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1. Halkın, mevcut siyasal düzeni bazı güçlü 
önderlerin öncülüğünde zorla yıkmasına ne 
ad verilir? 

A) inkılap 
B) ihtilal 
C) Evrim 
D) Reform 
E) Islahat 

2. Devleti n üstün gücünü gösteren !ın önemli 
kanıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Meclis 
B) Ordu 
C) Hukuk kuralları 
D) Siyasal partiler 
E) Sivil toplum örgütleri 

3. 1876'da ilan edilen Anayasa geregınce 

oluşturulan Osmanlı Parlamentosunun, 
danışma kurulu olmaktan öteye 
gidememesinin en önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?---

A) Hükümeti kurma ve görevden alma yetkisini 
padişaha vermesi 

B) Kesin bir yargı güvenliğini sağlayamaması 
C) Siyasal parti kurma hakkı ve toplantı 

özgürlüğü getirmemesi 
D) Yasama yetkisini meclise vermemesi, 

padişahın yürütmeyi denetlemesine ızın 

vermesi 
E) Vekillere, sorumlu olduğu işlerden dolayı 

sorumluluk getirmesi 

4. Osmanlı Devleti'ni gerileme döneminden, 
parçalanmaya götüren .!tl!. önemli neden 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fransız ihtilali'nin yaydığı ulusçuluk 
akımından etkilenmesi 

B) Avrupa'daki bireyci ve girişimci yapıya ayak 
uyduramaması 

C) Eğitimini yenileyememesi 
D) Dirlik adı verilen toprakların vergilerini peşin 

olarak ve açık artırma ile toplamaya 
başlaması 

E) Anadolu üzerinden yapılan ticaretin yön 
değiştirmesi 
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5. Bulgaristan'ın bırakışma imzalayarak 
1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesi, 
aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 

A) ~umeli'de yeni bir cephe açılmasına 
B) ıtilaf Devletleri'nin Rusya'ya daha kolay 

yardım ulaştırmasına 

c) Amerika Birleşik Devletleri'n in, itilaf Devletleri 
yanında savaşa girmesine 

D) Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun 
savaştan çekilmesine 

E) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yaptığı 

yardımın kesilmesine 

6. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya 
Savaşı'nın çıkışını hazırlayan nedenlerden 
biri değildir? 

A) Almanya'nın Osmanlı Devleti üzerinde artan 
etkinliğinin, ingiliz ve Fransız çıkarlarını 
tehlikeye düşürmeye başlaması 

B) ~Imanya'nın sömürge yarışına girmesi 
c) Ingiliz, Fransız ve ilalyan sömürgelerinde 

bağımsızlık düşüncesinin yaygınlaşıp 

gelişmesi 
D) Rusya ve Almanya başla olmak üzere pek 

çok devlet arasında, Osmanlı yönetiminden 
çıkan Balkan Devletleri üzerinde egemen 
olma yarışının başlaması 

E) Almanya'nın, ingiltere başta olmak üzere 
diğer ülkelerin pazarlarına göz dikmesi 

7. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın, Balkan 
Devletleri'ni örgütleyerek Osmanlı Devleti'ne 
karşı Balkan Savaşları'nı başlatmasına 

neden olmuştur? 

A) itaiya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi 
B) Üç imparator Antlaşmasının imzalanması 
c) Doğu işleri için Üçlü Birleşme Anlaşması'nın 

yapılması 
D) Rus Çarı ile ingiliz Kralının Reval'deki 

görüşmesi 

E) Azınlıklara geniş haklar tanıyan Islahat 
Fermanı'nın ilan edilmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. itilaf Devletlerinin Birinci Dünya Savaşında 
aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla 

bugünkü Irak'ın büyük bölümü ile Ürdün'e 
yerleşmesini planladıkları devlet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rusya 
B) ingiltere 
CL Fransa 
Dl Amerika 
E) italya 

9. Ermeniler tarafından Doğu Anadolu'ya 
yöneıtilecek tehditlere karşı askeri ve 
siyasal bir kuruluşun örgütlenmesi kararı 

öncelikle aşağıdakilerin hangisinde ele 
alınmıştır? 

A) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye 
Cemiyetinde 

B) Amasya Görüşmelerinde 
CL Amasya Tamiminde 
D) Kars islam Şurasında 
E) islam ihtilali Komitasında 

10. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ulusal bir 
bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş 

hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda 
kesin karara varılan yer aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Samsun 
B) Havza 
C) Amasya 
D) Erzurum 
E) Sivas 

11. Yurdun savunulması için bütün ulusal 
güçlerin toparla nması, Osmanlı Devleti'nin 
Uluslar Kurumuna alınmasının sağlanması, 
yurtdışına kurullar gönderilerek Türklerin 
uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi 
amaçları gerçekleştirmek isteyen kongre 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Milli Kongre 
B) Sivas Kongresi 
C) Nazilli Kongresi 
D) Balıkesir Kongresi 
E) Alaşehir Kongresi 
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12. M ustafa Kemal Paşa'nın bölgesel kurtuluşu 

sağlamak amacıyla toplanan kongrelere sıcak 
bakmaması ve bunları tek Çatı altında 
birleştirmek istemesinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işgal güçlerince destekleniyor olması 
B) Yerel eşrafın dernekler aracılığıyla bölgelerinde 

güç olma düşüncelerini eyleme dönüştürecek 
olması 

C) istanbul Hükümeti'nin baskı altında olması 
D) işgallere sempati ile bakan azınlıkların 

derneklerde temsil edilmesi 
E) Ulusal birleşme ve bütünleşme sürecini 

geci kti rebi i ecek ol m as i 

13. Osmanlı Anayasası'na göre Meclis-i 
Mebusan'ın yetkilerini kısmak ya da 
genişletmek hakkının padişahta olması 

aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 

A) Vergi vermeyenıerin milletvekili olamadığının 
B) Parlamentonun iki kanatlı olduğunun 
C) Kadınların parlamentoya girme hakkının 

olmadığının 

D) Ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışının 
olmadığının 

E) Güçler ayrılığı ilkesinin uygulandığının 

14. istanbul Hükümeti ni n Sali h Paşa başkanlığında 
bir heyeti Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi 
için Amasya'ya göndermesi aşağıdakilerden 

hangisinin göstergesidir? 

A) istanbul'un artık Anadolu'ya tabi olabileceğinin 
B) istanbul Hükümetinin H eyet-i Temsiliye'yi 

resmen tanıdığının 
C) Ali Rıza Paşa Hükümetinin barışçı olduğunun 
D) Padişahın ulusuyla barışmak istediğinin 
E) H eyet-i Temsiliye'nin, saltanat için Anadolu'da 

daha fazla tehlike yaratmasını engellemek 
i stedi ği ni n 

15. ilk TBMM'de çeşitli zümre ve grupların 
oluşması, ikinci mecliste aşağıdakilerden 

hangisine neden olmuştur? 

A) Siyasal partilerin kurulmasına 
B) Muhalefetin engellenmesine 
c) Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesine 
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti'nin kurulmasına 
E) Mecliste birlik ve beraberliğin sağlanmasına 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. TBMM'nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu üyelerinin, 
üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak 
nokta aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kadınlara siyasal hakların verilmesi 
B) Ulus egemenliğine dayanan yeni bir 

anayasa yapılması 
C) Yurdun kurtarılması 
D) Yeni bir devlet kurulması 
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi 

17. TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında 

imzalanan Gümrü Barışı'nın il!. önemli 
maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eskiden Türkiye sınırları içinde yaşamış olan 
Ermenilerin geri dönmesine izin verilmesi 

B) Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı yapılacak 

anlaşmalarda yer almayacağını belirtmesi 
C) TBMM'nin kurduğu devletin Türkiye adıyla 

anılması 
D) TBMM Hükümeti'nin dilediği takdirde 

Ermenistan'a yardım edebilecek olması 
E) Ermenilerin Sevr Barışını tanımadığını 

belirtmesi 

18. Misak-ı Milli kararlarını tanıyan ilk devlet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pakistan 
B) Rusya 
C) Fransa 
D) Hindistan 
E) italya 

19. istanbul Hükümeti'nin, ulusu temsil 
edebilecek tek makamın TBMM olduğunu 

kabul ve ilan ettiği toplantı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) San Remo Konferansı 
B) Lozan Konferansı 
C) Bilecik Görüşmeleri 
D) Londra Konferansı 
E) Amasya Görüşmeleri 
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20. Ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye 

Emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır? 

A) Büyük Taarruz 
B) ikinci inönü Savaşı 
c) Sakarya Savaşı 
D) Birinci inönü Savaşı 
E) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 

21. Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış 

imzalanıncaya kadar istanbul ve Boğazlarda 
varlıklarını sürdürecekleri koşulu 

aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? 

