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Buna göre İslamcılık fikir akımını savunanlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 
A) Basın-yayını kullanmışlardır.
B) Bilimsel yeniliklere açıktırlar. 
C) Osmanlı Devlet adamlarından destek almışlardır.
D) Osmanlı Devleti’ni kötü durumdan kurtarmayı hedeflemektedirler. 

1- İslamcılık fikir akımına göre, Osmanlı Devleti geçmişteki güçlü dönemine geri dön-
mek için hayatın her alanında İslam dininin kurallarını egemen kılınmasını istemektedir.  
Buna karşın Avrupa’nın teknik ve biliminden yararlanıp yeni yorumlar yapılarak İsla-
miyet’i çağdaş şartlara göre düzenlenebileceği fikri öne çıkmıştır. İslamcılık, Mehmet 
Akif’in çıkarttığı Sırat-ı Müstakim ( Sebilürreşat), Volkan, Saday-ı Hak gibi dergilerde 
tartışılmış ve vücut bulmuştur. 

2-
 
1. Mustafa Kemal Harp Akademisi’ nden mezun olduktan sonra ilk olarak 1905 yılında Şam’ 
da bulunan 5. Orduya atanmıştır. Burada memleket meseleleriyle ilgilenmekten geri dur-
mamış, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adında bir cemiyet kurmuştur. Hatta daha sonra Selan-
ik’ te de bu cemiyetin bir şubesini açmıştır. 
 2. 12-18 Eylül 1910 tarihleri arasında İngiliz ve Fransız ordularının ortaklaşa düzenlediği 
Pikardi Manevraları diye adlandırılan tatbikata katılmış ve bu tatbikat sonunda hazırladığı 
raporunda gelecekteki savaşlarda uçakların çok daha önem arz edeceğini, güçlü hava or-
dusuna sahip ülkelerin savaşlarda başarı şansının daha yüksek olacağını ifade etmiştir.

Yukarıda verilen bilgileri Mustafa Kemal’ in kişilik özellikleri ile ilişkilendirdiğimizde 
aşağıda verilen şıklardan hangisi doğru bir eşleştirme olacaktır?

          1      2
A) Vatanseverliği                        İdealistliği
B) Çok yönlülüğü                        İleri görüşlülüğü    
C) Kararlılığı                              Askeri dehası    
D) Vatanseverliği                        İleri görüşlülüğü         
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Avrupa’da yaşanan bu gelişmelere bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili;
I.   Seri üretime geçebilmek için küçük işletmeleri kapatmıştır.
II.  Avrupa’da yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmıştır.
III. Avrupalı devletlerin hammadde ve pazar ihtiyacını karşılamıştır.
IV. Seri üretime geçmesiyle ürettiği ürünlerin fiyatlarını ucuzlatmıştır.
çıkarımlarından hangileri yapılamaz?
A) I, II, III ve IV
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) I ve II

4-Mustafa Kemal gençlik yıllarında bir çok yazar ve düşünürün fikirlerinden etkilenmiştir. Fi-
kir hayatının oluşumunda özellikle Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Jean Jack Russo 
ve Voltaire gibi yazarların eserleri etkili olmuştur. Mustafa Kemal’in olaylara farklı açılardan 
bakan bu yazarları okuması ekonomik, sosyal ve siyasi meselelere başka bir gözle bakabilme 
yeteneğini elde etmesini sağlamıştır.
Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Türk yazarların eserlerini  daha çok sevmektedir.
B) Olaylara farklı bakış açısına sahiptir.
C) Bir çok farklı yazar okumuştur.
D) Mustafa Kemal yerli ve yabancı düşünceleri takip etmiştir.

3- Aydınlanma Çağı sonucunda bilimsel gelişmelerin yaşanmasının ardından Avrupa’da “Sa-
nayi İnkılabı” gerçekleşmiştir. Sanayisini tamamlayan devletlerde seri üretim başlamış ve 
ürünlerin fiyatları ucuzlamıştır. Osmanlı Devleti ise küçük el tezgahlarında üretime devam 
etmiş ve daha fazla iş gücüyle daha az ürün elde etmiştir. Bunun sonucunda ise yerli esnaf 
yabancı tüccarlarla rekabet edemeyip iflas etmiştir.
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Metne bakılarak Mustafa Kemal’in;
I. Askeri deha                     
II. Kararlı                     
III. İleri görüşlü
kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

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

6-

Yukarıdaki tabloda Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili bazı olaylar, kişilik özel-
likleriyle yanlış eşleştirilmiştir. 
Hangi numaralı olaylar karşılıklı yer değiştirirse yapılan hata düzeltilmiş olur?
A)  I ve II   B) II ve III     C) I ve IV   D)  II ve IV

