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SUNU

Sevgili Arkadaşlar;

1987 yılında yayıncılık faaliyetine başlayan Pegem Akademi, günümüze kadar

500'den fazla akademik, sınavlara hazırlık ve süreli yayınlarıyla Türkiye'de ilk akla

gelen kurumdur.

1999 yılından bu yana sınavlara hazırlık alanında da 100'den fazla yayını

adayların hizmetine sunan Pegem Akademi, Türkiye genelinde önde gelen başvuru

kaynakları arasındadır ve yenilikleri takip etmede öncü bir kurumdur.

Bildiğiniz üzere ÖSYM'nin 17 Nisan 2013 tarihi itibarıyla KPSS Genel Yetenek

ve Genel Kültür müfredatında değişikliğe gitmiştir. Bizler de bu değişikliğe yönelik

olan çalışmalarımızı tamamlamış olup sizlere bu müfredat kapsamında yer alan;

� Sözel Akıl Yürütme (Türkçe tahmini 2-3 Soru)

� Sayısal Akıl Yürütme (Matematik tahmini 2-3 Soru)

� Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (Tarih 3 Soru)

alanlarında faydalı olacağını düşündüğümüz bir kitap hazırladık.

Bilindiği gibi Sözel Akıl Yürütme ve Sayısal Akıl Yürütme, ALES ve DGS

kapsamında karşılaşılan soru tipleridir. Süre itibarıyla KPSS içerisinde gelmesi

beklenen bu soru tiplerinin ALES ya da DGS'deki kadar uzun ve zaman alıcı

olmayacağı konusunda çoğu öğretmen hem fikirdir. Fakat tedbiren de olsa bu ders

notunda tüm Sözel ve Sayısal akıl yürütme formatı ele alınmıştır.

Kitap içerisinde eklenen yeni konulara ait detaylı konu anlatımları ve çözümlü

soru örnekleriyle KPSS'ye hazırlıkta size zaman kazandıracak tüyolarıyla birlikte

kısa zamanda sizleri yeni müfredat programına hazırlamak hedeflenmiştir. Ayrıca

her ünite sonuna cevaplı ve çözümlü testler eklenerek karşılaşabileceğiniz soru

örneklerine yer verilmiştir.

Tüm adaylarımıza çalışmalarında başarılar dileriz…
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Bu ünitede, aşağıdaki konu ve alt başlıklar işlenecektir:

1. SÖZEL MANTIK 

a. Mantıkla İlgili Temel Kavramlar 

b. Sözel Mantık Sorularının Kapsamı

c. Sözel Mantık Soruları Hakkında 

2.	 SORU	ÇÖZÜMÜNDE	YARARLANILABİLECEK	
YÖNTEMLER

a. Simgeler Kullanma

b. Tablo Oluşturma 

i. Tüm verilerin yerleştirildiği tablolar

ii. Olasılık içeren tablolar

c. Sıralama

3.	 SÖZEL	MANTIK	SORU	TİPLERİ	ve	ÖRNEK	 
ÇÖZÜMLERİ

a. Çıkarım Soruları

b. Şifreleme Soruları

c. Sıralama Soruları

d. Yer-Yön-Konum Bildiren Sorular

e. Eşleştirme Soruları

f. Tablo Yorumlama Soruları

g. Karma Sorular

SÖZEL MANTIK

Mantıkla	İlgili	Temel	Kavramlar	

ÖSYM’nin yaptığı sınavlar içerisinde ALES ve DGS(Dikey 
Geçiş Sınavı)’de Türkçe soruları arasında, her sınavda  
8 - 16 arası sorusu bulunan bir soru grubu vardır. 

Bu sorulara “Sözel	Mantık” ya da “Mantıksal	Akıl	Yü-
rütme” soruları denmektedir.

Sözel mantık konusunda  ve soruların çözümünde kul-
lanılan bazı temel kavramların hatırlatılmasında fayda 
vardır:

Mantık:	Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi (TDK, 2005)  

Akıl	Yürütme:	Herhangi bir konuda fikir vermek, tahmin-
de bulunmak (TDK, 2005)  

Formel	 mantık:	 Mantığın geleneksel ya da biçimsel 
özelliğidir. Geleneksel mantık olarak da adlandırılır.

