


YAYINLARI

TÜM DERSLER SORU BANKASI 
YAYIN

LARI

Zoru Sevenlere
SORU BANKASI 

Paragraf - Türkçe - Matematik - Fen Bilimleri
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - İngilizce

Zoru Sevenlere

T.C. İNKILAP TARİHİ 
VE ATATÜRKÇÜLÜK

Semra AKGÜL
Ümit KILIÇ

Selçuk ÇETİN
Neslihan ÖZTÜRK

Muhammed Ali ÖZTÜRK

103
SORU

PISA - TIMSS 
Sözel Yetenek

Muhakeme - Akıl Yürütme  
Grafik - Tablo Okuma 

Görsel Yorumlama



İÇİNDEKİLER
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. ÜNİTE : Bir Kahraman Doğuyor .............................................................................................................. 3

2. ÜNİTE : Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ..................................................................... 6

3. ÜNİTE : Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ....................................................................................... 12

4. ÜNİTE : Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ..................................................................................... 17

5. ÜNİTE : Demokratikleşme Çabaları ...................................................................................................... 22

6. ÜNİTE : Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası.......................................................................................... 25

7. ÜNİTE : Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası .................................................................................................. 28

Cevap Anahtarı..............................................................................................................................................31

ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini 

yükseltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımı-

zı oluşturarak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim prog-

ramlarındaki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanım-

lara kitaplarımızda yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, mu-

hakeme, analiz, sentez gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla 

öğrencilerimizin analitik düşünerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz. Sorular ha-

zırlanırken PISA ve TIMSS sorularını örnek alıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, 

uygulama, kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” 

öğrencilerimizi bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler 

sayesinde başarı basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Son Viraj Yayınları olarak bu sınavda en iyi dereceyi elde etmeniz için  adlı ürünle karşınıza 
çıkıyoruz. Eserimizdeki testler ünite değerlendirme sınavı tarzında hazırlanmıştır. Bu sayede ünitelerin 
her bir kazanımına yer verilmiştir. Soruların tamamı MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve LGS sorula-

rına göre hazırlanmıştır.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik 

yapmaktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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Bir Kahraman Doğuyor
1. 1.

1. … doğup büyüdüğü Selânik’in Batı’ya daha çok 
bağlantılı bulunması sebebiyle, olacaklara dikkat 
çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaş-
larla cesaretle konuşuyor ve onları güzel konuş-
masıyla kısa zamanda tesiri altına alıyordu… 
İttihatçıların Paris’te yayımladıkları gazeteleri ge-
tirtiyordu… Bizler vatan, millet, Türklük fikrini çok 
defa Harp Akademisi sırasında ondan duymuş-
tuk… Harp Akademisinde her cuma akşamı sınıf-
ta toplanıyor, kapılar kapandıktan sonra Mustafa 
Kemal kürsüye çıkıyor, tıpkı konferans verir gibi 
Paris’ten gelen Türkçe ve Fransızca gazeteler-
den öğrendiklerini bizlere aktarıyordu. O zamana 
kadar “Padişahım çok yaşa!” demekten başka bir 
şey bilmeyen bizler için Mustafa Kemal’in anlat-
tıkları çok dikkat çekiciydi…

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili,

 I. Mustafa Kemal gazetelerden öğrendiklerini 
arkadaşlarına anlatmıştır.

 II. Bulunduğu dönemde sadece “Padişahım çok 
yaşa” diyebilen insanlar vardı ve anlattıklarıy-
la onların dikkatini çekmeyi başarmıştır.

 III. Ulusçuluk anlayışı ile ilgili düşünceleriyle çev-
resindekileri etkilemiştir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

C)  II ve III. D) I, II ve III.

2. Manastır İdadîsinin ikinci sınıfına geçen Musta-
fa Kemal, 1897 yılının ilk günlerinde izin alarak 
trenle Selânik’e dönmüştür. Bu arada Fransız-
casını kuvvetlendirmeyi düşünmüş ve 1888’de 
kurulmuş Frerler Okulu’na kaydını yaptırarak 
dersleri düzenli olarak takip etmiştir. Birinci sı-
nıfta kendisini ikaz eden Fransızca öğretmeninin 
uyarılarına yeniden muhatap olmak istememiş-
tir. Mustafa Kemal bu durumu “iki, üç ay gizlice 
Frerler Mektebi’nin hususi sınıfına devam ettim. 
Böylece mektep derslerine nispetle fazla derece-
de Fransızca öğrendim.” şeklinde anlatmıştır. Bu 
okuldaki öğretmenleri onun için: “ Mustafa Kemal 
gayet ciddi, zeki ve çalışkan, elinde daima kitap 
bulunan bir gençtir.” sözlerini söylemektedirler. 
Mustafa Kemal, gerçekten idadîden başlayarak 
gençlik yıllarında Fransızca öğrenmeye büyük 
önem vermiştir. O, “Bir kurmay subay, mutlaka 
yabancı dil bilmelidir, bunun aksini düşünmek bü-
yük hatadır.” demiştir.

Verilen parçada Mustafa Kemal ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Yabancı dil öğrenimine özel alaka göstermiştir. 

B) Öğretmenleri tarafından taktir edilen bir öğ-
renci olmuştur. 

C) İdadi yıllarında en başarılı olduğu ders Fran-
sızcadır. 

D) Fransızca öğrenmek için yardım almıştır. 

3. I. Erzurum Kongresi’ne giderken, artık asker olmamasına rağmen Kazım Karabekir ona: “Emrinizdeyim Pa-
şam.” demiş ve Erzurum Kongresi’nde Mustafa Kemal Temsil Heyeti başkanlığına seçilmiştir.

 II. Kurtuluş Savaşı’nı yönetirken belli bir program dahilinde hareket etmiştir.

 III. Samsun’a çıktıktan sonra vatanın bütünlüğünü sağlamak, Türk milletini Kurtuluş Savaşı mücadelesine 
dahil etmek için harekete geçmiştir.

 IV. Yurt içinde ve dışında ekonomik olarak birlik sağlayabilmek için ölçü ve tartı birimlerinde değişiklik yapmış-
tır.

Verilen bilgiler Atatürk’ün hangi kişilik özellikleriyle eşleştirilebilir?

