
 

 

1. ÜNİTE 1. SORU 

Ülke topraklarında yaşayan Müslüman ve gayrimüslim milletler Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmalar 

içinde yer alması Osmanlı’daki her milleti bir arada tutmak amacını taşıyan Osmanlıcılık düşüncesi ile 

Müslümanları bir arada tutmak isteyen İslamcılık düşüncelerinin beklenen sonuçları vermediğini kanıtlar.  

Doğru cevap C olur.  

 

1. ÜNİTE 2. SORU 

Batı’daki gelişmelerin yakından takip edilebilmesi, Avrupa’daki değişim ve hareketlerinin Osmanlı ülkesine 

Selanik üzerinden yayılması, konumu itibariyle Batı ülkeleri ile etkileşiminin oldukça fazla olması Selanik için 

“Osmanlı Devleti’nin Batı’ya erken açılan penceresi” ifadesinin kullanılmasına ortam hazırlamıştır.  

Doğru cevap A olur.  

 

1. ÜNİTE 3. SORU 

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının gelişmesinde okuduğu yazarlar ve onların 

eserlerinin etkili olduğu söylenemez.  

Doğru cevap D olur. 

1. ÜNİTE 4. SORU 

Mustafa Kemal demokrasinin korunması yolunda ilk önemli deneyimini edindiği olay Trablusgarp Savaşı 

değil, 31 Mart Olayıdır. Mustafa Kemal 31 Mart Olayını bastırarak Meşrutiyeti yani demokrasiyi 

korumuştur.  

  Doğru cevap C olur.  

 

2. ÜNİTE 1. SORU 

Sömürgecilik faaliyetleri I. Dünya Savaşı’nın çıkışında daha çok ekonomik alandaki çıkar çatışmalarının 

etkili olduğunu göstermektedir.  

Doğru cevap B olur. 

 

2. ÜNİTE 2. SORU 

Kazım Karabekir’in verdiği bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’nin maliye ve ordu gibi kurumların yönetimini 

Almanlara bıraktığına ulaşılır. Bu durum egemen devlet ve bağımsızlık anlayışlarına uygun olmayan bir 

durumdur.  

Doğru cevap C olur. 

 

2. ÜNİTE 3. SORU 

 

● Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis 

edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. (I. Öncül 

doğru olur) 

● Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf Devletleri 

tarafından sağlanacaktır. (II. Öncül doğru olur) 

● İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal 

edebilecektir. (III. Öncül doğru olur) 

Doğru cevap A olur. 
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2. ÜNİTE 4. SORU 

Verilen bilgilere bakıldığında; 
 
- Her iki cemiyetinde faaliyette bulundukları bölgelerde devlet kurmak istediklerine ulaşılır. (I. Öncül 

doğru) 
- Adı geçen cemiyetlerin bulundukları bölgelerden Türklerin göç etmesi için uğraş gösterdikleri yani 

çoğunluk olmayı hedefledikleri görülür. ((II. Öncül doğru) 

Doğru cevap B olur. 

 

2. ÜNİTE 5. SORU 

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlara bakıldığında I, II ve III. Öncüldeki bilgilere ulaşılabilirken IV. 
Öncüldeki bilgi doğru değildir. Çünkü kongrede geçen “Milli irade egemen olacaktır.” ifadesi yönetim 
sisteminin değiştirildiğini değil ileride değişebileceğini gösterir.   
Doğru cevap A olur. 

 

2. ÜNİTE 6. SORU 

● Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir 

bütündür. (Ulusal sınırlar) 

● Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması 

yapılabilir. (Halkın kararı) 

● Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile 

tanınacak ve sağlanacaktır. (Uluslararası eşitlik) 

● Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve 

mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. (Ekonomik bağımsızlık) 

Doğru cevap D olur. 

 

 2. ÜNİTE 7. SORU 

İsyanlar karşısında TBMM; 

- Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur. Bu durum yasama ve yargı 

yetkisini kullanmış olduğunu ispatlar.  (I. Öncül doğru) 

- İsyanları bastırmak için Kuva-yı Milliye birliklerini kullanmıştır. Yani isyanları düzenli askeri birliklerle 

bastırmaya çalıştığı doğru değildir. (II. Öncül yanlış) 

- Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve birçok din adamının katılımıyla hazırlanan fetva yayımlanmasını 

sağlamıştır. Yani Milli Mücadeleye dini açıdan destek bulmak için gayret etmiştir. (III. Öncül doğru) 

- TBMM’nin yaptığı çalışmalar yaşanan ayaklanmalara son vererek ülke içinde huzur ve güvenliği 

sağlamaktır. (IV. Öncül doğru) 

Doğru cevap C olur. 

 

2. ÜNİTE 8. SORU 

Sevr Antlaşmasının; 
- Kanun-i Esasiye göre Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanması gerekiyordu. Meclisin onayı 

olmayan bu antlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur.  

