
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK BRANŞ DENEMELERİ

LGS’de
BUNLAR
ÇIKAR

MEB ÖRNEK SORULARI VE LGS TARZI
TABLO VE GRAFİK YORUMLAMA

GÖRSEL YORUMLAMA 
MANTIK - MUHAKEME

SÖZEL YETENEK
AKIL YÜRÜTME

YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUN
PRATİK ÇEK KOPAR FÖYLER
KOLAYDAN ZORA SIRALI
BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE
 KAVRAMA/ANLAMA
 UYGULAMA
 ANALİZ
 DEĞERLENDİRME
 SENTEZ SORULARI

TIMSS - PISA

İletişim
Ostim Mahallesi 1207. Sokak

No: 3/C-D Ostim / ANKARA
0 312 386 00 26 - 0 850 302 20 90

/YeniTarz Yayınları /YeniTarz Yayınları @YeniTarzYayin

8. SINIF

8. SINIF

BECERİ TEMELLİ
YENİ NESİL

SORULAR

T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK

14 SARMAL - 14 GENEL DENEME

LGS’nin

Songül NAİCİ
Erhan YILDIZ

Boran BAYRAKTAR
Ali AYDIN
Ömer KILIÇ

BRANŞ DENEMELERİ

9  786257  747127

9  786257  747127

TAMAMI VİDEO ÇÖZÜMLÜ



B R A N Ş  D E N E M E L E R İ

1

T.C.
İNKILAP TARİHİ

VE ATATÜRKÇÜLÜK

S A R M A L  D E N E M E



Diğer sayfaya geçiniz.3

LGSSarmal
01

YENİ TARZ YAYINLARI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. 
Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıkların olduğu, savaşların devam ettiği 20. Yüzyıl başlarında sosyal yaşam da deği-
şiyordu. Kaybedilen topraklardan gelenler ve köyden kente göç edenlerle beraber şehirli nüfusu artıyordu. Nüfus 
artışı ile beraber teknoloji de şehirleri ve yaşamı değiştiriyordu. Elektrik, otomobil, tramvay, telefon ve telgraf kul-
lanılmaya başlanıyordu. Basın yayın organlarının sayısı çoğalıyordu. Eğitim alanında Avrupa örnek alınarak kız 
öğrencilerin de eğitim alabildikleri yeni eğitim kurumları açılıyordu. Eğitimin yanında güzel sanatlar, mimari, resim, 
müzik gibi alanlarda da Avrupa etkisi görülüyordu. Avrupalı ressamlar tarzında resimler yapılıyor, mimaride Batı 
etkileri taşıyan eserler inşa ediliyordu. Yine Batı etkisiyle opera ve bale ülkeye girmeye başlarken tiyatroda yeni 
oyunlar yazılıyor ve oynanıyordu.

 

Parçada verilen bilgilerden yararlanarak 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine varılamaz?

A) Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımından etkilenmiştir.

B) Toplum yaşamında değişiklikler meydana gelmiştir.

C) Sosyal yaşamın tümünde Avrupa tarzı kurumlar oluşturulmuştur.

D) İç göçlerin yaşanmasıyla nüfus değişimleri meydana gelmiştir.

2. 

Manastır Askerî İdadisi Mustafa Kemal’in yetişmesinde önemli bir adım olmuş, ona yeni ufuklar açmıştır. 
Bu idadide Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sıkıntıları hisseden, tartışan her gün yeni şeyler öğrenen 
gençler bulunmaktaydı. Mustafa Kemal, Askerî İdadideki arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve 
hitabete ilgi duymuştur. Edebiyat öğretmeni Mehmet Asım Bey, Mustafa Kemal’in bu ilgisini görmüş ve 
ona askerlikle ilgili derslere daha fazla ağırlık vermesini tavsiye etmiştir. Mustafa Kemal edebiyat alanında 
Namık Kemal ve eserlerinden önemli ölçüde yararlanmıştır. Eserlerinde Türkçülüğü öne çıkaran Mehmet             
Emin Yurdakul’u burada tanımıştır. Ayrıca Askeri Rüştiye’deki Fransızca öğretmeni, Mustafa Kemal ile 
yakından ilgilenmiş ve Fransızca öğrenmesine büyük destek vermiştir. Mustafa Kemal, askeri öğreniminin 
yanı sıra izinli olarak döndüğü Selanik’te Fransızca kurslarına da katılmıştır.

 Yukarıda verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili;

 I. Ömer Naci ile arkadaşlığı edebiyata ve hitabete ilgi duymasını sağlamıştır.

 II. Fikir dünyasının zenginleşmesinde öğretmenlerinin ve arkadaşlarının da etkisi olmuştur.

 III. Fransızcaya ilgi duymuş okul dışında da öğrenmeye gayret göstermiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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3. 

TBMM, bir taraftan işgalci güçlere karşı mücadele ederken, diğer taraftan da iç ayaklanmalar-
la uğraşmak zorunda kalmıştır. TBMM’yi ortadan kaldırmak ve otoritesini sarsmak için çıkan bu 
ayaklanmalar İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri, azınlıklar ve eski Kuvayımilliyeciler tarafından 
çıkarılmıştır. İstanbul Hükümeti ayaklanmaları Anadolu’daki kaybolan otoritesini tekrar sağlamak 
için çıkartırken, İtilaf Devletleri işgaller karşısında direniş oluşmasını engellemek, boğazlar ve çev-
resinin kontrolünü kaybetmemek için TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemiştir. Azınlıklar 
ise kendi milli devletlerini kurmak için İtilaf Devletleri’nin desteği ile ayaklanmıştır. TBMM bu ayak-
lanmaları bastırmak için bir takım önlemler almıştır.

Bu önlemlerden bazıları şunlardır;

 y  İstanbul ile her türlü bağlantı kesilmiştir.

 y  Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.

 y  İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

 Bu bilgilere göre;

 I. TBMM’nin yargı yetkisini kullandığı,

 II. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’daki etkisinin azaltılmaya çalışıldığı,

 III. Anadolu’da farklı grupların meclise karşı isyan ettiği

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. 

Atatürk’ün millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi açıklayan bazı sözlerini şunlardır:

 y “Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa varlığına ve birliğine saldıran yabancı 
güçler ve fikirlerle nasıl mücadele edecekleri öğretilmelidir.”

 y “Bir toplum, cinsinden yalnız birinin yeni gerekleri edinmesiyle yetenirse o toplum yarıdan fazla 
kuvvetsizlik içinde kalır. Bir millet ilerlemek ve medenileşmek isterse bilhassa bu noktayı esas 
olarak kabul etmek mecburiyetindedir.”

 y “Millî terbiye programında, milletimizin gelişmesine engel olan ve bu güne kadar uygulanan eski 
eğitim içinde yer alan hurafeler ile bize uygun olmayan yabancı etkiler ister doğudan ister batıdan 
bulunmamalıdır.”

 Bu sözleri değerlendirdiğinde Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez?

A) Eğitim bilime dayalı olmalıdır.

B) Eğitim meslek kazandırmalıdır.

C) Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

D) Eğitim millî olmalıdır.
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1. 
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında ve gelişmesinde Manastır Askeri İdadisi’nde okuduğu 
dönem çok etkili olmuştur. Mustafa Kemal’in okuduğu o yıllarda Manastır, yaşanan olaylar nedeniyle 
son derece karışıktı. Bu okulun bulunduğu Makedonya bölgesinde yaşayan azınlıklar Osmanlı Dev-
leti’nden ayrılmak amacıyla ayaklanmışlardı. Bulgar ve Yunan çeteleri bölgede Türklere karşı yoğun 

bir saldırı içindeydiler. Bütün bu olaylara tanıklık eden Mustafa Kemal, bölgede yaşanan olayların 
Osmanlı Devleti’ni hızla yıkılışa doğru götürdüğünü görmüştür.

 Buna göre, Mustafa Kemal’in okuduğu dönemde Makedonya bölgesinde yaşanan olaylara neden olan gelişme 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilise’nin Hristiyanlığı yayma düşüncesi

B) Coğrafi Keşiflerle ortaya çıkan sömürgecilik yarışı

C) Sanayi Devrimi sonunda yaşanan hammadde açığı

D) Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı

2. 
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nın hızla geniş alana yayılması üzerine siyasi yalnızlıktan kurtul-
mak amacıyla ittifak girişimlerinde bulundu. İlk ittifak teklifini İngiltere’ye yaptı, ancak İngiltere bu teklifi 
kabul etmedi. Daha sonra Fransa’ya ittifak teklif edildi, Fransa da teklifi kabul etmedi. Osmanlı Devle-
ti’nde yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki Partisi’nin önde gelen isimleri Almanya’nın savaşı 

kazanacağını düşünüyorlardı. Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914 tarihinde bir dostluk 
antlaşması imzalandı. Bu sırada Akdeniz’de bulunan ve İngiliz donanmasından kaçan Almanlara ait 

Goben ve Breslav adlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. Ulusla-
rarası hukuka göre tarafsız olan Osmanlı Devleti’nin bu gemileri elinde tutup mürettebatı da tutuklaması 
gerekiyordu. İngiltere, bu gemilerin kendisine geri verilmesini istedi. Osmanlı ise bu gemileri satın aldı-
ğını bildirerek gemilere Yavuz ve Midilli isimlerini verdi. Türk bayrağı çekilen bu gemiler Alman amiralin 
komutasında Osmanlı donanmasıyla birlikte Karadeniz’e çıkarak Rus limanlarını bombaladılar. Bu olay 

üzerine önce Rusya daha sonra da İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Böylece Osmanlı 
Devleti İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girmiş oldu.

