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1. Mustafa Kemal Adana’da yaptığı bir konuşma-

da şu ifadeleri kullanmıştır;

“Bu veya şu sebeplerle milleti harbe sürüklemek 

niyetinde değilim. Harp zarurî ve hayatî olmalı. 

Hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmadıkça harp 

bir cinayettir.”

Aşağıdaki durumlardan hangisi Mustafa Kemal’in 

verilen sözüyle örtüşür?

A) Akılcı olmak

B) Gerçekçi düşünmek

C) Vatanseverlik

D) Barış yanlısı olmak

2. TBMM milli mücadele yıllarında hem düşmanla 

hem de onların işini kolaylaştıran ayaklanmalarla 

mücadele etmişti. TBMM kendisine karşı başlatı-

lan ayaklanmaları fazla büyümeden sonlandır-

mak için bir takım tedbirler almıştır. Bu duruma 

örnek olarak Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 

TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesi ve 

üyeleri milletvekili olan İstiklal Mahkemelerinin 

kurulması verilebilir.

Verilen parçayla ilgili aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılabilir?

A) TBMM güçler birliği ilkesini uygulamıştır            

B) Ayaklanmalar İtilaf Devletleri tarafından 

desteklenmiştir. 

C) Kurtuluş Savaşı’nın süresi uzamıştır

D) İstanbul Hükümeti ayaklanma çıkaranları 

desteklemiştir.

3. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan 

Muharebesi Türk ordusunun kesin zaferiyle 

sonuçlanmış ve İtilaf Devletleri’nin Anado-

lu’yu elde etme planları böylece suya 

düşmüştü. Türk ve Yunan orduları arasındaki 

savaşı durdurmak için Fransa, İngiltere ve 

İtalya devletlerinin temsilcileri ile Türkiye 

adına İsmet Paşa başkanlığındaki heyet 

Mudanya’da ateşkes görüşmelerine başla-

mıştı. Ateşkes görüşmelerinin ikinci gününde 

Trakya’nın geleceği konusunda anlaşmazlık 

çıkmıştı. Türkiye, “Yunan askerlerinin bölge-

den tamamen çekilmesini ve Trakya’nın 

Türkiye’ye verilmesini istemişti.” Fransa Türki-

ye’nin talebine olumlu yaklaşmış, İngiltere ve 

İtalya temsilcileri ise kendi hükümetlerinden 

görüş almak istemişlerdi. Mustafa Kemal bu 

gelişme üzerine derhal bir telgraf çekerek 

“eğer istekleri kabul edilmezse ateşkes 

görüşmelerinin sonlanacağını ve Türk ordu-

sunun İstanbul üzerine yürüyeceğini” ilgililere 

bildirmiştir.  İtilaf Devletleri temsilcilerinin Türki-

ye’nin isteğini kabul etmesiyle gerginlik sona 

ermiş ve ateşkes imzalanmıştır.

Sadece verilen bilgiler dikkate alındığında 

aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İtilaf Devletleri Anadolu’dan tamamen 

çekilmiştir.

B) Misak-ı Millî’nin gerçekleşmesi için önemli 

bir yol kat edilmiştir.

C) Cephede kazanılan askeri zafer siyasi 

zaferle taçlandirilmak istenmiştir.

D) Trakya savaşılmadan alınmıştır.
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4. Aşağıda Cumhutiyet döneminde Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkılaplarla ilgili kavram haritası 
verilmiştir.

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

ilgilidir

Türk Tarih Kurumu’nın Açılması

amacıdır

ilgilidir

amacıdır

II

I Yetişkinlere okuma - yazma 
öğretmek

ilgilidir

sonucudur

III

Milli Eğitim Bakanlığı ülkedeki 
eğitim öğretimden sorumlu tek 

kurum haline gelmiştir.

ilgilidir

IV

Kavram haritasının doğru olarak tamamlanabilmesi için numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden 
hangileri yazılmalıdır?

I II III IV

A)

D)

C)

B)

Türklerin diğer 
devletlerle olan 
ilişkilerini incelemek

Türk tarihini ve 
kültürünü araştırmak

Türklerin yaşadıkları 
coğrafyanın beşerî 
özelliklerini incelemek

Türk tarihini ve 
kültürünü araştırmak

Millet Mektepleri’nin 
açılması

Millet Mektepleri’nin 
açılması

Üniveriste reformu-
nun yapılması

İlköğretimin zorunlu ve 
devlet okullarında 
parasız olması

Maarif Teşkilatı 
Kanunu’nun kabulü

Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nun Kabulü

Harf İnkılabının 
yapılması

Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nun Kabulü

Laiklik

Laiklik

Halkçılık

Milliyetçilik
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5. “Seneler geçtikçe, millî ideal verimleri güvenle 

çalışmada, ilerleme hevesinde millî birlik ve irade 

şeklinde gözlere daha iyi çarpmaktadır. Bu bizim 

için çok önemlidir; çünkü biz esasen millî mevcu-

diyetin temelini millî şuurda ve millî birlikte 

görmekteyiz”

           Mustafa Kemal

Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki ilkeler-

den hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Halkçılık   B) Laiklik

C) Milliyetçilik   D) Cumhuriyetçilik

6. Devletler düşmana karşı yaptıkları mücadeleyi 

sadece askerî tedbirlerle kazanmazlar. Askerî 

birliklerin ve halkın manevî olarak güçlendirilme-

siyle mücadelenin başarıya ulaşması sağlanabilir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Kurtuluş Savaşı 

yıllarında hem halkın hem de ordunun manevî 

varlığını güçlendirmeye yönelik bir adımdır?

A) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması

B) TBMM’nin açılması

C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi

7. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti üzerindeki 

nüfuzlarını artırmak için Osmanlı topraklarında 

yaşayan farklı din ve inançlardaki toplumları etki 

altına almaya çalışmıştı. Özellikle 1789 Fransız 

İhtilali’nden sonra Avrupalı devletler kendilerine 

yakın hissettikleri etnik veya dinî topluluklara 

daha fazla hak verilmesi için Osmanlı Devleti’ne 

baskı yapmaya başlamıştı. Böylece de Osmanlı 

Devleti’nin iç işlerine karışmayı kendileri için bir 

hak kabul etmişlerdi.

Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddele-

rinden hangisiyle Avrupalı devletlerin Türkiye’nin 

iç işlerine karışmasının önüne geçilmiştir?

A) Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki 

Türklerin karşılıklı yer değiştirecek

B) Türkiye’deki tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul 

edilmiş ve azınlık hakları Türk devletinin kanunla-

rıyla güvence altına alınmıştır.

C) Lozan Barış Antlaşması’nın TBMM tarafından 

onaylanmasını takip eden altıncı haftadan sonra 

İtilaf Devletleri İstanbul ve Boğazlardaki askerlerini 

tamamen çekecektir,

D) Boğazların yönetimi Milletler CEmiyeti’nin  

garantisinde, Türkiye’nin başkanlığındaki uluslara-

rası bir komisyona bırakıldı
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8. Kemal öğretmen, öğrencilerinden aşağıdaki soruyu verilen yönergeye göre cevaplamalarını 
istemiştir.

YÖNERGE
Aşağıdaki tabloda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir. Tabloda verilen 
maddeler işin yapılabilecek yorumları numaralandırılmış yerlere yazınız.

MONDROS ATEŞKES 
ANTLAŞMASI

İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlike-
de gördükleri herhangi bir stratejik 
noktayı işgal edebilecektir.

I

Osmanlı Devleti elindeki savaş 
esirlerini serbest bırakacak, İtilaf 
Devletleri ellerindeki Türk esirleri 
gözetim altında tutmaya 
devam edecektir.

II

Osmanlı ordusu terhis edilecek, 
ordunun tüm savaş gemilerine, 
silah, cephane, araç ve gereç-
lerine İtilaf Devletlerince el 
konulacaktır.

III

Öğrencilerin verilen soruya doğru cevap verebilmeleri için numaralandırılmış yerlere yazmalara 
yazmaları gereken yorumlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

I II III

A)

D)

C)

B)

Anadolu tamamen işgal 
tehditi altına girmiştir.

Anadolu tamamen işgal 
tehditi altına girmiştir.

Doğu Anadolu’da bir Ermeni 
Devleti’nin kurulması planlan-
mıştır

Halkın direniç gücü kırılmak 
istenmiştir.

I. Dünya Savaşı sona ermiştir.

Devletler arası eşitlik ilkesine 
aykırı hareket edilmiştir.

İtilaf Devletleri kendi çıkarları-
na uygun hareket etmişlerdir.

Uluslararası hukuka aykırı mad-
deleri vardır.

Osmanlı Devleti savunmasız 
bırakılmak istenmiştir.

Halkın direniç gücü kırılmak 
istenmiştir.

Osmanlı Devleti savunmasız 
bırakılmak istenmiştir.

Osmanlı Devleti resmen 
sona ermiştir.
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9. Eskişehir - Kütahya Savaşı’nda Türk ordusu düşman ilerleyişini engelleyememişti. Mustafa Kemal 

Paşa ordunun daha fazla kayıp vermesini önlemek ve yeni bir savaş strajejisi belirlemek için 

orduyu Sakaya Nehri’nin doğusuna çekmişti. Hükümet derhal çalışmalara başlamış ve Türk ordu-

sunu taarruz gücüne bir an önce kavuşturmak için önemli kararlar almıştı.

Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun taarruz gücüne ulaşması için yapılan hazırlıklar arasın-

da yer alır?

A) Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır

B) Teşkilat-ı Esasiye kabul edilmiştir

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu yayınlanmıştır

D) Takrir-i Sukûn Kanunu yayınlanmıştır

10. TBMM’de 1 Kasım 1922 günü kabul edilen kanunla Saltanat kaldırılmıştır. Halifelik ise henüz 

şartların hazır olmaması nedeniyle bir süre daha varlığını sürdürmüştür. Halifelik makamına TBMM 

tarafından Osmanlı hanedanının bir üyesi olan Abdülmecid Efendi siyasi yetkileri olmayacak 

şekilde getirilmiştir. Ancak ilerleyen süreçte Abdülmecid Efendi yabancı devletlerin temsilcileriyle 

görüşmeler yapmaya ve kendisini adeta bir devlet başkanı gibi göstermeye başlamıştır. Ülkedeki 

bazı saltanat yanlıları ise halifeye tekrar siyasi yetkiler kazandırmanın peşine düşmüştür.

Sadece verilen bilgiler dikkate alındığında Halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki yorumlar-

dan hangisi yapılamaz?

A) Halifelik kurumu rejime tehdit olarak görülmüştür           

B) Abdülmecid Efendi yetkilerinin dışına çıkmıştır

C) Eski rejime dönmek isteyenler çeşitli arayışlar içinde olmuştur

D) Halifenin dinî yetkilerinden faydalanılmak istenmiştir

Cevap Anahtarı için karekodu okutunuz
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