


11..

HHaarr ttaayyaa  ggöörree  OOssmmaannllıı  DDeevvlleett   llee  llgg ll   aaşşaağğııddaakk   yyoorruummllaarrddaann  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz?? 

A) Sırb stan, Romanya ve Karadağ bağımsız b rer devlett r. 

B) Afr ka’nın kuzey nde Osmanlı egemenl ğ  sınırlıdır. 

C) Trablusgarp le kara bağlantısı bulunmamaktadır. 

D) Boğazların denet m  İt laf Devletler ’n n el ne geçm şt r.

22..  Sanay n n gel şmes yle fabr kalar kurulmaya başlandı. Sanay leşen ülkeler hammaddeye ht yaç duydular 

ve ürett kler  malları satab lecekler  yen  pazar arayışına g rd ler. Güçlü olan devletler, ger  kalmış ülkeler  b rer 

hammadde kaynağı ve açık pazar olarak gördüler, onlara a t toprakları sömürgeleşt rd ler. 

BBuunnaa  ggöörree  SSaannaayy   İİnnkkııllaabbıı’’nnıınn  aaşşaağğııddaakk   hhaanngg   aallaannllaarrddaa  ddüünnyyaayyıı  eettkk lleedd ğğ   ssööyylleenneebb ll rr??

A) Ekonom k – Kültürel 

B) Ekonom k – S yas    

C) Kültürel – Sosyal

D) D n  – Sosyal
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33.. 1870’te s yas  b rl ğ n  tamamlayan İtalya gel şen sanay s ne hammadde sağlamak ç n Osmanlı dares n n 

Trablusgarp halkına kötü muamele yaptığını ve uygarlıktan uzak bıraktıklarını bahane ederek 1911’de 

Trablusgarp’a asker çıkardı. Ancak şgale İng ltere ve Fransa açıkça destek ver rken Rusya çek mser kalmış, 

Almanya açıkça şgale karşı çıkmıştır. 

BBuu  bb llgg lleerree  ggöörree  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??

 

A) Büyük devletler arasında görüş ayrılıkları vardır. 

B) İtalya Trablusgarp’ı demokrat kleşt rm şt r. 

C) Savaş uluslararası b r meseleye dönüşmüştür. 

D) Savaşta sömürgec l k etk l  olmuştur.

44.. BB rr nncc   DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı  öönncceess   bbaazzıı  ggeell şşmmeelleerr  aaşşaağğııddaa  vveerr llmm şştt rr;;  

 • Almanya 1871’de Fransa le yaptığı savaşı kazanarak m ll  b rl ğ n  kazandı.

 • İtalya 1870’te m llî b rl ğ n  sağladı.

 • B r m lletler topluluğu olan AvusturyaMacar stan İmparatorluğu Rus m ll yetç l ğ n n yayılmasına karşı 

 Almanya’yla yakınlaşmıştır.

 • Fransa Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren kömür havzasını ger  alab lmek ç n Rusya’yla yakınlaştı. 

 • İng ltere, sömürgeler n  Almanya’ya kaptırmamak ç n Alman karşıtı her türlü şb rl ğ ne hazırdı. 

BBuu  bb llgg lleerree  ggöörree  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) Fransa toprak kaybına uğramıştır. 

B) AvusturyaMacar stan nüfus yapısı t barıyla m ll yetç  kışkırtmalara açıktır. 

C) İtalya, Almanya’ya rak p hale gelm şt r.

D) Ekonom k çıkarlar ülkeler  yakınlaştırmaktadır.

55.. CCooğğrraaff   kkeeşş fflleerrddeenn  ssoonnrraa ‘’ Artık tüm dünyanın ürünler , zeng nl kler  yen  t caret yollarından, batıya akarken 

Afr ka yoksullaşıyordu.’’ dd yyeenn  bb rr  ttaarr hhçç   aaşşaağğııddaakk   kkaavvrraammllaarrddaann  hhaanngg ss nnee  şşaarreett  eettmmeekktteedd rr??  

A) Kültürel Etk leş m   B) Küresel T caret   C) Sömürgec l k   D) Adalet
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66.. Fransız İht lal  le dünyada yayılmaya başlayan hürr yet, eş tl k, adalet g b  f k rlerden etk lenen ve Jön 

Türkler olarak b l nen bu grup, azınlık syanlarını önlemek ç n farklı b r f k r ortaya koymuştur. Jön Türklere göre 

azınlıkların syan etmes n n temel neden , pad şahın ülkey  tek başına yönetmes d r. Jön Türkler n bu düşünces  

doğrultusunda Osmanlı Devlet ’nde I. Meşrut yet lan ed lm şt r. Türk tar h n n lk anayasası olarak b l nen Kanun  

Esas  hazırlanmıştır. Anayasaya göre yapılan seç mler n ardından Mebusan Mecl s  açılmıştır. 

BBuu  bb llgg yyee  ggöörree  JJöönn  TTüürrkklleerr nn  aaşşaağğııddaakk   vveerr lleennlleerrddeenn  hhaanngg ss nn   aammaaççllaaddıığğıı  ssööyylleenneebb ll rr??  

A) Halkın yönet me katılmasını sağlamak B) Bağımsız b r ekonom  oluşturmak 

C) Pad şahın otor tes n  güçlend rmek D) Azınlık syanlarını engellemek

77..  “Çocukluğuma da r lk hatırladığım şey, mektebe g tmek meseles ne a tt r. Bundan dolayı annemle babam 

arasında anlaşmazlık vardı. Annem, lah lerle mektebe başlamamı ve mahalle mekteb ne g tmem  st yordu. Gümrük 

memuru olan babam, o zaman yen  açılan modern tarzda eğ t m veren Şems  Efend ’n n mekteb ne devam etmem  

ve yen  usul üzer ne okumamı stemekteyd . N hayet, babam ş  ustalıkla hallett . Evvela mahalle mekteb ne 

başladım. Bu suretle annem n gönlü yapılmış oldu. B rkaç gün sonra da mahalle mekteb nden çıktım. Şems  

Efend ’n n mekteb ne kayded ld m.”

 

MMuussttaaffaa  KKeemmaall  llee  yyaappııllaann  bbuu  mmüüllaakkaattttaa  aaşşaağğııddaakk   yyaarrggııllaarrddaann  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) Annes  ve babası arasında eğ t m konusunda görüş ayrılığı yaşanmıştır. 

B) Öğrenc l k yıllarında Osmanlı Devlet ’nde eğ t m b rl ğ  yoktur. 

C) Babası asker  okula g tmes n  stemekted r. 

D) Annes  geleneksel eğ t mden yanadır.

88.. “Güzel söylemek ve yazmak steğ  kalıcı d . İstanbul’dak  Harp Okulunda ders aralarında kompoz syon 

alıştırmaları yapıyorduk. Saat  el m ze alıyor ‘Bu kadar dak ka sen, bu kadar dak ka ben söyleyeceğ m.’ d ye 

yarışmalar düzenl yor ve tartışmalar yapıyorduk. Okulun öğrenc ler  arasında okunmak üzere el yazımızla b r okul 

gazetes  çıkardık. Sınıf ç nde küçük b r teşk latımız vardı. Ben gazeten n yönet m kurulunda d m. Gazeten n 

yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum.” 

BBuunnaa  ggöörree  HHaarrpp  OOkkuulluunnuunn  MMuussttaaffaa  KKeemmaall’’ee  aaşşaağğııddaakk   hhaanngg   yyöönnüünnee  kkaattkkıı  ssaağğllaaddıığğıı  ssaavvuunnuullaabb ll rr??  

A)H tabet yeteneğ   B) İnkılapçılık 

C) Barışseverl k  D) İler  görüşlülük
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99.. ““1199..  vvee  2200..  yyüüzzyyııllddaa  OOssmmaannllıı  DDeevvlleett   aayyddıınnllaarrıı  kkööttüü  gg dd şşaattıı  öönnlleemmeekk  aammaaccııyyllaa  oorrttaayyaa  bb rrççookk  ff kk rr  aakkıımmıı  

aattmmıışşttıırr..’’’’