 Bu bilgilere göre;

 I. Osmanlı Devleti, uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir.

 II. Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden zayıf olması nedeniyle Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti ile İttifak kurma-
mıştır.

 III. İttihat ve Terakki Partisi, Almanya yanlısı bir politika izlemiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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3. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmalardan biri de Amasya Genelgesi’ni hazırlayarak 
kamuoyuna sunmaktır. Aşağıdaki görselde bu metnin imzalanması tasvir edilmiştir.

 
AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)
• (Amasya Tamimi, İhtilal Beyannamesi,         

Paşalar Deklarasyonu olarak da bilinir.)

• İmzalayan paşalar;

 –  Kazım Karabekir
 –  Ali Fuat Cebesoy
 –  Rauf Orbay
 –  Refet Bele
 –  Cemal Paşa

 Buna göre, Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni bazı komutanlara da imzalatmasının nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kurtuluş Mücadelesi’ni bireysellikten çıkartıp halka mâl etmek.

B) İstanbul Hükümeti’nin ve padişahın onaylamasını sağlamak.

C) İtilaf Devletleri’nin Mondros’tan vazgeçmelerini sağlamak.

D) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı ortaya çıkarmak.

4. • Türk kuvvetleri, Millî Mücadele sırasında Doğu Cephesi’nde Ermeniler ile savaşmıştır. Mondros Ateşkes Antlaş-
ması’ndan sonra ortaya çıkan boşluktan yararlanan Ermeniler, İngilizlerin desteğiyle Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve 
Nahçıvan’ı işgal etmiştir. 15. Kolordu komutanı olan Kazım Karabekir Paşa Ermenileri mağlup ederek Kars, Sarı-
kamış ve Gümrü’yü geri almıştır. Ermeni Hükümeti barış istemek zorunda kalmış ve 3 Aralık 1920’de Gümrü Barış 
Antlaşması imzalanmıştır.

 • Güney Cephesi’ndeki savaşlar Fransızlara ve Ermenilere karşı yapılmıştır. Fransızların bölgeyi işgal ettiği sırada 
Osmanlı ordusu terhis edilmiş, ülke savunmasız bırakılmıştır. Bölgede düzenli ordunun bulunmaması halkın ör-
gütlenmesine ve Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasına ortam hazırlamıştır. Kuvayımilliye birlikleri Urfa’da Ali Saip 
Ursavaş, Maraş’ta Sütçü İmam, Antep’te Şahin Bey öncülüğünde düşmana karşı mücadele etmiştir. Sakarya Sava-
şı’ndan sonra 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi kapanmıştır.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Düzenli ordu her iki bölgede de başarıyla mücadele etmiştir.

B) Yurdun değişik yerlerinde mücadele verilmiştir.

C) Ermenilerle hem doğuda hem de güneyde mücadele edilmiştir.

D) Türk milleti bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir.
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1.	 Mustafa	Kemal’in	fikir	hayatının	oluşmasında	yerli	ve	yabancı	bir	çok	düşünür	ve	yazar	yer	almaktadır.	Bunlardan	biri	
de	ünlü	Fransız	düşünür	ve	yazdıklarıyla	Fransız	İhtilali’nin	mimarlarından	sayılan	Jean-Jacques	Rousseau’dur.

 

Rousseau’ya	göre	toplumsal	yaşam,	halkla	yönetenler	arasında	yapılan	
bir	antlaşmaya	dayanmalıdır.	İktidar	da	ulus	da	halkın	iradesine	uy-
mak	zorundadır.	Antlaşmayı	bozan	iktidarlara	karşı	halkın	direniş	hak-
kı	vardır.	1789	Fransız	Devrimi	bu	kavramdan	doğmuştur.	Atatürk’ün	
“-	-	-	-”	sözlerinin	kaynağını	J.	J.	Rousseau’nun	belirttiği	kavramlar	ve	

okuduğu	diğer	bilgi	birikimleri	oluşturmaktadır.

 Buna göre parçada “- - - -” boş bırakılan yere Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisinin gelmesi gerekir?

A)	 Egemenlik	kayıtsız	şartsız	ulusundur.

B)	 Yurtta	sulh,	cihanda	sulh.

C)	 Hayatı	ve	özgürlüğü	için	ölümü	göze	alan	bir	millet	asla	yenilmez.

D)	 Bağımsızlık,	uğruna	ölmesini	bilen	toplumların	hakkıdır.

2. 

Mustafa	Kemal	liderliğinde	toplanan	Erzurum	ve	Sivas	Kongrelerinde	vatanın	kurtuluşu	için	saptanan	ilkelerin	ve	
Türk	milletinin	düşman	işgaline	karşı	direneceğinin	tüm	dünyaya	duyurulduğu	son	Osmanlı	Mebusan	Meclisi’nde	
de	kabul	edilen	Misakımillî’de:

“...Osmanlı	Devleti’nin	Mondros	Ateşkes	Antlaşması’nı	imzaladığı	30	Ekim	1919’da,	düşman	ordularının	işgali	al-
tında	bulunan	Arap	memleketlerinin	durumu,	orada	yaşayan	halkın	vereceği	oya	göre	belirlenecektir.	Söz	konusu	
anlaşmanın	imzalandığı	tarihte,	Türk	ve	Müslüman	çoğunluğun	yerleşmiş	olduğu	kesimlerin	tamamı	ister	bir	işgal,	
isterse	bir	hükümle	olsun	birbirinden	ayrılamaz.” maddesi	yer	almıştır.

 Misakımillî’nin bu maddesinde vurgulanan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Yönetim	biçiminin	cumhuriyet	olacağı

B)	 Milli	sınırlar	için	vatanın	bir	bütün	olduğu

C)	 Arapların	yaşadığı	yerlerde	çeşitli	inkılapların	yapılacağı

D)	 Osmanlı	Devleti’nin	imzaladığı	antlaşmaların	benimsendiği
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3. 
Bulgaristan’ın	savaştan	çekilmesi	ve	Osmanlı	Devleti’nin	Wilson	Prensiplerine	güvenmesi	sonucunda	İngiltere	
temsilcisi	Amiral	Calthorpe	ile	Osmanlı	temsilcisi	Bahriye	Nazırı	Rauf	Bey	arasında,	Limni	Adası’nın	Mondros	
limanında	Agamennon	zırhlısında	ateşkes	imzalanmıştır.	Mustafa	Kemal	görüşmeler	devam	ederken	ateşkesin			
7	maddesinin	kabul	edilmemesi	için	telgraf	ile	görüşmelere	katılmış,	ancak	sonuç	alınamamıştır.

	30	Ekim	1918’de	imzalanan	Mondros	Ateşkes	Antlaşması’ndan	sonra	İtilaf	Devletleri	strajtejik	noktaları	işgal	
etmeye	başlamış;	bu	işgaller	karşısında	Osmanlı	Hükümeti	sessiz	kalmıştır.	Anadolu’ya	sadece	nasihat	heyetleri	
göndererek	işgallere	karşı	haklı	sükûnete	davet	etmişti.	Fakat	Türk	halkı	işgallere	sessiz	kalmamış,	cemiyetler	
kurarak	birlik	ve	beraberliği	sağlamaya	çalışmıştır.	Bir	süre	sonra	da	Kuvayimilliye	hareketi	başlamış	ve	halk	
Mustafa	Kemal’in	etrafından	toplanmıştır.

 Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşması ile Türkler üzerinde,

	 I.	 Birlik	ve	beraberliğin	sağlanmasını,

	 II.	 Manda	ve	himaye	düşüncesinin	oluşmasını,

	 III.	Milli	Mücadele	ruhunun	ortaya	çıkmasını

 durumlarından hangilerini etkilediği söylenebilir?

A)	I	ve	III	 B)	II	ve	III	 C)	I	ve	II	 D)	I,	II	ve	III

4. 
Kütahya	-	Eskişehir	Savaşları	devam	ettiği	sırada,	Hamdullah	Suphi	Bey	Mustafa	Kemal	Paşa’ya	“Vaktinizi	alma-
yacağız.	Mazhar	Müfit	Bey’in	başkanı	olduğu	Öğretmenler	Derneği,	bir	kaç	gün	sonra	Ankara’da	toplanacak.	İki	
yüzden	fazla	öğretmen	katılıyor.	Fakat	Fevzi	Paşa’yı	dinleyince	tereddüte	düştük.	Savaşın	yoğunlaşacağı	anlaşı-
lan	bir	sırada	böyle	geniş	bir	toplantı	size	ayak	bağı	olabilir.	Uygun	görürseniz	erteleyelim.”	Mustafa	Kemal	Pa-
şa’da	“Hayır,	hayır	ertelemeyin.	Cahillikle,	ilkellikle	savaş;	düşmanla	savaştan	daha	az	önemli	değildir.	Toplantıya	
katılacağım	ve	konuşacağım.”	demiştir.

