
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 

TEST 1 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Okyanuslara açılan Avrupalı devletler hem Amerika kıtasını keşfettiler hem de doğunun zenginlik 
kaynağı olarak bilinen Hindistan’a denizden ulaştılar. Yeni bulunan bu bölgelerdeki kaynakları 
kendi ülkelerine taşıyarak zenginleştiler. (Coğrafi Keşifler) 

 Avrupa’da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat ve edebiyat da hızla gelişti. Bu gelişmelerin 
yaşandığı döneme “yeniden doğuş” adı verildi. Bu gelişme ile birlikte akıl ve bilim ön plana çıktı. 
Bunun yanında dogmatik düşünceler sorgulanmaya başlandı. (Rönesans) 

 Bilgilerin doğruluğunun araştırılmaya ve sorgulanmaya başlaması Katolik Kilisesinin toplum 
üzerindeki gücünü ve denetimini kaybetmesine neden oldu. Sonuçta Katolik Kilisesi kendisini 
düzeltmek, siyasi ve ilmî alanlardan elini çekmek zorunda kaldı. (Reform) 

 Katolik Kilisesinin baskısından kurtulan Avrupalılar, aklın ve bilimin rehberliğinde hızla gelişmeye 
ve aydınlanmaya başladılar. Bilginin çok fazla önem kazandığı bu dönemde (XVII - XVIII. yüzyıllar) 
bilimsel gelişmeler de hız kazandı. (Aydınlanma Çağı) 

 Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat 
ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar, insan 
gücünün yerini makine gücü aldı. Ham madde, pazar ihtiyacı ve sömürgecilik arttı. (Sanayi 
İnkılabı) 

 Cevap: A 
 
2.  Verilen bilgilerde Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti'ni ekonomik alan üzerinde olumsuz 

etkilediği söylenebilir. 
Cevap: B 

 
3.  1. Osmanlı Devleti gibi çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına neden olan milliyetçilik akımı 

hangi olay sonucunda ortaya çıkmıştır? (Fransız İhtilali) 
2. Osmanlı Devleti'nde kanun önünde herkesin eşitliğinin sağlandığı gelişmenin adı nedir? 
(Tanzimat Fermanı) 
3. Dünyada sömürgecilik yarışının hızlanmasına neden olan gelişme hangisidir? (Sanayi İnkılabı) 
4. Osmanlı Devleti'nde, Meşrutiyet karşıtı olarak ortaya çıkan olayın adı nedir? (31 Mart Olayı) 
5. Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk mücadelesini yaptığı ve ilk askeri başarısını kazandığı 
olayın adı nedir? (Trablusgarp Savaşı) 

 Cevap: C 
 
4. Osmanlı Devleti’nin yönetim biçiminde değişikliğe gidilmesi Tanzimat Fermanı ile değil 

Meşrutiyetin ilanı ile olmuştur.  
Cevap: B 

TEST 2 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Uğurcan’ın verdiği bilgiler Osmanlıcılık, Ayşe’nin verdiği bilgiler ise İslamcılık düşüncesinin 
göstergesidir. 

 Cevap: A 
 
2. Verilen haritaya bakılarak “Osmanlı Devleti'nin, Karadeniz’in her iki yakasındaki bölgelerde 

hâkimiyeti bulunmaktadır.” İfadesinin doğru olmadığı görülmektedir. (III. Öncül yanlış) 
Cevap: A 

 
3.  azınlık isyanlarının sona erdirilmesi (Ülke bütünlüğü), halkın yönetime katılması (Milli egemenlik), 

anayasa hazırlanmalı (Anayasal yönetim) 



 Cevap: C 
4. I. 3 Kasım 1839 yılında ilan edilmiştir. Dönemin padişahı olan Sultan Abdülmecid fermanı 

imzalamıştır. Fransız Devrimi’nin “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi” örnek alınarak 
hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk defa vatandaşlık hakları bu gelişmeyle belirtilmiştir. 
(Tanzimat Fermanı) 
II. Osmanlı halkı içerisinde yaşayan gayrimüslimlere yönelik bir takım hakların verilmesini 
içermektedir. Balkanlar’da isyanlar çıkarmakta olan azınlıkları ülkeye bağlamayı amaçlamaktadır. 
Amaçlanan hedeflerden biri de Avrupalı devletlerin bunları bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç 
işlerine karışmasını önlemektir. (Islahat Fermanı) 
III. Osmanlı vatandaşları ilk defa seçme-seçilme hakkı kazanmış, böylece, padişahın yanında 
yönetime ortak olmuştur. Osmanlı’da mutlakiyetçi yapı sona ermiştir. Hem Osmanlı hem de Türk 
tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi (1876) ilan edilmiştir. (I. Meşrutiyet) 

        Cevap: A 
 
5. Arap kabilelerinin Osmanlı Devleti’ne isyan etmeleri durumu; Ümmetçilik ve Osmanlıcılık 

akımlarının hangilerinin geçerliliğini kaybettiğini gösterir. 
 Cevap: D 
 

TEST 3 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen görsele bakılarak I ve IV. öncüllere ulaşılabilir.  
 Cevap: B 
 
2. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
3.  Selanik’te Türklerle birlikte başka etnik unsurlar: Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve 

Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. (Sosyal)  
Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet düşüncesi ilk kez burada yaşayan aydınlar tarafından ortaya 
atıldı. (Siyasi)  
Selanik, işlek limanı sayesinde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. (Ekonomik) 
Avrupa’da yayımlanan gazete ve dergiler Selanik’te bulunurdu. (Kültür) 
Selanik demir yolu ile Üsküp, Belgrat, Manastır, İstanbul gibi önemli şehirlere bağlıydı. (Ulaşım) 
Çok önemli bir ordu merkezi olma özelliği taşımıştır. (Askeri) 

 Cevap: D 
 
4. Selanik hakkında “Avrupa’nın önemli kentleri ile demiryolu bağlantısı bulunan tek Osmanlı kenti 

özelliği taşımaktadır.” ifadesi kullanılamaz.  
        Cevap: A 
 
5. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in annesi ve babasının ortak yönü çocuklarının 

eğitimine önem vermeleridir.  
 Cevap: C  
 

 

TEST 4 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Mustafa Kemal’in yabancı dil konusunda kendisini geliştirmek istemesinin en önemli nedeni 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu çok daha iyi kavramak istemesi değil Avrupa’yı 
yakından tanımak istemesi olmuştur. 



 Cevap: C 
2. III. Şemsi Efendi Mektebi geleneksel eğitim anlayışına sahip bir okul olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(Yanlış)  
Cevap: A 

 
3.  Selanik’in çok uluslu yapısının kentinin Batıya açılması ile ilgisi bulunmamaktadır. 
 Cevap: D 
 
4. Türk-Rum çatışması İslamcılık düşüncesinin değil Osmanlıcılık düşüncesinin etkisini kaybettiğini 

göstermiştir. (IV. Öncül yanlış) 
        Cevap: A 
 
5. Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in Osmanlı ülkesinin siyasi merkezinde askeri görevi nedeniyle 

değil eğitim nedeniyle bulunduğu söylenebilir. 
 Cevap: A 
 
6. Liderimiz Mustafa Kemal’di. (Liderlik) 
 Harp Akademisinin birinci sınıfının yanında ufak bir dershane vardı. Dergiyi bu dershanede 

hazırlıyorduk. (Teşkilatçılık)  
 Cevap: B 
 

TEST 5 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir.  
 Cevap: D 
 
2. Mustafa Kemal İngilizce öğretmeninin sadece ders ile ilgili konulardan bahsetmediğini 

belirtmiştir. 
Cevap: A 

 
3.  Adı geçen düşünürlerin ortak özellikleri arasında; fikirleri ile Mustafa Kemal’i etkilemeleri, 

milliyetçi bir yapıya sahip olmaları ve milli duygularını ön plana çıkarmaları durumlarıdır. 
 Cevap: B 
 
4. Mustafa Kemal’in eğitim amaçlı bulunduğu ve ülkedeki gelişmeleri de yakından tanımasına ortam 

hazırlayan yerler arasında; Manastır, İstanbul ve Selanik kentleri yer alır. 
        Cevap: D 
 
5. Mustafa Kemal’in Selanik’te yetişmesi ülkede yaşanan sorunların çözüm yolunun devlet 

yönetiminde halkın tek söz sahibi olmasından geçtiğini anlamasını sağladığı söylenemez. 
 Cevap: C 
 

TEST 6 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. I. Trablusgarp Savaşı’nda yer alması 
 II. 31 Mart Olayı’nın bastırılmasında görev alması 
 III. Picardie Manevraları’nda yer alması 
 IV. Sofya’da Ateşemiliterlik yapması 
 Cevap: A 
 



2. İtalyanların Çanakkale Boğazını abluka altına alması Boğazı ele geçirdiğini göstermez. 
Cevap: C 

3.  “Ulusu egemen kılmak” ifadesi ile saltanatın güç kazanması değil halk egemenliğinin önemini 
vurgulamıştır. 

 Cevap: B 
 
4. Verilen haritaya bakıldığında sadece 1. Bilgiye ulaşılamaz. Diğerleri doğrudur.  
        Cevap: D 
 

TEST 7 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Balkan coğrafyasında bulunan askeri kadrolardaki değişiklik orduya olumsuz şekilde yansımıştır. 
(III. Öncül yanlış) 

 Cevap: C 
 
2. “Balkanlar Anadolu’ya göçüyor” ifadesi ile Balkan Savaşlarının sosyal alandaki sonucunun 

üzerinde durulmuştur. 
Cevap: B 
 

3.  Balkan Savaşlarında çok büyük oranda toprak kaybedildiği için Osmanlı ülkesindeki genel nüfus 
artmamış, azalmıştır. 

 Cevap: C 
 
4.  a) Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü ve ilk eğitimini aldığı liman şehridir. Mustafa Kemal bir 

süre sonra bu şehre kıdemli yüzbaşı olarak atanmıştır. (Selanik) 
b) Mustafa Kemal’in askerî idadiye başladığı ve Balkanlardaki 3. Ordu’nun komuta merkezinin 
bulunduğu şehirdir. (Manastır) 
c) Mustafa Kemal’in ilk askerlik görevine başladığı şehirdir. Mustafa Kemal burada görevli iken 
Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin bir şubesini açmıştır. (Şam) 
d) Mustafa Kemal’in İtalyanlara karşı mücadele ettiği bölgedir. Gazeteci kimliği ile gizlice gittiği 
bu bölgede, savunma savaşının ilk tecrübelerini kazanmıştır. (Trablusgarp) 
e) Mustafa Kemal’in uluslararası askerî manevralara Osmanlı Devleti’ni temsilen katıldığı şehirdir. 
(Pikardi) 
f) Mustafa Kemal’in askerî ataşe olarak görev yaptığı şehirdir. Bu şehirde göre yaparken birçok 
ülke temsilcisi ile tanışma fırsatını elde etmiş, diplomatik görüşmelerde bulunmuştur. (Sofya) 

        Cevap: A 
 
5.  Mustafa Kemal’in Askeri İdadiyi okuduğu kent Manastır, siyasi fikirlerini yayabileceği bir cemiyet 

açtığı yer ise Şam’dır.  
 Cevap: D 
 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ - 1 ÇÖZÜMLERİ 
 
1. Orta Avrupa’nın Akdeniz’e açılan iskelesi durumunda olan Selanik, daha 1871’de demir yolu ile 

Üsküp’e bağlanmış, daha sonra bu yol 1888’de Belgrat demir yolu ile birleşmiş 1890’da Selanik- 
Manastır ve 1896’da ise Selanik-İstanbul hatları işletmeye açılmıştı. (Ulaşım) 
Selanik, Avrupa gruplarının sık sık geldiği tiyatro topluluklarıyla âdeta bir Batı kentini andırıyordu. 
Selanik’te canlı bir Türk basın hayatının da varlığı dikkati çekmektedir. (Kültür-sanat) 
Liman kenti olan Selanik, Güney-Doğu Avrupa’nın en önemli ticaret merkezi olmuştur. İktisadi 
gücü hızla artan Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun başta gelen ithalat ve ihracat kenti hâline 
gelmiştir. (Ekonomik) 



Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğinde bulunan kent, Türklerden kalma birçok 
tarihî yapıyla da donanmıştır. (Mimari) 
Cevap: D 
 

2. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerin doğru olduğu görülmektedir.  
Cevap: D 

 
3. Çağdaşlaşma hamleleri (İnkılapçılık)  

Halkın yönetime katılması (Demokrasi) 
İstiklalin savunulması (Bağımsızlık) 
Cevap: A 

 
4. 31 Mart İsyanın bastırılması sonrasında Osmanlı’da yönetim şeklinde değil padişahta değişikliğe 

gidilmiştir. (III. Öncül yanlış) 
Cevap: A 

 
5. Babasının vefatı Mustafa Kemalin Selanik’teki eğitim hayatının tamamen sona ermesine değil bir 

süre eğitime ara vermesine neden olmuştur. (I. Öncül yanlış) 
Selânik Mülkiye Rüştiyesine kaydolması Mustafa Kemal’in isteği ile değil annesinin isteği ile 
gerçekleşmiştir. (II. Öncül yanlış) 
Cevap: B 

 
6. “Atatürk'ün aile kökenleri Anadolu’nun fethi için Balkanlardan göç ettirilen Türklere 

dayanmaktadır.” ifadesi yanlıştır. Balkanların fethi için Anadolu’dan göç ettirilen Türklere 
dayanmaktadır.  
Cevap: B 
 

7. Kartpostalda meşrutiyetin kabul edilmesini kutlayan Osmanlı halkının resmedilmesi “Halk yeni 
yönetim biçimini benimsemekte zorlanmıştır.” İfadesinin doğru olmadığını göstermektedir.  
Cevap: A 

 
8. Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in okuduğu yazarlar ve onların eserlerinden bahsedilmemiştir. 

