
 

 

 
Sanayi İnkılabına bağlı olarak sanayileşen ülkelerde fabrikalar çoğalması, üretim artışının yaşanması,  
bol ve ucuz ürünlerin piyasaları ele geçirmesi ekonomik bir sonuçtur. Sömürge toprağı fazla olan 
ülkelerin başta iktisadi açıdan güçlenmesi durumu da ekonomik bir sonuçtur. Yani 3 ve 4. bilgilerde 
bahsedilen gelişmelerin sonuçları sorunun doğru cevabı olma özelliği taşımaktadır. Doğru cevap C 
olur.  

Soruya ait tablolara bakıldığında Tanzimat ve Islahat Fermanları hakkında bilgilere ulaşılabilirken, bu 
fermanlarının ilan edilmesinin sonuçlarına ulaşılamamaktadır. Yani C seçeneğindeki “Tanzimat ve 
Islahat Fermanları Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasına yardımcı 
olmamıştır.” Çıkarımı yapılamaz. Doğru cevap C olur. 

 
Osmanlı Devleti çok uluslu yapıya sahip olduğu için milli değerlerin ön plana çıkarılmasına dayalı bir 
anlayışı benimseyen Türkçülük akımının bu devlet içinde uygulanması şansı bulunmamaktadır. 
Sorunun doğru cevabı B olur.  

 
Selânik’in; 

 
 - ticaretin geliştiği önemli bir liman şehri olması (Ekonomik)  
 - Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitapların bulunması (Kültürel) 
 - çok uluslu yapıya sahip olması (Sosyal)  
 
 özellikleri yansıtır. Fakat bilgilerde kentinin hukuki yönü hakkında bilgi verilmemiştir. Doğru cevap I, II 

ve III öncülleri içinde barındıran A seçeneği olur.  
 

Parçada geçen “Osmanlı Devleti savaştan başarılı bir şekilde çıkmasına rağmen, masa başında 
yapılan görüşmeler sırasında istediği sonucu elde edemedi.” ifadesi Osmanlı Devleti’nin savaşı 
kazanmasına rağmen barış masasında yani diplomatik görüşmelerde istediği sonuçları alamadığını 
gösterir. Yani ı ve II. öncüllerdeki bilgilere ulaşabiliriz. Soru hangi bilgilere ulaşılamaz diye sorulduğu 
için III ve IV. öncüllerdeki bilgilere ulaşılamaz. Yani doğru cevap D olur.  

 
 Mustafa Kemal’i milli egemenlik ile ilgili fikirleri etkileyen kişi olarak J.J. Russo ön plana çıktığı için 

“Vatansever, yenilikçi ve milli iradeye önem verme yönlerinin gelişmesinde sadece yerli düşünürlerin 
etkisi olmuştur.” ifadesi yanlış olur. Çünkü Mustafa Kemal’deki yönetimde milli iradenin hâkim olması 
düşüncesinin ortaya çıkmasında en etkili olan kişilerden biri de Fransız asıllı J. J. Russo’dur. Bu nedenle 
C seçeneğindeki bilginin tam olarak doğru olduğu söylenemez. Soru hangi bilgiye ulaşılamaz diye 
sorulduğu için Doğru cevap C olur.  

 
 Parçadaki bilgilere bakılarak “Milli egemenliği ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen girişime son 

verilmiştir.” bilgisinin doğru olduğu görülür. Çünkü 31 Mart Olayı meşruti yönetime son vermek için 
başlatılmıştır. Sultan Abdülhamit’in Mebusan Meclisinin kararı ile grevden alınması “Padişahın 
görevine son verilmesi halkın iradesiyle olmuştur.” sözünü doğrular bir bilgidir. Yine meşrutiyet 
yanlılarının isyanın bastırılması için askeri güçlerden yardım istemesi “Meşrutiyet yanlılarına göre milli 
egemenliğin korunması için askeri müdahale gerekli görülmüştür.” bilgisinin doğruluğunu kanıtlar. 
Yani I, III ve IV. öncüllerdeki bilgilere ulaşılabilir. Fakat II. öncüldeki “Ayaklanma ülke dışından getirilen 
askeri kuvvet ile durdurulmuştur.” ifadesi yanlış bir bilgidir. Çünkü isyanı bastıran Hareket Ordusu o 
yıllarda Osmanlı toprakları içinde bulunan Selanik’ten gelmiştir. Yani doğru cevap B Olur.  

 
 Bu soruda I, II ve III. öncüllerdeki bilgiler doğru iken IV. Öncüldeki bilgi yanlıştır. Çünkü Mustafa Kemal 

ilk askeri görevi Fransa’da yapılan Picardie Manevraları değil, Şam’daki 5. Ordu Komutanlığıdır. Doğru 
cevap A olur.  
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 Osmanlı Devleti Trablusgarp topraklan korumak için karadan asker gönderemiyordu. Çünkü karayolu 
üzerindeki Mısır İngilizlerin elinde bulunuyordu. (1) 

 Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki bu son toprak parçasını denizden de asker göndermesi söz konusu 
değildi. Çünkü Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu donanma yıllarca bakımsız kalmıştı. (2) 

 Mustafa Kemali ve diğer gönüllü Türk subayların vatanseverlik ve teşkilatçılık (3) özelliklerini gözler 
önüne serdikleri direniş karşısında çok zorlandı, birçok bölgede sahil şeridinin ötesine geçemedi.  

 
 Boşlukların yukarıdaki gibi doldurulması gerektiği için sorunun doğru cevabı C olur. 
 

 “Onun kafasında, Türk toplumunu modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturma düşünceleri burada 
oluştu.” ifadesi I. öncüldeki bilginin doğruluğunu göstermektedir.  
Türklerin çıkardıkları gazete ve dergilerle yakından ilgilendi.” ifadesi II. öncüldeki bilginin 

doğruluğunu göstermektedir. 
Mustafa Kemal Bulgaristan’daki Türklerin sorunları ile ilgilenerek vatansever bir kişiliğe sahip 

olduğunu göstermiştir.” ifadesi yanlış bir bilgidir. Çünkü Bulgaristan’daki Türklerin sorunları ile 
ilgilenmek vatanseverlik değildir. Bu durum millet sevgisine sahip olduğunu göstermektedir.                       
Bu nedenle III. öncüldeki bilgi doğru değildir. 

 “Sofya, birçok yabancı konsolosluk merkezinin bulunduğu önemli bir kentti.” ifadesi IV. öncüldeki 
bilginin doğruluğunu göstermektedir. 

 Bu sorunun doğru cevabı I, II ve IV. öncüldeki bilgilerdir. Yani doğru cevap B seçeneğidir.  
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