I II III IV

A) Planlılığı Liderliği Yenilikçiliği Birleştiriciliği

B) Birleştiriciliği Planlılığı Liderliği Yenilikçiliği

C) Liderliği Yenilikçiliği Planlılığı Birleştiriciliği

D) Liderliği Planlılığı Birleştiriciliği Yenilikçiliği
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4. Osmanlı Devleti Fransız İhtilali’nin yıkıcı etkisin-
den kurtulmak için çeşitli önlemler almıştır. Bu 
önlemlerden biri de 1856’da yayınlanan Islahat 
Fermanı’dır. 

Bu fermanda yer alan, 

 I.  Müslüman ve gayrimüslimler kanun önünde 
eşit sayılacaktır.

 II.  Vergi toplanmasında iltizam usulüne (vergile-
rin peşin olarak alınması) son verilecektir.

 III.  Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek ve 
askerî hizmetlere ve okullara alınacaklardır.

maddelerinden hangileri milliyetçilik akımın-
dan etkilenen azınlıkların isyan etmelerini ön-
leme amacı taşımaktadır? 

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

5. Avrupa, XV. yüzyıldan itibaren Coğrafi Keşifler-
le başlayan, Rönesans ve Reform hareketleriyle 
devam eden bir değişim sürecine girdi. Bu deği-
şim süreci Sanayi İnkılabı ile ekonomik bir boyut 
kazandı. Üretim ve pazarlamada tüm dünyayı 
etkisi altına aldı. Ürettiği malları pazarlamak için 
Coğrafi Keşifler ile keşfettiği gelişmemiş topluluk-
ları ve gelişmemiş devletleri kullandı. Osmanlı 
Devleti ise sanayileşemeyerek ekonomisini ge-
liştiremediği için sanayileşen Avrupalı devletlerin 
sömürgesi durumuna düştü. Bu duruma düşme-
sinde Avrupalı devletlere vermiş olduğu kapitü-
lasyonların payı da büyüktü. Osmanlı Devleti’nin 
bu durumu devletin toprak kaybederek dağılma-
sını da kolaylaştırdı. 

Parçaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz?

A) Avrupa’nın gerileme süreci XV. yüzyıl itibariy-
le başlamıştır.

B) Osmanlı Devleti’nin savaşlarda yenilgiler al-
ması toprak kaybetmesine neden olmuştur.

C) Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’ni sömür-
geleri olarak kullanmışlardır. 

D) Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden zayıfla-
ması sınırlarının daralmasına neden olmuştur. 

6. Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede öğretim bir-
liği yoktu. Bir tarafta geleneksel öğretime devam 
eden, dinî derslerin ağırlıkta olduğu medreseler; 
diğer tarafta Batı örneklerine göre kurulmuş mek-
tepler, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları 
vardı. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüs-
limlerin açtığı azınlık okulları ile yabancı devlet-
ler tarafından açılan ve son dönemlerde sayıları 
gittikçe artan yabancı okullar da faaliyetteydi. Bu 
okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda 
eğitim yapıyordu. Askerî okullar, zamanın en iyi 
devlet okullarıydı. Burada eğitim parasız olduğu 
gibi dersler uzman öğretmenler tarafından veril-
mekte; akılcı, vatansever ve olayları objektif yo-
rumlayabilen öğrenciler yetiştirilmekteydi.

Buna göre,

 I.  Yabancı okulların sayıları son dönemde gi-
derek artmıştı.

 II. Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim 
birliği yoktu.

 III. Askerî okullarda akılcı, vatansever ve olayla-
rı objektif yorumlayabilen öğrenciler yetiştiril-
mekteydi.

 IV. Askerî okullara burslu öğrenciler alınmaktaydı.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız IV. B) I, II ve III.

C) I, II ve IV. D) II, III ve IV. 
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7. “Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamakta-
ki amacım şudur ki; ülkemizin içinde bulunduğu 
durumu hepimiz biliyoruz. Bu talihsiz memle-
kete karşı önemli görevlerimiz vardır. Tarih bu-
gün bize önemli görevler yüklüyor. Ben buraya 
Suriye’de kurduğum cemiyetin temelini atmaya 
geldim. Şimdi teşkilatlanmak mecburidir. Sizden 
fedakarlık bekliyorum.” 

Yukarıdaki parçada Mustafa Kemal’in Vatan ve 
Hürriyet Cemiyetinin Selânik Şubesi’nin açılışı 
öncesinde yaptığı toplantıdan bir metin okudu-
nuz.

Buna göre Mustafa Kemal’in konuşması onun,

 I. Milliyetçilik,

 II. Kararlılık,

 III. Teşkilatçılık,

 IV. Liderlik

özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır?

A) I ve II. B) II ve III.

C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

8. Atatürk’ün doğduğu ve öğrenim hayatına başla-
dığı Selânik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki en 
gelişmiş şehriydi. Şehrin işlek bir limanı ve Avru-
pa ile demir yolu bağlantısı vardı. Selânik, canlı 
bir ticaret ve sanayi kentiydi. Çeşitli dinlerden ve 
kültürlerden insanların bulunduğu renkli bir yapı-
ya sahipti. Selânik’te, Avrupa’da çeşitli dillerde 
basılmış gazete ve kitapları anında okuma imkâ-
nına sahip olabilirdiniz.

Yukarıda verilen metne göre Mustafa Kemal’in 
çocukluğunu Selânik’te geçirmesinin ona 
hangi açıdan katkı sağladığı söylenemez?

A) Milliyetçi bir yapısının oluşması

B) Farklı yaşam tarzlarına karşı bakış açısının 
gelişmesi

C) İdari anlamda tecrübe kazanması

D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip ede-
bilmesi

9. Mustafa Kemal okul yıllarında milliyetçi ve Türk-
çü düşünceye sahip Ziya Gökalp, Mehmet Emin 
Yurdakul gibi yazarlarının eserlerini okumuş ve 
etkilenmiştir. Bunun yanında Fransız İhtilali etki-
sinde olan J.J. Rousseau, Montesquieu gibi Av-
rupalı aydınların eserlerini okumuştur. Bu durum 
onda milliyetçi ve aydın bir kişiliğin oluşmasını 
sağlamıştır. 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili, 

 I. Bazı fikir akımlarından etkilenmiştir. 

 II. Yabancı eserlere ilgi duymuştur. 

 III. Türk yazarlardan olumsuz etkilenmiştir. 

 IV. İçine kapanık bir kişiliğe sahiptir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.  B) I ve III.

C) II ve IV.  D) III ve IV.

