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I. DÜNYA SAVAŞI

Genel Nedenleri;
 ● Sömürgecilik yarışı

 ● Ham madde yarışı

 ● Pazar rekabeti

 ● Milliyetçilik akımı

 ● Silahlanma yarışı

Özel Nedenler;

 ● Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren sorunu

 ● Rusya’nın sıcak denizlere inme hayali ve Slav ırkından olanları bir araya getirme düşüncesi

 ● Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Balkanları topraklarına katma isteği

Savaşı Başlatan Gelişme;

Gavrilo Princip 28 Haziran 1914’te Saraybosna’yı ziyarete gelen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Arşidük Franz 
Ferdinand’ı öldürerek, I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur. 

I. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler
İtilaf Devletleri (Savaştan Önce) İngiltere, Fransa ve Rusya

İtilaf Devletleri (Savaş Sırasında) İtalya, ABD, Romanya, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz, Avustralya, 
Hindistan, Kanada

İttifak Devletleri (Savaştan Önce) Almanya, Avusturya Macaristan, İtalya
İttifak Devletleri (Savaş Sırasında) Osmanlı Devleti, Bulgaristan

Soru: Savaşta taraf değiştiren devlet olmuş mudur?

İtalya savaş başlamadan önce İttifak Devletleri ile birlikte hareket ederken İtilaf Devletlerinin Ege ve Akdeniz Bölgesini vaat 
etmeleri sebebiyle savaş sırasında İtilaf Devletleri tarafına geçmiştir. Taraf değiştiren tek devlettir.
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Soru: Osmanlı Devleti savaşa neden girmek istedi?

Osmanlı Devleti öncelikle İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmek istedi. Ancak İtilaf Devletlerinin Osmanlı üzerinde pay-
laşma planları olması yanlarında savaşa girmesini istememelerine neden oldu. Ancak Osmanlı Devleti (1) siyasi yalnızlık-
tan kurtulmak, (2) kaybettiği toprakları geri kazanmak ve ekonomik olarak zayıf kalmasına neden olan (3) Kapitülas-
yonlardan kurtulmak istediği için Almanya’yı müttefik seçerek savaşa girdi.

Soru: Almanya neden Osmanlı Devleti’nin yanında olmasını istedi?

 ● İngiltere’nin sömürgelerine giden Süveyş Kanalı ve Rusya’ya giden Boğazları kesmek istemesi(jeopolitik)

 ● Daha çok cephenin açılmasını sağlayarak yükünü hafifletmek istemesi

 ● Osmanlı Halifesinin Müslümanlar üzerindeki dini gücünü kullanarak İngiliz sömürgelerini kışkırtmak istemesi

 ● Osmanlı’nın kaynaklarından savaş sırasında yararlanmak istemesi

Soru: Osmanlı Devleti neden Almanya’nın başı çektiği İttifak Devletlerinin yanında savaşa girdi?

Ülke yönetiminde etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyetinin önde gelenleri Enver ve Talat Paşaların Alman hayranı olmaları, 
savaşı kazanacağına inanmaları ve İtilaf Devletlerinin karşısında yalnız kalmak istenmemesi.

Etkinlik -1

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın başını çektiği İttifak Devletleri grubunda yer almıştır.
2. Almanya ile Fransa arasında yaşanan Alsas-Loren Sorunu I. Dünya Savaşı’nın özel nedenleri arasında yer al-

maktadır.
3. I. Dünya Savaşı’nı başlatan kıvılcım bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip’in Avusturya Macaristan Veliahtı  

Franz Ferdinand’ı Saray-Bosna’da öldürmesi olayıdır.
4 Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na dahil olmak istemesinin temelinde siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteği 

yatmaktadır.
5. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almasını sağlayan Enver ve Talat Paşa İttihat ve Terakki Cemiye-

ti’nin etkili isimleridir.

Alsas - Loren - İttihat ve Terakki Cemiyeti - Gavrilo Princip - Franz Ferdinand - İttifak Devletleri - Siyasi yalnızlıktan 
kurtulmak

ETKİNLİK-2

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

1. İtalya, I. Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren tek devlettir. ✔
2. Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanında istemesinde jeopolitik konumu etkili olmuştur. ✔
3. Birinci Dünya Savaşı’nın özel nedenleri arasında sömürgecilik yarışı da vardır. ❌
4. Osmanlı Devleti savaşa siyasi yalnızlıktan kurtulmak içinde girmiştir. ✔
5. Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan olay Gavrilo Princip 28 Haziran 1914’te Saraybosna’yı ziyarete gelen Avusturya 

- Macaristan İmparatorluğu veliahtı Arşidük Franz Ferdinand’ı öldürmesidir. ✔

C E V A P L 
A R

 



7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri TEST

4

1
1. Osmanlı Devleti’nin önde gelen yöneticileri yaklaşan 

Dünya savaşının dışında kalınamayacağını düşünmek-
teydi. Bu nedenle önce İngiltere ve Fransa’nın başı çek-
tiği İtilaf Devletlerine katılmak istediler. Ancak İngiltere 
Osmanlı Devleti’nin yanlarında yer almasına razı olma-
dığı gibi karşı grubun içinde yer almasını da istemiyordu. 
Buna rağmen Osmanlı Devleti Almanlarla yapılan gizli 
görüşmelerin sonunda İttifak Devletlerine dahil oldu.

Verilen bilgilere göre;

I. Osmanlı Devleti siyasi olarak yalnız kalmak isteme-
miştir.

II. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin savaşta yer al-
masını istememektedir.

III. Almanlar Osmanlı’yı tarafına çekerek cepheyi geniş-
letmiş ve yükünü hafifletmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2.  I. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler
İtilaf Devletleri (Savaştan Önce): İngiltere, Fransa ve 
Rusya
İtilaf Devletleri (Savaş Sırasında): İtalya, ABD, Ro-
manya, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz, 
Avustralya, Hindistan, Kanada
İttifak Devletleri (Savaştan Önce): Almanya, Avus-
turya Macaristan, İtalya (Savaş başlayınca İtilaf Dev-
letlerine katılmıştır.)
İttifak Devletleri (Savaş Sırasında): Osmanlı Devleti, 
Bulgaristan

Yukarıda verilen I. Dünya Savaşı’na katılan devlet-
leri gösteren tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) İtilaf Devletleri’ne savaş sırasında katılan devletlerin 
tamamı Avrupa kıtasındandır.