 Buna göre;

	 I.	 Mustafa	Kemal,	cahillik	ve	ilkelliğin	düşman	ordusu	kadar	tehlikeli	olduğunu	vurgulamıştır.

	 II.	 Mustafa	Kemal’in	kongreyi	ertelememesi	eğitime	verdiği	önemi	göstermiştir.

	 III.	Toplantının	yapılması	Kütahya	-	Eskişehir	Savaşları’nı	olumsuz	etkilemiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II	 C)	Yalnız	III	 D)	I	ve	III
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1. 

İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek amacıyla 1911 yılında Osmanlı Dev-
leti’nin Kuzey Afrika’da toprağı olan Trablusgrap’a saldırdı. Ancak Osmanlı Devleti ne karadan ne 
de denizden Trablusgarp’a yardım gönderecek durumda değildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal 
ve bazı Osmanlı subayları kılık kıyafet ve kimlik değiştirerek bölgeye gittiler. Mustafa Kemal “Şe-
rif” takma adıyla ve tüccar kılığında Trablusgarp’a gitmişti. Mustafa Kemal bölgedeki kabileleri 
örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı önemli başarılar kazanmıştır.

 Bu durum Mustafa Kemal’in;

 I. Vatan sevgisini,

 II. İleri görüşlülüğünü,

 III. Birleştirici ve bütünleştirici gücünü

 özelliklerinden hangilerini göstermektedir?

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

2. Tabloda Misakımilli kararları verilmiştir.

 
 Misakımilli Kararları
 • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan 

bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.

 • İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi gelecek-
lerine kendileri karar vermelidir.

 • Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için 
gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.

 • İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dün-
ya ticaretine açılmasına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar 
vereceklerdir.

 • Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi 
engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

 • Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı hak-
lardan yararlanmaları şartı ile tanınacak ve sağlanacaktır.

 Bu maddelere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Millî ve bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiştir.

B) Ekonomik bağımsızlıktan taviz verilmeyeceği vurgulanmıştır.

C) Devletlerarası eşitlik ilkesine göre hareket edilmesi hedeflenmiştir.

D) Halk oylaması yapılarak halkın, ülke yönetimine katılması hedeflenmiştir.
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1. 

20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin Sosyal Durumu:
 Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıkların olduğu, savaşların devam ettiği yirminci yüzyılda sosyal hayatta da önem-
li hareketlilikler yaşandı. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklardan gelenler Anadolu’ya iskân edilmeye baş-
landı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde fethedilen topraklara yerleştirilen Türkler, akın 
akın Anadolu’ya gelmeye başladılar. Osmanlı topraklarında sosyal dengeler bozuldu. Özellikle azınlıkların dev-
let kurmak için başlattıkları isyanlar denetlenemez hâle geldi. Kaybedilen topraklardan gelenler ve köylerden 
kentlere göç edenlerle beraber şehirlerdeki nüfus hızla arttı. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle İstanbul, 
İzmir, Edirne, Bursa ve Selanik gibi kentlerde nüfus hızla artmaya başladı. Osmanlı Devleti, ortaya çıkan bu 
göç dalgaları, savaşlar ve gün geçtikçe zayıflayan ekonomik gücü nedeniyle şehirlerde artan nüfusun gereksi-
nimlerine cevap veremez hâle geldi.

 Metindeki bilgilerden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin 20. Yüzyıl başlarındaki sosyal hayatı için aşağıdaki yar-
gılardan hangisine varılamaz?

A) Bazı şehirlerde düzensiz göçler nedeniyle asayiş bozuklukları meydana gelmiştir.

B) Şehirlerde nüfus artışı nedeniyle alt yapı sorunları ortaya çıkmıştır.

C) Balkanlardan gelen göçlerle köylerde tarım üretimi artış göstermiştir.

D) Fransız İhtilali’nin milliyetçilik fikirleri Osmanlı toplumunu olumsuz etkilemiştir.

2. Osmanlı Devleti’nin geleceği üzerinde konuşurken Osman Nizami Paşa, Mustafa Kemal hakkındaki görüşlerini şu şe-
kilde ifade etmiştir:

 

“Mustafa Kemal Efendi oğlum, sen, bizler gibi yalnız erkân-ı harp zabiti (su-
bay) olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekân ve yüksek kabi-
liyetin memleketin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Bu sözlerimi bir hoşuna 
gidecek bir söz olarak alma. Sende, memleketin başına gelen büyük adam-
ların daha gençliklerinde gösterdikleri ayrıcalıklı kabiliyet ve zekâ emareleri 
görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum.”

 Metinde verilen konuşma Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

A) Vatanseverliği B) Liderliği C) İdealistliği D) İleri görüşlülüğü
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3. Kuvayımilliye’nin kadın kahramanlarından bazılarının kısa hikȃyelerini okuyunuz.

 

Kah cephede karargahta, kah hastanede yaralı bir askerin başında, 
kah TBMM’de evrakların arasında. Fakat Kurtuluş Savaşımızın 

verildiği her cephede Atatürk ve İsmet Paşa’nın yanında yer alan 
kahraman gazi ve yazarımız.

Onbaşı Halide Edip Adıvar

Şerife Bacı

İnebolu’nun gururu, Türk kadını denildiğinde akla gelen imgedir Şerife 
Bacı. Defalarca İnebolu’dan Ankara’ya silah ve mühimmat taşıyan 

konvoyların en önünde üzerine düşen vazifesini ifa etti. Yine bir başka 
seferde mermileri ile çocuğunu korumak uğruna donarak şehit oldu.

 Bu bilgilere göre Kuvayımilliye ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bazılarının Düzenli Ordu’ya katılmış olduğuna  B) İşgallere karşı gönüllü oluşmuş birlik olduğuna

C) Tamamının kadınlardan oluşmuş birlik olduğuna  D) Milli Mücadele’nin başarılı olacağına inandıklarına

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Meydan Muharebesi’nden 
önce 5 Agustos 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutan-

lık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal Paşa böylece TBMM’nin 
yetkilerini kullanabilecekti. Başkomutan görevini alan Mustafa 
Kemal Paşa ordunun ihtiyaçlarını karşılayarak güçlendirmek 

için ülke insanını fedakarlığa çağırdı. Bu amaçla Milli Yükümlü-
lükler adı altında kanun yayınlayarak vatandaşın elindekinin bir 

kısmını orduya vermesini istemiştir.

 

 Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

A) Ordu-millet iş birliğini sağlanmasını
B) Kararların hızlı bir şekilde alarak, uygulayabilmesini
C) Yasama ve yürütme yetkilerini kullanabilmesini
D) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin geliştirilmesini
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1. Aşağıda Avrupa’da meydana gelen bazı gelişmeler verilmiştir.

 

Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen 
Avrupa’lı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar 
sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. 
Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük 
sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar, ithal ürünleri satın 
almaya yöneldiler.

1789’da Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyet-
çilik fikri, içerisinde farklı ulusları barındıran imparator-
luklarda birtakım sıkıntıların baş göstermesine neden 
olmuştur. Bazı Avrupa’lı devletlerin kışkırtmasıyla Os-
manlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi 
uluslar Osmanlı’ya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlık-
larını ilan etmişlerdir.

 Bu bilgilere göre ;
 I. Osmanlı Devleti’nin açık bir pazar haline geldiği
 II. Osmanlı ekonomisinin zarar gördüğü
 III. Osmanlı Devleti’nde ayrılıkçı fikirlere neden olduğu
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?

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

2. 

Atatürk’ün ölümünden bir buçuk yıl kadar önce kendi eliyle yazdığı geo-
metri kitabını basmak, 3. Dil Tarih Kurultayı’nın hemen akabinde ortaya 
çıkan bir fikirdi. Geometri, çağdaşlığın yolunu açarken bilimsel alanda da 
yapılan önemli çalışmalardan biri oldu. Geometri terimlerinin bugün kolay 
bir şekilde yazılıp anlaşılmasını sağlayan eserinde Atatürk, matematiksel 
birçok terim geliştirdi. Diğer taraftan da bu kitap ile anlaşılması oldukça 
güç olan Osmanlıca geometri terimlerine Türkçe karşılıklar bulanmasını 
da sağlayarak geometrinin öğrenilmesi güçlüğüne son verdi.

 Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili;

 I. Bıraktığı eserlerle akıl ve bilime önem verdiğini göstermiştir.

 II. Pozitif bilime önem vermiş öğrenilmesi için eserler kaleme almıştır.

 III. Yazdığı eserler ile bazı bilimlerin öğrenilmesinde kolaylık sağlamıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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



Diğer sayfaya geçiniz.13

LGSSarmal
10

YENİ TARZ YAYINLARI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

5. Milli Mücadele döneminde savaşın en zorlu günlerinde, düşman kuvvetlerinin kesin sonuca ulaşmak hayaliyle baskıla-
rını arttırdıkları, Ordumuzun Sakarya’ya kadar çekilmesine yol açan Kütahya-Eskişehir yöresindeki Yunan saldırısının 
tehlikeli şekilde geliştiği günlerde, 16 Temmuz 1921’de, Ankara’da “Maarif Kongresi” (Millî Eğitim Kongresi) toplanmıştır. 
Atatürk cephedeki şartların ağırlığına rağmen, bu Kongrenin ertelenmesine razı olmamış, hatta Kongrenin açılış konuş-
masını kendisi yapmıştır.

