olan Ali Rıza Efendi’dir. Anadolu’dan göçmüş ailelerin çocukları olan 
anne ve babası kendi halinde orta sınıf bir ailedir. 

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULLAR

Mahalle Mektebi: Mahalle Mektebi dini eğitim veren geleneksel öğretim metodları uygulayan ve Ali Rıza Bey’in eşini kırma-
mak için bir süreliğine kaydını yaptırdığı okuldur.

Şemsi Efendi Mektebi: Modern tarzda eğitim veren, yeni öğretim metotları uygulanan ve babasının isteğiyle kayıt olduğu 
okuldur.

Selanik Mülkiye Mektebi: Babasının ölümü sonrasında kayıt olup askeri rüştiyeye geçinceye kadar devam ettiği okuldur.

Selanik Askeri Rüştiyesi: Annesinden gizli sınavlarına girerek kaydını yaptırdığı, gelecekte yapacağı mesleğe adım attığı 
ve matematik öğretmeninin Kemal adını verdiği okuldur.

Komşuları Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet’in Askeri Rüştiye’ye giderken giydiği üniforma Mustafa’yı çok özendirmiştir. 

Manastır Askeri İdadisi: Batılı düşünce adamlarını tanıdığı ve milliyetçi duygularla tanıştığı lise dengi askeri bir okuldur.

Bu okulda okuduğu dönemde Türk-Yunan  Savaşı’na katılmak istemesi milliyetçi düşüncelerin etkisinde olduğu ve ülke 
meselelerine duyarlı bir genç olacağını ortaya koymuştur.

İstanbul Harp Okulu: Fikir ve düşüncelerinin olgunlaştığı, devletin merkezini yakından tanıma fırsatı bulduğu ve 1899 yı-
lında teğmen rütbesiyle mezun olduğu okuldur. Burada arkadaşlarıyla konusu ülke meseleleri olan bir de el yazması gazete 
çıkarmıştır.

İstanbul Harp Akademisi: Kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu ve devletin merkezi olan İstanbul’dan ülkede yaşananları 
analiz etme fırsatı bulduğu okuldur.

Etkinlik-5

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Mustafa’nın Fransız aydınlanma dönemi yazarlarını okuyup eşitlik, adalet ve demokrasi fikirleri ile tanıştığı okul-
dur. Manastır Askeri İdadisi

2. Babasının isteğiyle kaydının yapıldığı modern ve çağın öğretim yöntemlerinin uygulandığı ilk mekteptir. Şemsi 
Efendi Mektebi

3. Mustafa Kemal’in doğduğu, çocukluğunun geçtiği ve ilk öğrenimini burada gördüğü şehirdir. Selanik
4. Osmanlı Devleti’nin başkenti olan ve Mustafa Kemal’in yükseköğrenimini tamamladığı şehirdir. İstanbul
5. Mustafa’nın babasının ölümünün ardından eğitimine bir süre ara verdikten sonra sınavlarına gizlice girerek kazan-

dığı askeri okuldur. Selanik Askeri Rüştiyesi

İstanbul - Selanik - Manastır Askeri İdadisi - Selanik Askeri Rüştiyesi - Şemsi Efendi Mektebi

Etkinlik-6

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz.

1. Mustafa Kemal üç farklı şehirde askeri okula gitmiştir. ✔

2. Annesi öncelikle modern tarzda eğitim veren Şemsi Efendi Mektebine gitmesini istemiştir. ❌

3. Mustafa Kemal’in milliyetçi duygularla tanıştığı ve lise dengi eğitim aldığı yer Manastır Askeri İdadisidir. ✔

4. Harp Okulunda arkadaşlarıyla el yazması bir gazete çıkarmıştır. ✔

5. Mustafa Kemal’in askeri okul tercihi bilinçli bir tercihtir. ✔

C E V A P L 
A R

 



7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri TEST

9
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

3
1. Mustafa Kemal annesinin isteği ile önce mahalle mek-

tebine daha sonra babasının isteğine uyularak modern 
tarzda eğitim veren ve yeni öğretim tekniklerinin uygu-
landığı Şemsi Efendi Mektebine gönderilmiştir. 