B) İtalya savaş sırasında taraf değiştirmiştir.

C) İtilaf Devletleri asker sayısı bakımından İttifak Dev-
letlerinden üstündür.

D) Kanada İttifak Devletleri safında savaşa katılmıştır.

3. Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’nda 
yanında yer almasını istemesinde aşağıdaki faktörler 
etkili olmuştur.

 ● Osmanlı Halifesi’nin Müslümanlar üzerindeki etki-
sinden yararlanarak İngiliz sömürgelerini kendisine 
karşı kışkırtmak istemektedir.

 ● İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağını bölgede top-
rakları olan Osmanlı aracılığıyla kesmek amacında-
dır.

 ● Osmanlı Devleti’nin yeraltı ve yerüstü kaynakların-
dan faydalanmak istemektedir.

Buna göre Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin hangi 
özelliğinden faydalanmak istediği söylenemez?

A) Jeopolitik konumu  B) Kültürel çeşitliliği

C) Dini alandaki nüfuzu  D) Ekonomik gücü

4. I. Dünya Savaşı başlamadan önce İtalya İttifak Gru-
bu’nda yer almaktaydı. Ancak İngiltere ve Fransa İtilaf 
Devletlerine katılması durumunda Osmanlı toprağı olan 
Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’ni vaat ederek kendi ta-
raflarında yer almasını sağladılar.

Buna göre İtilaf Devletlerinin İtalya’ya Osmanlı Dev-
leti’nin topraklarını vaat etmeleri aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanabilir?

A) İtilaf Devletlerinin İtalya’nın sömürgecilik yarışında 
geri kalmamasını istedikleri

B) Milliyetçi isyanları teşvik ederek Osmanlı Devleti’ni 
dağıtmayı planladıkları

C) Osmanlı Devleti’nin topraklarını önceden paylaşma 
planları yaptıkları

D) İtalya’nın taraf değiştirmesiyle toprak bütünlüğünü 
korumak istedikleri

5. I. Dünya Savaşı’nın nedenleri genel ve özel başlığı al-
tında toplanabilir. Bu nedenlerden özel olanlar ülkelerin 
kendi çıkarlarının çatışması sonucu ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıda verilen I. Dünya Savaşı’nın ge-
rekçelerinden hangisi özel nedenler arasında yer 
alır?

A) Ülkeler arası sömürgecilik konusundaki rekabet

B) Fransız İhtilali sonrası dünyayı etkisi altına alan mil-
liyetçilik akımı

C) Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren Sorunu

D) Rekabete bağlı olarak ülkeler ülkeler arasında yaşa-
nan silahlanma yarışı
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN YER ALDIĞI CEPHELER

Savunma Cepheleri Taarruz Cepheleri Müttefiklere Yardım Ettiği Cepheler
 ● Çanakkale Cephesi

 ● Suriye Filistin Cephesi

 ● Hicaz Yemen Cephesi

 ● Irak Cephesi

 ● Kafkas Cephesi

 ● Kanal Cephesi

 ● Galiçya Cephesi

 ● Makedonya Cephesi

 ● Romanya Cephesi

Soru: Osmanlı Devleti savaşa nasıl girdi?

İki Alman gemisi Goben ve Breslau İngiliz gemilerinden kaçarak Boğazlara sığındı. İngilizler Alman gemilerinin kendilerine 
teslim edilmesini istedi. Ancak Osmanlı Devleti bu iki gemiyi satın aldığı bildirdi. Sırasıyla Yavuz ve Midilli adı verilen bu 
gemiler gönderine Osmanlı bayrağı çekildikten sonra yönünü Karadeniz’e çevirerek Rusya’nın Sivastopol ve Odessa Li-
manlarını bombaladı. Böylelikle Osmanlı Devleti  Rusya’ya savaş ilan ederek I. Dünya Savaşı’na girmiş oldu.

Çanakkale Cephesi:

 ● İtilaf Devletleri Rusya’ya Boğazlardan geçerek yardım götürmek

 ● Osmanlı’nın merkezi İstanbul’u ele geçirerek saf dışı bırakmak

 ● Savaşa katılmamış Balkan Devletlerini yanlarına çekmek amacıyla bu bölgeye güçlü bir donanmayla saldırmışlardır.

 ● 18 Mart 1915’te düzenlenen deniz saldırısında ağır bir yenilgiye uğrayan ve geri çekilmek zorunda kalan İtilaf Donanma-
sı kara çıkartması için yeniden saldırıya geçer ve tarihe geçecek büyüklükte çok kanlı bir mücadele verilir. İtilaf Devletleri 
geri çekilir. Rusya gereken desteği alamadığı için savaştan çekilmek zorunda kalır.

Soru: Çanakkale Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

 ● Çanakkale Savaşı’nı İtilaf Devletlerinin kazanamaması savaşın uzamasına neden olmuştur.

 ● Rusya beklediği yardımı alamadığı için ülkede Bolşevik İhtilali olmuş ve savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.

 ● Bulgaristan İttifak Devletleri’ne katılmış ve Almanya ile Osmanlı arasında kara bağlantısı kurulmuştur.

 ● Mustafa Kemal burada gösterdiği başarılar sayesinde gelecekte Milli Mücadele’nin lideri olabilecek kabiliyette olduğunu 
göstermiştir.

Suriye-Filistin Cephesi:

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında geçen bir savaştır. Bu savaş Osmanlı Devleti tarafından açılan Kanal Cephesi’nin bir 
devamıdır. Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek için saldıran Osmanlı Ordusu başarılı olamamış ve bölgedeki Arapların desteğini 
alan İngilizler geri çekilmek zorunda kalan Osmanlı Ordusu’nu takibe almıştır. Filistin ve Kudüs’ü ele geçiren İngilizler Su-
riye’ye kadar ilerlemiştir.

Soru: Mustafa Kemal Suriye-Filistin Cephesi’nde görev almış mıdır?

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda sırasıyla Çanakkale Cephesi, Kafkas Cephesi ve Suriye-Filistin Cephesi’nde görev 
almıştır.

Hicaz-Yemen Cephesi: 

İngilizler ile mücadele edilen bir savunma cephesidir. Şerif Hüseyin’in liderliğindeki Araplar İngilizlerle hareket ettiği için 
savaş kaybedilmiş ve ümmetçilik(İslamcılık) fikir akımının gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı görülmüştür.