10. Çanakkale Savaşı’nda Yarbay Mustafa Kemal’in 
birlikleri Arıburnu, Anafartalar, Conkbayırı gibi bir 
çok mevkide İtilaf Devletleri askerlerini durdur-
mayı başardı. Kazanılan bu başarılar İtilaf Dev-
letlerinin Gelibolu yarımadasını terk etmelerini 
hızlandırdı. Bu başarılar Onu millî bir kahraman 
yaptı. Çanakkale Cephesi’nde kazandığı başarı-
larla birlikte albay rütbesine de terfi etti. Ayrıca 
İtilaf Devletlerinin bu cephede yenilmeleri diğer 
cepheleri de etkilemiştir. 

Metne göre,

 I. Mustafa Kemal ulusal bir kahraman hâline 
gelmiştir. 

 II. Birinci Dünya Savaşı uzamıştır. 

 III. Bulgaristan İttifak grubu yanında savaşa gir-
miştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I. B) I ve II. 

C) II ve III. D) I, II ve III.
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2.2.

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

1. I. Dünya  savaşına Almanya’nın yanında bu dev-
letin gücüne  ve savaşı  kazanacağına  olan inan-
cımız  nedeniyle girdik. Ayrıca Almanya  bize  si-
lah, para ve cephane desteği  vereceğini taahhüt 
etmişti.  Ancak   savaşın uzaması  bizim açımız-
dan iyi olmadı.  Çünkü  Bulgaristan ağır   savaş 
şartlarına dayanamayarak savaştan çekilince Al-
manya ile  aramızdaki kara  bağlantısı koptu ve  
Almanya’nın  bize  olan  silah  ve  malzeme des-
teği kesildi.  Güçlü bir devlet olan ABD  savaşa  
girince  Alman  cephesi  de çöktü. Bu durumda  
daha fazla  dayanamazdık. Ateşkes antlaşması 
imzalayarak   bizde  savaştan çekildik.

Verilen bilgilere bakılarak,

 I.  Osmanlı Devleti Bulgaristan’ın savaştan ay-
rılması ile  her yönden zor durumda kalmıştır.  

 II. Savaş  devam ederken İtilaf Devletleri  ta-
rafına yeni devletlerin dahil olması  savaşın 
sonucunu değiştirmiştir. 

 III. Almanya’nın savaştan çekilmesi ile  Osmanlı-
da  ateşkes imzalamak zorunda  kalmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

C) II ve III.  D) I, II ve III.

2. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı bitmeden imza-
ladıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını 
aralarında paylaşmışlardı. Savaş bitiminden iti-
baren bu anlaşmalara uygun olarak işgalleri baş-
latmışlardı. Ancak aynı durum Boğazlar için söz 
konusu olmamıştı. Boğazlar, herhangi bir dev-
letin değil, bütün İtilaf güçlerinin oluşturduğu bir 
komisyonun yönetimine devredilmişti.

Buna göre Boğazlarla ilgili;

 I. Avrupa’nın güvenliği için önemli olduğu,

 II. İtilaf Devletlerinin çıkarlarının çatıştığı,

 III. İtilaf Devletleri tarafından defalarca işgal edil-
diği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

3. Büyük Millet Meclisini  yıpratmak için  İstanbul 
Hükûmeti  ve İtilaf Devletleri  Anadolu’nun bir çok 
yerinde ayaklanmalar çıkarmışlardır.  Büyük Mil-
let Meclisi bu ayaklanmaları bastırmak için  bü-
yük çaba sarf etmiş ve  farklı önlemler almıştır.  
İstiklal Mahkemelerinin  kurulması ve Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun çıkarılması bunlardan ba-
zılarıdır.  Alınan bu önlemler  isyanların bastırı-
larak  Anadolu’da sükûnetin sağlanmasına yar-
dımcı olmuştur. 

Bu bilgilere göre, 

 I. BMM yasama yetkisini kullanmıştır. 

 II. BMM  varlığını hukuki yollarla korumaya  ça-
lışmıştır. 

 III. İstanbul Hükûmeti  işgallere karşı tavır  almıştır.

 IV. İtilaf Devletleri halk iradesini yok etmeye ça-
lışmıştır. 

yargılarından hangilerine  ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) I, II ve IV. D) I, III ve IV.

4. • Osmanlı ordusu terhis edilecek,
  • Orduya ait silah ve cephane İtilaf Devletlerine 

verilecek,
  • Donanma, İtilaf Devletlerinin gözetiminde 

olacak,
  • Toros tünelleri ve postaneler İtilaf Devletleri-

nin denetiminde olacak.

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bu maddele-
rine göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden 
hangisini amaçladığı söylenemez?

A) İtilaf Devletlerinin siyasi ve iktisadi yapısını 
kuvvetlendirmek

B) Anadolu halkının bir araya gelmesini engellemek

C) Ekonomik yönden Osmanlının kalkınmasını 
engellemek

D) Osmanlının lojistik gücünü ele geçirmek
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Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

5. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri 
şunlardır:

  • Osmanlı ordusu terhis edilecek,
  • Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletle-

rinin denetimine verilecek,
  • İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir 

durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal 
edebilecek.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Millî bağımsızlık doğrudan ihlal edilmiştir.

B) Stratejik nokta kavramının içi boş bırakılarak 
Anadolu’nun işgaline hukuki gerekçe yaratıl-
mıştır.

C) Osmanlı Devleti, bu maddelere göre fiilen 
sona ermiştir.

D) Millî cemiyetlerin kurulması engellenmeye ça-
lışılmıştır.

6. “Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı başlarında ol-
dukça başarılıydı. İlk başlarda çok fazla yenilgi 
almamıştı. Fakat savaşın uzamasıyla birlikte 
insan ve malzeme yetersizliği baş gösterdi. Bu 
nedenle oldukça zor durumda kaldı. Tam bu sı-
rada müttefiklerinden Bulgaristan’ın teslim olma-
sı, Makedonya Cephesi’nin çökmesine neden 
oldu. Bundan sonra Osmanlı Devleti’nin Almanya 
ve Avusturya - Macaristan ile bağlantısı kesilmiş 
oldu. Savaşan tarafların kuvvet dengesinin İttifak 
Devletleri aleyhine bozulması da ateşkesi zorunlu 
hâle getirdi. Osmanlı Devleti başlangıçta iyi başla-
dığı savaşı, sonunda yenik olarak bitirdi.”