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in ailesinin eğitim 
anlayışı hakkında;

I. Annesi klasik eğitim anlayışıyla eğitim veren bir 
okula gitmesini istemiştir.

II. Babası yenilikçi eğitim anlayışını benimseyen bir 
yaklaşıma sahiptir.

III. Anne ve babası eğitim konusunda farklı fikirleri be-
nimsemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Mahalle Mekte-
binde öğrenimine başladı ve sonra babasının isteğiyle 
Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Ancak Mustafa Kemâl 
babasını çok küçük yaşlarda kaybetti (1888). Bu ne-
denle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Mustafa ve an-
nesi dayıları ile birlikte yaşamak üzere taşraya Rapla 
Çiftliği’ne gittiler. Onu annesi büyüttü. Mustafa çiftlikte 
çalışmaya başlamış ancak annesi okula gitmemesi ne-
deniyle endişelenmeye başlamıştı. Sonunda, annesi ve 
kız kardeşi ile birlikte Selanik’te yaşamalarına karar ve-
rildi. Böylece Mustafa Selânik’e dönüp okulunu bitirdi. 
Selânik Mülkiye Rüştiyesine kaydoldu. Kısa bir süre 
sonra gizlice sınavlarına girerek Selanik Askeri Rüştiye-
sine kayıt yaptırma hakkı kazandı.

Buna göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Öğrenim hayatı babasının vefatı üzerine kesintiye 
uğramıştır.

B) Annesi Mustafa’nın eğitim hayatının kesintiye uğra-
masından rahatsız olmuştur.

C) İlköğrenimini doğduğu şehir olan Selanik’te tamam-
lamıştır.

D) Mustafa’nın dayısı eğitimine devam etmesi yerine 
yanında kalmasını istemiştir.

3. Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde klasik 
tarzda, modern tarzda, askeri eğitim veren, mesleki 
eğitim veren ve azınlıkların kurduğu birçok okul bulun-
maktaydı. Bu okulların hepsinin kuruluş amacı ve müf-
redatları farklıydı. Bu durum ülkede ortak değerlerin 
oluşmasına engel oluyor, birlik ve beraberlik anlayışının 
oluşmasına fırsat vermiyordu.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in öğrenim gör-
düğü dönemle ilgili hangisi söylenemez?

A) Ülkede öğretim kurumlarında birlik yoktur.

B) Her okul kendi anlayışına uygun öğrenci yetiştirmek-
tedir.

C) Osmanlı eğitim öğretim kurumları tek tip insan yetiş-
tirmektedir.

D) Öğretim kurumları arasında mesleki eğitim kurumları 
da mevcuttur.

4. Mustafa Rüştiye öğrenimini Selanik’te tamamlamıştır. 
Selanik işlek bir limanı olan, canlı bir ticari yaşamın ol-
duğu, Avrupa başkentlerine yakın, farklı inanç ve milli-
yetten insanın bir arada yaşadığı bir şehirdi. 

Buna göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine değinilmemiştir?

A) Coğrafi konumu B) Sosyal yapısı

C) Ekonomik durumu D) Askeri açıdan önemi

5. Mustafa annesinin asker olmasını istemediğini biliyordu. 
Ülkede olup biten hadiseler askerlikten çekinmesine se-
bep olmuştu. Ancak Mustafa asker olmaya hevesliydi. 
Bu gerekçeyle askeri rüştiye sınavlarına girdiğini anne-
sine söylemedi. Sınavı kazandı ve kaydını yaptırdı. Bu 
durum annesinin hoşuna gitmese de oğlunun isteğine 
karşı koyamadı.

Buna göre Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri ile il-
gili;

I. Annesinin istemeyeceğini bile bile sınava girmesi 
kararlı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

II. Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen asker 
olmak istemesi cesur bir karaktere sahip olduğunu 
gösterir.

III. Bu okula gitmek istemesinde insan ve insanlık sev-
gisi etkili olmuştur.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

C E V A P L 
A R
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BUHRANLAR BÜYÜK KAHRAMANLAR DOĞURUR

Mustafa Kemal’in doğduğu Balkanlar Fransız İhtilali sonrasında tüm dünyaya yayılan milliyetçi isyanların odağı konumun-
daydı. Farklı din, milliyet, kültür ve düşünceye sahip insanların bir arada yaşadığı bu coğrafya onun düşünce dünyasının 
gelişmesinde, hoşgörülü bir bakış açısına sahip olmasında, ülke sorunlarını kavramasında ve milliyetçi bir kişiliğe sahip 
olmasında etkili olmuştur.

Mustafa Kemal’in fikir dünyasının gelişmesine etki eden yerli ve yabancı düşünce adamları hakkında şu bilgileri 
verebiliriz;

Namık Kemal

 ● Vatan şairi olarak tanınır. 