Irak Cephesi: 

İngilizlerin bölgedeki petrol bölgelerini ele geçirmek ve kuzeyde Ruslarla birleşmeyi amaçladığı savunma cephesidir. Kut’ül 
Amare’de başarılı olsa da Osmanlı Ordusu kalıcı bir üstünlük kuramamış ve başarısız olmuştur.
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Kafkas Cephesi: 

Osmanlı Ordusu ile Rusya’nın mücadele ettiği bir taarruz cephesidir. 

(1) Bakü petrollerini ele geçirmek,

(2) Rusları Doğu Anadolu’dan atmak

(3) Orta Asya Türkleri ile birleşip Türk birliğini kurmak amaçlanmıştır.

Enver Paşa liderliğindeki Osmanlı Ordusu zorlu kış şartlarına rağmen dağlık bölgelerde taarruz etmeye çalışmış imkansız-
lıklar nedeniyle ve gerekli yardım ulaştırılmadığı için birlerce asker tek bir kurşun atamadan şehit olmuştur. Bu olay Sarı-
kamış Faciası olarak tarihe geçmiştir. Bu olaydan sonra Ruslar Doğu Anadolu’nun içlerine kadar girerek işgal etmişlerdir. 
Çanakkale Cephesi’nin kapanması üzerine Mustafa Kemal bölgede görevlendirilmiştir. Emrindeki birlikleri derleyip topar-
layarak Ruslara karşı etkili bir mücadele veren Mustafa Kemal Muş ve Bitlis’i Rusların elinden almıştır. Aynı tarihlerde iç 
problemlerle boğuşan Rusya ülkede gerçekleşen Bolşevik İhtilali ile yönetim değişikliğine gitmiştir. Yeni yönetim de I. Dünya 
Savaşı’ndan çekilme kararı almıştır. Osmanlı Devleti ile Bolşevik Rusya arasında Brest Litowsk Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

 ● Rusya savaştan çekilmiş ve Kafkas Cephesi kapanmıştır.

 ● Daha önceden elimizden çıkan Kars, Ardahan ve Batum geri alınmıştır.

Kanal Cephesi:

Almanya’nın isteği ve Osmanlı Devleti’nin taarruzu ile İngilizlere karşı açılmış cephedir. İngiltere’nin Uzakdoğu’daki sömür-
geleri ile bağlantısını kesmek amaçlanmıştır. Ancak çöl şartları, açlık ve susuzluk Süveyş Kanalı’nı ele geçirme girişiminin 
başarısız olmasına neden olmuştur. 

Bu cephelerin dışında Galiçya, Makedonya ve Romanya Cephelerinde müttefik devletlere destek vermek amacıyla asker 
gönderilmiştir.

Etkinlik-3

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Osmanlı Devleti’nin yer aldığı taarruz cepheleri Kafkas ve Kanal Cepheleridir.
2. Çanakkale, İngiliz ve Fransız  Donanmalarının Boğazları geçerek Rusya’ya yardım etmek amacıyla açtıkları cep-

hedir.
3. I. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal (1) Çanakkale, (2) Kafkas ve (3) Suriye/Filistin Cephelerinde yer almıştır.
4. Osmanlı Devleti müttefiklerine destek olmak amacıyla Galiçya Cephesi’ne yardım göndermiştir.
5. Kanal Cephesi Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını ve onlardan destek almasına engel 

olmak amacıyla Almanya’nın isteğiyle açılmıştır.

Almanya - Boğazlar - İngiltere - Rusya - Kafkas - Kanal - Suriye/Filistin - Galiçya - Çanakkale

ETKİNLİK-4

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

1. Osmanlı Devleti Rusya’nın Boğazlara saldırması üzerine I. Dünya Savaşı’na katılmıştır. ❌
2. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev aldığı cepheler arasında Kafkas Cephesi’de yer alır. ✔
3. Hicaz-Yemen Cephesi’nde Arapların İngilizlerle birlikte hareket etmesi İslamcılık fikrinin amacına ulaşamayaca-

ğını göstermiştir. ✔
4. Çanakkale Cephesi’nde elde edilen zafer Rusya’nın savaştan çekilmesinde etkili olmuştur. ✔
5. Kafkas Cephesi’nde Osmanlı askerlerinin zorlu kış şartlarına rağmen cepheye sürülmesi sebebiyle onbinlerce 

asker Ruslarla karşı karşıya gelmeden şehit olmuştur. ✔

C E V A P L 
A R

 



7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri TEST

7
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2
1. Mustafa Kemal İngiliz ve Fransız Donanmalarına karşı 

Çanakkale Cephesi’nde yürütülen mücadelenin bitmesi-
nin ardından Kafkas Cephesi’nde görev almıştır. Burada 
başarılı mücadeleler verip Bitlis ve Muş’u Ruslardan geri 
almış ve Rusya’nın savaştan çekilmesiyle kapanan cep-
heden ayrılarak İngilizlere karşı Suriye Filistin Cephe-
si’nde görevlendirilmiştir. Burada da başarılı çalışmalar 
yürütmüş ve savaşı bu cephede tamamlamıştır.

Buna göre Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’ndaki 
çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Katıldığı bütün cephelerde İngilizlere karşı mücadele 
vermiştir.

B) Rusların savaştan çekilmesiyle Çanakkale Cephe-
si’nde görevlendirilmiştir.

C) Cepheden cepheye koşarak fedakarca bir mücadele 
vermiştir.

D) Katıldığı bütün cepheler Osmanlı Devleti’nin taarruz 
ettiği cephelerdir.

2. Osmanlı Devleti için Hicaz Bölgesi İslamın doğduğu yer 
olması açısından kutsal olma özelliğine sahipti. Buna 
ek olarak Peygamberimizin soyundan geldikleri ve aynı 
dinden oldukları için Arapları din kardeşi olarak gör-
mekte ve ayrı bir değer vermekteydi. Bu nedenle böl-
genin korunması önemliydi. Ancak I. Dünya Savaşı’nın 
başlaması ve İngilizlerin bölgeyi ele geçirmek için Şerif 
Hüseyin liderliğinde Araplarla birlikte hareket etmesi üm-
metçilik anlayışının etkisini kaybettiğini göstermekteydi. 
Çünkü Araplar kendi devletlerini kurmak için İngilizler-
den kendilerini destekleme konusunda söz almışlardı.

