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1. Fransız İhtilali ve Sanayi inkılabı sonrasında 

Avrupa devletleri gücünü arttırırken Osmanlı 

Devleti ise her alanda güç kaybına uğramıştır. 

Birçok savaşın kaybedilmesinin yanında 

milliyetçilik akımının da etkisi ile topraklar 

daralırken, hammadde ve pazar yarışına dahil 

olamayan Osmanlı ekonomik anlamda da 

sarsılmıştır. Bu gelişmeler sonrasında devleti eski 

gücüne kavuşturmak isteyen dönemin 

aydınlarının çeşitli fikir akımları ortaya atması, 

Meşrutiyetin ve Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi 

Osmanlı Devleti’nin sorunlarına çözüm 

olmamıştır. 

Verilen bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Devlet yönetiminde değişiklikler yaşandığına 

B) Dönemin aydınlarının ülke sorunlarıyla 

ilgilendiğine 

C) Milliyetçilik akımının devleti olumlu 

etkilediğine 

D) Devletin sınırlarında değişiklik olduğuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 Mustafa Kemal lise yıllarında okuduğu 

kitaplar ve tanıştığı yazarların etkisinde 

kalmış ve milliyetçilik duyguları gelişmiştir. 

 Sofya ataşeliği görevini yürütürken Avrupa 

devletlerinin içinde bulunduğu durumu 

inceleme fırsatı bulmuş ve bundan 

etkilenmiştir. 

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal, Osmanlıyı 

içinde bulunduğu durumdan kurtarmak 

amacıyla ortaya atılan hangi fikir 

akımlarından etkilenmiştir? 

A) Türkçülük – Batıcılık 

B) İslamcılık – Osmanlıcılık 

C) Osmanlıcılık – Batıcılık 

D) Türkçülük – İslamcılık 

3. Almanya I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 

Devleti’nin kendi yanında yer almasını istiyordu. 

Osmanlı’nın Almanya’nın yanında savaşa 

katılmasıyla yeni cepheler açılacak ve 

Almanya’nın üzerindeki savaş yükü azalacaktı. 

Almanya, Osmanlı’nın coğrafi konumundan 

faydalanarak İngilizlerin sömürgeleriyle olan 

bağlantısını da kesmeyi amaçlıyordu. Ayrıca 

Almanya, Osmanlı halifesinin Müslümanlar 

üzerindeki etkisinden yararlanarak İngiltere’nin 

sömürgeleri üzerindeki hakimiyetini engellemeyi 

planlıyordu. 

Buna göre Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin 

hangi alandaki gücünden faydalanmak 

istediği söylenemez? 

A) Askeri              B) Dini 

C) Ekonomik        D) Jeopolitik 

 

 

4. Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra 

Mustafa Kemal; Anlaşmanın ateşkesten çok 

ülkeyi işgallere açık hale getirdiğini herkese 

açıkça söylemiştir. Vatanın kurtulması için devlet 

yöneticileriyle İstanbul’da toplantılar düzenlemiş, 

İstanbul’da çözüm bulamayınca Anadolu’ya 

geçerek kurtuluş için halkı örgütlemiştir. 

Yukarıdaki metinde Atatürk’ün hangi kişilik 

özelliğine değinilmemiştir? 

A) Vatansever      B) İnkılapçı  

C) Açık sözlü        D) Teşkilatçı 

 

 

5. İzmir’in işgali ve Yunanların halka yapmış 

olduğu kötülüklerin duyulması Anadolu’da pek 

çok miting ve protestoya sebep olmuştur. Tarih 

boyunca bağımsız yaşayan Türk milleti esaret 

altında yaşayamayacağını göstermiş, ülkede bir 

Müdafaa-i Hukuk(hakların savunulması) hareketi 

doğmuştur. Böylece ülkenin düşman işgalinden 

kurtarılması için çeşitli cemiyetler kurulmuş 

ayrıca Kuvâyı Milliye denen milis kuvvetler 

oluşturulmuştur. 