HHaarr ttaaddaann  hhaarreekkeettllee  yyeeşş ll  rreennkkllee  ggöösstteerr lleenn  bbööllggeelleerr   kkaappssaayyaann  ff kk rr  aakkıımmıı  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss dd rr??  

  A) Türkçülük   B) İslamcılık  

 C) Osmanlıcılık    D) Batıcılık

1100..  “Manastır Asker  İdad s ’nde Fransızca’da ger  d m. Öğretmen ben mle çok lg lenm yor, sadece bana 

uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme g tt . İlk ev zn  zamanında çözüm aradım. İk  üç ay g zl ce Frerler 

Okulu’nun özel sınıfına g tt m. Böylece okuldak lerden daha fazla Fransızca öğrend m. Edeb yata fazla lg m yoktu. 

Ömer Nac  b z m sınıfa gelm şt . Benden okuyacak k tap sted . Bütün k taplarımı gösterd m. H çb r n  beğenmed . 

K taplarımı beğenmemes  gücüme g tt . Ş r ve edeb yat d ye b r şey olduğunu o zaman öğrend m. Ş r ve edeb yatla 

lg lenmeye başladım.” 

VVeerr lleenn  bb llgg yyee  bbaakkaarraakk  MMuussttaaffaa  KKeemmaall’’ nn

I. Kararlılık 

II. Az m

III. Açık sözlülük 

IV. Çalışkanlık 

öözzeellll kklleerr nnddeenn  hhaanngg lleerr nnee  ssaahh pp  oolldduuğğuu  ssööyylleenneebb ll rr??

 A) Yalnız IV   B) I ve II   C) I, II ve IV    D) I, II ve III
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1111.. Mustafa Kemal’ n f k r hayatının oluşmasında g tt ğ  okullar, yaşadığı çevre, arkadaşları, öğretmenler , yerl  

ve yabancı düşünürler n katkısı olmuştur. Manastır Asker  İdad s ’nde okurken ‘Vatan Şa r ’ Namık Kemal’ , 

eserler nde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Em n Yurdakul’u tanıdı. Adalet, eş tl k, özgürlük temalarını şleyen 

J. J. Rousseau ve Volta re g b  öneml  Fransız yazarların eserler n  okudu. Ayrıca arkadaşı Ömer Nac  sayes nde 

edeb yat ve h tabete, Kolağası Mehmet Tevf k sayes nde tar he lg s  arttı. 

MMeettnnee  ggöörree  MMuussttaaffaa  KKeemmaall’’llee  llgg ll   aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   ssööyylleenneemmeezz??  

A) F k r hayatının oluşmasında b rçok etken vardır. 

B) Yabancı yazarlardan daha çok etk lenm şt r. 

C) F k r hayatının oluşmasında Manastır Asker  İdad s  etk l d r. 

D) Yakın çevres  çok yönlü k ş l ğ n n gel şmes ne katkı sağlamıştır.

1122.. Atatürk’ün doğup büyüdüğü dönemde Osmanlı Devlet , Fransız İht lal  le ortaya çıkan eş tl k, özgürlük, 

m ll yetç l k g b  kavramlardan etk lend . Osmanlı g b  çok uluslu yapıya sah p olan devletler özell kle m ll yetç l k 

düşünces nden olumsuz etk lend . Bu etk  sonucunda Osmanlı Devlet  sınırlarında yaşayan azınlıklar ayaklanarak 

b rer b rer bağımsızlıklarını lan etmeye başladı. Osmanlı Devlet  se bu ayaklanmaları önlemek ç n meşrut yet 

yönet m ne geçt  ancak bu rej m de ç karışıklıkların önlenmes nde yeterl  olmadı. 

VVeerr lleenn  bb llgg lleerrddeenn  hhaarreekkeettllee,,  

I. İht lal sonucunda yen  devletler n kurulduğu,

II. İht lal n ulus devletler n kurulmasında etk l  olduğu,

III. İht lal n olumsuz etk s ne karşı Osmanlı Devlet ’n n bazı önlemler aldığı,

yyaarrggııllaarrıınnddaann  hhaanngg lleerr nnee  uullaaşşııllaabb ll rr??  

A)I ve II B) I ve III 

             C) II ve III D) I ve IIII
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1133..

BBuu  ddüüşşüünnüürrlleerr nn  MMuussttaaffaa  KKeemmaall’’ee  eettkk lleerr yyllee  llgg ll   hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) M ll yetç  k ş l ğ n  gel şt rm şlerd r.

B) Pol t k açıdan gel şmes ne katkı sağlamışlardır. 

C) Asker  yeteneğ n n gel şmes nde etk l  olmuşlardır. 

D) F k r hayatının gel şmes ne katkı sağlamışlardır.              

1144..   İtalya, Trablusgarp’ın ger  bırakıldığını dd a ederek Osmanlı’ya karşı 29 Eylül 1911’de f l  b r savaş 

başlattı. İng ltere ve Fransa’nın da desteğ n  alan İtalya; Derne, Tobruk ve B ngaz ’y  şgal ett . Osmanlı Devlet  

şgaller karşısında, İng l zler’ n Mısır’ı şgal etmes  ve den zde de güçlü b r donanmaya sah p olmaması sebeb yle 

çares z kaldı. Bu çares zl k karşısında aralarında Mustafa Kemal’ n de olduğu b r grup genç subay Trablusgarp’a 

g tme kararı aldı. Mustafa Kemal, gazetec  kılığında Trablusgarp’a g rd . Genç subaylar yerl  aş retler  İtalyanlara 

karşı örgütled . Bu örgütleme sayes nde İtalyan askerler  ordu ve donanma bakımından üstün olmalarına rağmen 

Trablusgarp kıyılarından çer  g remed . Bu başarı aynı zamanda Mustafa Kemal’ n lk savaş deney m  de oldu. Bu 

deney m nde elde ett ğ  başarı, M ll  Mücadele’de en gel şm ş orduları b le yeneceğ n n b r haberc s  oldu. Ayrıca 

Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal’ n halk arasında tanınmasının da başlangıcıydı.

 PPaarraaggrraaffttaa  vveerr lleennlleerrddeenn  hhaarreekkeettllee  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) Osmanlı Devlet  Trablusgarp’a yardım gönderemem şt r. 

B) Trablusgarp halkı İtalyan şgal ne karşı d renç gösterm şt r. 

C) Mustafa Kemal’ n l derl ğ  ön plana çıkmıştır.

D) Trablusgarp düşman şgal nden kurtarılmıştır.
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1155..      

   

HHaarr ttaallaarraa  ggöörree,,

I  Osmanlı Devlet  Avrupa’dak  topraklarının tamamını kaybetm şt r.

II  Savaşlar sonucunda Arnavutluk bağımsızlığını elde etm şt r.

III  Osmanlı Devlet ’n n Yunan stan le kara bağlantısı kalmamıştır.

ççııkkaarrıımmllaarrddaann  hhaanngg lleerr nnee  uullaaşşııllaabb ll rr?? 

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

1166..      