Buna göre Hicaz Yemen Cephesi’nde Arapların İngi-
lizlere destek vermesi ile ilgili;

I. Arapların milliyetçilik akımından etkilendiği görül-
mektedir.

II. Milletlerin çıkarlarını gözeterek hareket ettiği anlaşıl-
maktadır.

III. Osmanlı Devleti’nin bölgeyi koruma konusunda 
halktan gerekli desteği alamadığı anlaşılmaktadır.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Kafkas Cephesi’ne gönderilen Osmanlı Ordusu’na men-
sup askerler kış şartlarının zorluğu bilinmesine rağmen 
dağlık bölgelere doğru taarruz ettirilmiş ve Rus askerleri 
ile karşılaşamadan şehit düşmüşlerdir.

Buna göre Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Taarruzun başarısız olmasında doğa koşulları etkili 
olmuştur.

B) Yeterli miktarda askerimizin olmaması başarısızlığın 
en önemli gerekçesi olmuştur.

C) Ruslar silah ve asker sayısı olarak Osmanlı Ordu-
su’ndan üstün durumdadır.

D) Osmanlı Ordusu’nun başarısız taarruzu geri çekil-
meyle sonuçlanmıştır.

4. Kanal Cephesi Almanya’nın isteği üzerine İngilizlerin sö-
mürgelerinden askeri ve malzeme bakımından destek 
almasını önlemek amacıyla Osmanlı Devleti’nin taarruzu 
ile açılmıştır. Bu cephede mücadele eden Osmanlı as-
kerleri düşmandan daha çok çöl şartları, imkansızlıklar 
ve susuzluk yüzünden başarısız olmuştur. Bu nedenle 
İngilizler karşısında çok fazla tutunamayan Osmanlı Or-
dusu geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Buna göre Osmanlı Ordusu’nun Kanal Cephesi’n-
deki başarısızlığı hakkında hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Ordusu gerekli donanıma sahip olmadığı 
için bu cephede başarısız olmuştur.

B) Osmanlı Ordusunun taarruz gücünden yoksun ol-
duğu anlaşılmaktadır.

C) Osmanlı Ordusu İngilizlerin güçlü savunmasını aşa-
madığı için geri çekilmiştir.

D) Alınan yenilgide doğa koşulları da etkili olmuştur.

5. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi kapandıktan sonra 
Kafkas Cephesi’nde görevlendirilmiştir. Emrine verilen 
birlikleri önce askeri bir disipline sokmuş ve eğitimsiz 
olanları hızlı bir askeri eğitimden geçirdikten ve eksik 
malzemelerini tamamladıktan sonra düşman karşısına 
çıkaran Mustafa Kemal giriştiği mücadele sonucunda 
Muş ve Bitlis’i Rusların elinden almayı başarmıştır.

Bu bilgilere göre;

I. Mustafa Kemal elindeki birlikleri önce eğitmesi teşki-
latçı kişiline örnek gösterilebilir.

II. Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde yürüttüğü mü-
cadelede Ruslara karşı başarılı olmuştur.

III. Mustafa Kemal sadece taarruz cephelerinde müca-
dele vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

C E V A P L 
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Ermeni Meselesi:
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti yalnızca düşman orduları ile mücadele etmemiştir. 
Buna ek olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde İngilizlerin ve Rusların desteği ve kışkırtmasıyla yüzyıl-
lar boyunca Müslümanlarla dostça ve kardeşçe yaşamış olan Ermenilerle de mücadele etmiştir. 
Ermeniler milliyetçilik akımının etkisiyle kendi devletlerini kurma hayali içinde yaşıyorlardı. Kafkas 
Cephesi’ndeki mücadele başlayınca Ruslarla birlikte hareket etmeye başlayan Ermeniler çeteler 
kurmuş ve bölge halkına karşı acımasızca faaliyetlere girişmişti. Bu nedenle yaşanan olumsuzlukla-
rın önüne geçmek adına Osmanlı Devleti 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskan diğer adıyla Tehcir 
Kanunu çıkarmıştır. Bu kanunla yaşanan olumsuzluklara karışan Ermenileri bulundukları bölgeden 
zorla Suriye Bölgesi’ne göç etmesi sağlanmıştır.

ABD’nin Savaşa Girmesi:

ABD 1917 yılına kadar tarafsız bir tutum içindeydi. Hatta savaş nedeniyle dünyanın güçlü devletleri yıpranırken ABD bu 
ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayarak ticari kazançta elde ediyordu. Ancak Almanya’nın ABD ticaret gemilerini denizaltıları ile 
vurması savaşın seyrini değiştirdi. ABD İtilaf Devletlerinin safında savaşa girdi. ABD güçlü ordusu ve ekonomisi ile savaşa 
girerken İttifak Devletleri Almanya başta olmak üzere ciddi kaynak sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu yüzden savaş çok uzun 
sürmeden 1918 yılının sonuna doğru sona erdi. İtilaf Devletleri savaşı kazandı.

Wilson İlkeleri:
ABD Başkanı Wilson daha savaş bitmeden savaş sonrası dünya ile ilgili 14 maddeden oluşan bir 
bildiri yayımladı. Bu bildiriye savaşın devam ettiği dönemde kimse destek vermemişti. Ancak İngilte-
re’nin daha fazla güçlenmesini istemeyen ABD savaştan sonra barışın kalıcı olmasını istiyordu. Wil-
son’ın önerileri savaş sonrasında toplanan barış konferansını etkilemiş ve iki savaş arası dönemde 
(1918-1939) Avrupa’nın sömürgeci devletlerini güç durumda bırakan sorunlar çıkarmıştır.

Wilson İlkelerine göre;

 ● Yenenler, yenilenlerden toprak ve tazminat almayacaktır.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinde bu madde oldukça etkili olmuştur. Bu madde ile İngiltere’nin daha fazla güç-
lenmesinin önüne geçilmek istenmiştir.

 ● Gizli antlaşmalar geçersiz kabul edilecek. Devletler aşırı silahlanmaya son verecektir.

 ● Her millet çoğunlukta olduğu bölgede kendi bağımsız devletini kurabilecektir.

Bu maddeyle Türklerin çoğunlukta oldukları bölgede bağımsız bir şekilde yaşaması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun 
yanında Rum ve Ermeni azınlıklar yaşadıkları bölgede çoğunluk oldukları iddiası ile toprak talebinde bulunmuşlardır.

 ● Gelecekte Dünya barışını korumak için uluslararası bir örgüt kurulmalıdır.

Savaştan hemen sonra kurulan Milletler Cemiyeti bu gerekçeyle kurulmuştur.

 ● İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Türklerin olduğu kabul edilmiş ancak dünya ticaretine açık olması gerektiği ifade 
edilmiştir.

Wilson İlkeleri mağlup devletler açısından bir çıkış olarak görüldüğü için savaş daha fazla uzamamıştır.

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları:
 ● I. Dünya Savaşı’nı İtilaf Devletleri kazanmıştır.
 ● Çok uluslu devletler yıkılmış yerine yeni ulus devletler kurulmuştur.
 ● Önemli sınır değişiklikleri olmuştur.
 ● Uçaklardan atılan bombalar birçok şehrin harap olmasına ve çok sayıda sivilin ölmesine neden olmuştur.
 ● Avrupa’da demokratik rejimler güçlenmiştir. 
 ● Savaşın sonucundan memnun olmayan Almanya ve İtalya’da otoriter rejimler ortaya çıkmıştır.
 ● Savaş sonunda imzalanan antlaşmalar barışı sağlayamadığı gibi II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında etkisi ol-

muştur.

C E V A P L 
A R

 



7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri

9

T.C. İnkılap Tarihi ve 
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Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919):
 ● Bu konferans yenilen devletlerin durumunu görüşmek için toplanmıştır. 

Ancak toplantının bir diğer amacı Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaş-
maktır.

 ● Bu konferansta Milletler Cemiyeti diğer adıyla Cemiyeti Akvam kurul-
muştur. 

 ● Bu konferansa savaşa I. Dünya Savaşı’nın sonlarında katılan Yunanis-
tan’da davet edilmiştir. Yunanistan’a bu toplantıda İtalya’ya vaat edilen 
İzmir ve çevresi verilmiştir. Bu durumun temel gerekçesi İngiltere’nin böl-
gede güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan’ın varlığını tercih etme-
sidir. 

 ● Bu konferansta savaşı kaybeden bütün devletlerle yapılacak antlaşmaların çerçevesi belirlenmiş olmasına rağmen Os-
manlı’nın topraklarını paylaşma konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştır.

Etkinlik-5

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. I. Dünya Savaşı’nı İttifak Devletleri kaybetmiş, İtilaf Devletleri kazanmıştır.

2. Savaşın son bulmasında Amerikan Başkanı Wilson’un yayımladığı bildiri etkili olmuştur.

3. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeni azınlıkların milliyetçi isyanlarının ortaya çıkardığı huzursuzlukları önlemek 
amacıyla Tehcir Kanunu çıkarılmıştır.

4. I. Dünya Savaşı’nın sonucunda Demokrasi ile yönetilen devletler güç kazanmıştır.

5. I. Dünya Savaşı’nın sonucunda imzalanan antlaşmalar barışı sağlayamadığı için II.Dünya Savaşı’na zemin ha-
zırlamıştır.

Wilson - Tehcir Kanunu - Demokrasi - II. Dünya Savaşı - İtilaf Devletleri - İttifak Devletleri

ETKİNLİK-6

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

1. Ermeni azınlıklar milliyetçi isyanlarla kendi devletlerini kurmayı amaçlamıştır. ✔

2. Milletler Cemiyeti I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı korumak amacıyla kurulmuş bir cemiyettir. ✔

3. I. Dünya Savaşı’nın sonucunda çok uluslu devletler güçlenmiş ve demokratik devletler güç kaybetmiştir. ❌

4. Wilson İlkeleri I. Dünya Savaşı’nın bitmesinde etkili olmuş bir bildiridir. ✔

5. Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı topraklarının paylaşılması için görüşmeler yapılmıştır. ✔

C E V A P L 
A R
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33
1. Ermeniler Osmanlı Devleti’nin bünyesinde yaşayan 

önemli bir milletti. Devlet kademelerinde, ticaret haya-
tında rahatlıkla yer bulan Müslümanlarla son derece iyi 
ilişkiler kurarak yüzyıllarca yaşayan bu millet Rusya ve 
İngiltere’nin desteğiyle kendi milli devletlerini kurmaya 
yönelik faaliyetler içine girdiler. I. Dünya Savaşı’nın de-
vam ettiği bir dönemde çeteler kurup bölge halkına sal-
dırmaya ve hatta katliamlara girişmeleri Osmanlı Dev-
leti’ni bu konuda tedbir almaya yöneltti. Bu gerekçeyle 
hukuksuz faaliyetlere giriştikleri tespit edilen Ermeniler 
Tehcir Kanunu ile zorla göç ettirilmişlerdir.

Bu bilgilere göre Ermeni faaliyetleri ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Ermeniler dış destekli ayrılıkçı faaliyetler içine gir-
mişlerdir.

B) Bölge halkına karşı tutumları zorla göç ettirilmelerine 
sebep olmuştur.

C) Yalnızca olumsuz faaliyetlere katılanlar göç ettiril-
miştir.

D) Tehcir Kanunu Ermenileri tamamen bölgeden uzak-
laştırmaya yönelik çıkarılmıştır.

2. Wilson İlkelerinden bazıları şu şekildedir:

 ● Yenenler, yenilenlerden toprak ve tazminat almaya-
caktır.

 ● Gizli antlaşmalar geçersiz kabul edilecek. Devletler 
aşırı silahlanmaya son verecektir.

 ● Her millet çoğunlukta olduğu bölgede kendi bağım-
sız devletini kurabilecektir.

 ● Gelecekte dünya barışını korumak için uluslararası 
bir örgüt kurulmalıdır.

Buna göre Wilson İlkeleri ile ilgili yorumlardan han-
gisi yapılamaz?

A) Oluşacak ihtilafların önüne geçerek yeni bir savaşın 
çıkması engellenmek istenmiştir.

B) Milletler Cemiyetinin kurulması fikri bu metinde ifade 
edilmiştir.

C) Savaşın faturasının yenilen devletlere çıkarılmaması 
amaçlanmaktadır.

D) Wilson İlkelerini en fazla İtilaf Devletleri desteklemiş-
tir.

3. Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 tarihinde yenilen 
devletlerin durumunu görüşmek üzere toplanmıştır. Bu-
rada İtalya’ya vaat edilen topraklardan İzmir ve çevresi 
İngiltere’nin desteği ile Yunanistan’a verilmiştir.

Buna göre bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İngiltere Yunanistan’a haklarını koruma konusunda 
destek olmuştur.

B) İngiltere’nin bölgede güçlü bir devlet yerine zayıf bir 
devletin varlığını tercih etmesidir.