Cevap: D 
 
9. Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman milletlerin isyan etmesi İslamcılık, gayrimüslim 

milletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmalar içinde yer almaları Osmanlıcılık akımlarından 
beklenen sonuçları vermediğini gösterir. 
Cevap: C  

 
10. Özellikleri verilen fikir akımlarının ortak olarak savundukları arasında; devletin devamlılığı ve ülke 

bütünlüğü kavramlarıdır. 
Cevap: B 

 

 

 

 



2. ÜNİTE: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 

TEST-8 SORU ÇÖZÜM 

1.  Verilen parçada Almanya’nın saldırgan bir politika izlemesinin temelinde hangi sebeplerin 
yattığına dair bir bilgi verilmemiştir. Diğer seçeneklere ulaşılabilir.  
Cevap: C 

 

2.  Verilen metinden yola çıkılarak Almanya hakkında; “Avrupa ile Balkan toprakları arasında 
kuracakları bir hâkimiyet alanı düşünmüştür.” yargısına ulaşılamaz. Çünkü Almanya Orta Doğu 
petrollerini, Süveyş Kanalı ve boğazların kontrolünü elinde tutmak istemektedir.  
Cevap: A 

 
3.  Devletlerarasındaki askerî rekabetin tırmandığına kanıt olarak “silahlanma yarışı” gösterilebilir. 

Cevap: B 
 
4.  Sadece harita üzerinden; “Devletlerarası bloklaşmada ham madde ve pazar ihtiyacı ana etken 

olmuştur.” yargısına ulaşılamaz. Çünkü haritada böyle bir bilgi yer almamaktadır.  
Cevabımız B seçeneğidir. 

 
5.  İngiltere ve Fransa halifenin cihat çağrısı ile sömürgelerinde yaşayan Müslümanların 

ayaklanmasından ve böylelikle bu toprakların elden çıkmasından endişe etmekteydi. Bu durum 
İtilaf Devletlerinin, Osmanlı’nın dini gücünden çekindiklerine kanıt olarak gösterilebilir.  
Cevap: C 

 
 
 
 
 

TEST-9 SORU ÇÖZÜM 
 

1.  Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde; dünya siyasi arenasında yalnızlıktan kurtulmak, daha 
önce elden çıkan toprakları yeniden kazanmak, ekonomik yük oluşturan durumlardan kurtulmak 
vardır. Ancak Batıcılık fikrini gerçekleştirmek değil Orta Asya Türklerinin bir çatı altında toplama 
düşüncesi olan Turancılık idealini gerçekleştirmek etkili olmuştur.  
Cevap: C 

 
2.  Sorudan hareketle verilen öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
3.  Osmanlı Devleti’nin idari merkezi İtilaf Devletlerince ele geçirilmek istenmiştir. Çünkü İtilaf 

devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçip başkent İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim 
almak istemişlerdir. İtilaf kuvvetleri askeri ortaklarının savaş dışında kalmasını engellemeye 
çalışmışlardır. Çünkü Karadeniz’e geçip zor durumda olan müttefikleri Rusya’ya yardım 
gönderebilmeyi amaçlamışlardır. İtilaf Devletleri tarafsızlık politikası izleyen ülkeleri kendi 
gruplarına dâhil etmek istemişlerdir. Çünkü elde edecekleri zafer sayesinde savaşa girmemiş 
devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek istemişlerdir.  
Cevap: D 



4.  Osmanlı Devleti’nin savaş esnasında ordunun her türlü ihtiyacını yanında taşımak zorunda olması 
ve en çok iki gün yetecek yiyeceğin kalması askerlerin ulaşım ve gıda alanında eksiklikler yaşadığı 
söylenebilir.  
Cevap: A 

 
5.  Mektupların sırasıyla Hicaz-Yemen Cephesi, Kafkas Cephesi ve Kanal Cephesi’ne ait olduğu 

söylenebilir.  
Cevap: A 

 
TEST-10 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Verilen şiirlerin sırasıyla Çanakkale ve Kafkasya Cephelerine ait olduğu söylenebilir.  

Cevap: A 
 
2.  İngilizlerin Araplarla anlaşma yaparak hareket etmesi İslamcılık fikir akımının bölgede geçerliliğini 

yitirdiğine kanıt gösterilebilir.  
Cevap: B 

 
3.  Verilenler değerlendirildiğinde I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarıyla ilgili olarak tüm öncüllere 

ulaşılabilir.  
Cevap: D 

 
4.  Tabloda verilenlerden hareketle Osmanlı Devleti için “Uluslararası barış ortamının sağlanması için 

çaba göstermiştir.” yargısına ulaşılamaz. Çünkü böyle bir girişimde bulunulmamıştır.  
Cevap: B 

 
5.  Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri gösteren harita incelendiğinde; 

“Kafkas Cephesi’nin açılmasında Bakü petrollerine ulaşmak amaçlanmıştır.” yargısına ulaşılamaz. 
Çünkü haritada böyle bir bilgiye yer verilmemiştir. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: C 

 
 

    TEST-11 SORU ÇÖZÜM 
 
1.  Verilen konuşmalar değerlendirildiğinde; “Mustafa Kemal Paşa işgal kuvvetleriyle uzlaşmaya 

gidilmekten başka çare kalmadığını belirtmiştir.” yargısı doğru değildir. Uzlaşmak; bir konuda 
anlaşmaya varmak anlamına gelir. Mustafa Kemal’in böyle bir açıklaması yoktur.  
Cevap: C 

 
2.  “İtilaf Devletlerinin esirleri derhâl serbest bırakılacak, Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır.” 

maddesi devletlerarası denklik ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmediğini kanıtlar. Diğer 
öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: B 

 
3.  Sultanahmet Mitingi ile ilgili haber düşünüldüğünde; “Kurtuluş için en etkili yolun bölgesel 

direniş olduğunu vurgulamıştır.” yargısına ulaşılamaz. Mitingdeki açıklamalarda böyle bir vurgu 
yapılmamıştır.  
Cevap: D 



 
4.  Wilson İlkeleri, İngiliz Muhipleri gibi cemiyetler kurarak Amerikan ve İngiliz himayesinde bir 

kurtuluş en mantıklı yol olduğunu kabul edilmesi Milli Mücadele konusunda “Türk halkının 
İstanbul Hükümeti gibi düşünmediğine” kanıt olarak gösterilemez. Diğer öncüller kanıt olarak 
gösterilebilir.  Cevap: B 

 
TEST-12 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Verilen tablodan hareketle “Cemiyetlerin tamamında basın-yayın organları etkili şekilde 

kullanılmıştır.” yargısına ulaşılamaz.  
Cevap: C 

 
2.  Parçada bahsedilen hizmetlerine bakılarak Kuvâ-yı Millîye hakkında; “Osmanlı ordusunun 

eksikliğini tam olarak gidermişlerdir.” yargısına ulaşılamaz. Osmanlı Ordusunun terhis edilmesi 
sonrası oluşan boşluğu doldurmaya çalıştıkları söylenebilir.  
Cevap: C 

 
3.  Kuvâ-yı Millîye birlikleri hakkında “Milli şuurun canlanmasında rol oynamışlardır.” diyebiliriz. 

Çünkü Kuvâ-yı Millîye birlikleri halkın milli duygularının geliştirilmesine katkı sağlamışlardır.  
Cevap: C 

 
4.  Verilen cemiyetlerle ilgili olarak öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
5.  Verilen bilgilere bakılarak Türk kadınının; Vatansever, Bağımsızlığa düşkün ve Milliyetçi özellikler 

Taşıdığı söylenebilir.  
Cevap: C 

 
TEST-13 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Parçada verilenlerden hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
2.  Mustafa Kemal, Havza Genelgesi’nde; "Büyük ve heyecanlı mitingler düzenlenecek ve işgaller 

protesto edilecek." diyerek halktaki milli bilincin uyanmasını sağlamak istemiştir.  
Cevap: C 

 
3.  “Osmanlı Hükûmeti Mustafa Kemal Paşa’yı geri çağırmışsa da o, geri dönmeyerek yoluna devam 

etmiştir.” sözü Mustafa Kemal’in kararlılık özelliğini göstermektedir.  
Cevap: D 

 
4.  Genelge maddelerinden hareketle; “Mebusan Meclisinin açılmasının gerekli olduğu” ifadesi 

çıkarılamaz.  
Cevap: A 

 
5.  Yukarıdaki anlatıma bakılarak; “9. Ordu Müfettişliği Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti adına icra 

ettiği son görev olmuştur.” yargısına ulaşılamaz.  
Cevap: D 



TEST-14 SORU ÇÖZÜM 
 
1.  Verilen cümlenin doğru bir bütünlük oluşturması için boş bırakılan yere; “İşgal kuvvetleriyle 

mücadele konusunda bölgesel direnişi yeterli görüyordu.” cümlesinin yazılması doğru olmaz. 
Cevap: C 

 
2.  Verilen genelge maddesiyle; “Kongrede padişahın isteklerinin ortaya konması gaye edinilmiştir.” 

cümlesi amaç edinilmemiştir. Verilen parçada bu yargıya ulaştıracak herhangi bir bilgi yoktur. 
Diğer öncüllere ise ulaşılabilir.  
Cevap: B 

 
3.  Mustafa Kemal’e Padişah’ın saray başkâtipliğinden memuriyetine son verildiği için İstanbul’a 

dönmesi bildirilmiştir. Yani Milli Mücadele’nin liderliğini üstlenirken Padişah’ın saray 
başkâtipliğinden onay almamıştır.  
Cevap: A 

 
4.  Bilgilere bakılarak Sivas Kongresi’nde; Milli Mücadele’nin bölgesel düzeyde değil ulusal düzeyde 

ilerlemesini sağlamak amaçlanmıştır. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: A 

 
5.  Görselde verilenlerden yola çıkılarak Erzurum Kongresi hakkında; “İstanbul Hükümetini baskıdan 

kurtarmak için topyekûn mücadele çağrısı yapılmıştır.” yargısına ulaşamayız. Kongre 
maddelerinde yurdun düşmandan temizlenmesi ile ilgili vurgu yapılmıştır.  
Cevap: B 

 
TEST-15 SORU ÇÖZÜM 

 
1. Erzurum Kongresi’nin verilen maddelerine bakılarak; Mebusan Meclisinin ülke yönetiminde 

etkisinin azaltılması hedeflenmemiş tam tersine “Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve 
hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.” maddesi ile meclisin etkinliği 
artırılmak istenmiştir.  
Cevap: B 

 
2.   Parçada verilenlerden hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
3.  Metinde vurgulanan “İtilaf Devletleri meclisin varlığını kendi çıkarları için gerekli görüyorlardı.” 

sözü ile vurgulanmak istenen durum; Kanuni Esasiye göre, Osmanlı Devletine imzalatılmak 
istenen Sevr Anlaşması’nın geçerli olması için Mebusan Meclisi tarafından onaylanmasının 
gerekliliği” durumudur.  
Cevap: B  

 
4. Görselde verilenlerden hareketle “Kongre için Sivas ilinin tercih edilmesinde şehrin ekonomik 

gelişmişliği etkili olmuştur.” yargısına ulaşılamaz. Sivas’ın tercih edilmesinde coğrafi konumu ve 
güvenli olması etkili olmuştur. Ekonomik durumu ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir.  
Cevap: C 

 



5.  Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi sonrasında İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal edip 
Mebusan Meclisinin dağıtması Mustafa Kemal’in düşüncelerinde ne derece haklı olduğunu ispat 
eden bir gelişmedir.  
Cevap: C 

 
TEST-16 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Görselde verilenlerden yola çıkılarak Ankara’nın merkez seçilmesinde; güvenlik bakımından 

elverişli bir konumda yer alması (işgal edilmemiş olması), İstanbul ile arasında ulaşım ve 
haberleşme imkânının bulunması, düşmanla gerçekleştirilen harp sahasına uzak olmaması 
(Yunanlarla yapılan savaş alanına yakın olması) gibi durumlar etkili olmuştur.  
Cevap: B 

 
2.  Verilen metinden hareketle “Mustafa Kemal kendisini meclis başkanı seçtirerek yeni kurulacak 

devletin temellerini atmak istemiştir.” yargısına ulaşılamaz. Mustafa Kemal’in amacı meclis 
dağıtıldığında başkan sıfatı ile meclisi farklı bir şehirde açmaktır.  
Cevap: D 

 
3.  Diyagramda verilenlerden hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
4.  Gönderdiği telgraf değerlendirildiğinde Mustafa Kemal hakkında; “İstanbul Hükümetinin, 

Anadolu’da bir hükmünün olmadığını ifade etmiştir. Seçim yapılmasının gerekliliğini, Ankara’da 
yeni bir meclisin açılacağını belirtmiştir. Mebusan Meclisindeki vekilleri yeni açılacak meclise 
davet ederek milli iradeye olan saygısını göstermiştir.” yargılarının tamamına ulaşılabilir.   
Cevap: D 

 
 

TEST-17 SORU ÇÖZÜM 
 
1.  “Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasî, adlî ve malî sınırlamalar 

kaldırılmalıdır.” maddesi halk oylamasından ziyade kapitülasyonlarla ilgilidir.  
Cevap: B  

 
2.  İtilaf Devletleri, Mebusan Meclisi'nden, kendilerini rahatsız edecek bir karar çıkmayacağını 

düşünerek meclisin açılma sürecine müdahale etmemişlerdir.  
Cevap: A 

 
3.  Verilenlerden hareketle “Padişaha bağlılık belirtilerek devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.” ve 

“TBMM, yetki ve otorite olarak İstanbul Hükümeti ile aynı denklikte olduğunu vurgulamıştır.” 
yargılarına ulaşılamaz. Çünkü mecliste yapılan açıklamada “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
üstünde bir güç yoktur.” maddesi vurgulanmıştır.  
Cevap: A 