 

 HHaarr ttaallaarr  kkaarrşşııllaaşşttıırrııllddıığğıınnddaa  II..  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı’’nnıınn  ssoonnuuççllaarrıı  llee  llgg ll   hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) Sınır değ ş kl kler n n yaşandığına 

B) Avrupa’dak  devletler n  sınırlarının değ şt ğ ne 

C) Çok uluslu mparatorlukların parçalandığına 

D) İng ltere’n n sınırlarını koruduğuna          
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1177..    İstanbul’un 16 Mart 1920’de şgal ed lmes nden 5 gün sonra yola çıkan Yunus Nad  (Abalıoğlu) le Hal de 

Ed p’ n (Adıvar) bulunduğu k  kaf le, 31 Mart’ta Geyve’de buluşuyor. Akh sar İstasyonu’nda ver len mola sırasında 

k  aydın, “Ankara’ya g der g tmez b r ajans teşk latı kurulmasını” görüşüyor. Yunus Nad  ve Hal de Ed p, ajansın adı 

konuşulurken, “Türk”, “Ankara” ve “Anadolu” seçenekler  arasından “Anadolu Ajansı”nda b rleş yorlar. Hal de Ed p 

ve Yunus Nad ’n n de bulunduğu heyet, 1 N san’da Ankara’ya ulaşıyor. Yunus Nad ’n n fades yle, “4 veya 5 N san 

akşamı” Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhı Z raat Mekteb ’nde yemekten sonra Anadolu Ajansı’nın kurulmasından 

söz açılıyor. Bu konuşmanın ardından Anadolu Ajansı’nın kuruluşu, 6 N san 1920’de gerçekleşt r l yor. Mustafa 

Kemal Paşa, M ll  Mücadele’n n ateş n  tutuşturduğu bütün yurda gönderd ğ  tar h  genelgeyle Anadolu Ajansı’nın 

kuruluşunu duyurmakla kalmıyor, g r ş len mücadelen n ç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önem ne de şaret 

ed yor.

 

BBuunnaa  ggöörree  AAnnaaddoolluu  AAjjaannssıı  llee  llgg ll   oollaarraakk;;

I. kurucularının k m olduğu,

II. hang  tar hte kurulduğu, 

III. kuruluş amacı;   

bb llgg lleerr nnddeenn  hhaanngg lleerr nnee  uullaaşşııllaabb ll rr??

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

1188..    Osmanlı Devlet  19. yüzyılın sonlarından t baren Almanya le yakınlaşmıştı. Ancak gerek BosnaHersek 

sorunu, gerekse Trablusgarp Savaşı, Avusturya ve İtalya tarafından çıkarılmıştı ve bu devletler Almanya’nın 

müttef kler yd . Bu nedenle Osmanlı Devlet  önce üçlü İt laf Devletler  le antlaşma yapmak üzere bazı g r ş mlerde 

bulunmuştu. Fakat ne İng ltere ne de Fransa bu duruma sıcak bakmadı. Bu durumda Osmanlı Devlet , Almanya le 

yakınlaşmaya başladı. 

VVeerr lleenn  bb llgg yyee  ggöörree  OOssmmaannllıı  DDeevvlleett ’’nn nn  II..  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı’’nnaa  gg rrmmee  nneeddeenn   aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   oollaabb ll rr??

 

A) Almanya’ya duyulan güven

B) D plomat k yalnızlıktan kurtulmak 

C) Kaybett ğ  toprakları ger  almak 

D) Orta Asya’dak  Türklerle bağlantı kurmak
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1199..  Irak Cephes  1914 yılında İng l zler tarafından açıldı. İng ltere’n n amacı Musul (Irak) petroller n  ele 

geç rmek ve Rusya le b rleşerek Rusya’ya kara üzer nden yardım göndermekt . Aynı zamanda H nt Den z Yolu’nun 

güvenl ğ n  sağlayarak bölgedek  Alman tehl kes n  de ortadan kaldıracak, sömürge yollarının güvenl ğ n  

sağlayacaktı. Bu cephede Arapların İng l zler n yanında yer alması etk s yle de Osmanlı Devlet  Musul’a kadar 

çek ld . 

BBuu  mmeettnnee  ggöörree  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) İng ltere’n n yer altı kaynaklarını ele geç rmek sted ğ ne 

B) İng ltere’n n müttef kler ne yardım etmek amacı taşıdığına 

C) Osmanlı Devlet ’n n bu cephede başarılı olduğuna 

D) İslamcılık f k r akımının başarılı olamadığına

2200.. V layet  Şarkıyye Müdafaa  Hukuk  M ll ye Cem yet : 

Ermen  örgütler n n ve çeteler n n Doğu Anadolu’da kurmak sted kler  bağımsız devlet emeller ne tepk  olarak 

kurulmuştur. Cem yet görüşler n  yayab lmek ç n Türkçe Hâd sat gazetes  le Fransızca Le Pays (Vatan) Gazetes ’n  

çıkarmıştır. İlk şubes  Erzurum’da açılmış olan bu cem yet, yayınladığı b ld r  le dünya kamuoyuna bölgen n Türk 

olduğu gerçeğ n  W lson lkeler  çerçeves nde duyurmuştur. 

YYuukkaarrııddaa  öözzeellll kklleerr   vveerr lleenn  cceemm yyeett  çç nn  hhaanngg ss   ssööyylleenneemmeezz??  

A) Bölgesel n tel kl  kurulduğu 

B) Basının önem ne nandığı 

C) Vatanseverl k duygusuyla hareket ett ğ  

D) Fransızlarla şb rl ğ  yaptığı
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2211..                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                             

                                                                                                                   

                                 

   

  BBuu  bb llgg lleerr  ddooğğrruullttuussuunnddaa  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) İsyanların bastırılmasında Kuvay  M ll ye b rl kler  görev almıştır. 

B) Ülkede yaşayan azınlıklar da Büyük M llet Mecl s ’ne karşı syan etm şt r. 

C) M ll  Mücadele’ye destek verenler n b r kısmı sonradan syan etm şt r. 

D) İsyanların bastırılmasında Osmanlı Hükümet ’n n öneml  katkıları olmuştur. 

   

2222..       "Efend ler, 1919 yılı ç nde, m ll  teşebbüsler m ze karşı başlayan ç syanlar, süratle memleket n her 

tarafına yayıldı. Bandırma, Gönen, Susurluk, K rmastı, Karacabey, B ga ve dolaylarında;   İzm t, Adapazarı, Düzce, 

Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı dolaylarında; Bozkır’da Konya, Ilgın, Kadınhan, Karaman, Ç vr l, 

Seyd şeh r, Beyşeh r, Koçh sar dolaylarında; Yozgat, Yen han, Boğazlıyan, Z le, Erbaa, Çorum dolaylarında; İmranlı, 

Refah ye, Zara, Haf k ve V ranşeh r dolaylarında alevlenen karışıklık ateşler , bütün memleket  yakıyor; ha nl k, 

cehalet, k n ve bağnazlık dumanları bütün vatan gökler n  yoğun karanlıklar ç nde bırakıyordu.İsyan dalgaları, 

Ankara’da  karargâhımızın duvarlarına kadar çarptı. Karargâhımızla şeh r arasındak  telefon ve telgraf hatlarını 

kesmeye kadar varan kudurmuşçasına kasıtlar karşısında kaldık."

 

MMuussttaaffaa  KKeemmaall’’ nn  kkoonnuuşşmmaassıınnddaann  hhaarreekkeettllee  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   HHııyyaanneett   VVaattaann yyee  KKaannuunnuu  vvee  İİsstt kkllaall  

MMaahhkkeemmeelleerr   KKaannuunnuu''nnuunn  ççııkkaarrııllmmaa  nneeddeennlleerr nnddeenn  bb rr   oollaarraakk  ggöösstteerr lleebb ll rr??  

A) Elazığ Val s  Al  Gal p’ n S vas Kongres ’n  dağıtmak stemes  üzer ne 

B) Ankara Müftüsü Börekç zade Rıfat Efend ’n n fetvası üzer ne 

C) BMM’ye karşı çıkan syanları bastırmak üzere 

D) İstanbul’un şgal nden sonra İstanbul Hükümet  sadrazam Damat Fer t’ n st fa etmemes  üzer ne     
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2233..   Aşağıda Rauf Bey’ n Mondros Ateşkes Antlaşması hakkında söylem ş olduğu sözler ne yer ver lm şt r:

 "B r nc s , İng l zler n Türklüğün yok ed lmes n  amaç ed nmed kler n  anladım. İk nc s , memleket m z n sanıldığının 

aks ne şgal altına alınmayacağını gördüm. S z  tem n eder m k  İstanbul’umuza b r tek düşman asker  

çıkmayacaktır. Doğal olarak b rkaç subay şurada burada görüleb lecekt r. Bundan başka tersaneler m zde şgal 

olunmayacaktır. S ze tekrar ed yorum k  İng l zler b ze olağanüstü derecede y  davranmışlardır. Evet, yaptığımız 

mütareke umudumuzun üstünded r. Yalnız şurası öneml  k  memleket m zde asay ş  korumalıyız. Aks  olursa her 

şey  kaybetmek tehl kes  vardır. " 

BBuunnaa  ggöörree  aallttıı  çç zz ll   aallaannddaa  bbeell rrtttt ğğ   tteehhll kkeeyy   hhaanngg   şşııkk  ddaahhaa  nneett  aannllaattmmaakkttaaddıırr??  