C) İzmir ve çevresinde yaşayan Rumların varlığı göze-
tilmiştir.

D) İzmir Yunanistan’a İtalya’dan daha yakındır.

4. I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şu şekil-
dedir:

 ● I. Dünya Savaşı’nı İtilaf Devletleri kazanmıştır.

 ● Çok uluslu devletler yıkılmış yerine ulus devletler ku-
rulmuştur.

 ● Uçaklardan atılan bombalar birçok şehrin harap ol-
masına ve çok sayıda sivilin ölmesine neden olmuş-
tur.

 ● Avrupa’da demokratik rejimler güçlenmiştir.

Buna göre ;

I. Ülkeler arası sınır değişiklikleri olmuştur.

II. Yönetim biçimleri değişime uğramıştır.

III. Savaşlar cephelerle sınırlı kalmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin Rusya 
ve İngiltere’nin desteği ile isyan etmesi;

I. Kendi devletlerini kurmak istediklerinin

II. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak is-
tediklerinin

III. Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını kaybetti-
ğinin

durumlarından hangilerinin göstergesidir?

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

C E V A P L 
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İşgal Yıllarında Anadolu -Mondros Ateşkes Antlaşması

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Bahriye Nazırı Rauf 
Bey ile İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe arasında im-
zalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’yla I. Dünya Sava-
şı’ndan çekilmiştir.

Antlaşma Maddeleri:

 ● Boğazlar geçiş için açılacak, Karadeniz ve Çanakkale 
İstihkamları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.

Yorum: Boğazların kontrolünü ele almak, Osmanlı’nın 
Rumeli ile bağını kesmek amaçlanmıştır.

 ● Sınırların korunması ve iç güveliğin sağlanması için ge-
rekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek, 
silah ve cephanelerine el konulacaktır.

Yorum: Osmanlı Devleti’nin savunma gücünü kırmak ve 
işgallere karşı direnmesini engellemek amaçlanmıştır.

 ● Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve 
tüm demir yollarının denetimi İtilaf Devletlerine bırakıl-
mıştır.

Yorum: Halkın işgaller konusunda bilgi sahibi olmasını 
ve teşkilatlanmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

 ● İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olur-
sa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.

Yorum: işgallere hukuki dayanak oluşturmayı amaçla-
yan bu madde Anadolu’yu işgal etmek için kullanılmıştır.

 ● Doğu Anadolu’da altı vilayette (Sivas, Elazığ, Diyarba-
kır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri 
bu yerleri işgal edebileceklerdir.

Yorum: Doğu’da bir Ermeni Devleti kurmaya dayanak 
oluşturmayı amaçlayan bir maddedir.

Önemli: Mondros Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen 
sona ermiştir.

Mondros Sonrası İşgaller

Antlaşmanın 7. maddesi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin uy-
gulamaya geçirilerek işgallere girişilmiştir.

İngilizler; Musul, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmiş, Sam-
sun, Çanakkale, Kars, Batum ve Ardahan’a ise asker çıkar-
mıştır.

İtalyanlar; Antalya, Konya ve Muğla çevresini işgal etmiş-
lerdir.

Fransızlar; Adana ve Mersin çevresini işgal etmişlerdir.

Yunanistan; İzmir ve Doğu Trakya Bölgesi’ni işgal etmiştir.

İşgaller Karşısında Oluşan Tepkiler

Padişah ve İstanbul Hükümeti: İşgallerin geçici olduğunu 
düşünmektedirler. Halktan tepki göstermemelerini ve sakin 
kalmalarını istemişlerdir.

Mustafa Kemal’in Tepkisi: Mustafa Kemal işgaller karşı-
sında sessiz kalınmaması gerektiğini düşünmektedir. Bu 
nedenle vatansever arkadaşları ile işgaller karşısında nasıl 
bir tutum içinde olunması gerektiği ile ilgili çalışmalar yürüt-
müştür.

Etkinlik-7

 ● Aşağıda verilen kavramları ilgili boşluklara yerleştiriniz.

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti 
adına Bahriye Nazırı Rauf Paşa imzalamıştır.

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtalya 
Konya çevresini işgal etmiştir.

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın işgal edilmesine 
zemin hazırlayan madde 7. maddedir.

4. Anadolu’nun işgali karşısında İstanbul Hükümeti 
halkı sükûnete davet ederek teslimiyetçi bir tutum 
sergilemiştir.

5. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti-
fiilen sona ermiştir.

Konya - 7. - Rauf Paşa - teslimiyetçi - fiilen

ETKİNLİK-8

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

1. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti I. 
Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir. ✔

2. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesi işgal-
lere yasal dayanak sağlamak için konulmuştur. ✔

3. Anadolu’nun işgali karşısında Osmanlı Padişahı 
çok sert tepki göstererek halkı karşı koymaya da-
vet etmiştir. ❌

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti 
adına Bahriya Nazırı Rauf Bey imzalamıştır. ✔

5. Tüm telsiz ve telgraf hatlarına el konularak halkın 
haberleşmesi ve işgaller karşısında teşkilatlan-
ması engellenmek istenmiştir. ✔

C E V A P L 
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1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri 

aşağıda verilmiştir:

 ● Sınırların korunması ve iç güveliğin sağlanması için 
gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edi-
lecek, silah ve cephanelerine el konulacaktır.

 ● İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum 
olursa herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecek-
tir.

Buna göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangi-
sini hedefledikleri söylenemez?

A) Osmanlı Devleti’nin oluşacak bir anlaşmazlıkta karşı 
koymasını engellemek.

B) İşgal planlarını hayata geçirmek için hukuki dayanak 
elde etmek.

C) Osmanlı Devleti’nin savunma gücünü ortadan kaldır-
mak.

D) Antlaşma ile oluşan barış sürecinin devamlılığını 
sağlamak.

2. Mustafa Kemal işgallerin başlaması üzerine İstanbul’da 
ülkenin durumu ile ilgili çözüm yolları üzerinde çalış-
maya başlamıştı. Manda ve bölgesel kurtuluşun çare 
olarak konuşulduğu dönemde Mustafa Kemal çözümün 
halkın birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek iş-
gallere karşı koyması olduğunu düşünüyordu.

Buna göre Mustafa Kemal’in tutumu ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) İtilaf Devletleri ile diplomatik çerçevede uzlaşılması-
nın ülkenin geleceği açısından daha iyi olacağı ka-
naatindedir.