Parçadaki ifadeye göre,

 I. Ateşkes anlaşmasının yapılmasını zorunlu 
hâle getiren olayların hangileri olduğu,

 II. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devle-
ti’nin karşısında hangi devletlerin olduğu, 

 III. Savaşın uzamasının Osmanlı Devleti’ni nasıl 
etkilediği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

7. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 - 23 Nisan 1920 arasında yapmaya çalıştıkları şunlardır:

Ulusal Program Oluşturma Ulusal Birliği Sağlama
İstanbul Hükûmeti’ni Millî Müca-

dele Çizgisine Çekme

• İlk adım Amasya Genelgesi
• Program: Misakımillî

• İlk adım Amasya Genelgesi
• Erzurum Kongresi
• Sivas Kongresi
• Son adım: TBMM’nin açılması

• İlk adım Amasya Görüşmesi
• İnişli çıkışlı bir süreç
• İstanbul Hükûmeti’ni yok saymak

Bu tablodaki bilgilere göre Mustafa Kemal’in yapmaya çalıştıkları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yapılamaz?

A) Ulusal program oluşturma sürecindeki ilk adım Amasya Genelgesi’dir.

B) Ulusal birliği sağlama sürecinde Sivas Kongresi’nin yapılmasıyla ulusal birlik büyük oranda sağlanmıştır.

C) İstanbul Hükûmeti’ni Millî Mücadele çizgisine çekme sürecinde iç ve dış siyasette tanınma sürecini gerçek-
leştirmiştir.

D) Ulusal birliği sağlama sürecinde kongreler yapmıştır.
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8. 
I. Dünya Savaşı sırasında Almanya, yeni 
müttefikler bulmaya ve yeni cepheler aç-
maya yönelmişti.

Akdeniz’de İngiliz gemilerinden kaçan Go-
ben ve Breslau adındaki iki savaş gemisi-
nin Marmara Denizi’ne girmesiyle Almanya 
bu amacına ulaşmış oldu.

Osmanlı Devleti, önce bu gemilerin Alman-
ya’dan satın alındığını duyurdu.

Türk bayrağı çekilen, isimleri Yavuz ve 
Midilli olarak değiştirilen, Alman müretteba-
tı olan bu gemiler, Enver Paşa’nın izniyle 
Karadeniz’e çıkarıldılar.

Bu gemiler Rus limanlarına ateş açınca 
Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. 
Böylece Osmanlı Devleti bir anda kendisini 
savaşın içinde buldu.

?

+

+

+

+

=

Bu bilgiler ışığında “?” konulan yere aşağıda-
kilerden hangisi getirilebilir?

A) Almanya mevcut cephelerin sayısını artırmayı 
başarmıştır.

B) Osmanlı Devleti’nin Rusya ile ilişkileri derin-
leşmiştir.

C) Osmanlı Devleti Cihad-ı Ekber ilan etmiştir.

D) Enver Paşa Pantürkizm idealini gerçekleştir-
mek istemiştir.

9. “İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Dev-
leti, Almanya’nın yanında savaşa girmelidir. İtilaf 
Devletlerine nispetle ekonomik üstünlüğe sahip 
Almanya, savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın 
savaşı kaybedeceği ihtimalini hiç kimse düşün-
mek istemez. Almanya savaşı kazandığında Os-
manlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları 
geri alacaktır.”

“Üçlü İtilaf Devletleri, Güney Amerika’ya ka-
dar her tarafta kendilerine müttefikler arıyordu. 
Almanya’nın müttefiki olan İtalya’yı ve Avus-
turya-Macaristan ile antlaşma imzalamış olan 
Romanya’yı yanlarına çekmek için her şeyi yapı-
yorlardı. Fakat Osmanlı Devleti’ni ittifak dairesine 
almak için herhangi bir teşebbüste bulunmamış-
lardı. Aksine, Osmanlı Devleti’ni olayların dışın-
da tutup yalnız ve çaresiz bırakmak için her şeyi 
yapmışlardı.”

Bu görüşler dikkate alındığında Osmanlı Dev-
leti’nin savaşa girmesi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa 
girerek hem dünya siyasetinde yalnız kalmak 
istememiş hem de o güne kadar kaybettiği 
toprakları geri almak istemiştir.

B) İtilaf Devletlerinden bazıları Osmanlı Devle-
ti’nin kendi saflarında yer alması için çalışmış-
lardır.

C) İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Devle-
ti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesi 
gerektiğini düşünmüştür. 

D) İtilaf Devletleri, Almanya’nın müttefiki olan 
İtalya, Avusturya - Macaristan ve Romanya’yı 
kendi tarafına çekmek istemişlerdir.
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3.

1. 
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Çoğunluğu Türk ve Müslüman halkın 
oluşturduğu yerler ister işgal altında 
olsun, ister bir hükümle olsun birbirin-
den ayrılmaz bir bütündür.

Topraklarımızda bulunan azınlıkların 
hakları, komşu ülkelerdeki Müslü-
manların da aynı haklardan yararlan-
maları suretiyle kabul edilecektir.

Boğazların dünya ticaretine ve ulaşı-
mına açılmasında bu konudaki ilgili 
devletlerin kararları etkili olacaktır.

Millî ve ekonomik gelişmemizi 
sağlamak amacıyla adli, siyasi, mali 
gelişmemize engel olan kapitülasyon-
lar tamamen kaldırılmalıdır.

Verilen diyagrama göre Misakımillî ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ulusal egemenliğin amaçlandığına

B) Eşitlik ilkesinin gözetildiğine

C) Tam bağımsızlığın hedeflendiğine

D) Millî sınırlar ile ilgili kararların tüm dünyaya 
ilan edildiğine

2. Erzurum Kongresi’nde Doğu Anadolu’da faaliyet 
gösteren cemiyetler tek çatı altında toplanmış, 
Temsil Heyeti’ne Doğu Anadolu’yu temsil etme 
hakkı verilmiştir. Sivas Kongresi’nde ise tüm yurt-
ta faaliyet gösteren cemiyetler tek çatı altında 
toplanmış ve Temsil Heyeti’ne tüm yurdu temsil 
etme hakkı verilmiştir.