 Yukarıda verilen bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili;

 I. Eğitim ile ilgili faaliyetleri desteklediği

 II. Ulusal egemenliğin gelişmesine önem verdiği

 III. Eğitim konusuna önem verdiği

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Aşağıdaki görselde Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması sonrası Anadolu’dan ordu için verilen yardımlar tasvir edil-
miştir.

 

 Verilen bu görsele bakılarak Türk milleti arasında hangi duyguların ön planı çıktığı söylenebilir?

A) Milli birlik ve beraberlik

B) Ulusal egemenlik 

C) Ekonomik özgürlük

D) Bölgesel kurtuluş
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1. Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen bazı düşünürlere yer verilmiştir.
 

YAZAR ETKİLENDİĞİ ALAN
Namık Kemal Vatanseverlik
Ziya Gökalp Milliyetçilik
Mehmet Emin Yurdakul Milliyetçilik
Tevfik Fikret İnkılapçılık
Voltaire Akılcılık, Bilimsellik
Montesqueu Cumhuriyetçilik

 Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili;

 I. Vatansever bir kişilik kazanmasında Namık Kemal etkili olmuştur.

 II. Düşünce yapısının gelişmesinde yerli ve yabancı düşünürler etkili olmuştur.

 III. Bilimselliğe ve akılcılığa önem vermesinde yabancı düşünürler etkili olmuştur.

 çıkarımlarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Aşağıdaki haritada Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yapılan işgaller gösterilmiştir. 

 

 Yukarıda verilen haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Güney topraklarımız Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.

B) Ermenilerin Doğu topraklarından çekilmesinde yerel halk etkili olmuştur.

C) Ülkenin Batısı Yunanlar ve İtalyanlar tarafından işgale uğramıştır.

D) İngilizler Doğu’da Musul ve çevresini işgal etmişlerdir.
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1. İtalya Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu kötü durumundan yararlanmak  
ve kendisine yeni sömürgeler elde etmek için Afrika’daki son toprağı olan 
Trablusgarba saldırmıştır. Mısır’ın İngilizlerin hakimiyetinde olmasından dola-
yı Osmanlı bölgeye askeri kuvvet gönderemiyordu. Fakat ülke toprağının ko-
runmasını isteyen bazı komutanlar kendi imkanları ile Trablusgarba ulaşıp 
düşman kuvvetleri ile mücadele etmişlerdir. Mustafa Kemal, gönüllü olarak 
Trablusgarb’a giderken Selanik’teki arkadaşı Kamil Bey’e yazdığı mektupta 
“İhtiyaç duyduğum zaman sizi ve arkadaşlarınızı vatan müdafası için her an 
çağırabilirim…” Vatanı korumak hiçbir zaman bu kadar önemli ve gerekli ol-
mamıştı. Vatan toprağı düşman eline bırakılamaz ve bu uğurda canlarımızı 
dahi feda etmekten çekinmeyeceğiz.’’  ifalerini kullanmıştır.

 Metinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Vatansever duygulara sahip bir kişiliği vardır.

B) Çokyönlü bir karaktere sahiptir.

C) Ülke topraklarının korunmasında görev almıştır.

D) Sömürgeciliğe karşı mücadeleci bir tutum sergilemiştir.

2. Kuvayımilliye birlikleri düzenli ordu şeklinde teşkilatlanmamış                        
“Milis Kuvvetleri” demektir. Kuvayımilliye, Mondros mütarekesi sonrası 
topraklarımızı işgal eden ve ülkemizi parçalamak üzere harekete geçen 
düşman kuvvetlerine karşı açılan yerel cephelerde çarpışmak üzere teş-
kilatlanan halkın oluşturduğu sivil kuvvetlerdir. Kuvayımilliye halkın için-
den gelen millî duygular sonucu oluşmuş, meslek, gelir düzeyi, yaş, hat-
ta cinsiyet gibi birçok unsuru dikkate almadan kendiliğinden bir araya 
gelerek gönüllülük esasına göre oluşmuş silahlı sivil birliklerdir.

 Yukarıda verilen bu bilgilere bakılarak Kuvayımilliye ile ilgili;

 I. Anadolu’nun korunmasında etkin görev almıştır.

 II. Düşman işgalinin saldırıları sonucunda kurulmuştur.

 III. Anadolu’da işgalcilere karşı topyekün bir mücadele vermişlerdir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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1. 

Hollanda

Fransa

Bavyera

Kolonya

Almanya

İspanya Varisleri

İsveç, Baltık Ülkeleri

Prusya

Rusya, Lehistan, 
Danimarka, Saksoya

AVRUPA

AFRİKA

ASYA

 Yukarıdaki haritada verilen bilgilere bakılarak;

 I. Fransız İhtilalinin etkisiyle ulus devletlerin kurulduğu

 II. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının birçok kıtaya yayıldığı 

 III. Avrupa’da siyasi birliğin sağlandığı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Aşağıda I. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olana bazı gelişmeler verilmiştir.

 y İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge elde etme rekabeti,

 y Ham madde ile sömürge arayışı,

 y Silahlanma yarışının hız kazanması,

 y Devletlerarası bloklaşma,

 y Avusturya ve Rusya’nın Balkanlardaki çıkar çatışmaları,

 y Fransız ihtilallerinin milliyetçilik akımı,

 Bu gelişmelerin ;

 I. Ekonomik

 II. Siyasi

 III. Kültürel

 alanların hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III
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1. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak Şam’a atanmıştır. Mustafa 
Kemal ülkenin içerisinde yaşanan sorunlarla yakından ilgilenmiştir. Bu konudaki fikirlerini daha rahat bir şekilde 
geliştirmek ve paylaşmak için Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Şam’da görevliyken gizlice Selanik’e 
gelen Mustafa Kemal burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin bir şubesini kurdu. Cemiyet toplantısında arkadaşla-
rına şu sözlerle seslenmiştir: “Arkadaşlar bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur (...) Bu talihsiz mem-
lekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli 
kıtasını vatandan ayırmak istiyorlar. (...) Millet, zulüm ve baskıcı yönetim altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir 
memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih, bugün biz evlatlarına 
büyük görevler yüklüyor... Köhneleşmiş ve çürük idareyi yıkarak milleti hâkim kılmak kısacası, vatanı kurtarmak için 
sizi göreve davet ediyorum...”

 Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ülkenin içinde bulunduğu olaylara karşı duyarlı davranmıştır.

B) Ulusal egemenliğin korunması için girişimlerde bulunmuştur.

C) Devleti kurtarmak için yabancı güçlerden yardım istemiştir.

D) Yaşanan olaylar karşında herkesi sessiz kalmaya çağırmıştır.

2. Aşağıdaki haritada I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin genel durumu verilmiştir.
 

 Bu haritaya bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili;

 I. Sınırlarının birçok kıtaya yayıldığı

 II. Birçok cephede savaşlar verdiği

 III. Ülke sınırları dışında da mücadele verdiği

 yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

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



B R A N Ş  D E N E M E L E R İ

G E N E L  D E N E M E 1

T.C.
İNKILAP TARİHİ

VE ATATÜRKÇÜLÜK



Diğer sayfaya geçiniz.3

LGSGENEL
01

YENİ TARZ YAYINLARI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

1. 
Coğrafi Keşifler sonucunda
Avrupalı ülkeler arasında

sömürgecilik yarışı artmıştır.

Coğrafi Keşifler sonucunda Akdeniz limanları
önemini yitirmiştir. Osmanlı Devleti  Akdeniz

limanlarını canlandırmak için Avrupalı devletlere
kapitülasyonlar vermiştir.

 Buna göre yaşanan gelişmelerin Osmanlı Devleti’nde, 

	 I.	 Avrupalı	devletlerin	açık	pazarı	haline	gelmesi,

	 II.	 Ekonomik	yönden	zayıflamış	olması,

	 III.	Avrupalı	devletlerle	sömürgecilik	yarışına	girmesi

 durumlarından hangilerini doğurduğu söylenebilir?

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

2.	 Kitap	okumak	Mustafa	Kemal’in	en	büyük	tutkusuydu.	Yaşamındaki	tükenmez	enerjisini	ve	yetişme	tarzındaki	sağlam-
lığını	çok	kitap	okumasına	borçluydu.	Mustafa	Kemal	“Ben	çocukken	elime	iki	kuruş	geçince	bunun	bir	kuruşunu	kitaba	
verirdim.	Eğer	böyle	olmasaydım,	bu	yaptıklarımın	hiç	birisini	yapamazdım.”	diye	ifade	etmişti.

	 Mustafa	Kemal,	fikir	hayatını	etkileyen	bazı	düşünürler	hakkında;

 y 	Namıl	Kemal	için	“Türk	ulusunun	yüzyıllardan	beri	beklediği	ses”

 y 	Tevfik	Fikret	için	“Ben	İnkılap	ruhunu	ondan	aldım.”

 y 	Mehmet	Emin	Yurdakul	için	“Şiirlerinde	bana	millî	benliğimin	gururunu	tattıran	ilk	anlatımı	bulmuştum.”

	 ifadelerini	kullanmıştır.

 Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;

	 I.	 Kitap	okumayı	çok	sevdiğine	

	 II.	 Okuduğu	kitapların	kendisini	olumlu	yönde	etkilediğine

	 III.	Küçük	yaşta	maddi	sıkıntılar	çektiğine

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II	 D)	II	ve	III
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1. 
Siyasi yapısını geç

tamamlayan Almanya,
Sanayisini güçlendirmek

için Fransa’nın elinde
bulunan Alsas-Loren kömür
havzalarına göz dikmiştir.

Almanya, aynı zamanda
İngiltere’nin sömürgelerini
de elde etmek istemiştir.

İngiltere, Almanya’nın
kendisine düşmanlığın-
dan dolayı Fransa’nın
yakınlaşmasına izin

vermiştir.

Fransa, Almanya’nın
kendisine düşmanlığın-
dan dolayı İngiltere ile

yakınlaşmıştır.

 Harita ve açıklamalar dikkate alındığında I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan,

	 I.	 Sömürgecilik	yarışı,

	 II.	 Devletler	arası	bloklaşma,

	 III.	Milliyetçilik	

 gibi sebeplerin hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir?

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

2. 

Kuvayımilliye,	Mondros	Ateşkes	Antlaşması’ndan	sonra	Anadolu’da	başlayan	işgaller	karşısında	Osmanlı	
Devleti’nin	yetersiz	kalması	sonucunda	halkın	bir	tepkisi	olarak	ortaya	çıkmış	bölgesel	direniş	gruplarıdır.	
Askeri	düzen	ve	disiplinden	yoksun	olan	bu	grupların	içerisinde	toplumun	her	kesiminden	vatansever	insan	
canı	pahasına	mücadele	etmiştir.	Gereksinimlerini	yerel	halktan	karşılayıp	vatanı	savunarak	işgalleri	önle-
meye	çalışmışlardır.	Bu	birlikler	düşmanı	 tamamen	durduramasa	da	düzenli	ordunun	kurulmasına	kadar	
oyalaması	ve	zaman	kazanılması	açısından	faydalı	olmuştur.

 Bu bilgilerden yararlanarak Kuvayımilliye ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A)	 Bölgesel	nitelik	taşıdıklarına

B)	 Düşman	ilerleyişini	yavaşlattığına

C)	 Ulusal	bilincin	doğmasına	katkı	sağladığına

D)	 Ordunun	emirleri	doğrultusunda	hareket	ettiklerine

02
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5. 

Asker sayısı ve silah yönünden Türk ordusundan üstün olan Yunan ordusu, İngilizlerden her türlü yardımı görürken
Türk ordusu ise sadece Türk milletinin çok kısıtlı imkânlarıyla eksikliklerine gidermeye çalışıyordu. Yunanlıların bu askeri

üstünlükle ilerlemelerine rağmen Başkumandan Mustafa Kemal Paşa 6 Eylül’de Yunan ordusunun saldırı gücünün
tükendiğini anlayınca, 10 Eylül 1921 tarihinde Yunan ordusunun sol kanadına taarruz emri vermiş ve başarı sağlamıştır.

Bunun üzerine tüm cephede karşı taarruza geçilerek Yunanlar Sakarya Nehri’nin batısına sürülmüştür.

 Milli Mücadele Dönemi ile ilgili verilen bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Türk	milletinin	orduya	destek	verdiğine	 	 B)	Türk	ordusunun	savunma	durumuna	geçtiğine

C)	Yunanlar	müttefiklerinden	yardım	aldığına		 D)	Mustafa	Kemal’in	zaferin	kazanılmasında	etkili	olduğuna

6. 
Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	“Yeni	Türkiye,	ne	zamana	ne	de	ihtiyaca	uymayan	Mecelle’nin	hükümlerine	bağlı	
kalamaz.	 En	 uygar	 uluslar	 derecesinde	 hukuk	 kurallarımızı	 da	 iyileştireceğiz.	Yüz	 sene,	 beş	 yüz	 sene,	
bin	sene	evvel	yaşayan	bir	toplum	için	yapılan	yasalarla	bugünkü	toplumu	yönetmeye	kalkışmak	gaflettir,	
cehalettir.”	diye	ifade	etmesinin	ardından	yeni	kanun	için	çalışmalar	başlatılmıştır.	Medeni	Kanun	hazırlanır-
ken	pek	çok	ülkenin	kanunları	incelenmiştir.	Batılı	ülkelerin	medeni	kanunlarının	incelenmesinin	ardından	
1912’de	yürürlüğe	giren	İsviçre	Medeni	Kanunu	esas	alınmıştır.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi İsviçre Medeni Kanunu’nun temel alınmasının sebeplerinden biri 
olamaz?

A)	Demokratik	ve	laik	bir	yaklaşım	içermesi	 	 	 	 B)	Kadın	-	erkek	eşitliğine	dayalı	olması

C)	Bütün	Avrupa’da	uygulanıyor	olması	 	 	 	 D)	Akılcı	ve	çağdaş	olması

02
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1. 

Osmanlı Devleti’nde;

 y  İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin arasında aydınlar kadar askerlerin de yer alması,

 y  Balkan Savaşlarında ordudaki subayların “ittihatçılar” ve “itilafçılar” diye ikiye ayrılması,

 y  Ordudaki siyasi oluşumlarında etkisiyle 31 Mart Olayının çıkması ve II. Meşrutiyet’in sonlandırması

gibi gelişmeler yaşanmıştır

 Mustafa Kemal’in aşağıdaki sergilediği tutumlardan hangisi bu gelişmeler ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) Temsil Heyetine öncülük etmesi

B) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrılması

C) Anadolu’ya geçerek mili mücadeleyi başlatması

D) Trablusgarp’a yerel kıyafetler ile gazeteci olarak gitmesi

2. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve askeri durumu savaşa girmeye elverişli 
değildi. Devlet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları sonunda büyük kayıplara uğramıştı. Durumunu düzeltmek 
için barış ortamına ihtiyacı vardı. Ancak savaşın genişlemesi halinde tarafsız kalması pek mümkün değildi. 
Osmanlı savaş öncesi İngiltere ve Fransa’ya ittifak teklif etti ama bu teklifi kabul edilmedi. İttihat ve Terakki 
liderlerinden Enver Paşa’ya göre yıkılmak üzere olan imparatorluğun kurtulmak için son şansı Almanya’nın 
yanında savaşa girmekti. Enver Paşa’ya göre Almanya savaşı kesin kazanacaktı ve kaybedilen topraklar 
geri alınacaktı. 2 Ağustos 1914’te Almanya ile Osmanlı Devleti arasında gizli bir antlaşma imzalandı. Os-
manlı Devleti’nin bir oldu bitti ile savaşa girmesinden sonra yeni cepheler açılarak savaş geniş bir alana 
yayılmış oldu.

 Bu bilgilere göre,

 I. Osmanlı Devleti başta İtilaf Devletleri’nin yanında yer almak istemiştir.

 II. İmparatorluğun güçlenmesi için savaşa girilmesi zorunlu olarak görülmüştür.

 III. Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi hariç diğer cephelerde başarısız olmuştur.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III
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1. 

1. olay:
Şam'da görev yaptığı sırada askeri garnizonda kavga eden iki erin arasına giren Türk subayının Arap kökenli
askeri Kavm-i Necip (üstün ırk)  olarak değerlendirip Türk askerini azarlamasıdır.

2. olay:
1910 yılında Picardie Manevrasına giderken arkadaşı Binbaşı Selahaddin Bey'in başındaki fes (Osmanlı fesi)
yüzünden Sırp istasyonunda simit satan bir genç tarafından aşağılanmasıdır.

 Bu olayların Mustafa Kemal’in fikir hayatında,

 I. Ümmetçiliğin yerine milliyetçiliği benimsemesi,

 II. Ulus devlet kurma düşüncesinin oluşması,

 III. Görünüş olarak çağdaşlaşmanın gerektiği

 düşüncelerinden hangilerini etkilediği söylenebilir?

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

2. İtilaf Devletleri, Misakımillî’nin Meclisi Mebusan’da kabul edilmesi üzerine 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmiştir. İtilaf 
Devletleri ilanlar vererek işgalin gerçekleşmesini şu şekilde anlatmaya çalışmıştır.

 

İlandır
İşgal geçicidir. İtilaf Devletleri’nin
amacı, Saltanat makamını zayıflatmak
değil, aksine Osmanlı idaresinde
kalacak memleketlerde padişahın
gücünü kuvvetlendirmektedir.
Taşrada isyan çıktığı ve katliam
yapıldığı takdirde İstanbul,
Türkler’den alınacaktır. Herkesin,
saltanat makamı olan İstanbul’dan
verilecek emirlere uyması gereklidir.

 İtilaf Devletleri yayınladıkları bu ilan ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?