Çıkarım:	(mantık terimi olarak)  Belli önermelerin kabul 
edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıkların-
dan, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan 
doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma (TDK, 2005)  

Değişken:	Değişme özelliği gösteren, değişen, değişik 
değerler alabilen öğeler.

Sözel	Mantık	Sorularının	Kapsamı

• Bu tür sorularda kişiler, yerler, cisimler, durumlar ya 
da olaylar ile ilgili olarak verilen hayali ilişkileri çö-
zümleme, anlama, bunlardan mantıksal sonuçlar çı-
karabilme yeteneğinin yoklanması amaçlanmaktadır. 

• Bu soruların doğru cevaplanabilmesi için formel 
mantık bilgisi gerekmemektedir.

• Bu sorularda, önce 3-7 cümleden oluşan ve karma-
şık bir ilişkiler bütününü belirleyen bir metin ya da 
önermeler grubu verilir; sonra, verilen ilişkilerin ya da 
bunların doğurgularının kavranıp kavranmadığı yok-
lanır. Aynı metinle ilgili sorular birbirinden bağımsız 
olabilir, yani gruptaki bir soruyu cevaplayıp cevapla-
yamama bir başkasını cevaplamada etkili olmayabi-
lir. Ayrıca, sorular birbirinden bağımsız olarak cevap-
lanacağından, bir sorunun doğru cevabı başka bir 
sorunun doğru cevabıyla uyuşmayabilir. Bu soruları 
cevaplarken basit şema ya da tablolar oluşturmak 
cevaplamayı kolaylaştırabilir.

• Verilecek ilişkiler, zaman açısından sıralanış (X, 
Y’den önce fakat Z’den sonra gitmiştir.), mekânda 
sıralanış (X kenti Y’nin güneyinde, Z’nin doğusun-
dadır.), üyelik ya da bir kümenin elemanı olabilme 
koşulları (Komiteye Dr. X girerse Dr. Y de girmelidir.) 
ya da neden-sonuç ilişkileri (X olursa Y olamaz.) biçi-
minde olabilir. Ayrıca, ilişkilerin bir kısmı sabit, değiş-
mez (Üçüncü evin sahibi X’tir.); bir kısmı seçenekli, 
değişebilir (X ya ressam ya da müzisyendir; Y’nin 
mesleği sağlıkla ilgilidir.) nitelikte olabilir. 

• Soruları cevaplamada yararlanılacak bilgilerden bir 
kısmının, verilen ilişkilerden çıkarılması gerekebilir. 
Örneğin, bir raftaki kitaplardan Y, X’in sağında, Z de 
Y’nin sağında ise, bu bilgiden Z’nin X’e göre sağda ol-
duğu anlaşılmalıdır. Ancak, verilen ilişkilere dayana-
rak açık bir biçimde belirtilmeyen başka ilişkilerin var 
olduğu kabul edilmemelidir. Örneğin X’in Z’den uzun 
olması, onun Z’den ağır da olmasını gerektirmez. 

Sözel	Mantık	Soruları	Hakkında

Sözel mantık soruları sanıldığı kadar zor olmamakla 
birlikte vakit gerektiren sorular olduğundan, bu sorularla 
hangi soru aralığında karşılaşılırsa karşılaşılsın Türkçe	
sorularından	sonra	çözülmesi	önerilmektedir.

Genel gözlem, Türkçe sorularının sözel mantık soruların-
dan daha çabuk çözüldüğü yönündedir.
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Uyarı!“Sözel Mantık” soruları ile ilgili bazı ön yargı 
ve yanlış bilgileri düzeltmek gerekmektedir:
1. Bir sözel mantık sorusu ile bir Türkçe 

sorusu aynı katsayıyla değerlendi-
rilmektedir. Bu soruların sınavlarda 
çözülme oranının Türkçe sorularına 
göre düşük olmasının sözel ya da sa-
yısal puanlamaya katsayı açısından 
ayrıca bir katkısı yoktur.