 ● Eserlerinde genellikle vatan ve millet temalarını işlemiştir. 

 ● Yazdığı eserler birçok Türk genci gibi Mustafa Kemal’i de derinden etkilemiş ve onda 
vatan ve millet sevgisinin oluşmasında önemli katkıları olmuştur.

Mehmet Emin Yurdakul

 ● Osmanlı aydınları arasında savunulan Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarına karşı 
oluşturulan Türkçülük akımını benimsemiştir. 

 ● Mehmet Emin Yurdakul, özellikle millî kültür, millî birlik ve beraberliği temel alan dü-
şünceleriyle Mustafa Kemal’i etkileyen yazarlar arasında yer alır.

Ziya Gökalp

 ● Ziya Gökalp, Mustafa Kemal’i daha çok milliyetçilik, dayanışma, bütünleştiricilik fikir-
leriyle etkilemiş bir aydındır. Mustafa Kemal özellikle tarih, dil ve halkçılık gibi alanlar-
da yapmış olduğu inkılapları Ziya Gökalp’in fikirlerinden etkilenerek gerçekleştirmiştir.

 ● Mustafa Kemal bedenimin babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir 
der.

Tevfik Fikret

 ● Mustafa Kemal hak, özgürlük ve adalet gibi kavramların yanında Tevfik Fikret’in inkı-
lapçı ve Batıcı fikirlerinden etkilenmiştir.

 ● -”Mustafa Kemal Atatürk’ün Tevfik Fikret’le ilgili düşünceleri ve ondan etkilenişiyle ilgili 
olarak şunlar söylenebilir:

‘...Tevfik Fikret’in ölümünden üç yıl sonra Mustafa Kemal, Aşiyan’a çıkarken manej 
hocası Emin Bey’e, ‘Ben inkılap ruhunu ondan aldım.’ der.

Montesquieu

 ● Yöneticileri halk tarafından seçilen yönetim biçimi olan cumhuriyet idaresinin diğer 
rejimlere göre en ideali olduğunu belirtmiştir. 

 ● Bu Fransız aydının eserlerini okuyan ve ondan etkilenen Mustafa Kemal, Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra kuracağı devleti, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine dayandır-
mıştır.

Jean Jacques Rousseau

 ● Devletin iktidara değil, halka ait olduğunu belirten ve ulus-devlet anlayışını benimse-
yen Rousseau, Mustafa Kemal’i etkileyen Fransız aydınlarından biridir.

 ● Millî Mücadele’nin sonucunda hukuk devleti, toplumsal dayanışma ve milliyetçilik 
gibi kavramları bu Fransız aydınından esinlenerek oluşturan büyük kurtarıcı, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni millî egemenlik, hukukun üstünlüğü, toplumsal anlayış gibi de-
ğerler üzerine kurmuştur.

Volter

 ● Fransız İhtilali’ne zemin hazırlayan düşünceleri ve adalet, özgürlük, eşitlik, insan hak-
ları gibi konulardaki görüşleri ile Mustafa Kemal’i etkilemiş bir düşünürdür.

Yukarıda bahsettiğimiz yazarların dışında birçok filozof ve yazarın eserlerini okuyan Mustafa Kemal edindiği bilgi birimini 
sentezleyerek bir fikir sistemi oluşturmuştur.

Bunların dışında okuduğu kitaplar, yaşadığı olaylar, ülkenin içinde bulunduğu durum ve kendisini eğiten öğretmenleri de fikir 
hayatını etkileyen faktörler arasında yer alır.

C E V A P L 
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Mustafa Kemal’in Düşünce ve  Karakter Yapısına Etki Eden Öğretmenleri:

Şemsi Efendi

 ● İlkokul öğretmenidir. Çağdaş ve yenilikçi öğretim metodları ile Mustafa’nın iyi yetişmesin-
de etkin rolü olmuştur.

Yüzbaşı Nakiyüddin 
Yücekök

 ● Mustafa Kemal’in Fransızca öğrenmesini teşvik etmiş ve bu sayede Fransız düşünürlerin 
düşüncelerini okuma, anlama ve inceleme imkanı bulmasına ortam hazırlamıştır.

Mehmet Tevfik Bilge

 ● Mustafa Kemal’in “bana yeni ufuklar açtı” dediği hocası tarih sevgisi, Türklük bilinci, 
vatan savunmasının önemi konusunda bilinçlendirmiştir.