 
4.  Tablodaki verilerden hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 



5.  Tabloda yer alan meslek dağılımı düşünüldüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili olarak; 
“Toplumda farklı mesleklere mensup kişiler mecliste kendilerine yer bulmuştur. Belediye 
başkanlarının varlığı meclis içinde siyasi karakterlerin yer aldığını göstermektedir. Değişik 
çevrelerden vekillerin görev alması meclisin halkçı bir karaktere sahip olduğunu gösterir.” 
yargılarının tamamına ulaşılabilir.  
Cevap: D 

 
6.  “Dağıtılmış olan Osmanlı Mebusan Meclisi mebuslarından Ankara'ya gelebileceklerin de bu 

meclise katılmalarını zorunlu görmüştür.” Cümlesi Mustafa Kemal’in milli egemenliğe (ulusal 
egemenlik) verdiği önemi göstermektedir.  
Cevap: A 

TEST-18 SORU ÇÖZÜM 
 

1.  Halkın bir bölümü Millî Mücadele'ye yönelik tahriklere kapılmış, ayaklanmalara dâhil olmuştur. 
Cevap: A 

 
2. Verilen parçadan TBMM’nin henüz herhangi bir önlem alıp almadığı ile ilgili bilgiye yer 

verilmemiştir.  
Cevap: D 

 
3.  Ayaklanmaların en önemli amacının kapitülasyonların kapsamını genişletmek olduğu 

söylenemez. Cevap: D 
 
4.  Haritada ayaklanmaların hangi kuvvet tarafınca bastırıldığına dair bilgi yer almamaktadır.  

Cevap: C 
 
5.  “İstiklal Mahkemeleri kurulurken olağanüstü yetkilere sahip bu mahkemelerin hâkimleri 

milletvekilleri arasından seçilmiştir.” bilgisi meclisin isyanları bastırmak için yargı yetkisini 
kullandığını gösterir.  
Cevap: C 

 
TEST-19 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Sevr’de “Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından 

yönetilecek.” maddesi yer almıştır.  
Cevap: D 

 
2.  Verilen gelişmeler “Tam bağımsızlık yolundaki engellerin ortadan kalktığını” göstermektedir. 

Cevap: C 
 
3.  Verilen öncül; “Trakya bölgesi Rumlara, Karadeniz’in doğusunda kalan topraklar Ermenilere 

bırakılmıştır.” şeklinde düzeltilmelidir.  
Cevap: C 

 
4.  Metinden hareketle “Antlaşma Osmanlı Devleti’nin askeri ve ekonomik egemenliğini zedeleyici 

maddeler içermektedir.” yargısına ulaşamayız. Çünkü antlaşma maddelerinin Osmanlı Devleti’ni 
hangi alanda olumsuz etkilediğine dair bir bilgi yoktur.  
Cevap: D 



 
ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ - 2 ÇÖZÜMLERİ 

 
1.  İngilizlerin ''bağımsız devlet kurma'' vaadinden etkilenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in Osmanlı 

Devleti'ne isyan etmesi Ümmetçilik anlayışını zayıflatmıştır. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: C 

 
2.  Parçada verilenlerden hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
3.  Erzurum Kongresi’nin “Manda ve himaye kabul edilemez.” şeklindeki maddesi bağımsızlığa 

kayıtsız şartsız ulaşılmak istendiğini göstermektedir. 
Cevap: C 

 
4.  Diyagramda verilenlerden hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
5.  Metinde yer alan bilgilere bakılarak “Meclisin açılmasıyla saltanat sisteminin resmen ortadan 

kaldırıldığı anlaşılmıştır.” yargısına ulaşılamaz. Çünkü saltanat daha sonra (1 Kasım 1922) resmen 
kaldırılacaktır.  
Cevap: A 

 
6.  Osmanlı Devleti’nin topraklarından faydalanarak İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek. 
 Jeopolitik 
Osmanlı halifesinin gücünden faydalanarak İngilizleri sömürgelerinde zor duruma düşürmek.  
Dini 
Osmanlı Devleti’nin yıllardır savaşların içinde bulunan ordusunun tecrübesinden yararlanmak.  
Askeri Cevap: B 

7.  Parçada verilenlerden hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  
Cevap: D 

 
8.  Mustafa Kemal’e göre “Ordularımızın elinde bulunan silahlar İtilaf Devletlerine teslim 

edilmemeliydi.” Bu durum Mustafa Kemal’in ülke savunması için askeri gücü gerekli gördüğü 
gösterir. 
Cevap: C 

 
9.  Soruda verilen parçanın “Amasya’da yapılan bu görüşme ve hazırlanan protokol ile İstanbul 

Hükûmeti, Temsil Heyeti’ni resmen tanımış oluyordu.” Ayrıca “Amasya Görüşmeleri ve imzalanan 
protokol ile Osmanlı Hükûmeti ve Temsil Heyeti arasında diyalog kurulmuş oluyordu.” Şeklindeki 
cümlelerle devam etmelidir.  
Cevap: A 

 
 
10.  Patrik Zaven Efendi’nin anlatımına bakılarak Ermeniler hakkında; çeşitli yöntemler ile Doğu 

Anadolu’daki Türk nüfusunu artırmayı değil azaltmayı düşünmüşlerdir. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: A 
 

 



3. ÜNİTE: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 

TEST 20 SORU ÇÖZÜM 
 
1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
2.  4. Bölümde verilen Kazım Karabekir’in “Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. 

Bugünü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık.” sözüne bakılarak Ermenilerin 
Türklere karşı elde ettiği siyasi kazanımdan geri adım attığı söylenebilir. 
Cevap: D 

 
3.  Gümrü Antlaşmasının imzalanması (Diplomatik) 
 Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, Gürcistan’a bir nota vererek Ardahan, Artvin ve Batum Türkiye’ye 

geri verilmesini sağladı. (Toprak) 
Cevap: A 

 
4.  Güney Cephesinde yapılan direnişte Kuva-yı Milliye birlikleri kullanıldığı için IV. Öncül doğru bir 

bilgi içermemektedir. Diğer öncülerdeki bilgiler doğrudur.  
Cevap: A 

 
5. Maraş savunmasının sembol simlerinden olan Rıdvan Hoca bağımsızlığa düşkün bir kişiliğe sahip 

olup yapılan işgalleri kabul etmemiştir. Rıdvan Hoca hakkında işgaller konusunda halkı İstanbul 
Hükümeti'nin yürüttüğü politikayı desteklemeye davet ettiği söylenemez.  
Cevap: C 

 
6. “Maraş’ı işgal için gelen Fransız askerleri, şehirdeki Ermeniler tarafından sevinçle karşılandı.” 

cümlesi, Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan Osmanlıcılık fikir akımının 
başarısız olduğunu kanıtlar niteliktedir. 
Cevap: B 

TEST 21 SORU ÇÖZÜM 
 
1. Kazım Karabekir akademiden sonra hangi şehirde göreve başlamıştır? (1905’te Harp Akademisini 

bitirerek Manastır’a atandı.) 
 Millî Mücadele sonrasında Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurucuları arasında yer aldı. 

Partinin genel başkanlığına getirildi. (Milli Mücadele’den sonra hangi alandaki çalışmalarda yer 
almıştır?) 

 Milli Mücadele yıllarında, askeri görevlerin dışında hangi çalışmalarda bulunmuştur? (Milli 
Mücadele’de görev yaptığı sırada askerî faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin sosyal ve kültürel 
kalkınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar içinde bulundu. 
Cevap: D 

 
2.  Verilen bilgilere göre Onikiler grubu hakkında Urfa’nın kurtuluşu için dış destek alınabileceği 

bildirilmiştir.” yargısı kullanılamaz. (III. Öncül yanlış) 
Cevap: B 

 
3.  Şahin Bey’in ifadeleri Mustafa Kemal’in “Ya istiklal, ya ölüm!” sözü ile örtüşmektedir 

Cevap: B 



4.  Antep, Urfa ve Maraş şehirlerinin ortak özellikleri arasında; 
I.  Güney cephesi sınırları içinde yer alması, 
II.  Savunmalarında ön plana çıkan kahraman kişiliklerin bulunması, 
IV.  Ermeni ve Fransızlara karşı mücadele verilmesi durumları yer alır. 
Cevap: B 

 
TEST 22 SORU ÇÖZÜM 

 
1. Kuva-yı Milliye hakkında Osmanlı Devleti’nin elinden alınan savunma gücünün ortaya çıkardığı 

eksikliği tam olarak giderdikleri söylenemez.  
Cevap: B 

 
2.  Haritaya bakıldığında III. ve IV. Öncüllerdeki bilgiler hakkında çıkarım yapılamaz. 

Cevap: D 
 
3.  1 ve 2 numaralı bilgiler Kuva-yı Milliye birliklerinin kaldırılma nedenleri arasında yer alır.  

Cevap: A 
 

4.  Franklin Bouillon, Türk milletinde ULUSAL BAĞIMSIZLIĞIN gerçekleşeceğine olan inancı fark 
etmiştir. 
Cevap: C 

 
5. “Düzenli Türk ordusu ilk zaferini kazanmış oldu.” sözü ile kast edilen savaş I. İnönü Savaşı’dır.  

Cevap: A 
 

TEST 23 SORU ÇÖZÜM 
 
1. Tevfik Paşa’nın Londra Konferansında kullandığı “Ben, sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan 

TBMM baş delegesine bırakıyorum.” sözü İstanbul hükümeti ülkenin gerçek temsilcisi olarak 
sadece kendisi görmektedir.” ifadesinin doğru olmadığını kanıtlar. Yusuf’un ifadesi yanlıştır.  
Cevap: C 

 
2.  Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımların doğru olduğu görülmektedir. 

Cevap: D 
 
3.  I. Yanlış, II. Doğru, III. Doğru 

Cevap: D 
 

4.  1. Ulusal  
 2. Ulusal 
 3. Uluslararası 
 4. Uluslararası 

Cevap: C 
 
 

 
 
 



TEST 24 SORU ÇÖZÜM 
 
1.  Lloyd George’nin Yunanlara sarf ettiği “sizin hayalci subaylarınıza inandım.” sözüne bakılarak 

onun hakkında “Yunan subaylarını düşünce bakımından gerçekçi bulmaktadır.” ifadesi 
kullanılamaz. 
Cevap: A 

 
2.  Mustafa Kemal’in parçada belirtilen emri vererek geri çekilme sırasında düşman ile büyük bir 

askeri mücadeleye girme amacını gerçekleştirmek istememiştir. (III. Öncül yanlış) 
Cevap: B 

 
3.  Verilen bilgiler değerlendirildiğinde II. İnönü Savaşı'nda kullanılan silahların tamamının doğu 

illerinden temin edildiği söylenemez.  
Cevap: D 
 

4.  Verilen bilgilerde “Türk ordusunun geri mağlup olmasında yapılan taktiksel hatalar etkili olmuş 
mudur?” sorunun cevabı yer almamaktadır. 
Cevap: C 

 
5. 3 Numaralı bölümde TBMM’nin başkomutanlık görevini Mustafa Kemal Paşa’ya verme 

gerekçeleri değil başkomutanlık görevinin verilme tarihi belirtilmiştir. 
Cevap: C 

 
TEST 25 SORU ÇÖZÜM 

 
1. 1. Cephane  

4. ve 6. Ulaşım 
2. Gıda  
3. ve 5. Giyim 
7. Haberleşme  
Cevap: A 

 
2.  Verilen görsele bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir. 

Cevap: D 
 
3.   Silahı ile mücadele etmek: Kurtuluş Savaşı  

Beyni ile mücadele etmek: Maarif Kongresi 
Cevap: C 
 

4.  Verilen bilgilere “Savaşa Rağmen Ekonomi Kongresi” değil başlığı “Savaşa Rağmen Eğitim 
Kongresi” başlığı verilmelidir. 
Cevap: B 

 
5. Mustafa Kemal’in vereceği her emir kanun hükmünde sayıldı. (Yasama) 

Tekâlif- i Milliye Emirlerinin uygulanması için Kastamonu, Samsun, Eskişehir ve Konya’da İstiklal 
Mahkemeleri kuruldu. (Yargı) 
Cevap: B 

 



 
TEST 26 SORU ÇÖZÜM 

 
1. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
2.  “Sakarya Savaşı’nın diplomatik sonuçları olmuştur.” diyen bir kişi bu duruma kanıt olarak; Ankara 

Antlaşması'nın yapılması ve Kars Antlaşması'nın imzalanması durumları örnek gösterebilir. 
Cevap: C 

 
3.  Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllere ulaşılabilir. 