“Annesine haber vermeden Selânik Askerî Rüştiyesinin giriş sınavlarına katılmayı başardı. Sınava 
çok sıkı çalışmıştı. Girdi, kazandı ve böylece Zübeyde Hanım’ı bir olupbitti ile karşı karşıya bı-
raktı. Ama yine de okula yazılabilmesi için annesinin imzalı iznini alması gerekiyordu. Mustafa, 
annesine, babasının doğumunda ona bir kılıç armağan etmiş ve bu kılıcı, beşiğinin baş ucuna, 
duvara asmış olduğunu hatırlattı. Bunun tek bir anlamı olabilirdi: Babası, Mustafa’nın bir asker 
olmasını istemişti. Mustafa bir kahraman tavrı takınarak annesine, ‘Ben asker olarak doğdum.’ 
dedi, ‘Asker olarak öleceğim.’ Zübeyde Hanım yumuşamaya başlamıştı. Sonunda annesi de ona 
hakkını helal etti. Böylece Selânik Askerî Rüştiyesine girmiş oldu.” Lord Kinross, Atatürk, s. 25, 
26.
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Verilen şemada Mustafa Kemal Atatürk’ün etkilendiği olay ve kişilerle ilgili aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? 
A) 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurmuştur
B)  Askeri İdadide okurken 1897’de çıkan Türk-Yunan Savaşına katılmak için kaldığı yurt-
tan kaçması 
C) Harp Sanatının bütün tekniklerini en ince ayrıntısına kadar ustalıkla ve büyük bir de-
hayla uygulaması
D) Harp Okulunda okurken Devletin işleyişinde gördüğü aksaklıkları korkusuzca ve etki-
leyici bir dille söylemesi 

8-Mustafa Kemal askeri okulları farklı şehirlerde okumuştur. Okuduğu şehirlerin hem kültü-
rel hem de sosyal özelliklerini öğrenmiştir. Askerlik mesleğine başladıktan sonra da farklı 
şehirlerde görev yapmıştır. Askerlik mesleğinin zorluklarını ve ülkenin içinde bulunduğu sı-
kıntıları bilmesine rağmen yine de mesleğinden vazgeçmemiştir. Bu özellikleriyle de görev-
lerinde oldukça başarılı olmuştur.

Verilen metinde Mustafa Kemal’in hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

A) Askerliği yalnızca meslek olarak görmesine
B) Kültürel farklılıklara saygı göstermesine
C) Askerlik mesleğini farklı şehirlerde yapmasına
D) Mesleğine olan sevgisine
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9. “Düşüncelerine katılmıyorum ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekle-
yeceğim.” Voltaire
“Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur.” Mehmet Emin Yurdakul
“Hür bir milletin bir kurtarıcısı olabilir, köle bir milletin ise bir başka efendisi çıkar ortaya.” Mon-
tesquieu
“Millet yoludur hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa... var ol!” Tevfik Fikret

Yukarıda Atatürk’ü etkileyen bazı yazar ve şairlerin sözlerinden alıntılar yapılmıştır. Aşağıda 
verilen Atatürk’ün söylediği sözler ile yukarıdaki alıntıları eşleştirdiğimizde hangi söz dışarda 
kalır?
A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B) Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
C) Ya İstiklal, ya ölüm !
D) Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

10- Mustafa Kemal 1896 yılında Selânik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra öğrenimine Manastır 
Askerî İdadisinde devam etti. Onun matematiğe olan ilgisi bu okulda da sürdü. Ayrıca sınıf arkada-
şı Ömer Naci’nin etkisiyle edebiyata ve hitabet sanatına da ilgi duymaya başladı. Hatta şiir yazma 
denemelerinde bulundu. Ancak öğretmenlerinin, şiirin onu askerlikten uzaklaştıracağı yönündeki 
uyarıları üzerine bu hevesten vazgeçti. İdadide Mustafa Kemal’in ilgisini en fazla çeken dersler-
den biri de tarih idi. Onda hayatı boyunca devam edecek olan tarih sevgisinin oluşmasında Tarih 
Öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in önemli rolü oldu. Bu arada Fransızcasını geliştirmeye 
önem veren Mustafa Kemal, Selânik’e gittiği tatil zamanlarında Fransızca dersleri aldı.

Bu bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Farklı alanlarda kendisini geliştirme imkanı bulduğu
II. Düşünce yapısının şekillenmesinde çevresinin etkili olduğu
III. Şiire ve edebiyata olan yeteneğinin askerlik becerisinin önüne geçtiği
IV. Askeri alanda kendisini kanıtladığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.               B) I ve II.                   C) II ve III.              D) II, III ve IV.
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CEVAP ANAHTARI

SORU          YAZARI

1) C           Sinan KILIÇ

2) D           Ahmet BİRCAN

3) C           Zeynel ADAKUŞ  

4) A           İbrahim BEL

5) B           Beytullah ÖZEL

6) D           Cüneyt BANAN

7) C           Cüneyt BANAN

8) D           İbrahim BEL

9)A            Ersin ACAR 

10) B         Beytullah ÖZEL