Sevr Antlaşmasını Türk halkının kabul etmemesi ve bu antlaşmaya bağlı olarak yaşanan işgallere karşı 

direnişe geçmesi antlaşmanın Türk halkının gözünde geçerli olmadığını kanıtlar. Bu durumda Sevr 

Antlaşmasının sosyal açıdan da geçerliliğinin olmadığını gösterir.  

Doğru cevap C olur.  
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3. ÜNİTE 1. SORU 

Antep direnişinin sembol ismi Şahin Bey’in Fransız kumandanına yazdığı mektupta işgalin sona erdirilmesi, 

Türk topraklarının terk edilmesi, Türk halkının bağımsızlığa ve vatanına düşkünlüğü gibi ifadelere yer 

verilmiştir. Ancak Fransa ile yapılacak olan diplomatik görüşmeler ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Doğru cevap C olur.  

 

3. ÜNİTE 2. SORU 

1921 Anayasasına göre TBMM’nin yetkileri şu şekildedir; 

- Dinî hükümlerin yerine getirilmesi (Dini) 

- Yasaların konması, değiştirilmesi ve kaldırılması (Yasama) 

- Antlaşma ve barış yapılması (Diplomatik) 

Doğru cevap B olur.  

 

3. ÜNİTE 3. SORU 

 Milli Mücadele yıllarında Ankara’da eğitimle ilgili Maarif Kongresi’nin toplanması; 

- Savaş döneminde sadece askeri alanda gelişmeler yaşanmadığını gösterir. (I. Öncül doğru) 

- Eğitimle ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldığını kanıtlar. (II. Öncül doğru) 

Doğru cevap A olur.  

 

3. ÜNİTE 4. SORU 

Şerife Bacının kağnısı ile cepheye askeri malzeme taşıması Tekalif-i Milliye Emirlerinde yer alan; “Halkın 

elindeki araçlar ile bir defa olmak üzere 100 km’lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlaması kararı alındı.” 

maddesi ile ilgilidir.  

Doğru cevap C olur.  

 

3. ÜNİTE 5. SORU 

Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Kafkas Cumhuriyetleri Kars, Fransa ile Ankara Antlaşmasının 

imzalanması cephede kazanılan zaferler diplomatik başarılara dönüştüğünü ve askerî zaferlerin beraberinde 

siyasi zaferleri de getirdiğini gösterir. Yani I ve III. Öncüller doğru olur. II. Öncü yanlıştır. Çünkü verilen bilgiler 

iç politika ile ilgili değildir.  

Doğru cevap C olur.  

 

 

3. ÜNİTE 6. SORU 

Sevr ve Lozan Antlaşmasının maddelerine bakıldığında Lozan Antlaşmasında toprak, egemenlik, ekonomik, 

bağımsızlık alanları ile ilgili kazanım elde ettiği söylenebilir.  

Doğru cevap D olur.  

 

 

3. ÜNİTE 7. SORU 

Verilen olay Kurtuluş Savaşı’nın sanata ve sanatçılara olan etkisini gösterir. Bu nedenle I ve II. Öncül doğru 

olur. Fakat edebiyatla ilgili bir bilgi olmadığı için III. Öncülde yer alan “Kurtuluş Savaşı sanatçılarımıza olduğu 

gibi edebiyatçılarımıza da esin kaynağı olmuştur.” Bilgisinin doğru olduğu söylenemez.  

Doğru cevap B olur.  

 

SORU ÇÖZÜMLERİ 

28 

                                                                                                                                                 



 

 

4. ÜNİTE 1. SORU 

Türk halkının yönetime eşit olarak katılması, millet egemenliğini ve demokratik anlayışı esas alması 

halkçılık ilkesinin cumhuriyetçilik ilkesi alakasını göstermektedir.  

Doğru cevap B olur.  

 

        4. ÜNİTE 2. SORU 

● Laik devlet düzenine geçişin ilk adım atıldı. (Saltanatın kaldırılması) 
● Yönetim sisteminin adı ve devlet başkanı belirlendi. (Cumhuriyetin ilan edilmesi) 
● Laik devlet olma yolundaki en önemli adım atılarak eski rejime dönüş yolları tamamen kapatıldı. 

(Halifeliğin kaldırılması) 
Verilen bilgilerde Ankara’nın başkent olması gelişmesinden bahsedilememiştir.        
Doğru cevap C olur.  
 

4. ÜNİTE 3. SORU 

Medeni Kanun içinde siyasi haklara yer verilmediği için “Kadınların ülke yönetiminde söz sahibi olmasının 
önü açıldı.” ifadesi doğru olmaz. Diğer öncüllerdeki bilgiler doğrudur.  
Doğru cevap A olur.  
 

4. ÜNİTE 4. SORU 

Mustafa Kemal eğitim ve öğretimde birlik sağlanmasının önemine işaret ettiği sözleri ile vurguladığı yenilik 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesidir.  

Doğru cevap C olur.  
 