B) Osmanlı Hükümeti’nin halkı sükunete davet etmesi-
nin akıllıca bir yaklaşım olduğu kanaatindedir.

C) Bir devletin himayesine girmenin yanlış olacağını 
ama bölgesel kurtuluş çalışmalarının gerekli oldu-
ğunu düşünmektedir.

D) İşgallerin sona ermesi için halkın işgallere karşı birlik 
içinde mücadele etmesi gerektiğini düşünmektedir.

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından İtilaf Dev-
letleri işgallere girişti. Bu durum karşısında Padişah ve 
İstanbul Hükümeti işgallerin geçici olduğunu ve işgallere 
karşı koymanın anlamsız olduğunu düşünmekteydi. Bu 
gerekçeyle halkı işgaller karşısında sessiz kalmaya ça-
ğırmaktaydı.

Buna göre Osmanlı devlet yöneticilerinin tutumları 
hakkında hangisi söylenebilir?

A) Teslimiyetçi B) Mücadeleci

C) Kararlı D) Uzlaşmacı

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7.maddesi “İtilaf Dev-
letleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa her-
hangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.” şeklinde-
dir.

Buna göre Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. mad-
desi dayanak gösterilerek Anadolu’nun hızla İtilaf 
Devletleri tarafından işgal edilmesi ile ilgili ;

I. İşgallerin önceden planlandığı

II. Osmanlı’nın İtilaf Devletleri tarafından paylaşıldığı 

III. Barışı korumanın amaçlandığı

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesinin 
Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak için ko-
nulduğu söylenebilir?

A) Boğazlar geçiş için açılacak, Karadeniz ve Çanak-
kale İstihkamları İtilaf Devletleri tarafından işgal edi-
lecektir.

B) Sınırların korunması ve iç güveliğin sağlanması için 
gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edi-
lecek, silah ve cephanelerine el konulacaktır.

C) Doğu Anadolu’da altı vilayette (Sivas, Elazığ, Diyar-
bakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf 
Devletleri bu yerleri işgal edebileceklerdir.

D) Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri 
ve tüm demir yollarının denetimi İtilaf Devletlerine 
bırakılmıştır.
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İzmir’in İşgal Edilmesi

Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri İzmir ve çevresini Yunanlar’a bırakmıştı. Bu durum Wilson’un ortaya koyduğu 
“galip devletler mağlup devletlerden toprak talep etmeyececektir.” ilkesi ile çelişiyordu. Bu da şunu göstermekteydi. 
İtilaf Devletleri Osmanlı’yı paylaşma konusunda yaptıkları planı uygulamaya kararlıydı. 

Bunun üzerine Yunanlılar 16 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e asker çıkardı. Türk milleti oldukça endişeliydi. Devlet yönetiminin 
bir şeyler yapmasını, karşı koymasını bekliyordu. Ancak Padişah ve İstanbul Hükümeti karşı koymanın problemleri sadece 
büyüteceğini o yüzden işgaller karşısında sessiz kalmanın doğru olduğunu telkin ederek süreci takip etmekteydi.

Türk milleti; işgalleri sessizce izlemektense karşı koymayı tercih etti. İzmir’e asker çıkaran Yunan askerleri karşısında Türk 
askeri kışlalara kapatılırken Hasan Tahsin adındaki vatansever bir genç Yunan askerine ateş ederek Türk milletinin vatan 
toprağını kolay kolay teslim etmeyeceğini açıkça gösterdi. Ancak Yunan askerleri tarafından şehit edildi. 

Amiral Bristol Raporu:
Bu rapor Yunanların İzmir ve çevresindeki Rumlara karşı Türklerin katliamlarda bulunduğu ve bölgede 
Rumların çoğunlukta olduğu iddialarının araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. 

Soru: Bu iddialar doğru mu?

Bu iddiaları araştırmak için gelen ABD’li heyetin başında Amiral Bristol bulunmaktadır.

Bu heyetin araştırmalarının sonucu şu şeklidedir:

 ● Bölgedeki olayların sorumlusu Türkler değil; Rumlardır.

 ● Batı Anadolu’da Yunanlıların propaganda ettiği gibi Rum nüfusun fazla olmadığı da ortaya çıkmıştır. Bölgede Türkler 
çoğunluktadır.

 ● Yunanlıların işgali bölgeye egemen olmaya yöneliktir. Bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik değildir. Yani İzmir’in 
işgalinin haksız yere olduğu ileri sürülmüştür.

 ● İzmir’den Yunan ordusu çekilerek; bölgeye İtilaf Devletlerinin güvenlik birimleri yerleşmelidir.

Bu raporla işgallerin haksızlığı bir nevi tescillenmiştir. Dolayısıyla Türk milleti girişeceği bir mücadelede haklıdır.

Kuvâ-yı Milliye Örgütlerinin kurulması:
Mondros Ateşkesi sonrası ortaya çıkan işgalleri engelle-
mek amacıyla bölgesel, düzensiz, gönüllü katılımcılardan 
oluşan kuvvetler oluşturulmuştur. 

Kuvâ-yı Milliye’nin Milli Mücadele için Önemi

 ● Milli Mücadele’nin başlamasına yardımcı olmuşlardır.

 ● Türk halkını işgallere karşı savunmuşlardır.

 ● Yunan ordusunun ilerleyişini durdurmuşlardır.

 ● TBMM’ye çıkan isyanların engellenmesine yardımcı 
olmuşlardır.

 ● Düzenli ordu kuruluncaya kadar TBMM Hükümeti’ne 
savaş gücü olarak destek olmuşlardır.

İşgallerden sonra ülkede birçok cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyetler ülkenin bağımsızlığını isteyen yararlı cemiyetler, ya da 
bunun karşısında olan zararlı cemiyetler olarak ikiye ayrılabilir.
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Yararlı Cemiyetler

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek, bölge-
deki işgallere direnmek ve işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuştur.

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Yunanların Doğu Trakya’yı işgal etmelerini engellemek için kurulmuştur.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Yunanların işgali ve bölgedeki Rum faaliyetlerinin önüne geçmek için kurulmuştur.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti: Bölgede Pontus Rum İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak için Rumların kur-
duğu cemiyetin faaliyetlerine karşı kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve civarını Fransızlara ve onları destekleyen Ermenilere karşı korumak üzere kurulmuştur.