Parçaya göre Erzurum ve Sivas Kongrelerinde 
alınan bu kararlardan çıkarılabilecek en genel 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivas Kongresi’nde tüm yurdu ilgilendiren ka-
rarlar alınmıştır.

B) Sivas Kongresi’nde Temsil Heyeti’nin yetkileri 
genişletilmiştir.

C) Erzurum Kongresi’nde alınan bölgesel karar-
lar, Sivas’ta ulusal nitelik kazanmıştır.

D) Erzurum Kongresi’nde Doğu Anadolu’yu ilgi-
lendiren kararlar alınmıştır.

3. Osmanlı topraklarının Uzak Doğu’ya giden 
yollar üzerinde olması bizim için bir avantaj ola-
bilir. Bu topraklar üzerinde denetimi ele alırsak 
İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını keseriz.

Wilhelm

Boğazları ve Balkanları ele geçirerek sıcak 
denizlere inebilmemiz için Osmanlı toprakla-
rında üstünlüğü ele geçirmeliyiz. Nikolas

Hızla gelişen sanayinin artan ham madde ve 
pazar ihtiyacı için Osmanlı toprakları önemlidir. 
Oradaki petrol yataklarını ele geçirmeli, sömür-
gelerimize giden yolun güvenliğini sağlamalıyız.

Paul

Buna göre Avrupalı Devletlerin I. Dünya Sa-
vaşı öncesi Osmanlı toprakları üzerindeki 
amaçlarından çıkarılabilecek en genel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boğazları ele geçirerek Osmanlının savaştaki 
üstünlüğünü ele geçirmek

B) Osmanlının siyasi, sosyal ve ekonomik alan-
larda köşeye sıkışmasını sağlamak

C) Balkanlardaki halkı Osmanlıya karşı kışkırtmak

D) Almanya’nın İngiltere’yi ekonomik alanda en-
gellemek istemesi

4.       • Boğazlar İtilaf Devletleri gemilerine açık ola-
cak, yönetimi uluslararası bir komisyon tara-
fından gerçekleştirilecek, bu komisyonun ayrı 
bir bütçesi ve bayrağı olacak.

Sevr Antlaşması'nda yer alan bu maddeye  
göre Osmanlı Devleti;

 I. siyasi bağımsızlık,

 II. toprakları üzerinde egemenlik

 III. ulusal egemenlik

haklarından hangilerini kaybetmiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) II ve III.
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5. 
TBMM’nin varlığına yönelik ayaklanmaların ön-
lenmesi için 29 Nisan 1920’de çıkarılmıştır.

TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmalar, sözle dahi 
olsa, varlığını inkar edenler vatan haini sayılacak 
ve gerektiğinde ölümle cezalandırılacaktır.

Bu kanuna göre TBMM ulusu temsil eden 
tek güç olacağından ona karşı yapılan bü-
tün ayaklanmalara karşı konulacaktır.

Ayrıca bundan sonraki süreçte İstanbul 
Hükûmeti’nin yaptığı bütün anlaşmalar 
yok sayılacaktır.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu

1 2

3 4

Bu kavram haritasına göre Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söy-
lenemez?
A) İstanbul Hükûmeti’nin fiili varlığına son verilmek istenmiştir.
B) TBMM’nin merkezi otoritesi güçlendirilmeye çalışılmıştır.
C) TBMM’nin varlığını inkâr edenler yargılanacaktır.
D) İstanbul Hükûmeti’ne ve onun iş birlikçilerine karşı tepki gösterilmiştir.

6. 
Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar 
vardır. O da millî hakimiyete dayanan kayıtsız, 
şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktır.

(Nutuk)

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.

(Amasya Genelgesi)

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
(1921 Anayasası)

Kuvâ-yı Millîye'yi tek kuvvet olarak tanımak 
ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

(Erzurum Kongresi)

Atatürk’ün farklı zamanlarda yaptığı bu ko-
nuşmaları dikkate alarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması amacıyla ya-
pılması gereken önemli işlerden bir tanesinin 
büyük devletlerle iş birliği yapmak olduğu

B) Padişah ile iş birliği yapmanın ülkenin gelece-
ği açısından gerekli olduğu

C) Meşrutiyet yönetiminin yeni kurulacak devlete 
uygulamanın gerekli olduğu

D) Bağımsızlık bünyesinde egemenliği ön plan-
da tutmanın önemli olduğu

7. I II III IV

1

2

3

4

Sosyal bilgiler öğretmeni yukarıdaki bulmaca et-
kinliğini tahtaya yazmıştır. Öğrencilerden bunu 
çözmelerini istemiştir. Bulmaca etkinliğini çöz-
meye çalışan öğrencilerin II numaralı sütunda 
bulunan şifreyi çözmesi gerekmektedir. Bunun 
içinde aşağıdaki sorulara doğru cevap vermesi 
beklenmektedir.

1. Kurtuluş Savaşı öncesi, İstanbul’da bulunan 
ve güney bölgelerimizin vatandaşları tarafın-
dan kurulan cemiyetimiz hangisidir?

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası hangi-
sidir?

3. Zararlı faaliyetleriyle tanınan Hınçak komite-
sinin merkezi neresidir?

4. TBMM’ye karşı yapılan isyanlar için kabul 
edilen kanun hangisidir?

Öğrencilerin bu soruları doğru cevaplamış 
olması için II numaralı sütunda yukarıdan 
aşağıya doğru sırasıyla hangi harfleri bulması 
gerekir?

A) KTİS B) İUSI C) KTİH D) KTRS
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7. I II III IV

1

2

3

4

Sosyal bilgiler öğretmeni yukarıdaki bulmaca et-
kinliğini tahtaya yazmıştır. Öğrencilerden bunu 
çözmelerini istemiştir. Bulmaca etkinliğini çöz-
meye çalışan öğrencilerin II numaralı sütunda 
bulunan şifreyi çözmesi gerekmektedir. Bunun 
içinde aşağıdaki sorulara doğru cevap vermesi 
beklenmektedir.