A) Ankara Antlaşması'nın 
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 
c) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 
D) Londra Antlaşması'nın 
E) Moskova Antlaşması'nın 

22. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye'nin 
temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında 

değildir? 

A) Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her 
türlü yabancı gözetim ve denetime son 
verilmesi 

B) Kapitülasyonların her türlü sonuçları ile 
birlikte kaldırılması 

c) Musul sorununun ikili görüşmelere 

bırakılması 
D) Azınlıkların Türk uyruklu sayılması 
E) Türkiye'ye Boğazlar üzerinde tam savunma 

ve denetim hakkının tanınması 

23. Ulusal Kurtuluş Savaşı siyasal zaferle sona 
erdikten sonra TBMM içindeki muhalif 
güçlerin Mustafa Kemal Paşa'yı devre dışı 

bırakmak amacıyla meclise verdikleri yasa 
önerisinin konusu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Başkomutanlık makamının kaldırılması 

B) Askerlik mesleği ile mebusluğun birlikte 
yürütülmemesi 

c) Mustafa Kemal Paşa'ya halifelik makamının 
verilmesi 

D) Milletvekili olma şartlarının yeniden 
düzenlenmesi 

E) Çok partili siyasal hayata geçme isteği 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem 
TBMM'nin özelliklerinden biri değildir? 

A) Üyelerinin, bugünkü ölçülere göre yoksulluk 
içinde yaşamış olması 

B) Meclis içindeki grupların yaşamsal 
konularda bir araya gelebilmesi 

C) Çok partili siyasal hayata geçiş 
denemelerinde başarısız olması 

D) Mebusların, düşünce ve söz özgürlüğüne 
sahip olması 

E) Mebusların, yurdun kurtarılmasını amaç 
edinmiş olması 

25. 1924 Anayasası'na göre, savaş ilanı, barış ve 
uluslararası antlaşmaların yapılması yetkileri 
aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 

A) Hükümete 
B) Başbakana 
C) Cumhurbaşkanına 

D) TBMM'ye 
E) TBMM Başkanına 

26. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik 
anayasaların özellikleri arasında:t!!!:.almaz? 

A) Toplumsal yaşamın tüm kurallarını ayrıntılı 
olarak açıklaması 

B) insanların yüceliği ve onurunu gözetmesi 
C) Ulus egemenliğine dayanması 
D) insanların özgür ve güvenlik içinde yaşamasını 

sağlaması 
E) Toplumun refah ve gelişimini sağlayabilecek 

bir açılıma sahip olması 

27. inönü döneminde, eğitimin halka yayılmasını 
sağlamak amacıyla uygulamaya konan plan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğretmen okullarının açılması 
B) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un 

çıkarılması 
C) Millet Mektepleri'nin açılması 
D) ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi 
E) Köy Enstitüleri'n in kurulması 
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28. Aşağıdakilerden hangisi, 1939-1945 yılları 

arasındaki Türkiye'nin ekonomik durumunu 
yansıtmaz? 

A) Sanayinin gelişmesinin durması 
B) Tarım ürünlerinin dış pazarda değer 

kazanması 
C) Bütçe kaynaklarının orduya aktarılması 
D) Pahalılık ve yokluğun baş göstermesi 
E) Tarımsal üretimin düşmesi 

29. Aşağıdakilerden hangisi Hatay'ın anavatana 
katılmasını sağlayan gelişmelerden biri 
değildir? 

A) Uluslar Kurumu'nun Hatay'ın tam 
bağımsızlığını kabul etmesi 

B) Hatay sorununun Türkiye tarafından Uluslar 
Kurumu'na götürülmesi 

C) Hatay Parlamentosu'nun Türkiye ile birleşme 
kararı vermesi 

D) Fransa'nın Suriye'deki mandasını bırakmak 

istemesi 
E) Fransa ile Suriye arasında Hatay'ı Suriye'ye 

bırakan bir antlaşma yapılması 

30. Aşağıdakilerden 

Antlaşması'nda 

biridir? 

hangisi Lozan Barış 

çözülemeyen sorunlardan 

A) Kapitülasyonlar sorunu 
B) Azınlıklar sorunu 
c) Devlet borçları sorunu 
D) Ermeni yurdu sorunu 
E) Boğazlar sorunu 

TEST BiTTi. 
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