Yüzbaşı Mustafa Bey  ● Selanik Askeri Rüştiyesinde öğretmenidir. Matematiği sevdirmiş ve özgüvenli bir karakter 
kazanmasında teşvik edici rolü olmuştur.

Etkinlik-7

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Mustafa Kemal’e vatan ve millet sevgisi aşılayan şiirlerin sahibi ve vatan şairi olarak tanınan kişidir. Namık Kemal
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerinden milli egemenlik ve hukukun üstünlüğü kavramlarını öğrendiği aydın-

lanma çağı filozofu, Fransız düşünürüdür. J.J.Rouseau
3. Mustafa Kemal’in fikirlerimin babası dediği ünlü düşünce adamıdır. Ziya Gökalp
4. Mustafa Kemal’in inkılapçı bir kişiliğe sahip olmasında Tevfik Fikret etkisinden söz edilebilir.
5. Türkçülük fikrinin önemli savunucularından ve Mustafa Kemal’in  birlik ve beraberliğin önemini kavramasında etkili 

olan  fikir adamı Mehmet Emin Yurdakul dur.

Ziya Gökalp - J.J Rouseau - Namık Kemal - Tevfik Fikret - Mehmet Emin Yurdakul

Etkinlik-8

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz.

1. Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşmasında birçok yerli ve yabancı düşünürün etkisinden söz edilebilir. ✔ 

2. Tevfik Fikret Mustafa Kemal’i inkılapçı kişiliği ile yeniliklere açık bir kişiliğinin oluşmasında etkisi olmuştur. ✔

3. J.J.Rousseau’nun milli egemenlik, hukukun üstünlüğü gibi konulardaki görüşleri Mustafa Kemal’in ülke yönetimi 
konusundaki bakış açısını zenginleştirmiştir. ✔

4. Birçok aydının görüş ve düşüncelerini okuması Mustafa Kemal’in kendine özgü bir fikir anlayışı geliştirmesini sağ-
lamıştır. ✔

5. Mustafa Kemal okuduğu yazarların düşünceleri akıl süzgecinden geçirip kendisine ait bir düşünce dünyası oluştur-
muştur. ✔
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1. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisinde okurken 

arkadaşı Ömer Naci sayesinde Tevfik Fikret’i tanımış 
ve onun vatan ve millet sevgisi üzerine yazdıklarından 
etkilenmiş, Namık Kemal’in eserlerinde ise hak, ada-
let ve özgürlük kavramlarını tanımıştır. Yakın arkadaşı 
Fethi (Okyar) Bey’in Fransızcaya hakimiyeti sayesinde 
Fransız düşünürleri J.J. Rousseau, Voltaire ve Mon-
tesquieu’yü tanımış ve görüşlerinden etkilenmiştir. Ay-
dınlanma Çağı düşünürleri olan bu yazarların eserlerin-
deki demokrasi, eşitlik, hak ve adalet kavramları onun 
düşünce dünyasında derin etkiler bırakmıştır.

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal hakkında aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Mustafa Kemal İdadi döneminde yerli ve yabancı dü-
şünce adamlarının fikirlerinden etkilenmiştir.

B) Arkadaşları onun düşünce dünyasının oluşmasında 
etkili olmuşlardır.

C) Vatanına ve milletine karşı duyarlılığında İdadi döne-
minde okuduklarının etkisinden söz edilebilir.

D) Yaşadığı bölge ve edindiği fikirler onun askerlik mes-
leğinden uzaklaşmasına neden olmuştur.

2. Ülkede yanlışlar olduğunu fark eden Mustafa Kemal ve 
arkadaşları el yazısıyla ismi bilinmeyen bir gazete çı-
karmaya başladılar. Dershanede yazılan bu gazete el-
den ele dolaştırılarak insanlara ulaştırılıyordu. Mustafa 
Kemal’in İsmail Hakkı, Ömer Naci ve Ali Fuat ile yazıp 
çoğalttığı bu el yazması gazetedeki temel amaç yurdun 
geleceğinde önemli roller alma potansiyeline sahip Harp 
okulu öğrencilerine ülkeyle ilgili gelişmeleri ulaştırmak 
ve yaşadıkları ülkeyle aralarında köprü olmaktı. Gaze-
tenin lideri ve başyazarı Mustafa Kemal’di; dolayısıyla 
grupta en fazla sorumluluğa sahip kişi de kendisiydi. Bu 
gazete el yazması olduğundan her basımdan sadece 
birkaç tane üretilebiliyor ve doğal olarak da herkesin 
görebilmesi için bu gazetenin elden ele dolaştırılması 
gerekmekteydi.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Ülke meselelerine duyarsız olmadığını göstermiştir.