A) Saltanat yönetiminin sona erdirilmesini

B) Milli Mücadele’ye karşı ayaklanmalar çıkarılmasını

C) Mili Mücadele’nin Osmanlı Devleti tarafından tanınmasını

D) İşgale karşı halkın vereceği tepkinin önlenmesini

04
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3. 
Mustafa	Kemal,	Ali	Fuat	Paşa,	Rauf	Bey,	Kazım	Karabekir	Paşa	ve	İsmet	Paşa	İstanbul’da	bazı	görüşmeler	
yaparak	ulusal	mücadelenin	ilk	çalışmalarını	gerçekleştirdiler.	Ancak	İstanbul’da	bir	mücadelenin	başlatılama-
yacağına	karar	verdiler.	Kazım	Karabekir	Paşa	ve	Ali	Fuat	Paşa’nın	Anadolu’da	bulunan	askerî	birliklerin	başın-
da	görevlendirilmelerinden	sonra	Mustafa	Kemal’de	bir	an	önce	Anadolu’ya	görevli	olarak	geçmenin	yollarını	
aramaya	başladı.	Aynı	 tarihlerde	Karedeniz’deki	Pontusçu	Rum	çetelerin	Müslüman	halka	 saldırıları	 artmış,	
Müslüman	halk	da	kurduğu	çetelerle	karşılık	vermeye	başlamıştı.	İngiltere,	İstanbul	Hükümeti’ne	nota	vererek	
bölgede	 asayiş	 sağlanmadığı	 taktirde	 buraları	 işgal	 edeceğini	 bildirdi.	 Bunun	 üzerine	Padişah	 ve	Hükümet,	
Karadeniz’deki	Türk	direnişini	bastırma	ve	Mondros	Ateşkes	Antlaşması	hükümlerini	uygulaması	 için	Musta-
fa	Kemal’i	9.	Ordu	Müfettişliğine	atadı.	Mustafa	Kemal	19	Mayıs	1919’da	Samsun’a	çıktı.	Mustafa	Kemal’in	
Samsun’a	çıkışıyla	Kurtuluş	Savaşı’nın	ilk	adımı	atılmış	oldu.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	 İtilaf	Devletleri	bölgedeki	olaylardan	Türkleri	sorumlu	tutmuştur.

B)	 9.	Ordu	Müfettişliğine	atanması	Mustafa	Kemal’e	istediği	fırsatı	sunmuştur.

C)	 Mustafa	Kemal	askerlik	görevinden	istifa	etmiştir.

D)	 Türk	halkı	Rum	çetelerinin	saldırılarına	boyun	eğmemiştir.

4. 

Mustafa	Kemal	eğitime	çok	önem	veren	bir	liderdi.	Milletin	geleceğinin	belirlenmesinde	eğitimin	çok	önemli	
olduğuna	inanıyordu.	Bu	sebeple	Eskişehir-Kütahya	Savaşlarının	devam	ettiği	günlerde	Maarif	Kongresi’nin	
toplanması	kararlaştırılmıştı.

Kongreye	Mustafa	Kemal	ile	birlikte	180	eğitimci	de	katılmıştı.	Kongrenin	açılış	konuşmasını	yapan	Mustafa	
Kemal	“...İşte	biz,	bu	kongrede	çizilmiş	eski	yollardan	yürümeyi	konuşmak	değil	belki	söylediğim	şartları	
taşıyan	yeni	bir	sanat	ve	beceri	yolu	bulup	millete	göstermek	zorundayız.	Maarif	Vekaleti’nin	öğretmen	ve	
uzmanlarından	oluşan	bir	ilim	ve	kültür	kongresini	Ankara’da	toplamayı	düşünmüş	olması	ve	bugünkü	zor	
şartlara	rağmen	bu	girişimdeki	başarısını	büyük	bir	beğeni	ile	anarım.”	ifadelerini	kullanmıştır.

 Mustafa Kemal’in bu konuşmasında geçen “eski yollardan yürümeyi konuşmak değil” sözünden eğitim alanın-
da;

	 I.	 Çağdaş,

	 II.	 Geleneksel,

	 III.	Modern

 yöntemlerden hangilerinin uygulanmayacağına ulaşılabilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II	 D)	I	ve	III
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1. 
“...Dünya’nın bu durumunda böyle bir meselenin Türkiye ile Fransa arasında silahlı
mücadeleye dönüşmesi katiyyen olası değildir. Fakat ben, bunu da hesaba kattım.
Ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal belirse
yani Fransa ile çatışmak gerekirse Türkiye’nin reisliğinden ve hatta meclis azalığından
çekileceğim. Bir fert olarak bana ilhak edilecek birkaç arkadaşla Hatay’a girerek
mücadeleye devam edeceğim.”

 Mustafa Kemal’in Hatay Meselesi ile ilgili verilen beyanatından, onun;

	 I.	 Kararlılık,

	 II.	 İleri	görüşlülük,

	 III.	Çok	yönlülük,

	 IV.	Vatanseverlik

 kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A)	I	ve	III	 B)	I	ve	IV	 C)	II	ve	III	 D)	II	ve	IV

2. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile Heyet-i Temsiliye’nin görevi sona erdiğinden kararları yürütecek bir

hükümet kurulmalıydı. 24 Nisan günü Mustafa Kemal Paşa, buna benzer düşüncelerini sunmak amacıyla Türkiye
Büyük Millet Meclisine bir önerge vermiştir. Bu önergede yer alan maddelerden biri şöyledir: 

“Mecliste yoğunlaşan millî iradenin, doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek
temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoktur.”

 Sadece bu madde yorumlandığında Türkiye Büyük Millet Meclisinde;

	 I.	 Millet	egemenliği	ilkesi	benimsenmiştir.

	 II.	 Güçler	birliği	ilkesi	kabul	edilmiştir.

	 III.	İstanbul	Hükümeti	yok	sayılmıştır.

 Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	III	 C)	Yalnız	III	 D)	I,	II	ve	III
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3. 

����

����CENGE GİDERKEN
Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur;
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

Yaradanın kitabını kaldırtmam,
Osmancık’ın bayrağını aldırtmam,
Düşmanımı vatanıma saldırtmam.
Tanrı evi viran olmaz, giderim.

Mehmet Emin Yurdakul Osmanlı aydınları arasında savunulan Osmanlı-
cılık ve İslamcılık fikir akımlarına karşı oluşturulan Türkçülük akımını be-
nimseyen Türk Milli Edebiyat akımının temsilcilerindendir. Özellikle millî
kültür, millî birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle ve eserlerinde
milliyetçiliği ve halkçılığı ön plana çıkaran şiirler yazmasıyla Mustafa
Kemal’i derinden etkilemiştir. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde
öğrenciyken okuduğu iki dörtlük kıtası verilen “Cenge Giderken” şiirinde
ilk defa millî benliğini bulduğunu ifade etmiştir.

 Yukarda verilen bilgelerden yararlanarak Mustafa Kemal’in fikir hayatı ile ilgili;

	 I.	 Türk	tarihi	ve	kültürü	ile	beslendiği

	 II.	 Osmanlı	aydınlarının	düşüncelerine	her	zaman	karşı	olduğu

	 III.	Düşünce	yapısının	oluşmasında	farklı	alanda	kişilerden	etkilendiği

 gibi sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

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

4.	 Aşağıda	Büyük	Millet	Meclisi’nin	isyanlara	karşı	aldığı	önlemler	verilmiştir.
 y 	Hıyanet-i	Vataniye	Kanunu	çıkarılmıştır.	Bu	kanun,	BMM’ye	karşı	çıkan	ve	onun	varlığını	yok	sayan	herkesi	vatan	
haini	ilan	etmiştir.

 y 	İstiklâl	Mahkemeleri	kurulmuştur.	Bu	mahkemenin	üyeleri	milletvekilleri	arasından	seçilmiştir.

 y 	Şeyhülislamın	fetvasına	karşılık	olarak	Ankara	Müftüsü	Rıfat	Börekçi	başkanlığında	yaklaşık	150	müftünün	imzası	ile	
bir	karşı	fetva	hazırlanmıştır.

 y 	Damat	Ferit	vatan	haini	ilan	edilerek	Türk	vatandaşlığından	çıkarılmıştır.

 y 	İstanbul	Hükümeti’yle	bütün	resmi	ilişkiler	kesilmiştir.

 y 	Anadolu	Ajansı’ndan	yararlanılmıştır.

 Yalnızca verilen bilgilere bakılarak,

	 I.	 Büyük	Millet	Meclisi	yasama	ve	yargı	yetkisini	kullanmıştır.

	 II.	 İsyanların	çoğu	Kuvayımilliye	tarafından	bastırılmıştır.

	 III.	Çıkan	isyanlar	Kurtuluş	Savaşı’nın	süresini	uzatmıştır.

 durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III
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7. Atatürk	ilke	ve	inkılâplarını	oluşturan	temel	esaslardan	bazıları

Bağımsızlık ve Özgürlük Egemenliğin Millete Ait Olması
Türk Toplumunun Çağdaş Uygarlık

Düzeyinin Üstüne Çıkarılması
“Özgürlük	 ve	 bağımsızlık	 benim	
karakterimdir.”	 diyen	 Atatürk,	 yeni	
Türk	devletini	bu	düşünceden	ilham	
alarak	kurmuştur.	Hür	ve	bağımsız	
olmayan	bir	millet,	 istediği	 gibi	 ha-
reket	 edemez.	 Bunun	 için	 Atatürk	
yeni	Türk	devletini	hür	ve	bağımsız	
temeller	üzerine	kurmuştur.