2. “Sözel Mantık” Türkçe ya da matema-
tik müfredatı içinde yer alan bir konu 
değildir; ayrıca soruların çözümü için 
Türkçe dil bilgisi, formel mantık ya da 
matematik bilgisi gerekmemektedir.

Bu sorulara “Sözel Mantık” denmesinin 
nedeni soruların “okuduğunu anlama-yo-
rumlama, akıl yürütme ve çıkarımda bu-
lunma” becerisini ölçmesidir. 
Kaldı ki “okuduğunu anlayabilme”, öğ-
rencinin sadece Türkçe değil; matematik, 
tarih, coğrafya gibi pek çok alandaki ba-
şarısını doğrudan etkileyen bir beceridir. 

SORU	ÇÖZÜMÜNDE	YARARLANILABİLECEK	
YÖNTEMLER

Sözel mantık sorularındaki “ilişkiler bütünü” sadece o 
soruya özgüdür. Yani bir sorunun çözümünde kullanılan 
tablo, şekil, sıralama, şifreleme vs. yöntemler o soruya 
aittir. 

Dolayısıyla “sözel mantık” ünitesinin, her	soru	için	ge-
çerli	bir	konu	anlatımı,	genel	geçerli	bir	çözüm	yönte-
mi	yoktur. Fakat sorularda, öğeler arasında daha önce 
çözülmüş sorulardaki ilişkilere benzer ilişkiler görüldü-
ğünde benzer mantık ve yöntemler kullanılarak soru çö-
zümünde kolaylık sağlanabilir.

Bu soruları daha pratik bir şekilde çözebilecek beceri 
ve hızı kazanmak da elbette çok sayıda soru çözmekle 
mümkün olacaktır. Bununla birlikte daha önceki sınav-
larda çıkmış soru formatları dikkatle incelendiğinde bazı 
yöntemlerin soruların büyük çoğunluğunda faydalı oldu-
ğu görülmektedir. Bu yöntemler yanında öğrencinin ken-
di geliştirebileceği çözüm şekilleri de dikkate alınmalıdır. 

Nasıl ki bir problem farklı yollarla, formüllere çözülebili-
yorsa bu sorular da farklı yollarla çözülebilir. Önemli olan 
sonuca en kısa yoldan gitmektir.

Simgeler	Kullanma

ALES ve DGS'deki sözel mantık sorularının doğru cevap-
lanabilmesi için mantıkta kullanılan bazı işaretler, tablo ya 
da oluştururken faydalı olabilir. Bu işaretlerden bazıları:

Değil ~

Ve ^

Veya ( ya da) v

İse ⇒

Ancak ve ancak ⇔

Benzer (eşit) =

Farklı (eşit değil) ≠

Bu işaretlerin nasıl kullanılabileceği konusunda aşağıda-
ki örneği inceleyiniz.

Örnek

• Sadece hafta içi açık bir mağazada Burcu ve Neşe 
pazartesi günleri çalışmaktadır.

• Çarşamba günü Burak ya da Sevim çalışmaktadır.

• Suna perşembe günü çalışırsa Serhat cuma günü 
çalışmaktadır.  Serhat cuma günü çalışırsa Can pa-
zartesi günü çalışacaktır.

Soruda verilen bu öncülleri simgeleştirelim:

Pazartesi − Burcu ∧ Neşe

Çarşamba − Burak ∨ Sevim

Perşembe − Suna  Serhat (cuma) 

Cuma − Serhat  Can (pazartesi)

Görüldüğü gibi simgeler, cümlelerin görsel olarak ve kısa 
yoldan ifadesini mümkün kılmaktadır. 

Soru çözümünde bu simgelerin kullanılması şart de-
ğildir. Öğrenci, ifadeleri kendine hatırlatacak, kendine 
uygun işaret ve simgeleri de kullanarak aynı pratikliği 
kazanabilir. Önemli olan, metinlerin soruların daha rahat 
cevaplanmasına imkân veren bir görselliğe dönüştürü-
lebilmesidir.