Cevap: D 
 

4.  Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in bahsedilen tüm özelliklere sahip olduğu söylenebilir.  
Cevap: D 

 
5. Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesinde düşman saldırıları karşısında geri çekilme 

stratejisini uygulamamış, her birliğin bulunduğu bölgeyi sonuna kadar savunması gerektiğini 
belirtmiştir.  
Cevap: A 

 
TEST 27 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Verilen bilgilere bakılarak Türkiye’nin sorunu sadece barışçıl yollarla çözümü için çaba sarf 

etmeye devam ettiği söylenemez. 
Cevap: B 

 
2.  Kullanılacak olan kılıç sayısında Türk tarafı aleyhinde değil lehinde farklar bulunmaktadır. (III. 

Öncül yanlış) 
Cevap: B 

 
3.  Yunan saldırıları Sakarya Meydan Muharebesi ile son bulduğu için Büyük Taarruzun amacı Yunan 

saldırılarını ve ilerlemesini durdurmak olamaz. Büyük Taarruzun amacı Yunanları Anadolu’dan 
atmaktır. 
Cevap: A 
 

4.   1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecek. (C)  
2. Yunanlar, 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacak, 30 gün içinde de Türklere teslim edecektir. 
(D) 
3. İstanbul ve Boğazlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin yönetimine bırakılacaktır. (A) 
4. İtilaf Devletleri’nin kuvvetleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacak. (B) 
Cevap: C 

TEST 28 SORU ÇÖZÜM 
 
1. Verilen kitaplar Kurtuluş Savaşı ile ilgili olduğu için bu kitaplar hakkında Birinci Dünya Savaşı’nda 

Osmanlı padişahının tutumunu ve halk üzerindeki etkilerinden bahsedildiği söylenemez. II. Öncül 
yanlıştır.  
Cevap: B 



 
2.  Verilen bilgilere bakıldığında III. Öncüldeki “Edebiyat dünyamızda, Kurtuluş Savaşı ve yaşanan 

mücadeleler sadece romanlarla anlatılmıştır.” yargısının doğru olmadığı görülmektedir.  
Cevap: A 

 
3.  Görsellerde verilenler roman olduğu için edebiyat ile ilgilidir.  

Cevap: A 
 

4.  Boğazlar Komisyonun varlığı Lozan’da Boğazlarda tam hâkimiyet sağlanamadığını gösterir. (II. 
Öncül yanlış) 
Cevap: C 

 
5. Lozan’da alınan kararların amaçları arasında Türkiye’deki eğitim sisteminin çağdaş hale 

getirilmesi yer almaz.  
Cevap: D 

 
ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ - 3 ÇÖZÜMLERİ 

 
1. Vatan topraklarında milli bağımsızlık kesin olarak sağlanması Mudanya Mütarekesi ile değil Lozan 

Barış Antlaşması ile gerçekleşmiştir.  
Cevap: B 

 
2. Başkomutanlık rütbesi ile TBMM’nin yetkileri 3 aylık süre ile Mustafa Kemal’e devredilmesi 

Büyük Taarruz öncesi yapılan hazırlık değildir. Sakarya Savaşı öncesi yapılmıştır.  
Cevap: C 

 
3. Açıklamada geçen ‘’Batı emperyalizmi’’ ifadesi ile sömürgecilik anlayışı arasında bağlantı 

kurulabilir.  
Cevap: B 

 
4. Türk kadının Kurtuluş Savaşında fedakârlığı ve mücadelesini en iyi ifade eden Atatürk sözü şudur: 

“Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından 
daha fazla çalıştım diyemez.” 
Cevap: B 

 
5. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
6. Şahin Bey hakkında Fransızlara karşı çekimser bir tutum sergilediği söylenmez. (III. Öncül yanlış) 

Cevap: A 
 
7. Verilen bilgilere bakılarak tüm öncüllerdeki çıkarımlara ulaşılabilir.  

Cevap: D 
 
8. Türk ordusu tüm cephelerde düzenli askeri birliklerle mücadele edilmemiştir. Çünkü Güney 

Cephesinde Kuva-yı Milliye görev yapmıştır.  
Cevap: A 

 



9. Lozan Antlaşması ile Hatay, Batum gibi topraklar Türkiye’ye dâhil edilemediği için Misak-i Milli’de 
hedeflenen sınırların tamamına ulaşıldığı söylenemez.  
Cevap: C 

 
10. Yasama ve yürütme yetkisinin TBMM’de olması güçler ayrılığı değil güçler birliği ilkesidir.  

Cevap: B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK ve ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

TEST-29 SORU ÇÖZÜM 
 

1. Türk halkının bağımsız olarak yaşaması için çalışır. Milliyetçilik 
Yenileşme yolunda adımlar atılmasını savunur. İnkılapçılık 
Her alanda akıl ve bilimin öncülüğünde hareket edilmesi gerektiğini belirtir. Laiklik 
Toplum içinde yaşayan tüm bireyleri kanun önünde eşit kabul eder. Halkçılık 
Buna göre Devletçilik ilkesi ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.  
Cevap: C 

 
2.  Devletçilik ilkesinin; yabancı yatırımcıya karşı çıktığı söylenemez. Devletçilik ilkesinde; özel 

sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılması öngörülür.  
Cevap: C 

 
3.  Metinde yer alan altı çizili bölümde; 

Kanunların herkes için adaletli bir şekilde uygulandığı: Halkçılık 
Halkın seçme ve seçilme haklarını kullanabildiği: Cumhuriyetçilik 
İnançların ise özgürce yaşanabildiği bir ülkede: Laiklik 
Birlik ve beraberliğin güçleneceği göz ardı edilmeyecek bir gerçekliktir: Milliyetçilik 
Bu durumda öncüllerin tamamına ulaşılabilir.   
Cevap: D 

 
4.  “Atatürkçülük dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate almaz yalnızca Türk halkının gelişimi için 

çalışır.” yargısı doğru değildir. Atatürkçülük tüm insanlığın huzuru ve mutluluğu için çalışır ve 
dünyadaki gelişmeleri takip eder.  
Cevap: C 

 
5.  Metin içinde koyu bir biçimde yazılan “dinamik” kelimesi ile Atatürk ilkeleri hakkında; ilerleme ve 

gelişmeye açık olduğu, çağın gereklerine ve toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir 
yapısının olduğu, dünyada yaşanan yenileşme hareketinin gerisinde kalmayacağı çıkarımları 
yapılabilir.  
Cevap: B 

 
 
 
 
 

TEST-30 SORU ÇÖZÜM 
 

1.  İnsanlara, akıl ve iradeleri doğrultusunda kendi kararlarını alma hakkını tanımıyorlardı. Toplumun 
yol göstericileri olarak akıl ve bilimi değil, kendilerini görüyorlardı. (Laiklik) Az gelişmiş bir yapının 
temsilcisi olan bu çevreler cehaletten kuvvet alıyor, özgürlüğü, ilerlemeyi (İnkılapçılık) 
toplumdaki birlik ve beraberliği (Milliyetçilik) engelliyordu.  
Cevap: B 
 

2.  Atatürk, soruda verilen sözleri ile inkılapçılık ilkesinin önemini vurgulamak istemiştir.  
Cevap: C  



3.  Atatürk’ün Laiklik ilkesi ile ilgili olarak; “Millî birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda 
öncelikle toplumda din birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.” yargısı yanlıştır. Bu ilke din 
birliğinden ziyade farklı inançlara saygıyı esas alarak farklılıkları önemser ve değer verir.  
Cevap:  A 
 

4.  “Ülkede ulusal bağımsızlık yolunda atılan adımlar dünyanın tüm ezilen uluslarına örnek 
olmuştur.” cümlesi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin evrensel nitelik taşıdığını gösterir  
Cevap: B  

 
5.  Verilen ifadelerden hareketle Atatürk’ün devletçilik ilkesi ile ilgili olarak; “Farklı sistemlerden 

esinlenmemiş kendine has bir özelliği bulunmaktadır. Ortaya çıkmasında ülkemizin o günkü 
gereksinimleri (ihtiyaçları) etkili olmuştur. Vatandaşların varlık ve rahat içinde yaşamasını amaç 
edinir.” yargılarının tümüne ulaşılabilir.  
Cevap: D  

 
6.  Vatanın hep birlikte savunulması ve işgallere hep birlikte son verilmesi; “Milli birlik ve beraberlik” 

kavramıyla ilgilidir.  
Cevap: A  

 
TEST-31 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  TBMM’nin aldığı karara bakıldığında henüz Osmanlı hanedanın yurt dışına çıkarıldığı yargısına 

ulaşılamaz. Bu durum Halifeliğin kaldırılmasından sonra gerçekleşecektir.  
Cevap: B  

 
2.  Yeni Türk Devleti’nin saltanatı kaldırmasının sonuçları ile ilgili; “Müslümanlar arasında dini ve 

kültürel birlik sağlanmıştır.” yargısına ulaşılamaz. Ayrıca saltanatın kaldırılması ile rejim ve devlet 
başkanlığı sorunu kesin olarak çözülmemiştir. Bu sorun cumhuriyetin ilanı ile çözüme 
kavuşacaktır. Cevap: B  

 
3.  “Ankara ise bu bakımdan daha korunaklı bir konumdaydı.” cümlesi Ankara’nın başkent 

seçilmesinde güvenlik kavramının etkili olduğunu göstermektedir.  
Cevap: B  

 
4.  Atatürk parçada; “Gerçekten Selçuklu yönetiminin parçalanması üzerine Anadolu'da kurulan 

küçük hâkimiyetlerin adlarını okurken çeşitli beylikler arasında bir de Ankara Cumhuriyeti'ni 
görmüştüm.” sözüyle Ankara’nın başkent olmasında “Kentin tarihsel birikimini” vurgulamıştır. 
Cevap: A  

 
5.  Mustafa Kemal “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” diyerek doğrudan milli egemenliğe vurgu 

yapmıştır.  
Cevap: D  

 
6.  Eğitim ve öğretimde faaliyetlerinde birlik sağlanarak, bu konudaki denetimin devletin eline 

geçme süreci Tevhid-i Tedrisat ile gerçekleşmiştir.  
Cevap: B  
 

 



TEST-32 SORU ÇÖZÜM 
 

1.  “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır.”  Laik bir yapıya sahip değildir. 
“Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.”  Halk egemenliğine vurgu yapılmakta, ülkenin yönetim 
şekli ifade edilmektedir. 
Resmî dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır.  Ülkenin idari merkezi açıklanmakta, milliyetçi 
ifadelere yer verilmektedir. 
Otuz yaşını doldurmuş her erkek milletvekili adayı olma hakkına sahiptir.  Kadınların siyasi 
hayat içinde yer almadığı, seçim haklarının sadece erkeklere verildiği belirtilmektedir. 
Bu durumda tüm öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: D  

 
2.  Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanı ve rejim sorununu çözümlemek 

“Cumhuriyetin ilan edilmesi” ile gerçekleşmiştir.  
Cevap: C  

 
3.  Parçada verilen açıklamadan hareketle öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D  
 
4.  “Cumhuriyetin ilanından sonra saltanat sistemine son verilmiştir.” yargısı doğru bilgiler 

içermemektedir. Çünkü saltanat kaldırıldıktan sonra cumhuriyet ilan edilmiştir. Diğer öncüllere 
ulaşılabilir.  
Cevap: C  

 
TEST-33 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  “Ülkede milli egemenlik pekişmesi sağlandı. Kadınlara siyasi hakları verildi. Ülke yönetiminde 

kadın-erkek eşitliği sağlandı.” açıklamaları kadınların siyasi kazanım elde ettiğini göstermektedir. 
Ancak Medeni Kanun ile kadınlar siyasi hak elde etmemiştir.  
Cevap: B  

 
2.  Tabloda verilenlerden hareketle “Azınlık mahkemelerine son verilerek ülkede hukuk birliği 

sağlanmak istenmiştir.” yargısına ulaşamayız.  
Cevap: A  

 
3.  Medeni Kanun hakkında öğrencilerin verdiği açıklamalardan hareketle; “Türk kadınları siyasi 

haklarını kazanarak ulusal egemenliğe katkı sağlamıştır.” yargısına varılamaz. Medeni Kanun ile 
kadınlar siyasi hak elde etmemiştir.  
Cevap: C  

 
4.  Osmanlı hukuk sistemi hakkında; “Hukuk alanında birlik ve bütünlüğü sağlayacak kararlar 

alınmıştır.” yargısı doğru değildir. Çünkü Osmanlı hukuk sisteminde eski ve yeni karmaşası 
yaşanmaktadır. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: C  

 
 

 
 



TEST-34 SORU ÇÖZÜM 
 
1.  Türkiye ülke çapında faaliyet gösteren tüm yabancı okulların kapatılmasına karar vermemiş 

sadece Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun ile getirilen düzenlemelere uymayan okullar 
kapatılmıştır.  
Cevap: A  

 
2. Verilen bilgilerden hareketle; 3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid–i Tedrisat Kanunu ile Toplumda 

kültür çeşitliliğinin ve kültür çatışmasının önüne geçilmek istenmiştir.  
Cevap: B  

 
3.  “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa 

meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” sözü Atatürk’ün ekonomi alanında 
vurguladığı bir cümledir.  
Cevap: A  

 
4.  Arap alfabesiyle okuma ve yazmanın zor olması  Yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi 

Türkçe’nin içinde çok sayıda yabancı kelimenin olması  Türk Dil Kurumu’nun açılması 
Avrupalı araştırmacıların, Türklerle ilgili asılsız iddialarda bulunması  Türk Tarih Kurumu’nun  
Açılması 
Darül Fünun’un çağa ayak uydurabilecek bir durumda olmaması  Üniversite Reformu’nun 
yapılması ve İstanbul Üniversitesi’nin açılması  
Cevap: D  

  
TEST-35 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Mustafa Kemal’in Türk Tarih Kurumunu açarken; “Dünya medeniyetine en çok katkı yapan 

uygarlığın Türkler olduğunu ispat etmek” olduğu söylenemez. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: B  

 
2.  Mustafa Kemal hakkında metinde yer verilen “1938’deki ölümüne kadar da tarihe olan ilgisi hiç 

azalmadı.” sözüne kanıt olarak; Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasına öncülük etmesi, milli tarih 
şuurunun oturtulması adına Birinci Türk Tarih Kongresi’ni düzenletmesi, lisede okutulmak için 
hazırlanan Tarih Kitabının bir bölümünü yazması gösterilebilir. Ancak Daha sağlıklı çalışması adına 
mirasının bir kısmını Türk Dil Kurumu’na bırakması tarihten ziyade dil alanında bir çalışmadır. 
Cevabımız A  

 
3.  Metinde verilen çalışmalar Atatürk ilkelerinden Milliyetçilik ile doğrudan ilgilidir.  

Cevap: A  
 

4.  Malche’nin belirttiği rapordan hareketle verilen yorumların tümüne ulaşılabilir.  
Cevap: D  

 
5.  Devlet tarafından en çok yatırımın hangi alana yapıldığına dair bir açıklama yoktur.  

Cevap: D 
 

 
 



 
TEST-36 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Yapılan inkılapların halk tarafından benimsenmesinin ne kadar zaman aldığı ile ilgili bir bilgi 

bulunmamaktadır.  
Cevap: D  

 
2.  Her Türk vatandaşın ön adının yanı sıra bir de soyadı alacaktı. İnkılapçılık 

Alınan soyadlarının Türkçe olması zorunluydu. Milliyetçilik 
Rütbe, ırk ve millet adı ile gülünç ve ahlaka aykırı sözcükler soyadı olarak alınmayacaktı. 