Bu bilgilere göre, 

I. Türk milleti işgallere tepki göstermiştir. 

II. Milletimiz haklarını savunmak için direnişe 

geçmiştir. 

III. İzmir’in işgali milletimizin harekete geçmesini 

sağlamıştır. 

yargılarından hangisine ulaşılabilir? 

A) Yanlız III        B) II ve III 

C) I ve III            D) I, II ve III 
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6. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da faaliyet 

gösteren; 

 Kilikyalılar Cemiyeti, Adana ve çevresini 

korumak için, 

 Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu 

Karadeniz ve çevresini korumak için, 

 Redd-i İlhak Cemiyeti, İzmir ve çevresini 

korumak için kurulmuştur 

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi 

söylenebilir? 

A) İşgallere karşı basın yayın yoluyla mücadele 

etmişlerdir. 

B) Kendi kuruldukları bölgeleri savunmuşlardır. 

C) İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. 

D) Osmanlı Hükümeti'nin desteğini almışlardır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası 

Fransızlar güney bölgelerini işgal ettiler. 

Ermenilerin de desteğiyle bu bölgelerdeki halk 

üzerinde giderek artan bir şekilde baskı ve zulme 

başladılar. Bölgede düzenli bir ordu bulunmadığı 

için yerel halk işgallere karşı elindeki imkanlarla 

direnişe geçti. Fransızlara ve işbirlikçisi 

Ermenilere karşı yöre halkı Kuvâyımillîye 

öncülüğünde büyük bir bağımsızlık 

mücadelesine girişti. 

Buna göre; 

I. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşanan 

gelişmeler halkın birlik ve beraberliğini 

artırmıştır. 

II. Fransızların güney bölgelerini işgal etmeleri 

Kuvâyı Milliye’nin oluşturulmasında etkili 

olmuştur. 

III. Güney cephesinde düzenli ordunun verdiği 

mücadele başarıya ulaşmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II       B) I ve III 

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

8. Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde 

Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan 

saldırının yine Türk milletinin topyekûn 

mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu 

amaçla, işgaller karşısında millî heyecanın tüm 

yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler 

yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmir’in 

işgalinin kınanmasını istedi. 

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı 

çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisi 

olamaz? 

A) Milli bağımsızlığı sağlamak 

B) Milli egemenliği sağlamak 

C) Milli bilinci oluşturmak 

D) Millî birlik ve beraberliği sağlamak 

 

 

 

 

 

9. Batı Cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk 

zafer olan I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından 

bazıları şunlardır: 

I. Türk milletinin TBMM’ye olan güveni arttı. 

II. TBMM hükümeti Londra Konferansına davet 

edildi. 

III. Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. 

Buna göre verilenlerden hangileri TBMM’nin 

uluslararası alanda sağladığı başarılara örnek 

olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız I          B) I ve II 

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

 

 

 

 

10. TBMM’nin yaptırım gücünü arttıran anayasa, 

ulusal güçlerin birleştirilmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. 1921 anayasasının getirdiği en büyük 

yenilik bütün işlerin savaş yıllarında çabuk ve 

rahat bir biçimde yürümesini sağlamaktı. 

Yukarıda verilen paragrafta 1921 

Anayasası’nda hangi özelliğin 

uygulandığından bahsedilmiştir? 

A) TBMM’nin halk tarafından seçilen üyelerden 

meydana geldiğinden 

B) Yasama, yürütme ve yargının tek elde 

toplandığından 

C) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 

olduğundan 

D) TBMM’nin seçilen vekillerle yönetildiğinden 
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11.   

 Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da bir 

eğitim kongresi toplanmasına karar 

verilmişti. Savaşın iyice yoğunlaştığı bir 

dönemde zamanın eğitim bakanı bu 

toplantının iptal edilmesini teklif etmiş, 

Mustafa Kemal ise kongreyi iptal etmemişti.  

Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı 

dönemlerinden birisi olan Kütahya-Eskişehir 

Savaşları devam ederken Maarif Vekâleti 

(Eğitim Bakanlığı) Maarif ( Eğitim) 

Kongresi’ni topladı. Eğitim Bakanı Hamdullah 

Suphi Bey’in öncülüğünde toplanan 

kongrede yurdun her tarafından iki yüz elli 

kadar erkek ve kadın öğretmen bir araya 

geldi. 

 Mustafa Kemal kongreye savaşın en zorlu 

günlerinde cepheden gelerek katılmış ve çok 

önemli bir açılış konuşması yapmıştır. 

Verilenlere göre; Mustafa Kemal’in 

davranışını, kendisine ait aşağıdaki sözlerden 

hangisi en iyi açıklar? 

A) Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir 

öğrenciliktir. 

B) Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş 

penceredir. 

C) Cahillikle savaş düşmanla savaştan daha az 

önemli değildir. 

D) Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek 

şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar 

bu hakikatin delilidirler. 

 

 

 

 

12. Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre; 

 İstanbul ve Boğazlar, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükümeti’nin yönetimine bırakılacak. 

 Trakya, Meriç Irmağı sınır olmak üzere 

Türkiye’ye bırakılacak. 

 Yunanlılar 15 gün içinde Trakya’yı 

boşaltacak. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Batı Cephesindeki askeri süreç sona ermiştir. 

B) Türkiye Devleti’nin Batı sınırı belirlenmiştir. 

C) Yunanlılar Batı Trakya’yı, Türkiye Devleti’ne 

bırakmıştır. 

D) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti hukuken 

sona ermiştir. 

 

13. Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz 

ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Şunu kesin 

olarak söyleyeyim ki bir millet, varlığı ve 

bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye 

uğrunda her fedakarlığı yaparsa başarılı 

olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. 

Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. 

Atatürk’ün bu sözüne göre milliyetçilik 

anlayışının; 

I. birleştirici, 

II. ayrımcı, 

III. kaynaştırıcı 

gibi özelliklerden hangilerine dayanması 

gerektiği vurgulanmıştır? 

A) Yalnız I       B ) Yalnız II 

C) I ve III         D ) II ve III 

 

 

14. Osmanlı Devleti’nde soyadı yoktu. Onun 

yerine, sadece belirli ailelerin taşıdığı dinsel, 

sosyal ve asalet kaynaklı birtakım lakaplar vardı. 

Cumhuriyet’in onuncu yılı “imtiyazsız, sınıfsız, 

kaynaşmış bir millet” düşüncesiyle kutlandı. 

Böyle bir durumda imtiyaz ve sınıf farklılıklarının 

da ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Batı 

ülkelerinde olduğu gibi her aileye bir soyadı 

verilerek farklılıkların da önüne geçilecekti. 

Ayrıca soyadı yasası ile toplumsal karmaşa 

ortadan kaldırılacaktı. 

Paragrafa göre Soyadı Kanunu’nun temel 

amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toplumsal düzen ve eşitliği sağlama 

B) Lakapları ortadan kaldırma 

C) Cumhuriyeti ilan etme 

D) Batı’ya özenme 

 

 

 

15. Atatürk yaptığı bazı inkılapların öncesinde 

milletine örnek olmak istemiş ve yenilikleri önce 

kendi uygulamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir? 

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 

kurulmasına karşı çıkmaması 

B) 1925 yılında Kastamonu gezisine şapka ile 

gitmesi 

C) Geometri terimlerini Türkçeleştirerek kitap 

yazması 

D) İş Bankasının kurulmasına öncülük etmesi 
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16. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk döneminde 

gerçekleşen bazı faaliyetler verilmiştir. 

 Ankara Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. 

 İstanbul Belediye Konservatuarı açılmıştır. 

 Köy Yasası (1924) ile atıcılık, cirit ve güreş 

özendirilmiştir. 

 Belediye Yasası (1930) ile spor alanları, 

stadyumların yapılması ve işletilmesi düzene 

bağlanmıştır. 

