


Mustafa Kemal'in doğduğu 19. yüzyılın sonlarında 
Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi durumu 
oldukça kötüydü ve devlet uluslararası alanda 
yalnızlık içindeydi. Devlet yöneticileri ve aydınlar, bu 
durumun düzeltilmesi için Osmanlıcılık, İslamcılık, 
Batıcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarını 
benimsediler.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?
A)Mustafa Kemal'in düşünce akımlarının oluşmasında 
etkili olduğuna
B)Osmanlı aydınlarının, devletin bu durumuna 
duyarsız kaldığına
C)Osmanlı aydınlarının değişik fikir akımlarını 
benimsediğine
D)Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi durumunun 
iyi olduğuna

Yukarıdaki soru işareti olan kutuya aşağıdakilerden 
hangisi yazılabilir?
A)İstanbul’un işgal edilmesine neden olmuştur.
B)Düzenli ordunun kurulmasını geciktirmiştir.
C)Kurtuluş Savaşı’nın uzamasına yol açmıştır.
D)Misakımillî’nin ilan edilmesinde etkili olmuştur.

TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçla

TBMM’nin ülkede otorite kurmasını güçleştirmiştir.

Yunanlıların işgal politikalarını kolaylaştırmıştır.

TBMM’nin savaş  gücünü azaltmıştır.

?

Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken yabancı 
unsurlarla mücadele gereği ve millî düşünceleri 
boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma 
gereği onlara öğretilmelidir. Bağımsız ve mutlu 
kalmak isteyen her millet için bu özellikler şiddetle 
gerekmektedir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Maarif Kongresi’nin açılış 
konuşmasındaki sözlerine dayanarak;
I.Eğitim millî olmalıdır.
II.Milli benliğimiz yabancı unsurlara karşı korunmalıdır.
III.Eğitim faaliyetleri tek elden yönetilmelidir.
yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

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

Mustafa Kemal, Sofya ataşeliği döneminde üst 
düzey yetkililerin katıldığı toplantılarda, Avrupa 
devletlerinin temsilcileriyle doğrudan görüşmüş ve 
fikirlerini paylaşmıştır.
Bu durum Mustafa Kemal’e aşağıdaki 
kazanımlardan hangisini sağlamıştır?
A)Batılıların diplomasi kültürünü tanıma
B)Milliyetçiliğin temel prensiplerini öğrenme
C)Kadın - erkek eşitliğini savunma
D)Meşrutiyet fikirlerini benimseme

Erzurum Kongresi’nde, “Hristiyan azınlıklara siyasi 
hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar 
verilemez.” kararı alınmıştır.

Erzurum Kongresi’nde, bu kararın alınmasında 
aşağıdaki düşüncelerden hangisinin etkili olduğu 
söylenebilir?
A)Ülke bütünlüğünü korumanın
B)Saltanat ve halifeliği kaldırmanın
C)Anadolu’da yeni bir devlet kurmanın
D)İstanbul Hükümetini baskı altına almanın

Ahmet’in verdiği bu bilgiye dayanarak,
I.İtilaf Devletleri arasındaki birlik parçalanmıştır.
II.Türk halkı, yabancı işgal ve müdahalesine karşı 
çıkmıştır.
III.Güney illeri savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Ive II D) II ve III

Güney Cephesi’nde başarısız olan 
Fransızlar, Sakarya Savaşı’ndan 
sonra TBMM ile imzaladıkları Ankara 
Antlaşmasıyla işgal ettikleri 
bölgelerden çekilmişlerdir.
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Aşağıda Mustafa Kemal ait bilgiler verilmiştir:

Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkını düşmana karşı 
birleştirmiştir.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in kişisel özellikleri ile 
ilgili olarak “?” olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi 
getirilemez?
A) Teşkilatçılık B) Vatanseverlik
C) Askerî deha D) Yenilikçilik

Çanakkale Cephesi’nde düşman ilerleyişini 
durdurmuştur.

Trablusgarp’ın işgali üzerine gazeteci kılığına girerek 
bölgeye gitmiş, önemli başarılar kazanmıştır.

Atatürk bu sözleri ile Kurtuluş Savaşı’nın başarıya 
ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili 
olduğunu vurgulamıştır?
A)Milletin bağımsızlığa inancının ve desteğinin
B)Askerî gücün artırılmasının
C)Dış yardım alınmasının
D)Millî ekonominin kurulmasının

Yunanlılar Türk ordusunun Eskişehir yönünden 
taarruza geçmesini bekliyorlardı. Bu durumu bilen 
Mustafa Kemal, Büyük Taarruz’u Afyonkarahisar 
üzerinden başlatmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam 
hazırladığı savunulabilir?
A) Güney Cephesi’nde savaşın yeniden başlamasına
B)Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna 
çekilmek zorunda kalmasına
C) Yunan ordusunun savunma stratejisinin 
çökmesine
D)Batı Anadolu’daki Rumların isyan etmesine

Atatürk’ün, Fransız işgaline karşı Güney Cephesindeki 
mücadeleler ile ilgili olarak Nutukta verdiği bilgilerden 
bir bölüm okudunuz.
Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini takdir 
etmiştir?
A)Güneydeki Kuvayımilliye birliklerinin Fransız işgaline 
karşı verdiği direnişi
B)Türk subaylarının orduyu sevk ve idare başarısını
C)TBMM’ye karşı çıkarılan isyanların kısa sürede 
bastırılmasını
D)Fransa’nın, TBMM’nin varlığını tanımasını

Fransız birliklerine karşı doğrudan 
doğruya Adana bölgesinde; Mersin, 
Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve 
Silifke dolaylarında Kuvayımilliye
kurulmuş ve çok cesurca işe 
girişmişlerdir. Kuvayımilliye, 
Fransızları kuşatarak onları geri 
çekilmeye mecbur etmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk

"... Ankara’da, kutsal topraklarımızı işgal etmiş 
düşman ordularını, bu kutsal topraklardan 
atmaktan söz ettiğim zaman

Benim verdiğim cevap şu idi: ‘Türk milleti kendi 
hayat ve kurtuluşuna yönelmiş olduğuna inanacağı 
girişimleri başarabilecek bir kudrete sahiptir. Bu 
girişimin ciddiyetine inanması durumunda onun 
gerektirdiği kadar servet kaynağını, işe girişenlerin 
emrine hazır hâle getirir...”

bana, en bilinçli, ileri görüşlü oldukları iddia olunan 
kimseler, bu girişimlerin parayla olduğundan söz 
ediyor ve ‘Ne kadar paran vardır?’ veya ‘Nereden, 
nasıl para bulabilirsin?’ gibi sorular soruyorlardı. 
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