Halkçılık 
Cevap: A  

 
3.  Tabloda verilenlere bakıldığında; Avrupa ülkelerinin hepsi aynı anda kadınlara seçme seçilme 

hakkı vermemiştir. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: B  

 
4.  Verilenlerden yola çıkılarak öncüllerin tamamına ulaşılabilir.   

Cevap: D  
 
5.  Takvim, saat ve ölçü birimleri değiştirilirken inkılapçılık ilkesine uygun davranılmıştır.  

Cevap: C  
 

TEST-37 SORU ÇÖZÜM 
 
1.  Görselden hareketle Türk kadını ile ilgili; “Medeni Kanun ile ülke yönetiminde söz sahibi 

olmuştur.” yargısı yanlıştır. Türk kadını Medeni Kanun ile siyasi hak elde etmemiştir.  
Cevap: B  

 
2.  Kanuna göre Diyanet İşleri Başkanı, Rum ve Ermeni patrikleri ile Yahudi hahambaşı dışında dini 

kıyafetlerin dışarıda giyilmesi yasaklanmıştır. Yani dini kıyafetlerin kullanılması tamamen 
kaldırılmamıştır.  
Cevap: A  

 
3.  Verilen sözünden hareketle Atatürk ile ilgili çıkarımlardan tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D  
 
4.  Soyadı Kanunun amacı kadın- erkek eşitliği sağlamak değildir. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  

Cevap: C  
 
5.  Görselde verilenler değerlendirildiğinde; Soyadı Kanunu’nun kabul edildiği (Atatürk), Yeni Türk 

alfabesinin kullanılmaya başlandığı (Latin alfabesi), Cumhuriyetin ilan edildiği (T.C.), Miladi 
takvime geçildiği (1881) gibi gelişmelerin yaşandığı söylenebilir.  
Cevap: D  

 
TEST-38 SORU ÇÖZÜM 

 



1.  Liman işletmelerinde Türk hâkimiyeti Kabotaj Kanunu ile sağlanmıştır. Tabloda bu kanunla ilgi bir 
bilgi yer almamaktadır.  
Cevap: D  

2.  Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden hareketle; “Ekonomik alanda elde edilen başarılar siyasi ve 
askeri başarılardan daha önemlidir.” yargısı çıkarılamaz. Siyasi ve askeri başarılar gelmeden 
ekonomik başarının gelmesi zordur.  
Cevap: A  

 
3.  “Ekonomik kalkınmanın tamamen özel sektörün eliyle olacağı düşünülmüştür.” yargısı doğru 

değildir. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: B  

 
4.  Verilen metinden hareketle öncüllerin tümüne ulaşılabilir.  

Cevap: D  
 
5.  İktisat Kongresi’nde alınan kararlara bakılarak “İthalatın artırılması amaçlanmıştır.” yargısına 

ulaşılamaz. İthalat dış alım anlamına gelir. Kongrede öncelikle, ham maddesi yurt içinden temin 
edilen sanayi dalları kurulmalıdır kararı alınmıştır.  
Cevap: C  

 
TEST-39 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarım alanında yapılan çalışmalara bakıldığında yargıların tümüne 

ulaşılabilir.  
Cevap: D  
 

2.  Kabotaj Kanunu cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda değil milliyetçilik ilkesi doğrultusunda 
yapılmıştır. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: B  

 
3. II. Dünya Savaşı’nın sonuçları değil I. Dünya Savaşı’nın etkileri küresel ekonomik bir kriz 

yaşanmasına neden olmuştur.  
Cevap: C  

 
4.  Misak-ı İktisadi kararlarından hareketle; öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  

Cevap: D  
 
5.  Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet; bayındırlık ve ulaştırma alanında kara yolu ve demiryolu 

yapımına ağırlık verdi. (Devletçilik) Ülkenin her yanı kara yolu ve demiryolu ağıyla örülmeye 
çalışıldı. (Halkçılık).  
Cevap: A  

 
TEST-40 SORU ÇÖZÜM 

 
1.  Görselde “Sağlık personeli yetiştirmek için eğitim kurumu açılmıştır.” bilgisine ulaşılamaz. Diğer 

öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: C  

 



2.  Tablodaki bilgilere bakılarak; öncüllerin tamamına ulaşılabilir.  
Cevap: D  

 
3.  Türk devletlerinde hâkim olan devlet anlayışı Sosyal Devlet olmaktır. Sosyal devlet halkın 

faydasına çalışmalar yapan ve gerekirse halkına ücretsiz imkânlar sunun devlet anlayışıdır.  
Cevap: A  

 
4.  Tabloya göre; “Doktor başına düşen hasta sayısı her geçen yıl artmıştır.” yargısına ulaşılamaz. 

Doktor başına düşen hasta sayısı bazı yıllar artarken bazı yıllar azalmıştır. Diğer öncüllere 
ulaşılabilir.  
Cevap: B  

 
5.  Bağımlılık yapan zararlı alışkanlıklarla mücadele için faaliyet gösteren kuruluş Yeşilay’dır.  

Cevap: D  
 

TEST-41 SORU ÇÖZÜM 
 

1.  Çoğulculuk ilkesi ülkede farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin varlığını işaret eder. Ancak 
tabloda böyle bir bilgi yoktur.  
Cevap: B  

 
2.  Metinden hareketle amaçların tümüne ulaşılabilir.  

Cevap: D  
 
3.  Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamalarında yaptığı konuşmaya bakılarak; Türk milletine değer 

verdiği söylenebilir. Ancak Türk milletinin dünya üzerindeki en üstün millet olduğunu belirttiği 
söylenemez.  
Cevap: C  

 
4.  Nutuk farklı dillere çevrilmesi ve mazlum milletlere olması açısından ulusal değil uluslararası bir 

nitelik taşır. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: B  

 
5.  Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ’ne bakılarak; “Ülke çıkarları için gerektiğinde yayılmacı politika 

güdülebileceğini belirtmiştir.” yargısı doğru değildir. Yayılmacılık başka ülkelerin topraklarına 
ulaşma çabası demektir. Diğer öncüllere ulaşılabilir.  
Cevap: C  

 
TEST 42 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Soruda Atatürk’ün millî birlik ve beraberlik ile ilgili olmayan sözü sorulmuştur.  
 Atatürk’ün; “Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.” 

“Bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve başarı istiyorsa bunu hiçbir zaman yalnız bir 
kişiden istememeliyiz. Umumi kurtuluşu yine umumi çaba temin eder. Bir millet, bir toplum 
yalnız bir bireyin çabasıyla bir adım bile atamaz.” 
“Gerektiği zaman vatan için tek bir fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen millet, 
elbette büyük bir istikbale layık ve aday olan millettir.” sözleri millî birlik ve beraberliği vurgular. 



Fakat ‘‘Bağımsızlıktan yoksun bir millet, ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun, 
uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan yüksek bir muameleye lâyık olamaz.’’ sözü 
millî bağımsızlığı vurgulayan bir sözdür. 

 Cevap: D 
 
2. Atatürk’ün Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumlarını kurması dil ve tarih bilinci kazandırmak 

istediğini, Sofya’da görevliyken baloya yeniçeri kostümü ile katılması Türk kültürüne ait ögelere 
sahip çıktığını, tüm bu gelişmelerden hareketle millî kültürün gelişmesine katkı sağladığı 
sonuçlarına ulaşılabilir. Fakat toplumsal hayatta yeniliklere açık olmadığı bilgisi doğru değildir. 
Cevap: D 

 
3.  Soruda Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar ile Atatürk’ün sözleri eşleştirilmiştir. 

“Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici 
ilimdir, fendir.” sözü akılcılık ve bilimsellikle, “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözü millî tarih bilinci ile, ‘‘Bağımsızlıktan yoksun bir 
millet, ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun, uygar insanlık karşısında uşak 
olmak durumundan yüksek bir muameleye lâyık olamaz.’’ sözü bağımsızlık ve özgürlükle, “Büyük 
davamız en uygar ve en refaha kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir.” sözü ise 
çağdaşlaşma ile ilgilidir. Etkinliği dolduran öğrenci A, B ve D bölümlerindeki sözleri doğru 
eşleştirmiştir. Fakat C bölümündeki sözü yanlış işaretlemiştir. Alacağı puan 25 puandır.  

 Cevap: A 
 
4. Soruda millî egemenliğe geçiş aşamasında dile getirilmiş sözlerin hangileri olduğu sorulmuştur. 

Buna göre Atatürk’ün “Milletin geleceğini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” “Kuvayı-ı 
Milliye’yi etken millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözleri 
millî egemenlik ile ilgiliyken “Ya istiklal ya Ölüm!” sözü millî bağımsızlık ile ilgilidir. 
Cevap: C 

 
5. Metinde Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili bilgi verilmiştir. Buna göre Atatürk ilke ve inkılapları, 

birbiriyle uyumlu ve birbirinin bütünleyicisidir. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğrultusunda 
kaynağını Türk kültüründen alarak doğmuştur. Akıl ve bilim eşliğinde daima ilerlemeyi öngörür. 
Fakat yenilikler yapılırken Batı kültürü aynen alınmamış Türk kültürüne uygun hale getirilmiştir. 
Cevap: B 

 
4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ- 4 ÇÖZÜMLERİ 

 
1. Görselde verilen bilgilerden hareketle, hukuki alanda verilen kapitülasyonların devletin ve 

yargının bağımsızlığı açısından sorun oluşturduğuna, Avrupa hukuk sisteminden yararlanmaya 
çalışıldığına, hukuk sistemi üzerinde dini inanışların etkili olduğuna ulaşılabiliyorken hukuk 
sisteminde, eski ve uygulamalara tamamen son verildiği bilgisi metinden çıkarılamaz. 
Cevap: A 
 

2. Görselde verilen, Osmanlı Devleti de dinî kuralları esas alan “şer’i hukuk, dinî kurallara göre 
çözülemeyen hususlarda ise yöneticiler tarafından oluşturulan “örfi hukuk” kuralları geçerliydi. 
Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde hukuki açıdan her millet kendi dinî 
inanışlarına göre muamele görüyordu. Cümlelerinden hareketle Osmanlı hukuk sisteminin 
Atatürk ilkelerinden laiklik ilkesine uygun olmadığı görülmektedir. 
Cevap: B 

 



3. Tanımlaması verilen milliyetçilik ilkesi doğrultusunda, Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulmasının milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalara 
örnek verildiği, Millî kültürü korumak ve geliştirmenin Atatürk milliyetçiliğin temel esaslarından 
olduğuna ulaşılabilir. Fakat milliyetçiliğin yabancı unsurlara ayrıcalık tanıdığı bilgisi doğru değildir. 
Cevap: B 

4. Halkçılık ilkesi doğrultusunda Türk kadınının İstediği meslekte çalışma, mirastan pay alma hakkına 
sahip olması ekonomik, seçimlere katılarak seçme ve seçilme hakkını elde etmesi siyasi, 
mahkemelerde erkekler gibi şahit yapabilme hakkını kazanması hukuki alanda hak elde ettiğini 
gösterir. 
Cevap: C 

 
5. Verilen metindeki Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 

birliğin sağlandığı, bu konudaki denetimin devletin eline geçtiği, Erkan-ı Harbiye Vekâleti2nin 
kaldırılmasından ordunun siyasete karışmasının önüne geçilmesini sağlayan bir önlem alındığına, 
Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılmasından laikleşme alanında önemli bir başarıya imza 
atıldığına ulaşılabilir. Fakat Cumhuriyet metinde verilen gelişmelerden daha önce ilan edilmiştir. 
Bu sebeple A şıkkındaki bilgi doğru değildir. 
Cevap: A 

 
6. Verem olmak üzere bulaşıcı hastalıkların tedavi edilmesi için sanatoryumların açılması, ülkenin 

değişik bölgelerinde Numune Hastanelerinin açılması ve Umumi Hıfzısıhha Kanununun çıkarılması 
sağlıkla ilgili gelişmelerdir. Fakat Köylü ve çiftçilerin durumunu iyileştirmeye yönelik Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulması tarım alanındaki gelişmelerdir. 
Cevap: A 
 

7. Cumhuriyetin ilan edilmesi Cumhuriyetçilik, Kabotaj Kanununun kabul edilmesi Milliyetçilik, 
Medeni Kanun’un kabul edilmesi Halkçılık, İş Bankası’nın açılması Devletçilik ilkesi kapsamında 
değerlendirilebilir. 
Cevap: A 

 
8. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe içinde geçen “Türk istiklalini muhafaza ve müdafaa etmek” durumuna 

yönelik çalışmalara; Kurtuluş Savaşı’nın yapılması, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, 
düzenli orduların kurulması, kapitülasyonlara son verilmesi gelişmeleri örnek verilebilir. 
Cevap: D 

 
9. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal’in yeni yazıya geçişin hızlı olmasını istediğine, Falih 

Rıfkı'nın yeni yazıya geçiş için önerdiği süreyi uzun bulduğuna ulaşılabilir. Fakat yeni yazı ve eski 
yazının birlikte öğrenilmesini savunmamıştır. 
Cevap: A 

 
10. Atatürk’ün "Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların 

benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her aydın, hangi konuda olursa olsun 
yazarken buna dikkat edebilmeli; konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hâle getirmeliyiz." 
sözünden Türk Dil Kurumunun açılmasına, "Türk halkının kayıtsız ve şartsız hâkimiyete sahip 
olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar ediyorum. Hâkimiyet; hiçbir anlamda, hiçbir şekilde, 
hiçbir renk ve hiçbir kılavuzlukta ortaklık kabul etmez." sözünden saltanatın kaldırılmasına, 
"Uygarım, diyen Türk Cumhuriyeti halkı, fikriyle, düşünüş biçimiyle uygar olduğunu kanıtlama ve 
gösterme zorunluluğundadır. Nihayet 'Uygarım.' diyen Türkiye’nin gerçekten uygar olan halkı, 



baştan aşağı dış görünüşüyle dahi uygar ve olgun insanlar olduğunu fiilen göstermek zorundadır.” 
Sözünden hareketle kılık kıyafet inkılabının yapılmasına ulaşılabilir. Fakat soyadı kanunu ile ilgili 
Atatürk’ün herhangi bir sözü verilmemiştir. 
Cevap: C 

 
5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ADIMLAR 

TEST 43 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal Atatürk’ün, demokrasinin gereği olan siyasi parti 
konusunda da önderlik ettiği, Halk Fırkasının, yapılan inkılapların halka benimsetilmesinde 
önemli rol oynadığı, Halk Fırkasının temelinin Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine dayalı olduğu 
çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat CHP Türkiye’nin ilk partisi değildir. 