Atatürk	 ilke	 ve	 inkılâpları	 millet	 ege-
menliğine	dayanır.	Türkiye	Cumhuriyeti	
Devleti,	egemenlik	kayıtsız	şartsız	mil-
letindir	 ilkesi	 ile	 kurulmuştur.	 Atatürk,	
inkılâplarını	bu	ilkenin	ışığında	gerçek-
leştirmiştir.

Atatürk’ün	 en	 büyük	 amacı,	 Türk	mil-
letini	 çağdaş	 uygarlık	 düzeyinin	 üstü-
ne	 çıkarmaktır.	Atatürk	 Türk	 milletinin	
çağdaşlaşmasını	 her	 şeyden	 önce	 bir	
hayat	 davası	 ve	 var	 olma	mücadelesi	
olarak	kabul	etmiştir.

	 Atatürkçü	düşünce	sisteminin	esaslarını	belirlemek	ve	hayata	geçirmek	için	Atatürk	ilkeleri	oluşturulmuştur.	Türk	inkılabı	
ise	Atatürk	ilkelerinin	uygulamaya	dönüşmüş	şeklidir.		Atatürk	ilke	ve	inkılâplarının	dayandığı	sosyal,	siyasal,	kültürel	ve	
tarihî	temel	esasları	vardır.	

 Bu bilgilerden yararlanarak Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar ile;

	 I.	 Vatan	topraklarını	sürekli	geliştirmeyi	esas	alan	politikalar	içerir.

	 II.	 Vatan	sevgisi,	milliyetçilik,	bağımsızlık	gibi	evrensel	esaslara	dayanmaktadır.	

	 III.	Temel	hedef	Türk	milletini	yönetimde,	ekonomide,	toplumsal	hayatta	egemen	kılmaktır.

 gibi özelliklerden hangisi söylenebilir?

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

8.	 Millî	Mücadele	Dönemi’nden	sonra	yazılmış	olsa	da	dönemin	ruhunu	en	iyi	yansıtan	romanlardan	biri	“Küçük	Ağa”dır.	
Tarık	Buğra’nın	bu	romanında	yer	alan	bölümü	okuyunuz.

 

“Elbette. En mühimi de etrafınıza Kuvayımilliye’nin çete olmadığını, Kurtuluş Ordusu’nun
çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da

karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun;
üç beş kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın,

verin. Önümüz kış. Düşman boyuna ilerliyor. Yakında, büyük çarpışmalar
başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da

derlenip toparlanırız…”

Reis Bey başını salladı:

 Romandan aktarılan bu bölümdeki bilgilere göre Kuvayımillîye için;

	 I.	 düzenli	bir	ordu	olduğu

	 II.	 kurtuluş	mücadelesi	verdikleri

	 III.	halkın	desteğini	sağladıkları

 yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)	Yalnız	I	 B)	II	ve	III	 C)	Yalnız	III	 D)	I,	II	ve	III
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1. 

      Nutuk,
   Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Başkanı olan Mustafa Kemal Paşa’nın 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde yerli ve yabancı basın
mensuplarının da katıldığı partisinin II. Büyük Kongresinde gerçekleştirdiği otuz altı buçuk saat süren tarihi konuşması
ve onun metnidir.

Nutuk, olayın gerçekleştiği dönemde olayları doğrudan yaşamış, Mustafa Kemal tarafından kaleme alınmıştır.�

Mustafa Kemal bu eser yazarken kongre-meclis tutanaklarından ve resmi belgelerden yararlanmıştır.�

Farklı dillere çevrilen bu eser başka uluslara da çağdaşlaşma ve bağımsızlık yolunda ilham kaynağı olmuştur.�

 Bu açıklama dikkate alındığında Nutuk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Evrensel B) Objektif C) Öznel D) Ana kaynak

2. 

19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti zor günler geçirmekteydi. Bazı devlet adamları ve aydınlar, Osmanlı Devletini
içine düştüğü bu zor durumdan kurtarmak, azınlık ayaklanmaları ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla birbirinden
farklı düşünceler ortaya attılar. Bir grup aydın; ülke içerisinde yaşayan halkın tamamının din, dil, ırk ve etnik yapısı
dikkate alınmadan aynı haklara sahip olursa kurtulabileceğini diğer bir grup aydın da; Müslümanların halifenin etrafında
devlete sadakatle bağlı kalırlarsa devam edebileceğini, bazı aydınlar ise; Osmanlının kurtuluşunun modern bir devlet
olmasına bağlı olduğunu savunmuşlardır. Ancak hiçbir fikir akımı Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtaramamıştır.

 Bu metinde aşağıdaki fikir akımlarından hangisinden bahsedilmemiştir?

A) İslamcılık B) Türkçülük C) Batıcılık D) Osmanlıcılık
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5. 
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının
birbirine en çok yaklaştığı yerde,

kıtalar arası köprü konumunda olması

Genç, dinamik ve eğitimli nüfusuyla
bölgesinin güçlü devletlerinden

biri olması

Zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına
sahip ve ihtiyacı olan devletler arasında
bir enerji koridoru konumunda olması

Geleceğin önemli yer altı kaynağı
olarak gösterilen bor ve toryum

kaynaklarına sahip olması

Türkiye’ye Yönelik
Dış Tehditlerin

Nedenleri

 Ülkemize yönelik dış tehditlerle ilgili aşağıda verilen alanların hangilerine değinilmemiştir?

A) Jeopolitik Konum         B) Askeri Güç

C) Yeraltı Kaynakları         D) Yetişmiş nüfus

6. 
Yabancı okullar sorunu tekrardan

çözüme kavuşturuldu.
Dış borçlarla ilgili yeniden

düzenleme yapıldı.
Nüfus mübadelesi en

son şeklini aldı.

Balkan Antantı
imzalandı.

Sadabat Paktı
imzalandı.

Türkiye Milletler
Cemiyetine üye oldu.

Montrö Boğazlar
Sözleşmesi imzalandı.

Hatay ana
vatana bağlandı.

1926

1929

1930

1930

1934

1937

1936

1939

 Atatürk Dönemi Dış Politik gelişmeler ile ilgili kronoloji cetvelinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Atatürk Dönemi dış politikasında farklı alanlarda gelişmeler yaşanmıştır. 

B) Bölge ve Dünya barışına katkıda bulunmak için önemli belgeler imzalanmıştır.

C) Bazı sorunlar tekrardan görüşülüp çözüme kavuşturulmuştur.

D) Hatay’ın ana vatana katılması dış politikanın önemli gelişmelerinden biridir.
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1. 
Osmanlı Devleti, 1789 Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak ve ülkeyi
modernleştirmek için Tanzimatla birlikte birçok reformlar yapmaya başlamıştır. Ülkeyi içine düştüğü kötü
durumdan kurtarmak için 18. yy’dan itibaren birtakım fikir akımları devlet politikası olarak benimsenmiştir.
Bütün bunlara rağmen:

93 Harbi sonunda Romanya, Karadağ ve Sırbistan’ın bağımsız olması,

Balkan savaşları sırasında Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi,

I. Dünya Savaşı’nda Arapların İngiltere’yle işbirliği yapması,

sonucunda bazı fikir akımlarının geçerliliğini yitirdiği anlaşılmıştır.

 Bu gelişmelerin sonrasında devleti kurtarmak için güçlenen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıcılık B) İslamcılık C) Türkçülük D) Batıcılık

2. 
Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk devletinin tarihine, dünya tarihinde pek az rastlanan büyük bir
meydan muharebesi olarak yazılmıştır. Savaş ve muharebe demek; yalnız iki ordunun değil, iki milletin
bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi kuvvetleriyle, birbiriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle
vuruşması demektir. Bunun içindir ki, bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce
ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde,
evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak
bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte
ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler, savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabi-
leceklerine inanmış sayılmazlar.

(Kemal Atatürk, Nutuk, s.483) Düzenlenmiştir.

 Mustafa Kemal Paşa’nın, Sakarya Savaşı’nın önemini belirttiği sözlerinden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Türk milleti Sakarya Savaşı’na tüm varlığı ile katılmıştır.    

B) Sakarya Savaşı Türk ve Dünya tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.

C) Savaşlar iki ordunun tüm kaynaklarını kullandığı askerler arasındaki mücadelelerdir.

D) Tüm maddi ve manevi varlığı ile savaşa katılmayan milletler savaşı kazanacaklarına inanmayanlardır.
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3. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresinde alınan bazı kararlar şunlardır:

 y  Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

 y  Kuvayı milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

 y  Manda ve himaye kabul olunamaz.

 y  Azınlıklara siyasi, sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez.

 y  Her türlü yabancı işgaline karşı millet birleşerek karşı koyacaktır.

 Bu kararlara bakılarak:

 I. Milli egemenlik,

 II. Tam bağımsızlık,

 III. Toprak bütünlüğü,

 IV. İnkılap hareketleri,

 V. Uluslararası eşitlik,

 kavramlarından hangilerinin vurgulandığı söylenebilir?

A) I, II ve III B) I, III ve IV C) I, II, III ve IV D) II, III, IV ve V

4. 

18 Temmuz 1921 günü Batı Cephesi Komutanlığı karargahına giden ve durumu inceleyen Mus-
tafa Kemal, İsmet Paşa’ya verdiği emirde şu noktalar üzerinde durmuştu.