II. Gazetenin başyazarı olarak arkadaşlarına önderlik 
etmiştir.

III. Ülkesinin geleceği için okul arkadaşlarının bilinçlen-
mesi konusunda gayret sarf etmiştir.

IV. Fikir ve düşüncelerini paylaşmak için yazılar kaleme 
almıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

3. Mustafa Kemal Manastır’da okuduğu dönemde Osmanlı 
Yunan Savaşı’na bir arkadaşı ile gönüllü olarak katılmak 
istemişti. O günleri anlatan Mustafa Kemal “Gençlik ha-
yatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük 
olmasına rağmen bu savaşa katılmak için gönüllü müf-
rezelerin arasına katılacaktım.”

Buna göre Mustafa Kemal’in savaşa katılmak iste-
mesinde;

I. Vatan sevgisi

II. Maceracılığı

III. İnkılapçılığı

hangi özelliklerinin etkisinin olduğu söylenebilir?

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

4. Mustafa Kemal bir Balkan şehri olan Selanik’te dünyaya 
gelmişti. Doğup büyüdüğü dönemde yaşadığı bölge 
azınlık isyanları ve çatışmalarına sahne olmaktaydı. Böl-
genin çok kültürlü yapısı bir zenginlik olmaktan çıkmış, 
ülke bütünlüğünü tehdit eden bir durum halini almıştı. 
Mustafa Kemal tüm bu tatsızlıkları görerek büyümüştür.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Fransız İhtilali’nin ülkesi üzerindeki etkilerini gör-
müştür.

B) Ülkesinin yaşadığı iç sorunları fark etmiştir.

C) Yaşadığı bölgenin milliyetçilik akımının etkilerine 
açık olduğunu gözlemlemiştir.

D) Ekonomik gelişmenin bir ülkenin ilerlemesi açısın-
dan önemini fark etmiştir.

5. Mehmet Asım Bey Mustafa Kemal’in Manastır Askeri 
İdadisinde kompozisyon öğretmenidir. Mustafa’nın ede-
biyata olan ilgisini fark etmiş ve bu ilgisini azaltmasını 
askerlik derslerine daha fazla önem vermesini istemiştir. 
Çünkü Mustafa’nın bilgisi, görgüsü ve liderlik özellikleri 
ile ilerde başarılı bir asker olacağına inanmaktadır.

Mehmet Asım Bey’in Mustafa Kemal’in ilgi alanla-
rına yönelik bu tutumunda;

I. Mustafa’nın ilerde başarılı bir asker olmasını iste-
mesi 

II. Öğrencisinin edebiyat alanında yetersiz olduğunu 
düşünmesi

III. Kişisel özelliklerinin askerlik mesleğine daha uygun 
olduğu kanaatine sahip olması

düşüncelerinden hangisinin etkisinden söz edile-
mez?

A) I ve II B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
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ADIM ADIM LİDERLİĞE

1905 yılında Harp Akademisinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam’daki 5.Ordu karargahına katılan Mustafa 
Kemal burada boş durmamış memleket sorunlarına çözümler üretmek adına bir grup arkadaşı ile “Vatan ve Hürriyet Cemi-
yeti”ni kurmuştur. Bu cemiyetin teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek için bir dönem Selanik’te de bulunmuştur. 1907 yılında 
Manastır’daki 3.Orduya tayin olan Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetine katılmıştır.

31 Mart Vak’ası (Olayı): Tam olarak kimler tarafından ve neden çıkarıldığı anlaşılamayan ve 
Meşrutiyet yönetimine karşı bir grup askerin ayaklanması sonucu ortaya çıkan bu ayaklanma 
Mustafa Kemal’in adını verdiği ve Kurmay Başkanlığını yaptığı “Hareket Ordusu” tarafından 
bastırılmış ve sorumluları çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Bu ayaklanma II. Abdülhamit’in tahttan 
indirilmesine sebep olmuş önemli bir hadisedir.

 ● Mustafa Kemal 31 Mart Ayaklanması’ndan sonra subaylar arasında başlayan particilik dü-
şüncesinin orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olduğunu bu gerekçeyle ülkenin 
geleceği açısından iyi sonuçlar doğurmayacağını görmüştür.