 Cevap: A 
 
2.  Verilen metinden hareketle, silah arkadaşlarından bazılarının Mustafa Kemal ile inkılapların 

uygulanması konusunda görüş ayrılığı yaşadığına, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması 
ile iktidar partisinin denetlenebilmesinin önünün açıldığına, yeni bir partinin kurulması ile 
mecliste farklı görüşlerin temsil imkânı bulduğuna ulaşılabilir. Fakat görüş ayrılıklarından dolayı 
yeni parti kurulduğundan her iki partinin de temel prensiplerde ortak hareket etmesi söz konusu 
değildir. 
Cevap: C 

 
3.  Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik sınırsız ve koşulsuz olarak ulusundur.” “Egemenlik hiçbir 

mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez.” “Halifeliği ve padişahlığı 
birbirinden ayırıp padişahlığı kaldıracağız.” Sözleri millî egemenliği ifade eder. Fakat “Biz Türkler 
bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.” sözü bağımsızlık ile 
ilgilidir. 

 Cevap: D 
 
4. Tabloda verilen bilgilerden hareketle Atatürk’ün, demokratik bir yönetim anlayışı sağlamak, millî 

egemenliğinin önündeki engelleri kaldırmak, çok partili hayata geçmek ve katılımcılığı artırmak 
istediği söylenebilir. 
Cevap: D 

 
5.  Metinden hareketle, Türkiye'de çok partili hayata geçiş için uygun zemin oluşmamıştır. Atatürk 

döneminde hükûmetin çalışmalarını denetleyebilecek kalıcı bir muhalefetin ortaya çıkarılamadığı 
ve Türkiye’de oluşan ortamın siyasi hayatta tek partili anlayışın devam etmesine neden olduğu 
sonuçlarına ulaşılabilir. Fakat Türkiye'nin muhalif bir oluşumun meydana getirilmesindeki en 
büyük engelin mevcut yönetimin buna izin vermemesi olduğu bilgisi doğru değildir. 
Cevap: B 

 
TEST 44 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti CHP ‘dir. Ekonomide liberalizmi savunan partiler TCF ve SCF’dır. 
Ekonomide devletçiliği savunan parti CHP’dir. Temelini Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun oluşturduğu 
parti CHP’dir. Öğrenci bunları doğru işaretlediği için 50 puan alır. Fakat Türkiye’nin ilk muhalefet 
partisi ve 1929 Ekonomik Bunalımından sonra kurulan partinin hangisi olduğunu yanlış 
işaretlemiştir. Bu yüzden -10 puan düşülecektir. Öğrencinin alacağı puan 40 puan olur. 

 Cevap: A 
 



2. Atatürk’ün ‘‘Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle Cumhuriyet yönetimine sahip bulunan 
ülkelerden siyasal partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti’nde de bir diğerini denetleyici 
partilerin kurulacağına şüphe yoktur.’’  

       “Cumhuriyet, düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve haklı olmak şartıyla her fikre hürmet 
ederiz. Her görüş bizce saygıya değerdir. Yalnız, karşı çıkanlarımızın insaflı olması gerekir.”  

      “Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi 
kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları 
benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.” sözlerinde muhalefet partisinin 
kurulmasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir.  

        Fakat” Türkiye halkı, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği 
olarak düşünmüş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz 
ve yaşamayacaktır. “sözü millî bağımsızlık ile ilgilidir. 
Cevap: B 

 
3.  Metinde verilen bilgilerden hareketle muhalefet partisinin kurulmasıyla; Demokrasi ve 

cumhuriyetin gelişmesini sağlamak, farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak ve 
hükûmetin denetlenmesini sağlamak amaç edinilmiştir. Fakat muhalefet partisinin kurulması ile 
daha fazla milletvekilinin seçilmesini sağlamak söz konusu değildir. Meclisteki milletvekili sayısı 
belirlidir. Parti sayısı arttıkça milletvekili sayısı artmaz. 

 Cevap: B 
 
4. Metinden hareketle Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulma nedeni olarak, tek parti yönetiminde 

hükümetin faaliyetlerinin denetlenememesi, hükümetin ekonomik krizin zararlarından korunmak 
için farklı bir ekonomik politika üretememesi, demokrasinin bir gereği olarak farklı görüşlerin 
mecliste yer almasının istenmesi gösterilebilir. Fakat Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk 
Fırkası ile yollarını ayırmak istemesi söz konusu değildir. 
Cevap: D 

 
5.  Tablodaki bilgilerden yola çıkarak, Cumhuriyet Halk Fırkası dışındaki partiler ekonomide özel 

sektörün aktif olması gerektiğini savunduğu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının tarafsız 
cumhurbaşkanlığını savunduğu ve Serbest Cumhuriyet Fırkasının kadınların da ülke yönetiminde 
etkin olmasını istediği çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat tüm partilerin laiklik ilkesini prensip olarak 
kabul etmesi söz konusu değildir. 
Cevap: B 

 
TEST 45 SORU ÇÖZÜMÜ 

1.  Soruda verilen sözler Atatürk’ün hukuk devletine önem verdiğinin göstergesidir. 
 Cevap: B 
 
2. Verilen metne göre, eski rejime dönmek isteyenleri Mustafa Kemal’i engel olarak gördüğü, 

suikastçıların hedeflerine ulaşamadığı ve Türk halkının Mustafa Kemal’e ve Cumhuriyete sahip 
çıktığı çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat Türk halkının henüz inkılapları benimsemediği bilgisi doğru 
değildir. Suikastı planlayanlar sadece küçük bir grup insandı. Türk halkı mitingler yaparak suikast 
planını protesto etmiştir. Bu da Cumhuriyet ve İnkılaplara sahip çıktıklarını gösterir. 
Cevap: C 

 
3.  Metinde suikast planının nasıl deşifre olduğu, suikastçıların amaçlarının ne olduğu ve 

suikastçıların hangi mahkemede yargılandığı sorularının cevaplarına ulaşılabilir. Fakat Mustafa 
Kemal’in neden İzmir’e geç gittiği bilgisinin cevabı yoktur. 



 Cevap: A 
 
4. Tabloda verilen bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı ile ilgili; ortaya çıkmasında hem iç hem de dış 

faktörlerin etkili olduğu, Takrir-i Sükûn Kanununun çıkarılmasından hükümetin isyanı bastırmak 
için yasama yetkisini kullandığı ve İsyanda rolü olduğu iddiası ile Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkasının kapatılmasından demokratik hayatın kesintiye uğradığına ulaşılabilir. Fakat isyan 
sonucunda parti kapatıldığı için çok partili yaşam olumlu etkilenmiştir denilemez. 
Cevap: B 

 
5. Türkiye’nin; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bir bölgede yer alması, Karadeniz-Akdeniz 

deniz yolu ulaşımının Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden yapılması ulaşım yönünden, 
zengin doğal kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya’nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde 
bulunması ekonomik, Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının Batı’ya ulaştırılmasında doğal bir 
köprü oluşturması ve dünyadaki doğal enerji kaynaklarının büyük bir bölümünün ülkemizin 
etrafındaki devletlerde bulunması hem ticari hem de ekonomik bakımdan avantajlı konumda 
olduğunun göstergesidir. Fakat bulunduğu coğrafi konumdan dolayı dış tehditlere açık 
konumdadır. O yüzden güvenlik bakımından avantajlı bir konumda olduğu söylenemez. 
Cevap: A 

 

5.ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ- 5 ÇÖZÜMLERİ 
 
1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının parti programında “din ve inançlara saygılı” olduğunun 

vurgulanması partinin laiklik ilkesine uygun davranmadığı, doğuda bir ayaklanmanın çıkması 
Cumhuriyet ve yenilikleri benimsemeyen bazı kesimlerin ülke güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması ile çok partili hayata geçişin sağlanamadığı 
çıkarımları yapılabilir. Fakat hükûmetin kendine muhalefet ettiği gerekçesi ile Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkasını kapatması mümkün değildir. 
Cevap: A 
 

2. Atatürk’ün verilen sözünden hareketle, suikast girişiminin kendi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti’ne 
yönelik olduğunu vurguladığı, Türk milletinin kendisinden sonra da Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip 
çıkacağından emin olduğu ve Cumhuriyete ve inkılaplara karşı olanların hiçbir zaman amaçlarına 
ulaşamayacağını düşündüğü çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat suikast girişimi Mustafa Kemal 
Atatürk’e karşı kişisel bir düşmanlıktan değildir. Cumhuriyete ve onun yaptığı yeniliklere karşı 
planlanmıştır. 
Cevap: B 

 
3. Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı yabancı devletler, teröre destek vererek güven 

ve huzur ortamını sarsarak, iç sorunları kullanıp halkın devlete karşı bağlılığını zayıflatarak ve 
etnik farklılıkları kullanarak millî birlik ve beraberliği bozmak dolayısıyla ülkemize zarar vermek 
istemişlerdir. Fakat ekonomik kalkınmaya uluslararası alanda destek vermek Türkiye’nin aleyhine 
değil lehine bir durumdur. 
Cevap: C 

 
4. Fethi Bey’in Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması ile ilgili sözünden hareketle Serbest 

Cumhuriyet Fırkası ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün talebi ve desteği ile kurulduğu, zamanla 
Atatürk ile siyasi alanda karşı karşıya gelmek durumunun oluştuğu ve partinin feshi ile İkinci kez 
denenen çok partili hayata geçiş denemesi olumsuz sonuçlandığı yargılarına ulaşılabilir. Fakat 
partiyi TBMM değil partinin kurucusu kapatmıştır. 



Cevap: C 
 
5. Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’un sözleri millî birlik ve beraberliğe vurgu 

yapmaktadır. 
Cevap: A 

 
6. Takrir-i Sükûn Kanununun maddelerine bakılarak, Toplumsal düzeni bozan yayınların 

yasaklanmasının istendiğine, Cumhuriyet ve inkılapların korunmak istendiğine ve bu kanunla 
hükûmete geniş yetkiler verildiğine ulaşılabilir. Fakat basın yayın kuruluşlarına düşünce ve ifade 
özgürlüğü tanındığı söylenemez. 
Cevap: D 
 

7. Verilen bilgilere göre çok partili yönetimin daha demokratik olduğu, tek partili yönetimde 
muhalefet partisinin olmadığı çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat çok partili yönetimde siyasi 
çatışmalar yaşandığı için toplumsal düzen bozulduğu çıkarımı doğru değildir. 
Cevap: B 

 
8. Metinden hareketle ülkemize yönelik tehditler karşısında Türk gençliği, milletimizi ve vatanımızı 

çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışması, akıl ve bilimin önderliğinde 
hareket ederek Atatürkçü düşünce sisteminden yararlanması, Türkiye’nin gelişmesine engel 
olmak isteyen iç ve dış propaganda ve tehdit odaklarının amaçlarını, faaliyetlerini bilmesi ve Türk 
tarihini iyi bilmek ve tarihten dersler çıkarması gerekmektedir.  
Cevap: D 

 
9. Metinden hareketle, demokratik devlet düzenini yıkmaya yönelik eylemi, Türk halkının 

kararlılığıyla engellediği, Türk milletin güçlükler karşısında birlik ve beraberlik içinde davrandığı ve 
ülkemize yönelik bu tehdidin dış unsurlar tarafından desteklendiği bilgilerine ulaşılabilir. Fakat 
Türk halkının ülke yönetiminin değişmesinden yana tavır takındığı doğru değildir. Aksine mevcut 
yönetimi yani demokrasiyi korumayı amaç edinmiştir. 
Cevap: B 

 
10. Tabloda verilen bilgilere göre; Atatürk hayattayken çok partili hayat denemelerinin yapıldığı fakat 

başarı sağlanamadığı, demokratik hayatı kesintiye uğratan olayların yaşandığı ve İkinci Dünya 
Savaşı sonrası tekrar çok partili hayata geçiş çalışmaları yapıldığı yargılarına ulaşılabilir. Fakat 
İktidar partilerinin siyasi ömürleri kısa olduğu bilgisi doğru değildir. Hatta CHP uzun yıllar tek 
başına iktidarda kalmıştır. 
Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. ÜNİTE: TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 

TEST 46 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Atatürk’ün verilen sözü Türk dış politikasının temel esaslarından millî menfaatleri esas alma 
olarak ifade edilebilir. 