A) Toros tüneller , İt laf Devletler  tarafından şgal ed lecekt r.

B) Hükümet haberleşmes  dışındak  tels z, telgraf ve kabloların kontrolü İt laf Devletler ne geçecekt r. 

C) Osmanlı dem r yollarından, İt laf Devletler  serbestçe yararlanab lecek ve Osmanlı t caret gem ler  müttef kler n 

h zmet nde bulundurulacaktır. 

D) İt laf Devletler , güvenl kler n  tehl keye düşürecek b r durumun ortaya çıkması hal nde Osmanlı Devlet ’n n 

herhang  b r stratej k noktasını şgal hakkına sah p olacaktır.    

      

2244..       Mustafa Kemal, S vas Kongres ’nde alınan kararları halka duyurmak, çte ve dışta kamuoyu oluşturmak 

ç n b r gazete çıkarılmasını sted . M llî Mücadele’n n lk yayın organı olan İrade  M llîye Gazetes  bu düşünceden 

doğdu. 

BBuunnaa  ggöörree  İİrraaddee   MM llll yyee  GGaazzeetteess nn   ççııkkaarrttııllmmaassıınnıınn  nneeddeenn   aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss dd rr??  

A) İşgaller karşısına İstanbul Hükümet 'ne destek vermey  amaçlaması 

B) Halkın oku yazar oranının gazeteler yoluyla arttırılmak stenmes  

C) M ll  Mücadele ç n yapılan olumsuz propagandaların önüne geçmek ve halkı b l nçlend rme 

D) M ll  Mücadele’ye destek olduğu ç n yayınları engellenen gazetelere yardım amaçlanması 

     

2255..     M sakım ll ’de alınan bazı kararlar: 

I. Batı Trakya’nın geleceğ  halk oylaması le bel rlenecekt r.

II. Kend  stekler  le anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerek rse yen den halk oylaması 

yapılacaktır.

 

MM ssaakkıımm llll ’’ddee  yyeerr  aallaann  kkaarraarrllaarraa  ggöörree  bbuu  yyeerrlleerrddee  hhaallkk  ooyyllaammaassıınnıınn  yyaappııllmmaakk  sstteennmmeess nnddee  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   

eettkk ll   oollmmuuşşttuurr??  

A) Bölgelerde yaşayan Ermen  ve Rumların göçe zorlanmak stenmes

B) Mondros Ateşkes Antlaşması mzalanmadan öncek  topraklara sah p olmak stenmes  

C) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması

D) İt laf Devletler 'yle ş b rl ğ  yapılmak stenmes        
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2266..        Tüm dünyayı etk leyen I. Dünya Savaşı sonunda İmparatorluklar yıkılıp ulus devletler  kuruldu. Yen  

yönet m b ç mler  ben msend . Şeh rler tahr p oldu m lyonlarca nsan öldü, bu durumu ağır barış antlaşmaları le 

har taların sınırlarının değ şmes  tak p ett . B r daha böyle b r savaş yaşanmasın d ye M lletler Cem yet  kuruldu. 

Fakat dünya barışını korumak ç n bunlar yetmed . Sömürgec l ğ n devam etmes  ve yaşanılan memnun yets zl kler 

yen  b r savaş haberc s yd . 

AAşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   kkaallııccıı  bbaarrıışşıı  eennggeelllleeyyeenn  nneeddeennlleerrddeenn  ddeeğğ lldd rr??

 

A) Barış antlaşmalarının ağır şartlar çermes  

B) Ülkeler arası çek şmeler n devam etmes  

C) Cem yet  Akvam’ın yeters z kalışı 

D) I. Dünya Savaşı’nda yaşanan büyük can kayıpları    

2277..   İng ltere ve Fransa, Osmanlı Devlet 'n n I. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmasını st yordu. Böylece yen  

cepheler açılıp asker  yükler  artmayacak, Güney Akden z kıyısındak  ve Uzak Doğudak  sömürgelere g den yollar 

güven altında olacak, sömürgeler ndek  Müslümanları se Almanlara karşı kolayca kışkırtab leceklerd .

  PPaarrççaayyaa  ggöörree  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   OOssmmaannllıı  DDeevvlleett ’’nn nn  II..  DDüünnyyaa  SSaavvaaşşıı''nnddaa  İİtt llaaff  DDeevvlleettlleerr   aaççııssıınnddaann  öönneemm nn   

aarrttttıırraann  öözzeellll kklleerrddeenn  bb rr   ddeeğğ lldd rr??

A) Nüfus potans yel   B) Jeopol t k konumu  

C) Hal fel k gücü  D) İkt sad  durumu            

2288..   1789 Fransız İht lal  le ortaya çıkan m ll yetç l k akımı I. Dünya Savaşı’nın en öneml  nedenler nden b r d r. 

Savaş sırasında da İt laf Devletler  tarafından Osmanlı Devlet ’ne karşı kullanılan s lahlardan b r  olmuştur. 

M ll yetç l k f kr  le kışkırtılan Osmanlı Ermen ler  ve Arap aş retler  bazı cephelerde İt laf Devletler  le ş b rl ğ  

yaparak Osmanlı Devlet 'ne karşı b rl kte hareket etm şlerd r.

 

AAşşaağğııddaakk   cceepphheelleerrddeenn  hhaanngg ss nnddee  vveerr lleenn  aaççııkkllaammaallaarrıı  ddeesstteekklleeyyeenn  nn tteell kkttee  bb rr  öörrnneekk  yyeerr  aallmmaazz??

A) Kafkas Cephes  B) H caz – Yemen Cephes  

C) Sur ye – F l st n Cephes  D) Çanakkale Cephes          
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2299..    AAşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   BBMMMM’’yyee  kkaarrşşıı  ççııkkaann  aayyaakkllaannmmaallaarrıı  bbaassttıırrmmaakk  aammaaccııyyllaa  aallıınnaann  öönnlleemmlleerrddeenn  

ddeeğğ lldd rr??

 

A) BMM, varlığına yönel k tehd tler  ortadan kaldırmak amacıyla, Hıyanet  Vatan ye Kanunu’nu çıkardı. 

B) İstanbul’da Damat Fer t Paşa Hükümet  yer ne Al  Rıza Paşa Hükümet ’n n kurulması sağlandı. 

C) Hıyanet  Vatan ye Kanunu’nun çabuk ve etk l  olarak şlemes n  sağlamak amacıyla “İst klâl Mahkemeler ” 

kuruldu.
D) İstanbul Hükümet n n M llî Mücadele aleyh ndek  fetvasına karşı Anadolu’da Rıfat Börekç  ve arkadaşları 

tarafından karşı fetva hazırlandı.          

3300..   S vas Kongres 'nde Erzurum Kongres ’n n tüm kararları kabul ed lm şt r. Ulusal örgütlenme tüm vatanı 

kapsamıştır. Gücünü halktan alan yen  b r güç ve otor te ortaya çıkmış, Tems l Heyet  oluşturulmuş ve başına m ll  

b r l der olarak Mustafa Kemal Paşa get r lm şt r. Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, m llete mal ed lm şt r. Al  

Fuat Paşa, Batı Cephes  Komutanlığı’na get r lm ş ve Tems l Heyet  yürütme gücünü lk kez kullanmıştır. Kongre, 

kend s nden sonra gel şecek tüm olayları büyük ölçüde etk lem şt r. BMM’n n açılışında, M ll  Mücadelen n bütün 

antlaşmalarında, Lozan’da ve Mudanya’da zler  görülmüştür. 