Tablo	Oluşturma		

Tablolar, önermelerin görsel olarak ifade edilmesini sağ-
layan resimlerdir. Sözel	mantık	sorularının	büyük	bir	
kısmı	için	önerilen	çözüm	yöntemi,	tablolar	ya	da	şe-
killer	oluşturmaktır.	

Bu tablolar oluşturulduğunda değişkenler arasındaki iliş-
kiler de çok daha açık ve bir “bütün” halinde görülebile-
cek; dolayısıyla birbirine bağlı ve peş peşe gelen sorular 
çok daha rahat çözülebilecektir.

Ayrıca, birbirinden bağımsız sorularda ise tablo üzerin-
deki bilgilerin yerleri değiştirilerek yine yeni tablolar oluş-
turulabilecektir.
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SAYISAL	MANTIK	PROBLEMLERİ	

Bu konuda soruların çoğunluğu kendi içinde farklı bir çö-
züm mantığına sahiptir. Bu nedenle soruları konularına 
göre ayırmak zordur. Soruların daha iyi anlaşılabilmesi 
için birkaç temel başlığa ayırmaya çalıştık.

Bu konuyu incelerken 4 başlıkta inceleyeceğiz.

1. Sayı örüntüleri ve sayı dizileri,

2. Tablo ve şifre soruları,

3. Akıl yürütme ve mantık soruları,

4. Görsel yetenek.

SAYI	ÖRÜNTÜLERİ

Herhangi bir kurala göre hazırlanmış birbirini takip eden 
sayılar kümesine örüntü denir.

Örüntüler de dikkat etmemiz gereken durumlar şunlardır:

• Örüntü soruları genellikle 4 işlem içeren sorulardır.

• Eksik olan terimin bulunması için örüntünün hangi 
kurala göre sıralandığını bulmamız gerekir. Bu kural 
genelde dizinin  birkaç teriminin karşılaştırılması ile 
bulunur.

• Bir örüntüde tek bir kural olabileceği gibi birkaç kural 
da olabilir.

Örnek

512,343,216,x 

Yukarıda	verilen	sayı	dizisine	göre,	x	yerine	aşağı-
daki	sayılardan	hangisi	gelmelidir?
A)196       B)169     C)144    D)125 E)121

Çözüm:

Dizinin terimleri incelenirse terimler arasındaki ilişki 
şu şekilde kurulmuştur.

Dizinin 1. terimi  3512 8=

Dizinin 2. terimi  3343 7=

Dizinin 3. terimi  3216 6=

Dizinin 4. terimi  3x 5 125= =  bulunur.

Örnek

4,5,19,94,x

Yukarıda	verilen	sayı	dizisine	göre,	x	yerine	aşa-
ğıdaki	sayılardan	hangisi	gelmelidir?
A)1695       B)1705     C)1735    D)1785 E)1885

Çözüm:

Dizinin terimleri incelenirse terimler arasındaki ilişki 
şu şekilde kurulmuştur.
Dizinin 1. terimi  4
Dizinin 2. terimi  5
Dizinin 3. terimi 
. .terim terim1 2 1 4 5 1 19: :− = − =^ ^ ^h h h

Dizinin 4.terimi  
. .terim terim2 3 1 5 19 1 94: :− = − =^ ^ ^h h h

Dizinin 5.terimi 
. .terim terim3 4 1 19 94 1 1785: :− = − =^ ^ ^h h h bulunur.

Örnek

37,45,52,58,63,?

Yukarıda	verilen	sayı	dizisine	göre,	?	yerine	
hangi	sayı	gelmelidir?
A) 65       B) 66      C) 67     D) 68 E) 69

Çözüm:

Dizinin terimleri incelenirse terimler arasındaki ilişki 
şu şekilde kurulmuştur.
Dizinin 1. terimi  37

Dizinin 2. terimi  (1.terim) 8 37 8 45+ = + =

Dizinin 3. terimi  (2.terim) 7 45 7 52+ = + =

Dizinin 4.terimi   (3.terim) 6 52 6 58+ = + =

Dizinin 5.terimi   (4.terim) 5 58 5 63+ = + =

Dizinin 6.terimi   (5.terim) 4 63 4 67+ = + =  bulunur.