Pikardi Manevraları: Mustafa Kemal 1910 yılında Fransa’nın Pikardi Bölgesi’nde yapılan tat-
bikata Osmanlı adına gözlemci olarak Kolağası rütbesi ile katılmıştır.

Mustafa Kemal’in tatbikat sırasındaki sözleri ve yorumları Fransız Mareşal Ferdinand Foch’un 
dikkatini çekmiş, protokole aykırı olarak rütbesi albaydan küçük olduğu halde kendisini düzen-
lediği bir yemeğe davet etmişti.

Mustafa Kemal bu gezi sırasında fesin Batılılar tarafından gülünç bulunduğunu öğrenmiştir. Tat-
bikat sırasında Mustafa Kemal’e bir asker şöyle demiştir: “Başınızda bu komik başlık olduğu 
sürece hiç kimse kafanızın içindekilere itibar etmeyecektir.” 

Trablusgarp Savaşı (1911): 

 ● Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki topraklarını bir bir kaybetmişti. Aralarında bir tek Trablusgarp kalmıştı. Trablusgarp 
ise İngiltere’nin Mısır’ı ele geçirmesi sebebi ile Osmanlı ile kara bağlantısını yitirmişti.

 ● Diğer Avrupa devletleri gibi gelişen sanayisine hammadde ve Pazar arayan İtalya, coğrafi olarak kendisine yakın olan 
Trablusgarp’ı gözüne kestirmişti.

 ● İtalya Osmanlı hakimiyetinde bulunan Trablusgarp’a “geri bırakıldığı” iddiası ile 29 Eylül 1911 tarihinde saldırmıştı. Bu 
saldırı karşısında karadan asker göndermesine İngiltere’nin müsaade etmemesi ve güçlü bir donanmaya sahip olma-
ması Osmanlı Devleti’ni halkı teşkilatlandırması için bölgeye genç subaylar sevk etmeye yöneltti. 

 ● Bu genç subayların liderliğinde bölge halkı İtalyanlara karşı başarılı savunmalar icra ettiler. Özellikle Mustafa Kemal 
Derne ve Tobruk bölgelerinde güçlü bir savunma hattı oluşturarak İtalyanların iç kesimlere ilerlemesine müsaade 
etmedi. 

 ● Bu direniş karşısında istediğini elde edemeyen İtalya Çanakkale Boğazını ablukaya alarak ve On İki Ada’yı işgal ede-
rek kendisine karşı oluşan direnci kırmayı başardı. Çünkü Osmanlı Devleti’nin birden fazla cephede mücadele edecek 
gücü yoktu. Buna ek olarak birde Balkan Savaşı’nın başlaması Osmanlı Devleti’ni İtalya ile uzlaşma yoluna itti. 

Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912):

 ● Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı.

 ● On İki Ada ise Yunan tehdidine karşı geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.

Mustafa Kemal Şerif takma adıyla gizlice geldiği Trablusgarp’ta ilk defa bir birliği komuta etmiş, ilk savaş tecrübesini yaşa-
mış ve ilk başarısına ulaşmıştır. Burada teşkilatçı kişiliği ile liderliğini ortaya koyma fırsatı bulmuştur.

I. Balkan Savaşı (1912): 19.yüzyıl başlarından itibaren bağımsızlığına kavuşan Bal-
kan devletlerinin Rusya tarafından kışkırtılmasıyla Osmanlı Devleti kendisini bir sa-
vaşın ortasında bulmuştu. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın birlikte 
hareket ettiği bu savaşta Osmanlı Ordusu içindeki siyasi çekişmeler mücadelenin 
kaybedilmesinde etkili olmuştur. Bu sebeple ağır bir yenilgi alınmıştır. Savaşın sonu-
cunda Londra Antlaşması imzalanmıştır.
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Londra Antlaşması: Bu antlaşmayla Midye Enez hattının batısında kalan yerlerden Osmanlı Devleti çekilmiş; Batı Trak-
ya, Makedonya, Yanya, Selanik, Edirne ve Kırklareli kaybedilmiştir. Bulgaristan bu savaştan en karlı çıkan devlet olmuştur. 
Bu nedenle savaşın sonucundan memnun olmayan diğer devletler Bulgaristan’a saldırmış ve II. Balkan Savaşı çıkmıştır. 