YYuukkaarrııddaa  vveerr lleenn  mmeett nnee  ggöörree  kkoonnggrreelleerr  llee  llgg ll   aaşşaağğııddaakk   yyoorruummllaarrddaann  hhaanngg ss   yyaappııllaammaazz?? 

A) Kongreler gücünü halktan alan yen  b r güç ve otor te ortaya çıkarmıştır. 

B) Kongre kararlarının etk s  daha sonrak  s yasal gel şmelerde de görülecekt r. 

C) Kongreler M ll  Mücadele'n n halka mal ed lmes ne büyük katkı sağlamıştır. 

D) İstanbul Hükümet 'n n s yas  otor tes n  güçlenmes ne destek olmuştur.     

3311..     
 ► Kap tülasyonlardan tüm devletler yararlanacak.

 ► Gayr müsl mlere s yas , sosyal ve kültürel haklar ver lecek.

 ► Askerl k zorunlu h zmet olmaktan çıkacak. Türk Ordusunun sayısı 50.000 k ş y  aşmayacak. Bu ordunun tank, 

top, ağır mak nel  tüfek ve uçağı olmayacak. 

SSeevvrr  AAnnttllaaşşmmaassıı''nnıınn  yyuukkaarrııddaa  vveerr lleenn  mmaaddddeelleerr nnddeenn  hhaarreekkeettllee  İİtt llaaff  DDeevvlleettlleerr nn nn  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss nn nn  

ggeerrççeekklleeşştt rrmmeeyyee  ççaallıışşttııkkllaarrıı  ssööyylleenneemmeezz??  

A) Ekonom k kalkınmayı engellemek 

B) Gayr  müsl mlere gen ş haklar vermek

C) Türk nüfusunun fazla olduğu yerler  Türklere vermek 

D) Türkler  savunma gücünden mahrum etmeye çalışmak      
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3322..    ABD, I. Dünya Savaşı’na g rmeden önce W lson İlkeler  adında le b r b ld r  yayınladı. Bu b ld r n n amacı 

savaştan sonra dünyada barış ortamını sağlamaktı. Bu prens ple lan ed len W lson İlkeler n n olumlu maddeler 

çermes  İtt fak Devletler 'n n bu maddelere güvenerek savaştan çek lmes ne neden oldu. İtt fak Devletler  b rer b rer 

İt laf Devletler  le ateşkes anlaşmaları mzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çek ld . 

YYuukkaarrııddaakk   bb llgg yyee  ggöörree  WW llssoonn  İİllkkeelleerr   llee  llgg ll   aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   ssööyylleenneebb ll rr??  

A) Savaşın b t ş n  hızlandırmıştır.
B) Sömürgec l k f kr n  sona erd rm şt r.

C) Cem yet  Akvam’ın kapatılmasını sağlamıştır. 

D) Dünya barışını kalıcı hale get rm şt r.   

    

3333..
 • Fal h Rıfkı Atay “Çankaya” adlı eser nde M ll  Mücadele’y , sadece yüz küsur m lyonluk bütçe le dört savaştan 

çıkan, yanmış, yıkılmış, dağılmış, üstel k b nlerce göçmen barındırmak zorundak  Türk ye’n n hemen hemen yoktan 

varoluş h kâyes  ve başarısının b r destanı olarak tanımlamıştır. 

• Hal de Ed p Adıvar “Ateşten Gömlek” adlı romanında Kurtuluş Savaşı’na da r zlen mler n  aktarmıştır. 

• Kurtuluş Savaşı’nda Türk m llet n n kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması, Yakup 

Kadr  Karaosmanoğlu’nun “Ankara” adlı romanına konu olmuştur. 

VVeerr lleenn  dduurruummllaarr,,  KKuurrttuulluuşş  SSaavvaaşşıı’’nnıınn  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   üüzzeerr nnee  yyaannssıımmaassıınnaa  öörrnneekktt rr?? 

A)Edeb yat B) S yaset C) İkt sat D) Sanat

3344..  M ll  Mücadele Dönem ’nde meydana gelen olaylar b rçok sanatçımıza es n kaynağı olmuştur. Savaş 

yıllarında ve daha sonrak  zamanlarda Kurtuluş Savaşı’nı anlatan sayısız eser meydana gelm şt r. Türk m llet n n 

M ll  Mücadele sırasında gösterd ğ  vatan sevg s  böylece ölümsüzleşt r lm şt r. 

BBuunnaa  ggöörree  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   KKuurrttuulluuşş  SSaavvaaşşıı’’nnıı  aannllaattaann  eesseerrlleerrddeenn  bb rr   ddeeğğ lldd rr??  

A)Ateşten Gömlek B) Çankaya C) Yaban D) Vatan Yahut S l stre
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3355..  B r nc  Dünya Savaşı’na katılan İtalya’ya İzm r le Antalya arasındak  Batı Anadolu topraklarının ver leceğ  

söylenm şt . Par s Barış Konferansı’nda bu bölge Yunan stan’a ver l nce İt laf Devletler  arasında anlaşmazlık çıktı.

 

BBuunnaa  ggöörree  MM llll   MMüüccaaddeelleeddee  bbuu  dduurruummuunn  mm lllleett mm zzee  ssaağğllaaddıığğıı  yyaarraarr  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss dd rr??

 

A) Güney Cephes ’n  kazanmamızı sağlamıştır.

B) Doğu Cephes ’nde güçlenmem ze neden olmuştur. 

C) İtalyanlarla sıcak çatışma yaşanmamıştır. 

D) Batı Cephes nde düzenl  orduya geç lm şt r.

3366..    Mustafa Kemal, Maar f Kongres ’n n açılış konuşmasında esk  devr n batıl s stem nden uzak, m llî kültür 

değerler n  bünyes nde barındıran, batıdan ve doğudan gelme f k rler n etk s nde olmayan, m llî karaktere ve tar he 

uygun b r kültür programı hazırlanmasını stem şt r. 

BBuunnaa  ggöörree  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   MMuussttaaffaa  KKeemmaall’’ nn  hhaazzıırrllaannmmaassıınnıı  sstteedd ğğ   kküüllttüürr  pprrooggrraammıınnıınn  öözzeellll kklleerr nnddeenn  

ddeeğğ lldd rr??

A) M ll  tar he uygun olması. 

B) Türk kültürünü temel alması. 

C) Batı meden yet n n etk s nde olması. 

D) Çağdaşlığı ben mseyen b r anlayışta olması.

3377..  Sakarya Meydan Muharebes  İk nc  V yana Kuşatması’ndan ber  devam eden ger  çek lmen n son savunma 

savaşıdır. 

BBuu  ssoonn  ssaavvuunnmmaa  ssaavvaaşşıı  ss yyaass   aaççııddaann  aaşşaağğııddaakk   hhaanngg   kk   kkaazzaannççllıı  aannttllaaşşmmaannıınn  mmzzaallaannmmaassıınnddaa  öönneemmll   rrooll  

ooyynnaammıışşttıırr??  

A) Kars Antlaşması  Ankara Antlaşması 

B) Sevr Antlaşması  Londra Antlaşması 

C) Mudanya Antlaşması  Lozan Antlaşması 

D) Gümrü Antlaşması  Moskova Antlaşması
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3388..   Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da düşman şgaller  başlayınca halktan oluşan Kuvayı 

M ll ye b rl kler  kurulmuştu. İlk zamanlar Yunanlılara karşı başarılı mücadeleler veren bu b rl kler bulundukları 

bölgey  savunmuşlardı. Ancak Büyük M llet Mecl s  düzenl  ordunun kurulması kararını aldı ve uygulamaya koydu. 

AAşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   KKuuvvaayyıı  MM llll yyee  bb rrll kklleerr nn nn  kkaallddıırrııllmmaa  sseebbeepplleerr nnddeenn  ddeeğğ lldd rr??

 

A) Düzenl  ordu le b rleşmes . 

B) Kuvayı M ll ye b rl kler n n yeterl  ve düzenl  olmaması. 

C) Bu b rl kler n tek b r merkezden yönet lmey p d s pl nden yoksun olması. 

D) Kuvayı M ll ye b rl kler n n zamanla halktan zorla y yecek ve malzeme toplaması.

3399..  “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın 

kanı le ıslanmadıkça terk olunamaz.” 

“Ordular! İlk hedef n z Akden z’d r! İler !” 

“S z orada yalnızca düşmanı değ l m llet n mâkus tal h n  yend n z.” 

YYuukkaarrııddaa  vveerr lleenn  MMuussttaaffaa  KKeemmaall’’ nn  ttaarr hhee  mmaall  oollmmuuşş  ssöözzlleerr   llee  BBaattıı  CCeepphheess ’’nnddeekk   ssaavvaaşşllaarr  eeşşlleeşştt rr lldd ğğ nnddee  

aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   aaççııkkttaa  kkaallıırr??  

A) İk nc  İnönü Savaşı 

B) KütahyaEsk şeh r Savaşları 

C) Sakarya Meydan Muharebes  

D) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebes
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4400..  

VVeerr lleenn  hhaarr ttaa  dd kkkkaattee  aallıınnddıığğıınnddaa  aaşşaağğııddaakk   yyaarrggııllaarrddaann  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) Anadolu’nun farklı noktaları şgale uğramıştır.

B) M ll  güçler b rden fazla cephede mücadele verm şt r. 

C) Karaden z Bölges ’nde h ç şgal hareket  görülmem şt r. 

D) Batı Cephes ’nde daha gen ş b r alan şgale uğramıştır.

4411..   Büyük Taarruz’un ardından Batı Anadolu düşmandan tem zlenm ş ve Kurtuluş Savaşı’nın asker  safası 

sona erm şt r. İmzalanan Mudanya Ateşkeş Antlaşması’ndan sonra İt laf Devletler  TBMM Hükümet ’n  Lozan Barış 

Konferansı’na davet etm şlerd r. 

LLoozzaann  BBaarrıışş  AAnnttllaaşşmmaassıı  çç nn  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   ssööyylleenneemmeezz??  

A) Yen  Türk devlet n n bağımsızlığı İt laf devletler  tarafından tanınmıştır. 

B) İt laf Devletler  Kurtuluş Savaşı’nda kazandıkları zaferler n  s yas  zaferle taçlandırmışlardır.

C) Kurtuluş Savaşı le TBMM Hükümet ’n n cephede kazandığı zafer Lozan Konferansı’na davet ed lmes  le s yas  

zafere dönüşmüştür. 

D) 24 Temmuz 1923’te mzalanan bu antlaşma halen geçerl l ğ n  korumaktadır.
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4422..  Tekâl f  M llîye Em rler  le toplanan eşyanın bedeller  em rlerde de bel rt ld ğ  g b  sah pler ne ödenm şt r. Bu 

ödemeler n büyük b r kısmı nak t olarak, ger  kalan kısım se haz ne tahv ller  ver lmes  suret yle yapılmıştır. 

Ödemeler n yapılması le lg l  kanun 12 N san 1923 tar hl  ve 328 sayılı kanundur. Bu kanun le toplamı 

6.000.000 TL. olan Tekâl f  M llîye borçları hak sah pler ne ödenm şt r. 

BBuunnaa  ggöörree  TTüürrkk  DDeevvlleett ’’nn nn;;  

I. M llî devlet 

II. Hukuk devlet  

III. La k devlet 

öözzeellll kklleerr nnddeenn  hhaanngg lleerr nnee  vvuurrgguu  yyaappııllmmıışşttıırr??

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

4433..  “M llî eğ t m programımızın, m llî eğ t m s yaset m z n temel taşı, cah ll ğ n yok ed lmes d r. Cah ll k yok 

ed lmed kçe, yer m zdey z.”                             

Mustafa Kemal ATATÜRK 

EEğğ tt mm  ppooll tt kkaallaarrıınnıınn  tteemmeell nn nn  aattııllddıığğıı  ççaallıışşmmaa  hhaanngg ss dd rr??  

A) İzm r İkt sat Kongres     B) Maar f Kongres     

C) Erzurum Kongres    D) Alaşeh r Kongres

4444.. 200’den fazla kadın ve erkek öğretmen  b r araya get ren Maar f Kongres ’nde; Halk Mektepler  Projes , 

lköğret m n dört yıldan beş yıla çıkarılması, ders programlarına uygulamalı dersler n konulması kararlaştırıldı. 

BBuunnaa  ggöörree  MMaaaarr ff  KKoonnggrreess ’’nn nn  aammaaccıı  hhaanngg ss dd rr??  

A) Geleneksel eğ t m kurumlarını güçlend rmek 

B) Asker  okulları modernleşt rmek

C) Meslek  eğ t me önem vermek 

D) Türk eğ t m s stem n n temeller n  atmak
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4455..   Tekâl f  M llîye Em rler nden bazıları şunlardır: 

• Her a le b rer kat çamaşır, b r ç ft çorap 

• Araç sah pler  her ay 100 km ordu ç n çalışacak 

• Halk el ndek  s lah ve cephaney  orduya tesl m edecek 

• Marangoz, dem rc , dökümcü g b  zanaatkarlar ordu h zmet nde çalışacak

 

VVeerr lleenn  bb llgg lleerr  dd kkkkaattee  aallıınnddıığğıınnddaa  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz??  

A) M llî seferberl k lan ed lm şt r. 

B) Topyekûn b r mücadele amaçlanmıştır. 

C) Halkın m llî mücadeleye katılımı amaçlanmıştır. 

D) M llî mücadele zaferle sonuçlanmıştır.

4466.. Özel sektörün yeters z kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngören lkeye 

“devletç l k” den r. Devletç l k b r ekonom  pol t kası olarak ortaya çıkmıştır. Bu s stemde devlet, yatırım yapan 

vatandaşlarını destekler. Vatandaşların yapamadığı büyük yatırımları se kend s  yapar. Böylece devletle 

vatandaşlar el ele vererek ekonom k kalkınmayı b rl kte gerçekleşt r rler. Cumhur yet n lk yıllarında vatandaşın 

el nde yeterl  sermayen n bulunmaması ve dünya üzer ndek  ekonom k kr z sebeb yle büyük yatırımların devlet 

tarafından yapılması zorunlu olmuştur. 

DDeevvlleettçç ll kk  llee  llgg ll   aaççııkkllaammaallaarraa  ggöörree  ;;  

I. Zorunluluktan ortaya çıkmıştır. 

II. Amaç, ekonom k kalkınmayı gerçekleşt rmekt r. 

III. Bütün yatırımların devlet tarafından yapılmasını destekler. 

IV. Ortaya çıkışında ulusal ve uluslararası faktörler etk l  olmuştur. 

İİffaaddeelleerr nnddeenn  hhaanngg lleerr nnee  uullaaşşııllaabb ll rr??

         A) I ve III B) I, II ve IV C) II ve IV D) I, II, III ve IV
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4477..  Meden  Kanun le: 

 Resm  n kâh zorunlu hale get r lm şt r. 

 Tek eşl l k zorunlu kılınmıştır. 

 Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı ver lm şt r. 

 M rasta kız ve erkek çocukların eş t pay almaları sağlanmıştır. 

 Kadınlara sted kler  şte çalışab lme hakkı tanınmıştır. 

BBuu  mmaaddddeelleerr  dd kkkkaattee  aallıınnddıığğıınnddaa;;

I. Evl l k devlet güvences  altına alınmıştır. 

II. Kadın ve erkek her yönden eş t haklara sah p olmuştur.

III. Kadınlar ekonom k yönden hak kazanmıştır. 

IV. Kadınlarımız devlet yönet m nde söz sah b  olmuştur. 

yyaarrggııllaarrıınnddaann  hhaanngg lleerr nnee  uullaaşşııllaabb ll rr??

