
 

 

Soruda geçen “Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak” ifadesi ile Mustafa Kemal saltanat yönetimini ve 
tek kişi hâkimiyetini kastetmektedir.  Yani I ve III. Öncüller doğru cevaptır. Doğru cevap B olur.  

”I.  Askeri eğitimini farklı şehirlerde sürdürmüştür.” ifadesi doğrudur. Çünkü askeri eğitim için Selanik, 
Manastır ve İstanbul’da bulunmuştur.  

 “II.  Ülkesinin siyasi merkezinde düşüncelerini basın yolu tecrübesi kazanmıştır.” ifadesi doğrudur. 
Çünkü İstanbul’da gazete çıkarmıştır.  

 “III.  Tabloda sadece meslek hayatı ile ilgili okullara yer verilmiştir.” ifadesi doğrudur. Çünkü Mustafa 
Kemal’in mesleği askerliktir. Bu okullarda askeri okullardır. 

 “IV.  Yabancı dilini ilerletmeye önem vermiş, kendini farklı konularda geliştirmiştir.” ifadesi doğrudur. 
Çünkü Fransızca dersi alması yabancı dilini ilerletmeye önem verdiğini, tarih ve edebiyat ile ilgilenmesi 
kendini farklı konularda geliştirdiğini gösterir.  

 Tüm öncüllerdeki bilgiler doğru olduğu için cevap D olur. 
 

“Rum çetelerinin ayrılıkçı çığlıkları” ifadesi Osmanlı Devleti’nde ortaya atılan Osmanlıcılık fikrinin 
geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir. Sorunun doğru cevabı A olur.  

 
Sorudaki bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğu bu sorunun doğru cevabı D 
seçeneği olur.  

 
Her kesimden insanın yer aldığı” ifadesi I. öncülün doğru olduğunu gösterir. “İşgallere karşı oluşturulan 

bu ortak direniş kuvvetleri” ifadesi II. öncülün doğru olduğunu gösterir. “Sözü dinlenir, zengin sayılan 
insanlar”  ifadesi III. öncülün doğru olduğunu gösterir. Kuva-yı Milliye’nin ihtiyaçları devlet tarafından 
karşılanmadığı için IV. öncülün doğru olmadığı görülür. Sorunun doğru cevap C olur.  

 
 Bulmacada rakamların olduğu bölümlere denk gelen harfler sırası ile yazıldığında Milli Mücadelenin 

önemli kentlerinden olan Ankara ortaya çıkmaktadır. Doğru cevap C olur.  
 

 Mehmet Akif Ersoy’un Boğaz Harbi ifadesi ile anlattığı cephe Çanakkale Cephesidir. Yani doğru cevap B 
olur.  

 
 Mustafa Kemal için kullanılan “Olaylar tam da onun söylediği şekilde gerçekleşmiştir. “ ifadesi I ve II. 

öncüllerdeki bilgilerin doğru olduğunu gösterir. Doğru cevap A olur.  
 

 Mustafa Kemal’in Trablusgarp halkını İtalyanlar’a karşı örgütlemesi onun kişileri aynı hedef 
doğrultusunda bir araya getirerek mücadeleye ikna edebilecek donanımda olduğunu gösterir. Doğru 
cevap C olur. 

 
 “Savunma cephesi olan Çanakkale Savaşları” ifadesi I. öncülün doğru olduğunu gösterir. Seyit 

Onbaşı’nın ilk iki atışta isabet ettirememesine rağmen 3. atışı yapıp düşmen gemisini vurması II. 
öncülün doğru olduğunu gösterir. “Ocean zırhlısını dümen kısmından vurdum. O anda zırhlı etrafında 
dönmeye başladı. Denizin ortasında tam bir panik yaşanıyordu!” ifadesi III. öncülün doğru olduğunu 
gösterir. Doğru cevap D olur. 
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