Bu faaliyetlerle ilgili varılabilecek ortak yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müzik öğretmen okulları açılmıştır. 

B) Belediye konservatuvarı İstanbul’da açılmıştır. 

C) Atatürk sanatın ve sporun geliştirilmesi için 

gayret göstermiştir. 

D) Köy ve belediye yasalarına sporla ilgili 

düzenlemeler konulmuştur. 

 

 

 

17. Atatürk yaptığı yeniliklerle Türkiye 

Cumhuriyeti’nin aklın ve bilimin öncülüğünde 

ilerlemesini istemiştir. 

Modern ve yeni kurumlar kurarak, ülkemizi 

muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı 

hedeflemiştir. Sosyal, siyasi, ekonomik, sağlık, 

eğitim vb. birçok alanda çalışmalar yapılmasına 

öncülük etmiştir. 

Verilen açıklamaya göre İnkılap sürecinin; 

I. Çok yönlülük 

II. Çağdaşlaşma 

III. Akılcılık ve bilimsellik 

özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? 

A) I ve II           B) I ve III    

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

 

 

 

18. Kurtuluş Savaşının ilk yıllarında TBMM 

içerisindeki farklı gruplar, millî bağımsızlığı 

sağlamaya çalıştıkları için uzlaşabiliyorlardı. 

Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra 

meclisteki gruplar arasında düşünce ayrılıkları 

oluşmuştu. 

Bu durum aşağıdakilerden en çok hangisine 

ortam hazırlamıştır? 

A) Cumhuriyetin ilanına 

B) Saltanatın kaldırılmasına 

C) Siyasi partilerin kurulmasına 

D) İnkılapların yapılmasına 

 

19. Nutuk, hürriyete âşık kahraman insanların 

destansı hikâyesidir. Mektep sıraları üstünde 

gece yarılarına kadar gaz lambasıyla çalışan bir 

milletin diriliş destanıdır. Millî Mücadele tarihi 

açısından en temel kaynak kitaptır. Türk 

tarihçilerinin yanında yabancı tarihçiler 

tarafından da dikkatle incelenmiş, bu vesileyle 

birçok yabancı dile çevrilmiştir. Nutuk, özellikle 

doğudaki İslam ülkelerinde ilgiyle okunmuş, bu 

mazlum milletlere kurtuluş yolunu gösteren 

temel eser olmuştur. 

Nutuk ile ilgili açıklamalara göre 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Türkçe dışında başka dillerde de basılmıştır. 

B) Sadece bizim ülkemizde bilinen tarihi bir 

kaynaktır. 

C) Milli Mücadelenin zor şartlarda kazanıldığı 

anlatılmaktadır. 

D) Bağımsızlık mücadelesi veren milletlere örnek 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

20. “Serbest Cumhuriyet Fırkasında yalnız 

Makbule Hanım ve Nuri Bey gibi Rahmi’nin 

bildiği isimler değil, Atatürk’ün, İsmet Paşa kadar 

önem vermese de, tıpkı onun gibi feda 

etmeyeceği daha birçok sevdiği bulunmaktaydı. 

Asıl önemlisi de kimi o partide, kimi bu partide 

bulunsa da Ankara, daha dünlerin silah 

arkadaşları, okul arkadaşları, iş arkadaşları, 

kısacası, kader birliği yapmış kimseler 

topluluğudur.” 

Tarık Buğra-Yağmuru Beklerken 

Verilen metinden yola çıkarak 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun ilk yıllarında 

çok partili yönetim şeklini başarıyla uygulamıştır. 

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nda Atatürk’ün 

yakınları bulunmaktadır. 

C) Önceden yakınlığı olan birçok kişi zamanla 

farklı siyasi partilerde bulunmuşlardır. 

D) Siyasi partilerde önceden asker olan kişiler de 

bulunmaktadır. 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A C B D B A B C B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C C A B C D C B A 

 

İl MEM sorularından derlenmiştir… 

Emeği geçen tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler… 
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