II. Balkan Savaşı (1913): Bulgaristan’ın I. Balkan Savaşı’ndan çok fazla toprak elde etmesi Sırbistan ve Yunanistan’ın 
Bulgaristan’a saldırmasına ardından da Romanya ve Karadağ’ında onlara katılmasına sebep olmuştu. Bunun üzerine 
bu çatışma ortamından yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti savaşa katılmış Kırklareli ve Edirne’yi geri alarak amacına 
ulaşmıştır. Bulgaristan ve diğer devletler Bükreş Antlaşması ile aralarındaki anlaşmazlığı gidermişlerdir.

Osmanlı Devleti;

 ● Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması’nı yapmış, Meriç Nehri sınır kabul edilmiş, Edirne, Kırklareli, Dimetoka Osmanlı’ya 
Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakılmıştır.

 ● Yunanistan ile Atina Antlaşması’nı yapmış, Yanya, Selanik ve Girit’in Yunanistan’a ait olduğu kabul edilmiştir.

Yorum: Bu savaşlar sonucunda yüzyıllarca yılda elde edilen topraklar bir çırpıda kaybedilmiş, Balkanlardan yoğun bir göç 
dalgası yaşanmış, Balkanlarda kalan Türkler ise azınlık konumuna düşmüştür. Ordu içinde yaşanan siyasi çekişmelerin 
sonucu çok ağır olmuştur. 

Mustafa Kemal’in Sofya’ya Askeri Ateşe Olarak Atanması (1913):

 ● Mustafa Kemal tamda Balkan Savaşlarının ardından Sofya’ya atanmıştı. Görevi Bulgarlarla olan sorunlarımıza çözüm 
aramak, Bulgaristan’daki askeri gelişmeleri takip etmek ve bölgede kalmış olan Türklerle olan bağımızın sürdürülme-
sini sağlamaktı. 

 ● Mustafa Kemal atandıktan sonra katıldığı toplantılarda yabancı diplomatlarla temaslar kurmuş, Bulgaristan’da kurulan 
parlamenter sistemin işleyişini yakından görme imkanı bulmuş, Balkan coğrafyasındaki askeri gelişmeleri yakından 
takip etmiştir.

Etkinlik-9

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Mustafa Kemal’in diplomasi alanında kendini geliştirme fırsatı bulduğu görev yeridir. Sofya

2. Ordu içi siyasi çekişmelerin Balkan topraklarının kaybedilmesi ile sonuçlandığı savaştır. I.Balkan Savaşı

3. Mustafa Kemal’in Hareket Ordusu’nun kuruluşunda görev alarak müdahale ettiği tarihi olaydır. 31 Mart Vak’ası

4. Mustafa Kemal’in gizlice giderek İtalyanlara karşı halkı örgütlediği Kuzey Afrika’daki Osmanlı toprağıdır.  
Trablusgarp

5. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olanŞam’da kurulmuştur.

Şam - Sofya - I. Balkan Savaşı - 31 Mart Vak’ası - Trablusgarp

Etkinlik -10

 ● Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise (✔) yanlış ise (❌) olacak şekilde işaretleyiniz.

1. Osmanlı Devleti orduiçi siyasi çekişmeler gerekçesiyle I. Balkan Savaşı’nda ağır bir yenilgi almıştır. ✔

2. Trablusgarb Savaşı’na gizlice katılan Mustafa Kemal’in halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi inkılapçı kişiliğinin gös-
tergesidir. ❌

3. Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması onun teşkilatçı kişiliğinin göstergesidir. ✔

4. Balkan Savaşları Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarının önemli bir kısmını kaybetmesine sebep olmuştur. 
✔

5. Trablusgarp Savaşı’nın sonunda İtalya ile Uşi Antlaşması yapılmıştır. ✔

C E V A P L 
A R

 



7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri TEST

15
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

5
1. İtalya, Avrupalı devletlerarasında başlayan sömürgeci-

lik yarışında geri kalmıştır. Bu sebeple kendisine yakın 
olan Osmanlı vilayeti Trablusgarp’ı topraklarına katmak 
istemiştir. Çeşitli bahanelerle Trablusgarp’a saldırması 
sonucunda elinde donanması olmayan Osmanlı Devleti,  
Mısır’ın İngiltere hakimiyetine geçmesi sebebiyle kara 
bağlantısını da kaybettiği bölgeye halkı örgütleyerek 
İtalyanlara karşı mücadele etmesi için gazeteci kılığında 
gizlice Mustafa Kemal ve Enver Paşa’yı göndermiştir. 
Bölge halkını örgütleyen bu subaylar İtalyanlara karşı 
başarılı bir savunma gerçekleştirmişlerdir. 