Örnek

2,7,14,23,34,x,62,79,y

Yukarıda	verilen	sayı	dizisine	göre,	 x y+ 	topla-
mı	kaçtır?
A)145      B)142      C)139      D)135 E)133

Çözüm:

Dizinin terimleri incelenirse terimler arasındaki ilişki 
şu şekilde kurulmuştur.

Dizinin 1. terimi  22 2 4 2 2− = − =

Dizinin 2. terimi  23 2 9 2 7− = − =

Dizinin 3. terimi  24 2 16 2 14− = − =

Dizinin 4. terimi  25 2 25 2 23− = − =

Dizinin 5. terimi  26 2 36 2 34− = − =

Dizinin 6. terimi  2x 7 2 49 2 47= − = − =

Dizinin 7. terimi  28 2 64 2 62− = − =
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Dizinin 8. terimi  29 2 81 2 79− = − =

Dizinin 9. terimi  2y 10 2 100 2 98= − = − =

Böylece x y 47 98 145 bulunur.+ = + =

Örnek

1,1,4,5,7,9,10,a,b,17,16

Yukarıda verilen ifade iç içe geçmiş iki sayı dizisin-
den oluşmuştur.

Buna	göre,	 a b+ 	toplamı	kaçtır?
A) 25       B) 26       C) 27      D)28 E) 29

Çözüm:

İfadedeki terimlere bakarak bu terimler arasında-
ki ilişkilerden birbirine karıştırılmış sayı dizilerini 
bulalım.
İfadedeki 1.terime, 3.terime, 5.terime, 7.terime, 
9.terime, 11.terime  bakılırsa terimler 3 artırılarak 
yazılmıştır.

1.terim 3.terim 5.terim 7.terim 9.terim 11.terim

1 1 4 5 7 9 10 a b 17 16
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Dolayısıyla b 10 3 13= + =  olmalıdır.

İfadedeki 2.terime, 4.terime, 6.terime, 8.terime, 
10.terime, bakılırsa terimler 4 artırılarak yazılmıştır.

2.terim 4.terim 6.terim 8.terim 10.terim

1 1 4 5 7 9 10 a b 17
↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Dolayısıyla a 9 4 13= + =  olmalıdır.

Böylece a b 13 13 26+ = + =  bulunur.

Örnek

2,3,5,9,17,33,67,129,257

Yukarıda	verilen	sayı	dizisindeki	kuralı	bozan	
terim	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) 9     B) 17     C) 33    D) 67 E) 129

Çözüm:

Dizinin terimlerine bakılırsa terimler arasındaki ilişki 
şu şekilde kurulmuştur.

Dizinin 1. terimi    2

Dizinin 2. terimi    2 2 1 3: − =^ h
Dizinin 3. terimi    2 3 1 5: − =^ h

Dizinin 4. terimi    2 5 1 9: − =^ h
Dizinin 5. terimi    2 9 1 17: − =^ h
Dizinin 6. terimi    2 17 1 33: − =^ h
Dizinin 7. terimi    2 33 1 65: − =^ h
Dizinin 8. terimi    2 65 1 129: − =^ h
Dizinin 9. terimi    2 129 1 257: − =^ h
Böylece dizideki kuralı bozan sayı 67 olarak bulu-
nur.

Örnek

2 5 11 23 95 191, , , ,?, ,
5 9 17 33 129 257

Yukarıda	verilen	sayı	dizisine	göre,	soru	işareti	
yerine	aşağıdaki	sayılardan	hangisi	gelmelidir?

A) 64
41        B) 64

43      C) 64
45      D) 65

47  E) 65
48

Çözüm:

Kesrin payı oluşturulurken bir önceki kesrin payının 
2 katının 1 fazlası alınıyor.Paydası oluşturulurken bir 
önceki kesrin paydasının 2 katının 1 eksiği alınıyor.