1. Kurtuluş Savaşı öncesi, İstanbul’da bulunan 
ve güney bölgelerimizin vatandaşları tarafın-
dan kurulan cemiyetimiz hangisidir?

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası hangi-
sidir?

3. Zararlı faaliyetleriyle tanınan Hınçak komite-
sinin merkezi neresidir?

4. TBMM’ye karşı yapılan isyanlar için kabul 
edilen kanun hangisidir?

Öğrencilerin bu soruları doğru cevaplamış 
olması için II numaralı sütunda yukarıdan 
aşağıya doğru sırasıyla hangi harfleri bulması 
gerekir?

A) KTİS B) İUSI C) KTİH D) KTRS

8. Büyük Millet Meclisini  yıpratmak için  İstanbul 
Hükûmeti  ve İtilaf Devletleri  Anadolu’nun birçok 
yerinde ayaklanmalar çıkarmışlardır.  Büyük Mil-
let Meclisi bu ayaklanmaları bastırmak için  bü-
yük çaba sarf etmiş ve  farklı önlemler almıştır.  
İstiklal Mahkemelerinin  kurulması ve Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun çıkarılması bunlardan ba-
zılarıdır.  Alınan bu önlemler isyanları bastırarak  
Anadolu’da sükûnetin sağlanmasına yardımcı 
olmuştur. 

Bu bilgilere  göre, 

 I. BMM yasama yetkisini kullanmıştır. 

 II. BMM  varlığını hukuki yollarla korumaya  ça-
lışmıştır. 

 III. İstanbul Hükûmeti  işgallere karşı tavır  almıştır.

 IV. İtilaf Devletleri halk iradesini yok etmeye ça-
lışmıştır. 

yargılarından hangilerine  ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) I, II ve IV. D) I, III ve IV.

9. 

Osmanlı Devleti  I. Dünya Savaşı sırasında  
Tehcir Kanunu’nu çıkararak Ermenileri gü-
venli bölgelere  nakletmiştir.

Ermeniler Osmanlı Devleti’nin yerlerini 
değiştirmesini emretmeden bir ay önce  
Van’da  isyan çıkarmışlardı. Bu şu demektir 
ki; Van’daki bu isyan  verilen bir emrin sonu-
cu değildir, aksine bu emir isyan sonucunda 
verilmiştir. 

Erich Feigi

Verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki bilgiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin  bölgede   asayişi sağla-
dığına

B) Göç sırasında  Ermenilerin soykırıma uğradı-
ğına 

C) Ermenilerin bölgede  asayişi bozduklarına

D) Osmanlı  Devleti’nin tehcir  kararında  haklı 
olduğuna

10. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıl-
dığında meclise verdiği bir önergede şu konulara 
değinmiştir.

  • Hükûmet kurmak zorunludur.
  • Geçici olduğu bildirilerek bir hükûmet baş-

kanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya 
çıkarmak uygun değildir.

  • TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
  • Padişah ve halife, meclisin düzenleyeceği 

yasal ilkeler içinde yerini alır.
  • TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini ken-

dinde toplamıştır.

TBMM’de alınan bu kararlara göre,

 I. TBMM’nin otoritesi artırılmaya çalışılmıştır.

 II. İtilaf Devletlerine karşı çıkılmaktadır.

 III. Millî egemenliğe dayalı devletin temelleri atıl-
mıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

11. 
A

Millî  bilincin oluşmasına yardımcı olmuş-
lardır. 

B
Manda ve himaye fikri etrafında bütünleş-
mişlerdir.

C
Osmanlı Devleti’nin yeniden canlandırıl-
masını hedeflemişlerdir. 

D
Bölgesel  kurtuluşu gerçekleştirmeyi dü-
şünmüşlerdir. 

E
Osmanlı topraklarında   kendilerine  ait 
devletler kurmayı istemişlerdir. 

F
Kongrelerin toplanmasında  alt yapı oluş-
turmuşlardır.  

İ
Protesto ve mitinglerin düzenlenmesini 
sağlamışlardır. 

Tabloda  yararlı ve zararlı cemiyetlerin özellikleri 
ile ilgili bilgiler harfler ile gösterilmiştir. 

Bu bilgilerden yararlı cemiyetlere  ait   olan 
harfler hangi seçenekte verilmiştir?

A) A - C - E - F  B) A - C - D - İ

C) A - D - F - İ  D) A - B - C - D
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4.

1. 
Sevr Antlaşması
• Azınlıklara geniş haklar verilecek Osmanlı bu konuda denet-

lenecek
• Kapitülasyonlardan tüm müttefik devletler yararlanacak
• Osmanlı ordusu 50.700 ile sınırlandırılacak, ağır silahı olma-

yacak
• Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek

Lozan Barış Antlaşması
• Azınlıklar Türk Vatandaşı sayılacak
• Kapitülasyonlar tüm sonuçlarıyla 

birlikte kaldırılmıştır.
• Boğazlar Türklerin başkanlığını 

yaptığı bir komisyon tarafından yö-
netilecektir.

Lozan ve Sevr'e ait bu maddelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Lozan'da azınlıklar kullanılarak ülkenin iç işlerine karışılması engellenmiştir.

B) Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır.

C) Sevr'e göre boğazlar üzerinde Lozan'da kazanım sağlanmıştır.

D) Yeni kurulan Türk Devleti'nin asker ve silah sayısı kısıtlanmıştır.

2. İtilaf Devletleri, I. İnönü Muharebesi sonunda ilk 
defa TBMM’yi Londra Konferansı’na davet ettiler. 
Mustafa Kemal, Londra Konferansı’nın bir sonuç 
vermeyeceğini ve Türk kurtuluşunu sağlamaya-
cağını bildiği hâlde TBMM adına bir heyet gön-
dermişti.

Buna göre Mustafa Kemal’in konferansa he-
yet göndermesi;

 I. Barış yanlısı olduğunu göstermek,

 II. İtilaf Devletlerinden mali destek almak,

 III. Uluslararası siyasette tanınmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek is-
tediğini göstermektedir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

3. "Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır."

"Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus 
(kötü) talihini de yendiniz."

"Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"

Mustafa Kemal'in Millî Mücadele sırasında 
söylediği sözler aşağıdaki savaşlarla eşleşti-
rilirse hangi seçenek dışarıda kalır?