 Cevap: D 
 
2. Verilen metinden hareketle Atatürk’ün dış politika ilkesi olarak eşitlik, barışseverlik ve tam 

bağımsızlığa uygundur. Dış politikada yayılmacılık ilkesi asla uygulanmamıştır. 
Cevap: D 

 
3. Metne göre Lozan Barış Antlaşması sürecinde Türk tarafının, millî menfaatleri esas alma, 

barışseverlik ve tam bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda politika izlendiği söylenebilir. 
 Cevap: D 
 
4. Atatürk verilen sözüyle Lozan’dan kalan sorunları barışa uygun bir şekilde çözmeyi hedeflediği 

söylenebilir. 
Cevap: A 

 
5. Atatürk’ün “…Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen 

sahtekâr insanlardan değiliz…Millî siyaset dediğim zaman, kastettiğim mana ve anlam şudur. 
Genel olarak erişilemeyecek hayali emeller peşinde koşmamak…” sözünden gerçekçilik, “Gerçek 
kamuoyu, dışarıdan kimsenin etkisi olmaksızın doğal olarak mevcut olan duygu ve düşüncelerin 
yine doğal olarak yarattığı bir havadır.” sözünden Türk kamuoyunu dikkate alma, “Harp zaruri ve 
hayati olmalı... Öldüreceğiz diyene karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin hayat-ı millet 
tehlikeye maruz kalmayınca (uğramayınca) harp bir cinayettir...” sözünden hareketle de 
barışseverlik ilkelerine uygun davranıldığı söylenebilir. Fakat uluslararası eşitlikle ilgili bir söz 
verilmemiştir. 
Cevap: B 

 
6.  İsmet Paşa’nın sözünden hareketle dış politikada tam bağımsızlığa ve uluslararası eşitliğe uygun 

davranıldığı söylenebilir. Fakat bu sözden millî egemenlik kavramından bahsedilemez. 
Cevap: B 

 
7. ” Komşu ülkelerde Müslümanlara ne kadar haklar tanınıyorsa ülkemizdeki gayrimüslimlere de o       

kadar hak tanınacak.” 
“Yunanlarla yaşanan nüfus mübadelesi sorununda Yunanların, Batı Trakya’daki Türklerin 
mallarına el koymasına karşın Türkiye’nin İstanbul’daki Rumların mallarına el koyması” 
“İtilaf devletlerinin Mebuslar meclisini basıp milletvekillerini Malta adasına sürgüne göndermesi 
üzerine Türk tarafının Anadolu’daki İtilaf devletleri subaylarını tutuklaması” durumları 
mütekabiliyet esasına uygundur. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında karşımızda yer alan 
Rusya’dan Millî Mücadele sırasında silah alınması durumunun mütekabiliyetle ilgisi yoktur. 



Cevap: D 
TEST 47 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Tabloda verilen bilgilerden hareketle Atatürk dönemi Türk dış politikası için öncelikle Lozan’dan 
kalan sorunların çözülmeye çalışıldığı, Türkiye’nin yeni bir savaşın olası zararlarından korunması 
amaçlandığı ve savaş tehlikesine karşı sınır güvenliğinin sağlanmak istendiğine ulaşılabilir. Fakat 
Türk dış politikasında yaşanan tüm sorunlar Türk tarafının lehine çözülmemiştir. Örneğin Musul 
kaybedilmiştir. 

 Cevap: A 
2. Verilen harita ve bilgiler değerlendirildiğinde; Türkiye’nin, Sadabat Paktı’yla doğu sınırlarını 

güvenlik altına almaya çalıştığına, Türkiye ve bölge ülkelerinin İtalya’nın yayılmacılığına karşı 
harekete geçtiğine ve pakta katılan devletlerin birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı duyacaklarını 
taahhüt ettiğine ulaşılabilir. Fakat Türkiye’nin doğusundaki tüm sınır komşuları pakta 
katılmamıştır. 
Cevap: C 

 
3.  Yabancı okullarla ilgili yayımlanan genelgeye bakılarak, yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlanarak denetim altına alınmaya çalışıldığına, Türk millî kültürü korunmaya çalışıldığına ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik eğitim anlayışına uygun olarak düzenlenmeye çalışıldığına 
ulaşılabilir. Fakat yabancı okullar sorunu millî menfaatlere aykırı olarak değil menfaatlerimize 
uygun olarak çözülmüştür. 

 Cevap: D 
 
4. Tabloda verilen bilgilerden hareketle Düyun-u Umûmiye ‘nin kurulması ile Osmanlı Devleti’nin 

egemenlik haklarının çiğnendiğine, Türkiye’nin, Osmanlı'dan kalan borçların tamamını kendisinin 
ödemesini istemediğine ve Düyun-u Umûmiye’nin kaldırılması ile Türkiye’nin ekonomik 
bağımsızlık yolunda önemli bir adım attığına ulaşılabilir. Fakat Türkiye’nin, Dünya Ekonomik 
Krizinden etkilenerek zorlandığı için Fransa’ya olan borçlarını ödeyemediği bilgisi doğru değildir. 
Türkiye dış borçlarının tamamını 1954 yılına kadar ödemiştir. 
Cevap: C 

 
TEST 48 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Tabloya göre Türkiye’nin Musul meselesinin çözümüne ilişkin yaklaşımı ile ilgili sorunu hukuki ve 
barışçı yollarla çözmek istediği, Musul halkının çoğunun Türk olmasına güvenerek halk oylaması 
yapılmasını istediği ve Musul’un Misak-ı Millî toprakları içinde kalması için diplomatik yolları 
denediği söylenebilir. Fakat dış politikada yaşadığı sorun yüzünden iç politikada istediği sonucu 
alamadığı yanlıştır. Tam tersine iç politika yaşanılan sorun Türkiye’yi dış politikada zayıflatmıştır. 

 Cevap: C 
 
2. Musul konusunda İngilizlerin ateşkes yapılmasına rağmen Musul’u işgal etmesi hukuka aykırı 

olduğu, İngilizlerin çıkarları gereği Türkiye’nin iç güvenliğinin sarsılmasına neden olduğu ve tüm 
çabasına rağmen Türkiye’nin Musul’u kaybettiği çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat Musul konusunda 
Milletler Cemiyeti tarafsız davranmamıştır. 
Cevap: C 

 
3. Türkiye ile İngiltere arasında yapılan Ankara Antlaşması’na göre; Musul meselesi Misak-ı Millî ’ye 

aykırı olarak çözülmüştür. Lozan’da çizilemeyen Türkiye-Irak sınırı artık çizilmiştir. Türkiye Dünya 
Ekonomik Krizinin etkilerinden kurtulmak için taviz vermiştir. Çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat 
Türkiye Musul’dan 500 bin İngiliz lirası karşılığında vazgeçmemiştir. Sadece petrol gelirinden 
vazgeçmiştir. 



 Cevap: B 
 
4. Verilen bilgilerden hareketle, Yunan Hükûmetinin Lozan’da alınan kararları kendi lehine 

çevirmeye çalıştığı, Lozan sonrası mübadelenin uygulanması konusunda Türk ve Yunan 
hükûmetleri sorun yaşadığı ve Türkiye’nin nüfus mübadelesi konusunda barışçıl bir politika 
güttüğü çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat Nüfus mübadelesi ile ilgili sorun Yunanistan’ın aleyhine 
çözülmemiştir. Çünkü yerleşme ve doğum tarihine bakılmaksızın İstanbul, Gökçeada ve 
Bozcaada’da yaşayan Rumlar göç etmemiştir. 
Cevap: B 

5. Tabloda verilen bilgiler değerlendirildiğinde, Milletler Cemiyeti’nin kuruluş amacına uygun 
hareket etmediği ve Türkiye, cemiyete üye olduktan sonra Milletler Cemiyetinin, Türkiye’ye bakış 
açısının değiştiği çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat Türkiye’nin  iç politikada yaşanan sorunları 
hukuka uygun olarak çözümlemek için Milletler Cemiyeti’ne başvurduğu doğru değildir. Türkiye 
iç politika meselelerini çözümlerken uluslararası kurumlara başvurmaz çünkü bu durum 
bağımsızlığa aykırı olur. 
Cevap: C 

 
TEST 49 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Hatay’ın Anavatan katılma süreci ile ilgili verilen bilgilerden hareketle, Türkiye’nin, Hatay 
sorununu diplomatik ve barışçı yollarla çözmek istediği, Hatay sorununun Misak-ı Millîye uygun 
olarak çözümlendiği ve Atatürk’ün, Hatay’ın anavatana katılmasını göremediği bilgisine 
ulaşılabilir. Fakat Hatay Milletler Cemiyeti’nin kararı sonucunda anavatana katılmamıştır. Hatay 
meclisinin karaları doğrultusunda ana vatana katılmıştır. 

 Cevap: B 
 
2. Atatürk’ün “Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur ancak 

antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden 
milletime söz verdim: Hatay’ı alacağım! Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine 
getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, 
yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam.” Sözlerinden Hatay sorununun çözümünde kararlı, 
barışsever ve vatansever davrandığı söylenebilir. Fakat yayılmacı davranması söz konusu değildir. 
Cevap: A  

 
3.  Metne göre Atatürk'ün, Hatay meselesinin çözümünde Türk dış politikasında millî menfaatleri 

esas alma ilkesine uygun olarak davrandığı söylenebilir. 
 Cevap: C 
 
4. Metne göre Mustafa Kemal Atatürk’ün Hatay meselesine bakış açısı ile ilgili; Hatay’ın Türk 

toprağı olduğunu belirttiği, yaptığı geziler ile Hatay halkının yanında olduğuna ve Hatay’ın Türk 
topraklarına katılması konusunda ümitli olduğu çıkarımları yapılabilir. Fakat Hatay'ın bağımsızlığı 
konusunda çekimser davranması söz konusu değildir. 
Cevap: B 

 
5. Metne göre Mustafa Kemal Hatay sorununun çözümü için, kendini sorumlu hissettiğini, Hatay’ın 

anavatana katılması konusunda kararlı olduğunu ve gerekirse makam ve mevkiinden fedakârlık 
yapmaktan çekinmeyeceğini belirtmiştir. Fakat Hatay sorununun çözümü için öncelikle barışçı 
yolları kullanmak istediğini mecbur kalınırsa mücadeleden de çekinmeyeceğini belirtmiştir. 
Cevap: B 

 
6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ- 6 ÇÖZÜMLERİ 



 
1. Görselde verilen bilgilere göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye Boğazların güvenliğini 

sağlamıştır. Uluslararası ticari faaliyetlerin zarar görmesi engellenmiştir. Boğazlardan geçiş 
konusunda Türkiye tam yetkili olmuştur. Fakat sözleşmede sadece Karadeniz’e kıyısı olan 
devletlerin menfaatleri korumaz. 
Cevap: B 
 

2. Milletler Cemiyeti’ne giriş süreci ile ilgili verilen gazete haberlerine göre, Türkiye’nin dünya 
siyasetine olumlu katkıda bulanacağı düşünülmüştür. Türkiye, cemiyete davet üzerine katılmaya 
karar vermiştir. Milletler Cemiyeti’ne giriş süreci ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmiştir. Fakat 
Türkiye’nin cemiyete girişi ile maalesef dünyada kalıcı barış sağlanamamıştır. Öyle olsaydı 
II.Dünya savaşı çıkmazdı. 
Cevap: C 

 
3. Balkan Antantı ile ilgili verilen görsel ve bilgilerden hareketle Almanya ve İtalya’nın dünya barışını 

tehdit ettiğine ve Türkiye’nin Batı sınırını güvence altına almak istediğine ulaşılabilir. Fakat 
Balkanlarda yer alan Bulgaristan ve Arnavutluk gibi ülkeler antanta katılmamıştır. Balkan Antantı 
sayesinde yeni bir savaşın engellendiği bilgisi de doğru değildir. 
Cevap: A 

 
4. Tabloda verilen bilgilere göre boğazların yönetimi ile ilgili olarak Mondros Ateşkes Antlaşması ile 

Osmanlı Hükûmeti baskı altında tutularak Anadolu ve İstanbul arasındaki bağlantı koparılmak 
istenmiştir. Sevr’de Osmanlı Devleti boğazlardaki egemenlik hakkını kaybetmiştir. Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye boğazların egemenlik hakkını tamamen elde etmiştir. Fakat 
Lozan’da Türk tarafının egemenlik haklarında kısıtlamaya gidilmediği bilgisi yanlıştır. Çünkü 
başkanı Türk bile olsa boğazlarda bir komisyonun varlığı Türk tarafının egemenlik haklarına 
aykırıdır. 
Cevap: B 

 
5. Metinde verilen bilgilere göre, Türkiye, izlemiş olduğu barışçı politika ve diplomatik girişimler 

sonucunda boğazların egemenliğini elde etmiştir. Atatürk, dış politikada yaşanan gelişmeleri iyi 
değerlendirip Türkiye’nin güvenliğini garanti altına almak istemiştir. Sözleşme Türk basınında yer 
bulmuş Türk halkı tarafından sevinçle karşılanmıştır. Fakat Milletler Cemiyeti yeni bir savaş 
durumunda Boğazların kontrolünün Türkiye’de olmasını istemediği bilgisi yanlıştır. Çünkü 
Milletler Cemiyeti Türkiye’yi Boğazlar konusunda desteklemiştir. 
Cevap: A 

 
6. Atatürk’ün “Türkiye'de bizim okullarımızın bile sahip olmadıkları ayrıcalıklara yabancı okulların 

sahip olmaları kabul edilemez. Kurumlarınız, kanun ve kurallara uydukça yaşayabilir.” Sözünden 
hareketle yabancı okullar konusunda tam bağımsızlığa uygun şekilde davranıldığı söylenebilir. 
Cevap: C 
 