O halde 

Dizinin 1. terimi    5
2

Dizinin 2. terimi    2 5 1
2 2 1

9
5

:

:

−
+

=^
^

h
h

Dizinin 3. terimi    2 9 1
2 5 1

17
11

:

:

−
+

=^
^

h
h

Dizinin 4. terimi    2 17 1
2 11 1
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Dizinin 5. terimi    2 33 1
2 23 1
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Dizinin 6. terimi    2 65 1
2 47 1
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Dizinin 7. terimi    2 129 1
2 95 1
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h
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Böylece dizideki soru işareti yerine gelmesi gereken 

kesir 65
47  olarak bulunur.
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I.	DÜNYA	SAVAŞI	(1914	-	1918)

I. Cihan Harbi 1914 yılında Avrupa’da başlamış, ancak 
dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer 
kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle “dünya 
savaşı” olarak adlandırılmıştır. 1914 yılında başlayan sa-
vaş 1918 yılında sona ermiştir.

Üçlü İtilâf (Anlaşma)

• 1907’de İngiltere, Fransa ve  Rusya’nın oluşturduk-
ları blok.

Daha	sonra	bu	bloğa,

• İtalya

• Sırbistan

• Japonya

• Romanya

• Belçika

• ABD

• Yunanistan

devletleri de katılmıştır.

Üçlü İttifak (Bağlaşma)

• 1882’de Almanya, İtalya ve Avusturya - Macaristan 
İmparatorluğunun oluşturdukları blok.

Daha sonra bu bloğa,

• Osmanlı 

• Bulgaristan

devletleri katılmıştır.

Not

İtalya I. Dünya Savaşı devam ederken İttifak blo-
ğundan ayrılarak İtilâf bloğuna geçmiştir. Bu du-
rum üzerinde İtilâfların İtalya’ya toprak vaadleri 
etkili olmuştur.

I.	Dünya	Savaşı’nın	Nedenleri

• Fransız İhtilâli sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik 
akımının etkisi

• Sanayi İnkılabı ile birlikte sömürgeciliğin hızlanması

• Ham madde ve pazar arayışının devletler arası reka-
bete dönüşmesi

• Avrupa devletleri arasında bloklaşma ve silahlanma 
yarışının başlaması

• İngiltere ile Almanya arasındaki ham madde ve pa-
zar arayışından kaynaklanan rekabetin olması

• Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kap-
tırdığı Alsas-Loren kömür havzasını geri almak iste-
mesi

• Avusturya - Macaristan İmparatorluğuyla Rusya’nın 
Balkanlara hakim olma düşüncesi

• İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma düşüncesi

• Japonya’nın Asya ve Büyük Okyanus’ta yayılma 
amacını gütmesi

• Rusya’nın sıcak denizlere inme ve Panislavizm po-
litikaları

Not

Avusturya-Macaristan veliahdının ve eşinin Sa-
raybosna gezisi sırasında bir Sırplı tarafından 
öldürülmesi I. Dünya Savaşı’nı başlatan kıvılcım 
olmuştur.

I.	Dünya	Savaşı’nda	Osmanlı	Devleti

Osmanlı Devleti savaş başladığında, tarafsızlığını ilân 
etmiş, Boğazlar’ı kapatmış ve seferberlik ilân etmişti. 
İtilâf Devletleri de Osmanlının tarafsız kalmasını istiyor-
lardı. Çünkü;

• İngiltere’nin Uzak Doğu’ya giden sömürge yolları gü-
venlik altında olacaktı.

• İtilaflar Rusya’ya yardım için Boğazlar’ı kullanabile-
ceklerdi.

• Yeni cepheler açılmayacak ve savaş daha geniş ala-
na yayılmayacaktı.

Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda 
Almanya’dan umduğu yardımı alamamıştı. Bu nedenle 
önce İngiletere’ye daha sonra da Fransa’ya ittifak tekli-
finde bulunmuştur. Ancak Rusya’nın tepkisinden çekinen 
bu devletler bu teklifi reddetmişlerdir.

İtilafların	Osmanlıyla	ittifak	yapmamalarında;

• Osmanlının askeri ve ekonomik yönden zayıflamış 
olması,

• Osmanlı topraklarının itilâflarca paylaşılmak isten-
mesi,

• Rusya’nın Osmanlı topraklarında tarihi emelleri ol-
ması 

gibi	durumlar	etkili	olmuştur.



