
I.DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI-2 
 
1. VVİlson  ilkelerinin  maddeleri  dikkatle değerlendirildiğinde 

Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün ortadan 
kalkabileceği anlamı çıkarılabilir. Bildirinin aşağıdaki 
maddelerinden hangisi bu değerlendirmeye dayanak 
olabilir? 
A) Gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır. 
B) Her ulus, geleceğini kendisi belirleyecektir. 
C) Boğazlar, her devletin ticaret gemilerine açık tutu 

lacaktır. 
D) Yenen devletler, yenilenlerden toprak almayacak 

tır. 
E) Uluslararası sorunlar barışçıl yöntemlerle çözüm 

lenecektir. 
2.      Rusya, I. Dünya Savaşı'nda beklenilenin aksine kaldığı süre 

içerisinde pek etkili olamamıştır. Bu durumda 
aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu 
söylenebilir? 
A) Savaşın başlamasında etkin olması 
B) İç karışıklıklar içinde olması 
C) ABD'nin savaşa girmesi 
D) Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi         
E) Gizli antlaşmalardan memnun olması     
ingiltere I. Dünya Savaşı'nda Uzakdoğudaki sömürgeleri 
olan Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda do-
minyonlarından savaş boyunca hem asker hem de malzeme 
desteği alıyordu. 
Buna göre, Osmanlı Devleti'nin savaştığı aşağıdaki 
cephelerden hangisi İngiltere'yi bu doğrultuda zora 
düşürmeye yöneliktir? 
A) Kafkas B) Hicaz-Yemen   C) Galiçya 
D) Çanakkale E) Makedonya 

4. I. Dünya Savaşı sonucunda yenilgilerden yönetimler sorumlu 
tutulduğu için bazı ülkelerde rejim değişikliği yaşanmıştır. Bu 
değişikliklerde cumhuriyet rejimi ağırlık kazanmıştır. 
Rejim değişikliğinin yaşandığı aşağıdaki devletlerden 
hangisi bu duruma örnek olamaz? 
A) Almanya B) Bulgaristan       C) Türkiye 
D) Avusturya E) Rusya 

5. I. Dünya Savaşı'nın sonucunda tüm problemlerin çözüme 
kavuştuğu ve herkesin sonuçlardan memnun kaldığı asla 
söylenemez. Zira bu memnuniyetsizlik kendini sonraki 
yıllarda açıkça göstererek insanlığı yeni bir felakete 
sürüklemiştir. Buradan hareketle savaşların doğurganlık 
özelliğine sahip olduğu söylenebilir. 
Bu durum, İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı so-
nucunda yenilen devletlerle imzaladığı aşağıdaki 
anlaşmalardan hangisiyle pekiştirilebilir? 
A) Versay Antlaşması 
B) Saint Germain Antlaşması 
C) Nöyyi Antlaşması 
D) Triyanon Antlaşması 
E) Sevr Antlaşması 

6. itilaf Devletleri, I.. Dünya Savaşı'nı galip tamamlayarak yenilen 
devletlerle şartları ağır antlaşmalar imzalamıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmaların özellik-
lerinden biri değildir? 
A) Ağır tazminat öngörmeleri 
B) imzalayan devleti siyasal yalnızlığa itmesi * 

. C) imzalayan devletin askeri kuvvetlerinin denetimi 
kaybetmesi 

D) imzalayan devletin güçlenmesini engelleyeceği 
E) Yenilen devletlerin milletler cemiyetine üye olacağı 

7. Başarı, bir bütün halinde olduğu zaman işe yarar. Yoksa 
diğer başarısızlıkların gölgesinde kalmaya mahkumdur. 
Nitekim, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndaki 
başarı(sızlık)ları da bunu doğrulamaktadır. 
Bu açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin savaştığı 
aşağıdaki cephelerden hangisi bu genellemeye örnek 
olarak gösterilebilir? 
A) Çanakkale B) Kafkas C) Kanal 
D) Irak E) Hicaz-Yemen 