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Gizlice savaşa katılması Mustafa Kemal’in tedbirli 
davrandığını işaret eder.

B) Halkı düşmana karşı örgütlemesi teşkilatçı bir kişi-
liğe sahip olduğunu gösterir.

C) Bölge halkını düşman karşısında örgütleyerek Trab-
lusgarp’ı işgalden kurtarmıştır.

D) Ülke toprağı için tehlikeleri göze alması vatansever 
bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

2. Başta Rusya olmak üzere Avrupalı devletler Osmanlı 
Devleti’ni tamamen Avrupa’dan çıkarmak istiyorlardı. Bu 
yüzden Osmanlı’dan ayrılan ve topraklarını genişletmek 
isteyen Balkan devletlerini kışkırttılar. 8 Ekim 1912 ta-
rihinde Osmanlı topraklarına Yunanistan, Bulgaristan, 
Sırbistan ve Karadağ’ın saldırmasıyla başlayan saldı-
rılar Osmanlı Ordusu içinde yaşanan siyasi çekişmeler 
sebebiyle ağır bir yenilgiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşla 
Rumeli ve Edirne’nin tamamı elden çıkmıştır. 

Bu bilgilere göre I. Balkan Savaşı ile ilgili;

I. Osmanlı Ordusunun birlik ve beraberlik içinde hare-
ket etmemesi nedeniyle yenilginin önüne geçileme-
miştir.

II. Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nin topraklarını 
elde etmek için birlikte hareket etmişlerdir.

III. Yaşanan toprak kayıpları sebebiyle Osmanlı Devle-
ti’nin sınırları daralmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

3. Mustafa Kemal Sofya’ya askeri ateşe olarak atandıktan 
sonra diğer ülkelerin elçilik görevlileri ile görüş alışveri-
şinde bulunma imkanı bulmuştur. Bunun yanı sıra Bul-
garistan parlamentosunun çalışmalarını ve bölgede ya-
şayan Türklerin durumunu yakından izlemiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in Sofya’daki çalışmaları 
ile ilgili hangisi söylenemez?

A) Diplomasi alanında kendini geliştirme fırsatı yakala-
mıştır.

B) Bulgaristan’daki demokrasi uygulamalarını gözlem-
lemiştir.

C) Bölgede yaşayan Türklerin durumu hakkında bilgi 
sahibi olmuştur.

D) Askeri manevralar konusunda bilgisini artırma im-
kanı bulmuştur.

4.  Mustafa Kemal Şam’da 5. Ordudaki görevine başladık-
tan sonra ülke meselelerine çözüm üretmek için Vatan 
ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. 
Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı’na katılmış, halkı 
düşmana karşı örgütlemiş ve önderlik etmiştir.
Mustafa Kemal 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket 
Ordusunun kurmay başkanlığını yaparak meşrutiyete 
karşı girişilen bu kalkışmanın engellenmesini sağla-
mıştır.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in karşılaştığı olay-
larla hangi kişisel özelliğini ortaya koyduğu söyle-
nemez?

A) Liderlik B) İleri görüşlülük

C) Teşkilatçılık D) Vatanseverlik

5. İttihat ve Terakki Fırkasının yoğun çalışmaları sonu-
cunda milletin temsilcilerinden oluşan  Mebusan Meclisi-
nin yer aldığı II.Meşrutiyet 1908 yılında ilan edildi. Ancak 
meşrutiyete karşı olanlar İstanbul’da 31 Mart Ayaklan-
ması olarak bilinen bir isyan çıkardılar. Adını Mustafa 
Kemal’in koyduğu ve kurmay başkanlığını yaptığı Hare-
ket Ordusu ile bu isyan bastırıldı.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yorum-
lardan hangisi yapılamaz?

A) Ülke yönetimine yönelik faaliyetlere karşı ön saflarda 
mücadele etmiştir.

B) İsyanın bastırılmasında görev alması siyasi tecrübe-
sinin artmasını sağlamıştır.

C) Hareket Ordusu’nun kuruluşunda görev alması teş-
kilatçı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

D) Mustafa Kemal genç yaşına rağmen kendisine veri-
len görevlerde sorumluluk almaktan çekinmemiştir.
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