A) Büyük Taarruz B) I. İnönü Savaşı

C) II. İnönü Savaşı D) Sakarya Savaşı

4. TBMM, I. İnönü Savaşı’ndan sonra Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu’nu kabul etmiştir. Bu anayasa, 
savaş döneminin olağanüstü şartları içinde hazır-
landığı için Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkenin 
yeni şartlarına uygun olarak 1924 yılında yeniden 
düzenlendi. Bu yeni anayasa millî egemenlik ilke-
sinin gelişmesinde önemli bir adımdır.

Parçadaki bilgilere bakılarak,

 I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Millî Mücadele yıl-
larında hazırlanmıştır.

 II. 1924 Anayasası’nın 1921 Anayasası’na göre 
millî egemenliği daha fazla benimsediği gö-
rülmüştür.

 III. Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni düzenle-
melere gidilmiş ülkenin yeni şartları dikkate 
alınarak yeni bir anayasa yapılmıştır.

 IV. I. İnönü Savaşı’ndan sonra yapılan siyasi ve 
ekonomik çalışmalar Türk milleti için bir dö-
nüm noktası olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız IV.

C) I ve III. D) II ve III.
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5. Batı Cephesi’nde bazı askerî faaliyetler ve sonrasındaki siyasi gelişmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Askerî 
faaliyetler

I. İnönü Sakarya Meydan 
Muharebesi

Büyük Taarruz

Siyasi 
gelişmeler

– Londra Konferansı
– Afganistan ile Dostluk Antlaşması
– Moskova Antlaşması

– Ankara Antlaşması
– Kars Antlaşması

– Mudanya Ateşkes Antlaşması
– Lozan Barış Antlaşması

Buna göre tabloda verilen antlaşmalar göz önüne alındığında,
 I. Millî Mücadele diplomatik gelişmelere yansımıştır.

 II. TBMM dışında Türkiye’yi temsil eden başka siyasi otoriteler de vardır.

 III. Batı Cephesi’nde savaşlar yaşanmış ve sonucunda da antlaşmalar yapılmıştır.

 IV. Fransız, İngiliz ve Ruslar cephelerin hepsinde başarılı olmuş ve anlaşma yoluna gitmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

6. “Sevgili Annem ve Babam, 

Komutanlar ve asker arkadaşlarla beraber Sa-
karya Nehri’nin doğusundayız. Atların yem ihtiya-
cı, bizim ise giyecek ve yiyecek ihtiyacımız var. 
Cephanemiz az. Hava sıcak, uzun zamandır yı-
kanamıyoruz. Duyduğumuza göre Yunan ordusu 
asker sayısını artırmış yeni silah ve araçlarla do-
nanmış. Umutsuz değiliz. Sizleri görmek, evimde 
uyumak istiyorum ama Türk halkı bize güveniyor. 
Komutanım Teğmen Hasan Bey ön saflarda kılıç-
la savaşacağımızı söylüyor. Babacığım benimle 
gurur duyacaksınız, bu savaşı da kazanacağız. 
Hürmetle ellerinizden öper, tanıdıklara selam 
ederim.”

Oğlunuz Mehmet

Verilen parçada aşağıdaki düşüncelerden 
hangisi vurgulanmıştır?
A) İtilaf Devletlerinin son süreçte iyice yorulduğu 

ve zayıfladığı
B) Türk ordusunun içinde bulunduğu durumun 

her geçen gün daha kötüye gitmesinden do-
layı askerin moralinin bozulduğu

C) Her türlü teknik imkansızlığa rağmen Türk as-
kerinin umudu yitirmediği

D) Türk askerinin elinde silah olmadığı için kılıçla 
savaşacağı

7. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı’ndan sonra Bü-
yük Millet Meclisi’nin tüm yetkilerini kullanmak 
için meclise teklifte bulunmuş, mecliste yaşanan 
tartışmalar sonrasında meclisin yasa çıkarma ve 
uygulama yetkilerini Mustafa Kemal’in 3 ay sü-
reyle kullanması kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal’e verilen bu yetkilerin 3 aylık 
bir süre ile sınırlandırılması aşağıdakilerden 
hangisine önem verildiğini göstermektedir?

A) Mustafa Kemal’in askerî yeteneğine

B) Meclisin ve ülkenin sorunlarına

C) Mustafa Kemal’in siyasi becerilerine

D) Büyük Millet Meclisinin egemenliğine

8. Mustafa Kemal I. İnönü Zaferi ile ilgili şu değer-
lendirmeyi yapmıştır: “Bu muharebe ile pek çok 
şey kurtarılmıştır. Hayır, her şey kurtarılmıştır!”

Buna göre;

 I. TBMM’ye olan güvenin artması,

 II. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması,

 III. Maarif Kongresi’nin yapılması,

 IV. İzmir ve çevresinin Yunanlardan tamamen 
alınması,

 V. TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edil-
mesi

durumlarından hangileri Atatürk’ün bu dü-
şüncelerini desteklemez?

A) I ve II. B) II, III ve IV.

C) III ve IV. D) III, IV ve V.
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9. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonucunda Türk 
ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekil-
mesi üzerine Mustafa Kemal, TBMM’de eleşti-
rilere hedef olmuştur. Ancak mecliste Mustafa 
Kemal’e inananlar ordunun başına geçmesini 
istiyorlardı. TBMM, 5 Ağustos 1921’de Mustafa 
Kemal’e hem başkomutanlık görevinin verilmesi-
ni hem de meclisin tüm yetkilerini kullanmasını 
kabul etti. Sakarya’da başlatılan savaşı kazandı 
ve ulusun bağımsızlık isteğini güçlendirdi. 

Yalnızca paragraftaki bilgiye bakılarak;

 I. Düzenli ordu birliklerinin imkânlarının kısıtlı 
olduğuna,

 II. Sakarya Savaşı’yla düşman güçlerinin püs-
kürtüldüğüne,

 III. Tekalif-i Millîye Emirleri sayesinde Türk ordu-
sunun yeni başarılar kazanmak için daha da 
güçlendiğine

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

10. “Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması'nı görüşme-
ye başladık. 27 Kasım'da Ermenilerin Sevr Ant-
laşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, 
uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutla-
dık. Bu olayı Ankara'ya müjdeledim. Antlaşma 
şartı olarak Ankara'nın istediği 2 bin tüfek, 3 ba-
tarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfeği Ermeniler-
den aldım. Doğu Cephesi'nin ilk armağanı olarak 
Batı Cephesi'ne yolladım.”