“Orduyu Eskişehir’in kuzey ve güneyinde toplandıktan sonra, düşman ordusu ile araya mümkün 
olduğu kadar büyük mesafe koymak lazımdır ki, ordunun takviyesi ve yeniden düzenlenmesi 
mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek caizdir. Düşman, durma-
dan takip ederse harekat üslerinden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmak zorunda 
kalacak, ummadığı birçok güçlüklerle karşılaşacak buna karşılık ordumuz toplu bulunacak ve 
daha uygun şartlara sahip olacaktır.”

 Mustafa Kemal’in verdiği emirden yola çıkılarak aşağıdaklerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ordumuzun yeniden ikmal yapabilmesi için geri çekilmesi doğru karardır.

B) Düşmanın ana karargahından uzaklaşması Türk ordusunun lehinedir.

C) Yeniden savunma hattı kurmak ordumuzu epey yıpratacaktır.

D) Düşman ordusunun yıpratılması için hamle yapılmıştır.
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1. 
Osmanlı Devleti, 20. yüzyılın başına geldiğinde eski gücünü yitirmişti. Farklı alanlarda ıslahatlar yapılmasına rağmen
siyasi, askeri, mali ve sosyal alanlarda istenilen sonuçlara ulaşılamamıştı. Özellikle Sanayi İnkılabı sonrası, Avrupa’da
değişen ve gelişen ekonomik sisteme uyum sağlanamaması, Osmanlı devletini güçlü Avrupa devletleri karşısında
mücadele edemez bir noktaya getirmişti. Ham madde ve pazar arayışına giren Avrupalı devletler, sanayileşemeyen
Osmanlı Devleti topraklarını kendileri için hem ham madde hem de pazar olarak görmeye başladılar.

Fransız İhtilali sonrasında önce Avrupa’da sonra tüm dünyada yayılmaya başlayan milliyetçilik akımı, çok sayıda etnik
ve dinsel farklılığa sahip Osmanlı Devleti’nde kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Özellikle İngiltere ve Fransa’
nın Osmanlı topraklarındaki ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla milliyetçi akımları desteklemesi, beraberinde
Rusya’nın sıcak denizlere inme düşüncesiyle Panslavizm politikasını uygulamaya koyması, Osmanlı topraklarında
bağımsızlık isteyen azınlıkların devlete isyan etmelerine neden oldu.

 Gelişmelerine bakılarak 20.yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin durumu ile ilgili yapılan yorumlardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A)	 Sanayileşemeyen	Osmanlı	Devleti’ne,	Avrupalı	devletler	sahip	olmak	istemektedirler.

B)	 Devleti	güçlendirmek	için	yapılan	ıslahatlardan	istenilen	sonuç	alınamamıştır.

C)	 Milliyetçilik	akımı	ilk	etkisini,	çok	uluslu	bir	devlet	olan	Osmanlı’da	göstermiştir.

D)	 Osmanlı’dan	ayrılıp	bağımsızlık	isteyen	azınlıklar	büyük	devletlerden	destek	bulabilmişlerdir.

2. 
Gerçekten de düşman devletlerinin askeri işgali altında olmasına rağmen yurtsever İstanbul halkının, hemen her semtte
Kuvayımilliye ocakları kurarak millî mücadeleye elden gelen yardımı yapması; depoları basarak ele geçirdiği silahları ve
cephaneleri düşman donanmasının hakim olduğu Boğaz’dan geçirerek Anadolu’ya götürmesi, daha ilk günden itibaren
tümüyle Mustafa Kemal Paşa’ya bağlanarak yaşlı temsilcileriyle birlikte daha öğrencilik çağındaki genç evladını Sivas
Kongresi’ne delege göndermesi millî mücadele tarihinin övünülecek kahramanlık ve yurtseverlik olayları idi. Özellikle
üniversite gençleri, hiçbir dış etki olmadan ve hiçbir yerden yönetilmeden kutsal bir vatan görevi olarak Kuvayımilliye’
ciliğe yönelmişlerdi.

Mahmut Goloğlu, Millî Mücadele Tarihi-IV, s.429

 Alıntıdan yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A)	 Millî	Mücadele’ye	İstanbul	halkından	da	destek	verenlerin	olduğu

B)	 İstanbul’daki	depolardan	silah	ve	cephanenin	Anadolu’ya	kaçırıldığı

C)	 İstanbul’dan	Sivas	Kongresi’ne	genç	ve	yaşlı	delegelerin	katıldığı

D)	 Mustafa	Kemal’in	emriyle	İstanbul’da	Kuvayımilliye	ocaklarının	kurulduğu,



Diğer sayfaya geçiniz.11

LGSGENEL

YENİ TARZ YAYINLARI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

1. 

Türk tarihini iyi bilen
ve öğrencilere

tarih zevkini aşılayan
Tevfik Bey,

Mustafa Kemal’e yeni
bir ufuk açmıştır.

Mustafa Kemal’de
derin tarih bilgisi ve

bilincinin oluşmasında,
Tevfik Bey’in

çok büyük rolü olmuştur.

Osmanlı Yunan savaşı,
Mustafa Kemal’in

katılmak için okuldan
kaçtığı, öğrenci olduğu
anlaşılınca alınmadığı,

Osmanlı Devleti’nin
cephede kazanıp masada

diplomasi alanında
kaybettiği savaştır. Bu durum
onda derin izler bırakmıştır.

Mustafa Kemal’i
edebiyatın büyülü dünyasıyla

tanıştıran arkadaşı Ömer Naci,
edebiyat ve şiir hususunda

Mustafa Kemal’i en çok
etkileyen arkadaşlarından

biriydi. Ayrıca hitabet
yönünden de Mustafa Kemal’e

katkıda bulunmuştur.

Mustafa Kemal’in
yetişmesinde ailesinin büyük

etkisi olmuştur. Mustafa
Kemal’in babası Ali Rıza

Efendi, batı fikirlerine
açık, çağdaş düşünceye

sahip bir insandı.
Annesi Zübeyde Hanım

ise eşine göre
geleneksel düşünceye

daha yakındı.

 Alıntıdan yola çıkılarak söylenilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)	 Öğretmenlerinin,	arkadaşlarının	onun	fikri	yapısının	oluşmasında	önemli	katkıları	oluşmuştur.

B)	 Yaşadığı	devrin	olayları	ve	ailesi	onun	fikir	yapısının	oluşmasında	etki	etmiştir.

C)	 Mustafa	Kemal’in	fikri	yapısının	oluşmasında	birçok	kişi	ve	olay	etkili	olmuştur.

D)	 Mustafa	Kemal	çok	yönlü	bir	lider	olarak	daha	ilk	yıllardan	itibaren	kendisini	yetiştirmiştir.

2. 

Mondros	Ateşkes	Antlaşması’nı	takiben	Anadolu’da	stratejik	açıdan	önemli	yerler	İtilaf	Devletleri	tarafından	işgal	
edilmeye	başlanmış,	Osmanlı	silah	ve	cephaneleri	depolarda	 toplanmış,	Türk	ordusu	 iskelet	kadrolara	 indir-
genmiştir.	 İzmir’in	Yunanlar	 tarafından	 işgali	ve	Osmanlı	Hükümeti’nin	 işgale	tepkisiz	kalışı	karşısında	birçok	
yerde	protesto	ve	mitingler	yapılmıştır.	Protesto,	miting	ve	cemiyetlerle	sesini	duyuramayan	ve	işgalle	birlikte	
Yunanların	mezalimi	ile	karşı	karşıya	kalan	Anadolu	halkı,	kaderi	ile	baş	başa	kaldığını	anlamış;	yaşadığı	top-
rağı	korumak	ve	hayatta	kalabilmek	 için	kendi	gücüne	dayanmak	gerektiğini	 fark	etmiştir.	Bir	şeyler	yapmak	
gereği,	Kuvayımilliye’yi	oluşturmuştur.	Bunun	için	Kuvayımilliye,	Fransızların	19	Aralık	1918’de	Dörtyol’u	işgali	
ile	başlayan,	15	Mayıs	1919’da	İzmir’in	Yunanlılar	tarafından	işgali	ile	etkinliği	artan,	her	türlü	kaynağını	Türk	
milletinden	alan	bir	örgütlenmenin	adıdır.

 alıntıdan hareketle Kuvayımilliye için,

	 I.	 Mevcut	hükümetin	işgallere	sessiz	kalması	bu	örgütlenmeyi	ortaya	çıkarmıştır.

	 II.	 Önce	güneyde	sonra	da	batıda	İtilaf	devletlerinin	işgallerine	karşı	kurulmuştur.

	 III.	Hukuksal	mücadele	ile	sonuca	ulaşılamayınca	silahlı	mücadeleye	geçilmiştir.

	 IV.	Ordunun	iskelet	kadrosu	tarafından	kurulmuş	olan	düzensiz	birliklerdir.

	 V.	 İşgallere	ses	çıkaramayan	hükümetin	el	altından	desteği	ile	kurulmuştur.

 yapılan yorumlardan hangilerine ulaşılabilir?

A)	I,	II	ve	III	 B)	I,	II	ve	V	 C)	I,	III	ve	IV	 D)	II,	III,	IV	ve	V
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