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

4488..  “Her şeyden evvel, her gel şmen n lk yapı taşı olan soruna değ nmek ster m. Her araçtan evvel, büyük 

Türk m llet ne kolay b r okuma yazma anahtarı vermek gerek r. Büyük Türk m llet  b lg s zl kten, az emekle kısa 

yoldan, ancak kend  güzel ve soylu d l ne kolay uyan böyle b r araç le sıyrılab l r.” (M. Kemal Atatürk)

 

MMuussttaaffaa  KKeemmaall  AAttaattüürrkk’’üünn  ssöözzüünnüü  eetttt ğğ   aannaahhttaarr  aaşşaağğııddaakk   hhaanngg   ggeell şşmmee  llee  TTüürrkk  mm lllleett nnee  vveerr llmm şştt rr??

 

A) Yen  Türk Harfler n n kabul ed lmes  

B) Türk D l Kurumunun Kurulması 

C) Tevh d  Tedr sat Kanunu 

D) Ün vers te Reformu
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4499..  Osmanlı Devlet ’nde soyadının kullanılmaması tüm resm  şlerde karışıklığa neden oluyordu. Bu karışıklığı 

önlemek ç n Soyadı Kanunu çıkarıldı. Her a le re s  kurduğu a le b rl ğ n  bel rtmek üzere ortak b r soyadı 

taşıyacaktı. Türkçe olmayan kavramlar, yabancı ırklara a t kavramlar, rütbe ve makam çeren kavramlar soyadı 

olarak kullanılmayacaktı. 

BBuunnaa  ggöörree  SSooyyaaddıı  KKaannuunnuu  llee;; 

I. M ll  k ml k kazandırmak 

II. Toplumsal eş tl ğ  sağlamak

III. İsten len soyadını alab lmek

IV. Resm  şlemlerdek  karışıklıklara son vermek 

hheeddeefflleerr nnddeenn  hhaanngg lleerr   aammaaççllaannmmıışşttıırr?? 

         A) III  B) IIIII C) IIIIV D) IIIIIIIV

5500..  Hıfzısıhha Müesseses  kurularak aşı ve serum üret m ne geç ld . 

 İstanbul’da Sanatoryum açıldı.

  Hıfzısıhha Kanunu çıkarılarak vereml  hastaları hbar etmek ve hastalığın bulaşmasını önlemek ç n 

   tedb rler alındı. 

BBuunnaa  ggöörree,,  ssaağğllııkk  aallaannıınnddaa  yyaappııllaann  ççaallıışşmmaallaarrllaa  llgg ll   uullaaşşııllaabb lleecceekk  eenn  ggeenn şş  yyaarrggıı  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss dd rr??

 

A) Sağlık alanında devlet dışa bağımlıdır. 

B) Bebek ölümler n  önlemek ç n aşı üret m ne geç lm şt r. 

C) Aşı kampanyaları başlatılmıştır. 

D) Devlet, halkının temel sağlık ht yaçlarını karşılamaya çalışmıştır.

5511..   Mustafa Kemal, Nutuk adlı eser nde 19191927 yılları arasında M llî Mücadele ve nkılaplar dönem ndek  

olayları belgelere dayalı olarak anlatmıştır. Bu tar h  eser  üç döneme ayırmıştır:

 

1. Dönem: 19 Mayıs 1919 – 23 N san 1920 Genelgeler ve Kongreler Dönem

2. Dönem: 23 N san 1920 – 29 Ek m 1923 Türk ye Büyük M llet Mecl s  Dönem  

3. Dönem: 29 Ek m 1923 – Ek m 1927 Türk ye Cumhur yet  Dönem  

MMuussttaaffaa  KKeemmaall  aaşşaağğııddaakk   ggeell şşmmeelleerrddeenn  hhaanngg ss nnee  22..  ddöönneemmddee  yyeerr  vveerrmm şştt rr??  

A) Tems l Heyet  başkanlığına seç lmes  

B) Saltanatın kaldırılma sürec  

C) Hal fel ğ n kaldırıldığı gün kabul ed len kanunlar 

D) M ll  cem yetler n b rleşt r lmes
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5522.. Nutuk, hürr yete âşık kahraman nsanların destansı h kâyes d r. Mektep sıraları üstünde gece yarılarına 

kadar gaz lambasıyla çalışan b r m llet n d r l ş destanıdır. M llî Mücadele tar h  açısından en temel kaynak k taptır. 

Türk tar hç ler n n yanında yabancı tar hç ler tarafından da d kkatle ncelenm ş, bu ves leyle b rçok yabancı d le 

çevr lm şt r. Nutuk, özell kle doğudak  İslam ülkeler nde lg yle okunmuş, bu mazlum m lletlere kurtuluş yolunu 

gösteren temel eser olmuştur. 

NNuuttuukk  llee  llgg ll   aaççııkkllaammaallaarraa  ggöörree  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaammaazz?? 

A) Türkçe dışında başka d llerde de basılmıştır.

B) Sadece b z m ülkem zde b l nen tar h  b r kaynaktır. 

C) M ll  Mücadelen n zor şartlarda kazanıldığı anlatılmaktadır.

D) Bağımsızlık mücadeles  veren m lletlere örnek olmuştur.

5533..  Mustafa Kemal, muhalefet olmadan demokras n n şleyemeyeceğ n  düşünüyordu. 3 Mart 1931’de CHP 

Genel Başkanı olarak Mecl s Grup Başkanlığı’na gönderd ğ  yazıda m lletvek l  genel seç mler n n yen lenmes  

gerekt ğ n  yazmıştır. Yazısında, CHP’n n 22 seç m bölges nde eks k aday göstermes n  stem şt r. Bu seç m 

bölgeler nde 30 m lletvek l n n bağımsız adaylardan seç lmes n  amaçlamıştır.

 

BBuunnaa  ggöörree,,  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  llee  llgg ll   aaşşaağğııddaakk   yyaarrggııllaarrddaann  hhaanngg ss nnee  uullaaşşııllaabb ll rr??

A) Demokrat k s yas  yaşama önem vermekted r. 

B) Kadın hakları konusunu önemsemekted r. 

C) La kl ğ  savunmaktadır. 

D) Cumhur yet n lanından yanadır.

5544.. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türk ye Cumhur yet ’n n onuncu yılı kutlamalarında Ankara 

H podromu’nda konuşma yapmıştır (29 Ek m 1933). Onuncu Yıl Nutku olarak adlandırılan bu söylevde M llî 

Mücadele’n n k mlere karşı, hang  nedenlerle ve nasıl gerçekleşt r ld ğ n  anlatan Mustafa Kemal, Cumhur yet’ n 

varlığını sürdürmes  ç n yapılması gerekenlerle lg l  öneml  b lg ler de verm şt r. 

OOnnuunnccuu  YYııll  NNuuttkkuu  llee  llgg ll   vveerr lleenn  bb llgg lleerree  ggöörree,,

 I. TBMM’de okunmuştur. 

 II. M llî Mücadele Dönem nde yapılan nkılaplar anlatılmıştır.

 III. Kurtuluş Savaşı’nın k mlere karşı ver ld ğ  ve gerekçeler  üzer nde durulmuştur.

 IV. Gelecek ç n yapılması gerekenler anlatılmıştır.

 yyaarrggııllaarrıınnddaann  hhaanngg lleerr nnee  uullaaşşııllaabb ll rr??