Kazım Karabekir'in bu açıklamasına bakılarak,

I. Siyasi bir başarı kazanılmıştır.

II. TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ilk zaferini 
kazanmıştır.

III. Ermeniler Sevr Antlaşması'nı tanımadıklarını 
kabul etmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

11. “Binbaşı Hakkı Bey’in tahmin ettiği gibi düşman 
hafta sonunda genel bir taarruza geçti. Selma 
Hanım, Kocası Nazif’in… itirazlarına rağmen Es-
kişehir’e gitti. Orada askerî hastanede kendisine 
hasta bakıcılık görevi verildi. Fakat genç kadın 
büyük bir istekle başladığı görevine fazla devam 
edemedi. Bir sabah, müthiş yaralı ve hasta asker 
kalabalığı içindeki bir trenle çıkageldi. Askerlere 
basit müdahalelerin bile yapılamadığını görünce 
iyice üzülmüştü. Avurtları çökmüş, gözlerinin et-
rafı kararmıştı.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
(Ankara)

Metne göre Millî Mücadele Dönemi’yle ilgili;

 I. Türk kadını aktif rol almıştır.

 II. Teknik imkanlar yetersiz kalmıştır.

 III. Yakup Kadri, kendi yaşadığı olayları kaleme 
almıştır.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşı-
labilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

12. Güney Cephesi’nde işgallere karşı bir tepki ola-
rak ortaya çıkan Kuvâ-yı Millîye güçleri TBMM’nin 
açılmasıyla, gönderilen emir ve subaylarla mec-
lisin sorumluluğuna bağlanmıştır. Kuvâ-yı Millîye 
güçleri bölgede işgallere karşı TBMM’nin yetki-
sinde mücadeleye devam etmiştir.

Bu parçaya göre,

 I. Güney Cephesi’nde Kuvâ-yı Millîye güçleri 
düzenli ordu birlikleri konumuna gelmiştir.

 II. Kuvâ-yı Millîye güçleri bölgede işgallere karşı 
silahlı mücadele yapmış ve TBMM’den önce 
faaliyet göstermişlerdir.

 III. TBMM, Kuvâ-yı Millîye güçlerini kendi bünye-
sinde çalışması için ikna etmeye çalışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) I, II ve III.
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1. Lozan Antlaşması’nda, Doğu Trakya’daki Meriç 
Nehri sınır kabul edilmiştir. İzmir ve çevresi tar-
tışma konusu bile yapılmadan Türkiye’ye veril-
miş, Güney sınırları Ankara Antlaşması’na göre 
Hatay, Suriye’de kalmak üzere çizilmiş, Musul 
meselesi ikili görüşmelere bırakılmış, Doğu sı-
nırı Sovyet Rusya ve bölge ülkeleri ile yapılan 
ikili anlaşmalar ile çizildiği gibi kabul edilmiştir. 
Lozan’da sınırlar aşağı yukarı taviz verilen yerler 
hariç Misakımillî kararlarına uygun çizilmiştir.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Güney sınırımız Ankara Antlaşması’na göre 
çizilmiştir.

B) Doğu sınırımız Sovyet Rusya ve bölge ülkele-
ri ile yapılan ikili anlaşmalar ile çizilmiştir.

C) Lozan’da sınırların tamamı Misakımillî karar-
larına uygun olarak çizilmiştir.

D) Doğu Trakya’da Meriç Nehri sınır kabul edil-
miştir.

2. Lozan görüşmeleri 4 Şubat 1923’te kesilmiş ve 
İsmet Paşa Ankara’ya dönmüştür. Ankara’ya dö-
nerken İngiliz temsilcisi Lord Curzon’a “Benim 
vaziyetim kolay. Ben Türkiye’ye gittiğim zaman 
soranlara ne cevap vereceğimi söyleyeyim. Lord 
Curzon sulh istemediği için konferans kesilmiştir. 
diyeceğim” şeklinde konferansın kesilme nedeni-
ni ifade etmiştir.

Verilen bilgilere göre Lozan görüşmeleri ile 
ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Lozan görüşmeleri bir daha başlayamamıştır.

B) Türk tarafı görüşmelerin kesilmesinin sorum-
luluğunu taşımamaktadır.

C) İngiltere’nin düşünceleri görüşmelerin kesil-
mesine sebep olmuştur.

D) İsmet Paşa görüşmelerin kesilmesinin sorum-
luluğunu kendisinde görmemektedir.

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra 
Kuvâ-yı Millîye birliklerinin yerine düzenli bir or-
dunun kurulması ciddi şekilde ele alınmıştı. Bu-
nunla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha 
güçlü bir şekilde çıkılabilecek hem de Kuvâ-yı 
Millîye’nin yapısından kaynaklanan düzensizlik-
ler önlenebilecekti. Yapılan düzenlemelerle birlik-
te, Kuvâ-yı Millîye birlikleri Millî Savunma Bakan-
lığına bağlandı. Böylece Kuvâ-yı Millîye hareketi 
son bulmuş oldu.
Buna göre;

 I. Millî güçlerin birleştirilmek istendiğine,

 II. Kuvâ-yı Millîye birliklerinin sona erdiğine,

 III. Kuvâ-yı Millîye birliklerinin düzenli ordu kurul-
madan önce düşmana karşı başarılı olduğuna

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) I ve II.

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

4. Kütahya - Eskişehir Savaşları sırasında toplanan 
Maarif Kongresi’nde ele alınan bazı konular şun-
lardı:

  • Yarım kalan okulların yapımı
  • İlköğretimin 5 seneye çıkarılması
  • Okul, öğretmen ve öğrenci sayıları
  • Yabancı okulların kapatılması

Buna göre Maarif Kongresi’nde;

 I. eğitimin sorunlarının çözülmesi,

 II. eğitimin millîleştirilmesi,

 III. eğitim ile ilgili ihtiyaçların tespit edilmesi

gibi faaliyetlerden hangilerinin gerçekleştiril-
mek istendiği söylenebilir?

A) I ve II.  B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

5.