8.      İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı devam ederken gizli 
antlaşmalar yaparak kendi aralarında Osmanlı topraklarını 
paylaşmışlardır. Buna göre, 
I. Sonradan çıkacak muhtemel sorunları çözmek is 

tedikleri 
II. Savaşı kısa zamanda bitirme arzusunda oldukları 
III. Savaşı kaybeden tarafın ittifak bloku olacağına 

inandıkları 
yargılarından hangileri söylenebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve III E) I, II ve III 

9. İtilaf Devletleri'nin ABD'nin desteğini kazanmak için kabul 
ettikleri Wilson İlkeleri I. Dünya Savaşı'nın temel nedeni olan 
pazar ve hammadde elde etme anlayışına tamamen 
aykırıydı. Bunu teorikte kabul etseler de uygulamada kabul 
etmeleri, beklenemezdi. Buna göre, İtilaf Devletleri'nin bu 
engeli öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle aştıkları 
söylenebilir? 
A) Yenilen devletlerdeki azınlıkları kışkırtmalarıyla 
B) Manda ve himaye fikrini ortaya atmalarıyla 
C) Mevcut sömürgelerindeki kaynaklan daha iyi de 

ğerlendirmeleriyle 
D) ABD'yi de bu anlayış içerisine çekmeleriyle 
E) Yenilen devletlere ağır ekonomik yükümlülükler 

getirmeleriyle 
10. Çok geniş katılımlı bir savaş olan I. Dünya Savaşı, sürecinde, 

savaşın uzaması ve kısa zamanda bitmesine neden olmakla 
savaşın kaderini belirleyen devletler vardır. 
Bu devletler aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yer 
almaktadır? 
A) Fransa - İngiltere 
B) Rusya - Osmanlı Devleti 
C) italya - Almanya 
D) Osmanlı Devleti-ABD 
E) Japonya - Bulgaristan 

11.    I. Dünya Savaşı sonucunda Avrupa'nın siyasi haritası 
yeniden şekillenmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlamaktadır? 
A) VVilson ilkelerinin yayınlanması 
B) ABD'nin İtilaf Devletleri safında savaşa girmesi 
C) Savaş sonunda Avrupa'da yeni devletlerin kurul 

ması 
D) Yenilen devletlerin askeri ve ekonomik kısıtlamala 

ra uğraması 
E) İtilaf Devletleri'nin savaştan galip çıkmaları 



12. XX. yüzyıl başlarında dünyanın 2/3'ünün İngiliz, Fransız ve 
diğer devletlerin sömürgesi haline geldiğini gören ABD, 
VVilson ilkeleri ile sömürgeciliğin yıkılması teorisini ortaya 
atmıştır. 
VVilson ilkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi bu 
durumu daha iyi kanıtlar? 
A) Milletler kendi kaderini kendisi belirleyecek. 
B) Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazmi 

natı almayacak. 
C) Uluslararası antlaşmalar açık yapılacak. 
D) Yenen devletler yenilen devletlerden toprak alma 

yacak. 
E) Devletlerarası sorunlar barışçı yollarla çözümlene 

cek. 
13. I. Dünya Savaşı'nın sebepleri genel ve özel nedenler olanak 

üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Ancak savaşın 
başlamasında genel nedenlerin daha etkili olduğu 
söylenebilir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın 
başlamasında daha etkili olmuştur? 
A) Hammadde ve pazar arayışı 
B) Alsace - Loraine Sorunu 
C) Avusturya - Macaristan veliahtının öldürülmesi 
D) Rusya'nın tarihi emellerini gerçekleştirmek isteme 

si 
E) Rusya'nın panislavizm hareketinden Avusturya-Ma- 

caristan'ın rahatsız oluşu 
14. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'yi işgal etmeye çalışan 

İngiltere ve Fransa ordularındaki askerlerin çoğu Mehmet 
Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinin bir dizesinde 
"Kimi yamyam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela" diyerek 
belirttiği üzere sömürge halklarından oluşuyordu. 
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir? 
A) Halifelik tarihsel işlevini yitirmiştir. 
B) Sömürgeleştirilmiş halklar siyasi ve askeri amaçla 

ra da alet edilmiştir. 
C) Osmanlı toprakları sömürgeleştirilmeye çalışılmış 

tır. 
D) Osmanlı Devleti sömürgeciliğe karşıdır. 
E) Müslüman ulusların tümü sömürgeleştirilmiştir. 

 


