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1. Namık Kemal, Mustafa Kemal’i vatan-millet sevgisi ve özgürlük konularında 

etkilemiştir. Verilen metinde eşitlik kavramıyla ilgili herhangi bilgiye yer 

verilmemiştir. Cevap D’dir. 

 

2. Mustafa Kemal’in başkasının danışmanlığı altında kalamaması onun 

özgürlüğüne verdiği önemin göstergesidir. (I. Öncül) Kendisinin daha iyi 

yapabileceğine olan inancı yeteneklerinin farkında olmasından 

kaynaklanmaktadır. (II. Öncül) Ancak karar verme konusunda öğretmenlerinin 

herhangi bir telkin veya yönlendirmesi olmamıştır. Cevap A’dır. 

 

3. Amasya Görüşmeleri ile Osmanlı Devleti, Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır. 

(A seçeneği) Gayrimüslimlere ayrıcalık verilmesi birlik ve beraberliği 

zedeleyecektir. ( C seçeneği ) Manda ve Himaye kabul edilmeyecektir maddesi 

ile de D seçeneğine ulaşılabilir. Cevap B’dir. 

 

4. Mustafa Kemal’in Şam’da Osmanlıya başkaldıran bazı Arap kabilelerine karşı 

mücadelesi bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlerdir. 

Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması siyasi faaliyetlerde 

bulunduğunun göstergesidir. Yine bu cemiyetin şubelerini açması da siyasi 

düşüncelerini yaymak için gösterdiği çabayı gösterir. Yeni bir devlet kurma 

düşüncesi çok daha sonraki zamanlarda ortaya çıkacaktır. Cevap B’dir. 

 

5. Verilen haritadan sadece savunma cephelerinin sayısının saldırı ve yardım 

cephelerinden fazla olduğu çıkartılabilir. Diğer öncüller haritadan okunabilecek 

bilgiler değildir. Cevap C’dir. 

 

6. Kuva-yı Milliye, Millî Mücadele’nin silahlı gücüdür. Bunun etkin hale gelmesi ile 

ilgili alınan karar da artık bağımsızlığın hukuki ve diplomatik çabalarla 

olamayacağının göstergesidir. Cevap A’dır. 

 

7. Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak 

tanınacaktır maddesi ile uluslararası eşitliğin benimsendiği belirtilmiştir. 

Boğazlarda ticaret yapılabilmesi için öncelikle güvenliğinin sağlanması şart 



koşulmuştur. Kurtarılacak bölgelerin sınırları (Misakı Milli)’ nin neresi olduğu 

da birinci maddede belirtilmiştir. Öncüllerdeki bütün yorumlar doğrudur. 

Cevap D’dir. 

 

8. Meclisin üzerinde güç yoktur kararı ile millet egemenliğine dayalı yeni bir 

devletin kurulacağının mesajı verilmiştir. Diğer seçeneklere verilen önergeden 

ulaşılamaz. Cevap D’dir. 

 

9. Toprak bütünlüğü, Uluslararası eşitlik ve egemen devlet anlayışına aykırı olan 

kararlar metinde yer almıştır. Ancak zaten Osmanlı Devleti’nde egemenlik 

hiçbir zaman tam olarak millete ait olmadığı için buna aykırı bir karar 

alınmamıştır. Cevap B’dir. 

 

 

10. Almanların, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni yanına çekerek savaş alanını 

genişletmek, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan ve halifelik gücünden 

yararlanmayı amaçlamıştır. Öncüllerin tamamına ulaşılabilir. Cevap D’dir. 

 

 

 

 