83

Almanya’nın	Osmanlı	Devleti’ni	Kendi	Yanında	
Savaşa	Çekme	Nedenleri

• Osmanlının Jeopolitik konumundan yararlanmak is-
temesi

• Almanya’nın, İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısı-
nı kesmek istemesi

• Rusya’ya yardım gitmesini engelleyerek, müttefikler 
arasındaki bağlantıyı kesmek istemesi

• Yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek iste-
mesi

• Osmanlı halifesinin gücünü kulanmak istemesi

• Musul-Kerkük petrollerinden yararlanmak istemesi

Osmanlı	Devleti’nin	Almanya	Yanında	Savaşa	
Katılma	Nedenleri

• Kaybettiği toprakları geri almak istemesi

• Turan İmparatorluğu kurma fikri

• Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi

• İttihat ve Terakkicilerin Alman hayranı olması

• Kapitülasyonlar ve dış borçlardan kurtulmak istemesi

• Almanyayla 2 Ağustos 1914’te gizli bir ittifak antlaş-
masının yapılmış olması

Uyarı!Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
girmesinde sömürge elde etme düşün-
cesi yoktur.

Osmanlı	Devleti’nin	Savaşa	Katılması

İngilizlerden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisi 
Osmanlı Devleti’ne sığınmış, Osmanlı bu gemileri satın al-
dığını açıklayarak gemilere Yavuz ve Midilli isimlerini ver-
miştir. Bu gemilerin Rusya’nın Sivastopol ve Odesa üsle-
rini bombalaması üzerine Osmanlı Devleti savaşa girmiştir.

Osmanlı	Devleti’nin	savaşa	girmesiyle,

• Yeni cepheler açılmış, savaş daha geniş alana yayıl-
mış ve uzamıştır.

• Cihad-ı Ekber (Kutsal Cihat) ilân etmiştir.

• Kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırılmıştır.

• İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattığını ilân etmiştir.

• İttifakların yükü azalırken, İtilâfların yükü artmıştır.

➢ Kafkas Cephesi

➢ Kanal Cephesi

➢ Çanakkale Cephesi

➢ Irak - Musul Cephesi

➢ Hicaz - Yemen Cephesi

➢ Suriye - Filistin Cephesi

➢ Makedonya Cephesi

➢ Galiçya Cephesi

➢ Romanya Cephesi
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Müttefiklerine 
Yardım Amacıyla 
Açılan Cepheler

Savunma
Cepheleri

Taarruz
Cepheleri

1. Kafkas (Doğu) Cephesi

Cephenin açılmasında,

• İttihatçıların Anadolu’daki Türkler ile Orta Asya’daki 
Türkleri birleştirerek sınırları Hindistan’a kadar geniş-
letmek istemesi 

• Rusya’nın güneye inmesini engelleme 

• Kafkaslardaki bağımsızlık mücadelelerini Rusya’ya 
karşı destekleme

• Almanların Bakü petrollerini ele geçirmek için Os-
manlıyı kışkırtması

gibi durumlar etkili olmuştur.

• Enver Paşa komutasındaki Türk askerlerinin bir kıs-
mının Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit olması 
bu cephede kesin sonuç alınmasına engel olmuştur.

• Ruslar Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Erzincan ve 
Trabzon’u işgal etmiştir.

• Çanakkale Savaşı’ndan sonra burada göreve baş-
layan Mustafa	Kemal,	Muş	ve	Bitlis’i geri almıştır.

• Bu cephede Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapmaları 
üzerine 1915’te “Tehcir	 (Göç)	Kanunu” çıkarılmış 
ve Ermeniler Suriye’ye zorunlu göçe tabi tutulmuş-
tur.

• 1917’de Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması üzeri-
ne Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya Brest	Litovsk	
Antlaşması’nı imzalamışlardır. Böylece Rusya 
savaştan çekilirken Kars,	 Ardahan	 ve	 Batum’u 
(Elviye-i	Selase)	Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.
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