Redd-i İlhak Cemiyeti: Yunanların İzmir’i işgal etmelerine tepki olarak kurulmuştur.

Milli Kongre Cemiyeti: Ulusal bir cemiyet olarak kurulmuştur. Basın yayın yoluyla işgallerin haksızlığını tüm dünyaya 
duyurmayı amaçlar.
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti: Kadınların önderliğini yaptığı bu cemiyet Sivas ve çevresinin güvenliğini 
sağlamak için kurulmuştur. 

Etkinlik-9

 ● Aşağıdaki boşluklara verilen kavramları yerleştirerek tamamlayınız.

1. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek amacıyla kurulan yerel cemiyetin adı Doğu Anadolu 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti dir.

2. Mondros Ateşkesi sonrası ortaya çıkan işgalleri engellemek amacıyla bölgesel, düzensiz, gönüllü katılımcılardan 
oluşan kuvvetlere Kuva-yı Milliye denir. 

3. Yunanların İzmir ve çevresindeki Rumlara karşı Türklerin katliamlarda bulunduğu ve bölgede Rumların çoğunlukta 
olduğu iddialarının araştırılması sonucu ortaya çıkan rapora Amiral Bristol Raporu denir.

4. Milli Kongre Cemiyeti basın yayın faaliyetleri ile işgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak amacıyla çalışmalar 
yürütmüştür.

5. Türk milletinin uğradığı haksız işgaller karşısında kurduğu yararlı cemiyetler arasında Teali İslam Cemiyeti yer 
almaz.

Amiral Bristol Raporu - Kuva-yı Milliye - Basın yayın faaliyetleri - Teali İslam Cemiyeti -  
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Etkinlik-10

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

1. Kuvâ-yı Miliye Türk milletinin Anadolu’daki işgallere karşı kurduğu mücadele örgütlerinin genel adıdır. ✔

2. Mondros sonrası gerçekleşen işgallere destek vermek amacıyla kurulan örgütlerden biri de Kilikyalılar Cemiyetidir. 
❌

3. Amiral Bristol Raporu İzmir Bölgesi’nin Yunanlara ait olduğunu destekleyen bir metindir. ❌

4. Anadolu’da işgaller karşısında kurulan bağımsızlık yanlısı cemiyetler Türk milletinin işgalleri kabullenmediğini 
gösterir. ✔

5. Kuva-yı Milliye örgütleri düzenli ordu kuruluncaya kadar TBMM Hükümeti’ne savaş gücü olarak destek olmuşlar-
dır.  ✔
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1. Türk milleti Mondros Ateşkesi sonrası Hükümet politika-

larının dışına çıkarak kendi iradesi ile işgaller karşısında 
örgütlenme yoluna gitmiştir. Kurduğu direniş güçleri ile 
Anadolu’daki ayrılıkçı azınlık faaliyetleri ve İtilaf Devlet-
lerinin işgallerine karşı koyan Türk milleti hiçbir gücün 
etkisi ve tesiri altında kalmadan özgür bir şekilde yaşa-
mak istiyordu.

Buna göre Türk milletinin işgallere karşı koyma-
sında;

I. Bağımsız yaşamak istediği

II. Bölücü faaliyetlere razı olmayacağı

III. Mücadele edilmesi gerektiğini düşündüğü

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgalleri sonrası 
çok sayıda vatansever tarafından yerel cemiyetler ku-
rulmuştur. Bu cemiyetler işgaller karşısında bağımsızlık 
için silahlı direnişin yanında basın yayın faaliyetleri de 
yürüterek verilen mücadelenin haklılığını dünyaya du-
yurmayı amaçlamıştır.

Buna göre kurulan yararlı cemiyetlerin amaçları hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’da güçlü bir devletin himayesine girmek 
amaçlanmaktadır.

B) Kurulan cemiyetler Anadolu’nun düşman işgalinden 
kurtarılmasını istemektedir.

C) Ülkenin savunulması için gerekirse savaşmaya ha-
zırlardır.

D) İşgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna anlatmak 
istemektedirler.

3. Kuvâ-yı Milliye kuvvetleri Yunanların Batı Anadolu’da 
ilerlemesine, işgal edilen bölgenin genişlemesine engel 
olmuş ve Türk milletinin bağımsızlığa olan inancının art-
masını sağlamıştır.

Bu bilgiye göre Kuvâ-yı Milliye kuvvetleri ile ilgili 
hangi çıkarımda bulunmak doğru olmaz?

A) Ülke çıkarına uygun bir tutum içindedirler.

B) Ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasını sağlamış-
lardır.

C) Vatansever kişiler tarafından oluşturulmuşlardır.

D) Düşmanca faaliyetleri engellemeye çalışmaktadırlar.

4. Yararlı cemiyetler hakkında şunlar bilinmektedir.

 ● Kurulmalarında bağımsızlık ve milliyetçilik duygusu 
etkilidir.

 ● Azınlıklara ve İtilaf Devletlerine karşı mücadele et-
mişlerdir.

 ● İstanbul Hükümeti bu kuruluşları otoritesine karşı bir 
tehdit olarak görmüştür.

 ● Çoğunlukla bölgesel amaçlı kurulmuşlardır.

 ● Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti adı altında bir araya getirilmişlerdir.

Verilen bilgilere göre;

I. Ayrılıkçı ve bölücü faaliyetlere karşı kurulmuşlardır.

II. Ortak bir amaç ve mücadele içindedirler.

III. İstanbul Hükümeti tarafından desteklenmişlerdir.

IV. Toprak bütünlüğünü korumaya yönelik faaliyetler 
içindedirler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5.  Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
 ● Doğu ve Orta Karadeniz’deki Rumların ayrılıkçı fa-

aliyetlerine karşı kurulmuştur.

 ● Selamet adlı bir gazete çıkararak Milli Mücadele’yi 
destekleyen yayınlar yapmıştır.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 ● Doğu Anadolu’daki Ermeni çete faaliyetlerini en-

gellemek ve Doğu Anadolu’nun Türk yurdu olduğu-
nu kanıtlamak için kurulmuştur.

 ● Le Pays adında Fransızca bir gazete çıkararak 
Türk milletinin sesini dünyaya duyurmaya çalış-
mıştır.

Bu bilgilere göre;

I. Milliyetçi kişiler tarafından kurulan cemiyetlerdir.

II. Azınlıkların bölgesel hedeflerine engel olmak iste-
mektedirler.

III. İtilaf Devletleri tarafından desteklenmektedirler.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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