4. ÜNİTE 5. SORU 

Tekke Zaviye ve türbelerin kapatılmasının sonuçları arasında Batılı devletlerle olan hukuki ilişkiler belli bir 

düzene girmesi yer almaz.  

Doğru cevap D olur.  
 

4. ÜNİTE 6. SORU 

Misak-ı İktisadi Karalarında de kabul edilen “Özel sektöre kredi verecek bir banka kurularak sanayi 

kuruluşları teşvik edilmelidir.” maddesi özel sektör yatırımlarının tamamen önüne geçilmek istendiği 

ifadesinin doğru olmadığını gösterir.  

  Doğru cevap D olur.  
 

4. ÜNİTE 7. SORU 

Soruda verilen sözü ile Atatürk sağlık alanında çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 1926 tarihinde 
Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi ise milli ekonomi ile ilgilidir.  

 Doğru cevap C olur.  
 

4. ÜNİTE 8. SORU 

Nutuk, Türk tarihçilerinin yanında yabancı tarihçiler tarafından da dikkatle incelenmesi, dünyadaki birçok 

dile çevrilmesi ve defalarca basılması Nutuk’un evrenselliğini gösterir.  

Doğru cevap C olur. 
 

4. ÜNİTE 9. SORU 

Verilen bilgiler “Millî tarih bilinci” kavramının ön plana çıkarmaktadır. 
Doğru cevap B olur. 
 

SORU ÇÖZÜMLERİ 

29 

                                                                                                                                                 



 

 

5. ÜNİTE 1. SORU 

I.   1929 Dünya İktisadi Krizi’nin Türkiye’yi' de etkilemesini önlemek konusunda farklı fikirler ortaya çıkarmak    

      (Ekonomik) 

II.   İktidar partisini denetleyecek bir partiye olan ihtiyacı gidermek (Siyasi)  

III.  Millî iradenin ülke yönetimine yansımasına ortam hazırlamak (Siyasi) 
IV.  Mecliste Hükûmetin mali politikalarının denetlenmesini sağlamak (Ekonomik) 
Doğru cevap B olur. 
 

5. ÜNİTE 2. SORU 

Mustafa Kemal, mahkemeye yönelik sarf ettiği “karışmaya hakkım yoktur” ifadesi ile yargı kavramının 
bağımsızlığını ifade etmiştir.  
Doğru cevap A olur. 

 

5. ÜNİTE 3. SORU 

 Dış güçlerin, amaçlarına ulaşabilmek için ülke içinde karışıklık ve ikilik çıkartarak ortadan kaldırmak istedikleri 
kavramlar; milli birlik ve beraberlik ve toplumsal huzurdur.  
Doğru cevap B olur. 

 
6. ÜNİTE 1. SORU 

Lozan’da kabul edilen maddeler; “Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.”  Ve “Düyûn-u Umûmiye Teşkilatı’nın 
faaliyetlerine son verilecektir.” Maddeleri ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir.  

 Doğru cevap B olur. 
 

6. ÜNİTE 2. SORU 

 Türkiye için “Ülke sınırları içindeki yabancı okulların faaliyetlerine ara verilmiştir.” ifadesi doğru değildir. 

Çünkü yabancı okulların sadece yapılan yasal düzenlemelere uymayanları kapatılmıştır.  

 Doğru cevap D olur. 

 

6. ÜNİTE 3. SORU 

Türkiye, Hatay meselesi konusunda gerektiğinde yayılmacı bir politika takip edebileceğini kanıtlamıştır 

diyemeyiz. Çünkü Türk dış politikasında yayılmacı bir amaç bulunmaz.  

 Doğru cevap A olur. 

 

7. ÜNİTE 1. SORU 

 Verilen bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki yargıların doğru olduğu görülmektedir.  

 Doğru cevap D olur. 

 

7. ÜNİTE 2. SORU 

Atatürk’ün geometrideki birçok terimi Türkçeye çevirmesi onun milliyetçilik yönünü gösterir. Atatürk’ün 

asker olmasına rağmen tarihten matematiğe birçok konuda kitap yazabilecek bir donanıma sahip olması 

onun çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.  

 Doğru cevap C olur. 
 

7. ÜNİTE 3. SORU 

Atatürk, Almanya’nın savaş çıkaracak girişimlerden uzak duracağını söylememiş, tam aksine Versay 
Antlaşmasının intikamını almak için dünyayı savaşa sürükleyeceğini ifade etmiştir.  

 Doğru cevap A olur.  
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                                                                            7. ÜNİTE 4. SORU 

Verilen bilgilere bakılarak II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerinde ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz 

etkilerinden bahsedilmiştir.  

Doğru cevap C olur. 
 

 7. ÜNİTE 5. SORU 

     Soruda belirtilen I ve III. öncüldeki gelişmeler demokratik bir rejime sahip olunması için atılan adımlardır.  

Doğru cevap B olur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORU ÇÖZÜMLERİ 

31 

                                                                                                                                                 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32 

                                                                                                                                                 