       

         A) Yalnız III.  B) Yalnız IV. C) I ve II. D) III ve IV.
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5555.. B r nc  Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda başarılı b r komutan olarak zaferler kazanan Mustafa 

Kemal, devlet adamı olarak da Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzey ne ulaştıracak nkılapların öncüsü oldu. Çok 

yönlü k ş l ğ  le ulusal b r kültür oluştururken sanatı bu sürec n öneml  b r unsuru olarak gördü. Sanata ve sanatçıya 

büyük değer verd . Ona göre sanat, nsan duygularını h çb r çıkar olmaksızın yansıtan b r uğraştır. Bu bakımdan 

sanatçı, en yüksek ulusal ve nsan  değerler  ortaya çıkaran k ş d r. 

AAttaattüürrkk’’üünn  hhaanngg   ssöözzüü  mmeett nnddeekk   ddüüşşüünncceelleerrllee  aayynnıı  ddooğğrruullttuuddaa  ddeeğğ lldd rr??  

A) “B r m llet sanattan ve sanatkârdan yoksunsa tam b r hayata sah p olamaz.” 

B) “Sanatkâr, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı lk h sseden nsandır.” 

C) “Ben sporcunun zek , çev k ve aynı zamanda ahlaklısını sever m.” 

D) “Güzel sanatlarda başarı; bütün nkılapların başarılı olduğunun en kes n del l d r.”

5566..   “B z memleket m z  es rler ülkes  yapamayız. Lozan Konferansının son müzakeres  bu nokta le lg l d r. (…) 

Ordularımız en büyük b r zafer  kazanmışlardı. Kend ler n  durduracak h ç b r engel yoktu. Böyle b r zamanda İt laf 

Devletler  haklarımızı görüşmeler le onaylayacaklarını söyled ler ve b z  konferansa davet ett ler. Barış taraftarı 

olduğumuz ç n ordularımızı durdurduk, delegasyonumuzu Lozan’a gönderd k. Aylardan ber , görüşmeler, 

tartışmalar cereyan ett . Fakat muhataplarımız b z mle üç dört senel k b r hesap görmüyorlar. Üç dört yüz senel k b r 

hesabı görmeye başlıyorlar. Hâlâ muhataplarımız, esk  Osmanlı Devlet n n tar he mal olduğunu ve bugün yen  b r 

Türk ye devlet n n kurulduğunu ve bu yen  Türk ye devlet n  kuran m llet n çok az mkâr bulunduğunu ve artık bu 

m llet n tam bağımsızlığından ve ulusal egemenl ğ nden zerre kadar fedakârlık yapamayacağını anlamamışlardır. 

(…) Arkadaşlar, ulus kes n kararını verm şt r; bu ulus ç n tereddüt dev rler  çoktan geçm şt r. (…) Ancak bütün ulus 

ve bütün dünya b ls n k  en n hayet ve en n hayet bu m llet tam bağımsızlığın sağlandığını görmed kçe yürümeye 

başladığı yolda b r an durmayacaktır.”

                                                                                                                                                   M. Kemal ATATÜRK

 

AAttaattüürrkk’’üünn  LLoozzaann  AAnnttllaaşşmmaassıınnıınn  kkeess nntt yyee  uuğğrraaddıığğıı  ddöönneemmddee  yyaappttıığğıı  kkoonnuuşşmmaa  ggöözz  öönnüünnee  aallıınnddıığğıınnddaa  aaşşaağğııddaakk   

ççııkkaarrıımmllaarrddaann  hhaanngg ss   yyaappııllaammaazz??

A) İt laf Devletler  yen  Türk Devlet n n kurulduğunu kabul etmemekte d renmekted r. 

B) Türk m llet  bağımsızlığından ve ulusal egemenl ğ nden tav z vermeyecekt r. 

C) İt laf Devletler  sözler nde durmamışlardır.

D) İt laf Devletler  yen  Türk Devlet ’n n bağımsızlığına saygı göstermekted r.
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5577..
•   Merkez Bankası'nın Kurulması 

•   Anayasasının Kabulü

•   Halkevler n n Açılması 

YYuukkaarrııddaa  vveerr lleenn  nnkkııllââppllaarr  öönncceell kkllee  hhaanngg   aallaannllaarrıınn  ggeell şşmmeess nnee  kkaattkkıı  ssaağğllaammıışşttıırr?? 

A) Ekonom   S yas   Sağlık 

B) S yas   Hukuk  Ekonom  

C) Hukuk  S yas   Toplumsal 

D) Ekonom   Hukuk – Eğ t m

5588.. 1923 yılında yapılan İzm r İkt sat Kongres nde Anadolu’nun her kes m nden, her meslek grubundan olan 

nsanların katılması sağlanmış ve m ll  b r ekonom n n temeller  atılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ekonom de özel 

sektörün güçlend r lmes , devlet tarafından desteklenmes  özel sektörün yet şmed ğ  yerlerde devlet el yle 

kalkınmanın gerçekleşt r lmes  kararları alınmıştır. 

YYuukkaarrııddaakk   aaççııkkllaammaayyaa  ggöörree  İİzzmm rr  İİkktt ssaatt  KKoonnggrreess nn nn  yyaappııllmmaassıınnıınn  AAttaattüürrkk’’üünn  hhaanngg   llkkeess   llee  llgg ss   yyookkttuurr??

         A) Cumhur yetç l k B) Halkçılık  C) M ll yetç l k  D) Devletç l k

5599..
 * Halkçılık lkes  le meslek ve nsan ayrımı yapılmaksızın Anadolu’nun her yer nden çeş tl  katılımın sağlanması 

* M ll yetç l k lkes  le yen  Türk devlet n n m ll  esasa dayalı kend  mkânlarını kullanan ekonom  oluşturma gayret  

DDeevvlleettçç ll kk  llkkeess   llee  ddeevvlleett nn  ggeell şşmmeess nnddee  öözzeell  sseekkttöörrüünn  ddeesstteekklleennmmeess   vveeyyaa  öözzeell  sseekkttöörrüünn  ggüüccüünnüünn  yyeettmmeedd ğğ   

aallaannllaarrddaa  ddeevvlleett nn  mmkkâânnllaarrııyyllaa  kkaallkkıınnmmaannıınn  ssaağğllaannmmaassıınnıı  aammaaççllaayyaann  ggeell şşmmee  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss dd rr?? 

A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması 

B) Toprak reformunun amaçlanması 

C) İzm r İkt sat Kongres n n düzenlenmes  

D) Beş Yıllık Kalkınma Planının yapılması
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6600..  İzm r İkt sat Kongres nde alınan bazı kararlar şöyled r; 

• Hammaddes  yurt ç nden tem n ed len sanay  dalları kurulmalıdır. 

• El şç l ğ nden fabr ka ve büyük şletmeye geç lmel d r. 

• Özel sektörün gerçekleşt remeyeceğ  yatırımları devlet gerçekleşt rmel d r. 

• İşletmelere kred  sağlayacak bankalar kurulmalıdır. 

AAllıınnaann  bbuu  kkaarraarrllaarr  llee  aaşşaağğııddaakk lleerrddeenn  hhaanngg ss   aammaaççllaannmmaammıışşttıırr??

A) Ekonom de dışa bağımlılığı azaltmak 

B) Yerl  sanay ler n oluşmasını sağlamak 

C) Halkı tüket me yönlend rmek 

D) M ll  kt sat pol t kasını gel şt rmek

6611.. 

MM..  KKeemmaall’’ nn  bbuu  ssöözzüü  aaşşaağğııddaakk   llkkeelleerrddeenn  hhaanngg ss yyllee  ll şşkk lleenndd rr lleebb ll rr??  

A) Devletç l k  B) Cumhur yetç l k C) Halkçılık  D) La kl k
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1D                   14D                 27D               40C                 53A              
 

2B                   15A                  28D               41B                 54D
 

3B                   16B                  29B               42D                 55C 

4C                   17D                  30D               43B                56D              

5C                   18B                  31C               44D               57D 

6A                    19C                 32A                45D               58A        

7C                    20D                 33A                46B               59C

8A                    21D                  34D               47B               60C 

9C                    22C                 35C                48A               61D

10C                  23D                 36C                49C              

11B         24C     37A          50D

12D         25C               38A 51B

13C         26D      39B 52B
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