 

7. Atatürk’ün “Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla 
meşguldürler. Bu nedenle insan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü 
kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne 
kadar önem veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine katkıda bulunmak için elinden geldiği 
kadar çalışmalıdır. İnsanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir parçası kabul etmek 



gerekir…” sözünden hareketle Atatürk'ün dış politika ile ilgili; “Yurtta sulh, dünyada sulh” 
politikası güttüğü, Türk ve dünya kamuoyunu dikkate aldığı, iş birliğine dayalı bir politika 
hedeflediği söylenebilir. Fakat Uluslararası alanda ayakta kalabilmek için sadece güçlü devletlerle 
siyasi ittifaklar yapmayı zorunlu gördüğü bilgisi çıkarılamaz. Her devletle iş birliği ve dayanışma 
içinde olunabilir. 
Cevap: A 

 
8. Metne göre Türkiye’nin Nüfus mübadelesinin çözümünde, Milletler Cemiyeti’ne başvurulduğu 

için barışseverlik ve hukuka uygunluk, Yunanistan’ın tavrına karşılık verilmesi mütekabiliyet ve 
dünyada yeni bir savaş çıkma ihtimali üzerine sorunu bir an önce çözmek için girişimde bulunma 
millî menfaatleri esas alma ilkesi olarak değerlendirilebilir. 
Cevap: D 

 
9. Verilen metne göre Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olarak dünya barışına katkıda 

bulunmak, uluslararası alanda etkin olabilmek ve sorunlarını diplomatik yollarla çözebilmek 
amacını güttüğü söylenebilir. Fakat Milletler Cemiyetine girme nedeni olarak Musul’u geri almayı 
istemek yoktur. 
Cevap: A 

 
10. Alınan kararlara göre Balkan Antantına katılan ülkeler ile ilgili olarak; sınırlarını karşılıklı olarak 

güvence altına aldıkları ve uluslararası alanda ortak hareket etmeye karar verdikleri bilgisine 
ulaşılabilir. Fakat antant 1940 yılına kadar sürmüş ve günümüze kadar kalıcı barış 
sağlanamamıştır. 
Cevap: B 

 

 

 

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN VEFATI VE YANKILARI 

TEST 50 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal’in azimli, vatansever, inkılapçı ve çok yönlü olduğu 
söylenebilir. 

 Cevap: D 
 
2.  Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal Atatürk’ün, hayatı boyunca Türk milletinin huzuru, 

güvenliği ve mutluluğu için çalıştığı ve Hatay sorununu çözmek için kararlılık gösterdiği 
söylenebilir. Fakat söylenilenin aksine sağlığı bozulmasına rağmen devlet işlerini ihmal 
etmemiştir. 
Cevap: B 

 
3. Verilen bilgilerden hareketle, Türk milletinin Atatürk’e karşı bağlılıklarını onun adını yaşatarak 

göstermek istediği, Hatay halkının atasına karşı vefa duygusu beslediği ve Atatürk’ün eğitime 
verdiği önem nedeniyle birçok okula onun adı verildiği bilgilerine ulaşılabilir. 

 Cevap: D 
 



4. Atatürk’ün vefatı ile ilgili verilen gazete haberlerinden hareketle Atatürk’ün vefatının gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında derin üzüntüye sebep olduğu, Yabancı basının Atatürk'ün ülkesi için 
yaptıklarını takdir ettiği, İngiliz basınının, Atatürk’ün öngörülü ve inkılapçı bir lider olduğundan 
bahsettiğine ulaşılabilir. Fakat Avrupalı ülkelerinin, Atatürk’ün fikirlerinden etkilenerek yenilikler 
yapması söz konusu değildir. 
Cevap: B 

 
5.  “Bugün Türkiye büyük ve yeni bir memlekettir. Harp sonrasının dehşet ve bitkinliğinden çıkmış 

olan Türkiye, Atatürk’ün dimağında vücut bulmuştur. Onun başarıları yalnız memleketin içinde 
Avrupalılaşmayla sınırlı kalmıyordu. İdare ettiği dış politika, Türkiye’yi batı devletlerinin dostluk 
çerçevesi içine koydu ve eski düşmanlardan yeni dostlar yaptı.” ifadesine göre Atatürk’ün, 
inkılapçı, barışsever ve iyi bir lider olduğu söylenebilir. 
Cevap: C 

 
TEST 51 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Metinde verilen bilgilerden hareketle Nutuk adlı eserin, gelecek nesillere yol gösterici olması 
açısından önemli olduğu, Millî Mücadele yılları ve inkılaplar döneminin birinci ağızdan anlatıldığı 
ve bağımsızlık ve çağdaşlaşma adına yapılanları anlatmasından dolayı diğer milletlere yol 
gösterici olduğu söylenebilir. Fakat farklı dillere çevrilmiş olması ulusal değil aksine uluslararası 
nitelikte bir eser olduğunu gösterir. 

 Cevap: C 
 
2.  Görselden hareketle Atatürk’ün siyasi, askeri, eğitim gibi birçok alanda eser yazmış olması çok 

yönlü olduğunu gösterir. Bilgi, düşünce ve tecrübelerinden başkanlarının da yararlanmasını 
istemiştir. Fakat siyasi tecrübelerini yansıtan eserleri sayıca diğerlerinden fazla değildir. Daha çok 
askeri alanla ilgili eserleri vardır. 
Cevap: B 

 
3.  Verilen metinden hareketle Atatürk’ün bilim, kültür ve eğitime önem verdiği, Geometri 

konusunda eser vermesinin matematiğe ilgisini kanıtladığı ve geometrik terimleri daha anlaşılır 
bir hale getirdiği söylenebilir. Fakat Arapça terimleri Türkçeleştirilmesi onun laiklik ilkesine değer 
verdiğini değil milliyetçilik ilkesine değer verdiğini gösterir. 

 Cevap: B 
 
4. Verilen metinde esrin ne zaman kaleme alındığı, eserin yazılış amacı ve Atatürk’e göre iyi bir 

vatandaşın hangi özelliklere sahip olması gerektiği bilgilerine ulaşılabilir. Fakat eserin neden Afet 
İnan’ın adıyla çıktığı bilgisinin cevabı verilmemiştir. 
Cevap: A 

 
5.  Metne göre Atatürk en büyük eserinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etmiştir. Halka 

hizmeti hayat felsefesi haline getirmiştir. Başarıları sadece kendine mal etmemiş milletine değer 
vermiştir. Fakat en medeni kültüre sahip milletin Türkler olduğuna dair bir söylem metinde 
geçmemektedir. 
Cevap: C 

 

 

TEST 52 SORU ÇÖZÜMÜ 



1. Metne göre dünyanın yeni bir savaşa doğru sürüklenmesine sebep olarak; I. Dünya Savaşı’nın 
yenik devletler üzerinde doğurduğu olumsuz sonuçlar, imparatorlukların yıkılması sonucu 
meydana gelen otorite boşlukları ve devletlerin dünya barışını korumaktan çok kendi çıkarları için 
mücadele etmeleri gösterilebilir. Fakat Sovyetler Birliği’nin yeni rejiminin dünyaya hızla yayılması 
söz konusu değildir. 

 Cevap: B 
 
2.  Atatürk’ün “...Dün olduğu gibi yarın da Avrupa’nın kaderi Almanya’nın alacağı vaziyete bağlıdır. 

Olağanüstü dinamizme bağlı bu yetmiş milyonluk çalışkan ve disiplinli millet, üstelik ihtiraslarını 
kamçılayabilecek siyasi bir akıma kendisini kaptırdı mı er geç Versay Antlaşması’nın tasfiyesine 
girişecektir.” sözü ve daha sonradan meydana gelen gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda 
onun ileri görüşlü bir lider olduğu söylenebilir. 
Cevap: C 

 
3.  Metne göre dünya yeni bir savaşa doğru sürüklenirken Atatürk’ün; Sadabat Paktına üye olarak 

yayılmacı devletlere karşı doğu sınırını korumaya çalıştığı, Milletler Cemiyeti’ne üye olarak 
uluslararası alanda barışın hâkim olması için çalıştığı, Balkan Antantına üye olarak batı sınırını 
güvence altına almak istediği sonuçlarına ulaşılabilir. Fakat kaybedilen Misak-ı Millî topraklarını 
elde etmek için bazı politikalar gelişmiş olması söz konusu değildir. 

 Cevap: A 
 
4. Metne göre Türkiye’nin savaş çıkma durumunda denge politikası gütmek, barışı ve huzuru 

korumak ve sınırlarını güven altında tutmak istediği söylenebilir. Fakat I. Dünya Savaşı’nın 
olumsuz sonuçlarından kurtulmak söz konusu değildir. Çünkü bahsedilen savaş II.Dünya 
Savaşı’dır. 
Cevap: B  

 
5. Verilen bilgilere göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulma amacı ile ilgili; Uzun süren savaş 

süresince insan haklarının ihlal edilmesi, nükleer silahların kullanılmasıyla milyonlarca insanın 
ölmesi ya da kalıcı sağlık sorunları yaşaması ve Dünya barışını sağlamak ve insan haklarını 
korumak istenmesi neden olarak gösterilebilir. Fakat üye ülkelerin uluslararası alanda çıkarlarının 
korunmak istenmesi taraflı bir politika olur ve dünya barışına katkı sağlamaz. 
Cevap: A 

 
TEST 53 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Haritadaki bilgilere göre, Müttefik Devletler sayıca Mihver Devletlerden fazladır. Türkiye de dahil 
birçok devlet tarafsızlığını korumaktadır. Her iki blok devletlerin de kendi müttefikleriyle kara 
bağlantıları yoktur çıkarımlarına ulaşılabilir.  Fakat Müttefik Devletlerin ikisi Avrupa kıtasındayken 
biri Uzakdoğu’dadır. Bilgisi yanlıştır. Uzakdoğu’da Japonya vardır ve Mihver Devletlerin 
müttefikidir. 

 Cevap: C 
 
2.  Mihver Devletlerin politikaları değerlendirildiğinde, Üç devletin de benzer politikalar sonucu bir 

araya geldiği, Almanya’nın diğer müttefiklerinden farklı olarak Pancermenizm hedefinin de 
olduğu ve İtalya’nın, Almanya ve Japonya’nın politikalarından güç aldığı söylenebilir. Fakat 
Mihver Devletlerin hepsi sadece kendi bulundukları kıtalarda yayılmacı politikalar izlememiştir. 
Cevap: D 

 



3. Tabloda verilen bilgilerden hareketle Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar tarafsızlığını 
korumayı başarmıştır. İki grup arasında gelişen durumlar karşısında denge politikası gütmüştür. 
Savaşta millî çıkarlara uygun davranmıştır. Fakat maalesef yürütülen politikalar çerçevesinde II. 
Dünya Savaşı’nı zararsız atlatmıştır denilemez. Savaştan birçok alanda olumsuz etkilenilmiştir. 

 Cevap: D 
 
4. Metne göre Türkiye ile ilgili; bir yandan sınır güvenliğini sağlamaya çalışırken bir yandan da 

tarafsız kalmaya çalıştığı, Sovyetler Birliği ile herhangi bir gerilim yaşamak istemediği ve İtalya’nın 
saldırması durumunda İngiltere ve Fransa’dan destek almayı düşündüğü söylenebilir. Fakat 
İngiltere ve Fransa’nın vadettiği askeri yardımın alındığına dair bir bilgi yoktur. 
Cevap: A 

 
5.  Verilen metinde II. Dünya Savaşı’nın siyasi alandaki sonuçlarından bahsedildiği söylenebilir. 

Cevap: C 
 

 

TEST 54 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilen bilgilerden hareketle Atatürk’ün, savaş ihtimaline karşı Türkiye’nin izlemesi gereken 
politikaya dikkat çekmiştir. Türkiye, savaşın sonuna kadar tarafsız kalmaya çalışmış ve toprak 
bütünlüğünü korumayı başarmıştır. Türkiye uzun süre denge politikası gütse de savaşın sonlarına 
doğru uluslararası alanda yer edinmek ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla müttefiklerden 
yana tavır takınmıştır. Fakat Türkiye Müttefik Devletlerin baskılarına dayanamadığı için değil de 
Birleşmiş Milletlere üye olabilmek için Mihver Devletlere savaş ilan etmiştir. 

 Cevap: A 
 
2. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerini ilgili doldurulması istenilen tabloda Seferberliğin ilan 

edilmesiyle sanayi ve tarımda işgücü kaybı yaşanması EKONOMİ, Bazı bölgelerde gece sokağa 
çıkma yasağının uygulanması ve radyo yayınlarında kısıtlamaya gidilmesi SOSYAL, Savunma 
giderlerinin karşılanması için yeni vergilerin getirilmesi EKONOMİ, Savaş koşullarından dolayı 
yaygınlaşan salgın hastalıklarla mücadele edilmesi SOSYAL, Savaş sürecinde denge politikası takip 
edilmesi SİYASİ, Gıda fiyatlarının artması sebebiyle bazı yiyeceklerin karne ile verilmesi 
EKONOMİ, Hava saldırılarına karşı karartma uygulanması SOSYAL, Erkeklerin silah altına 
alınmasıyla nüfus artış hızının düşmesi SOSYAL, Savaş sonrası demokratik devletlere yakın 
olunması nedeniyle demokratikleşmenin hızlanması SİYASİ alanlarla ilgilidir. Öğrencinin 8 tane 
doğrusu 1 tane yanlışı vardır. Alacağı puan 75 tir. 
Cevap: C 

 
3.  Türkiye’nin II.Dünya Savaşı’na karşı aldığı tedbirlere bakılarak, savaşa girme ihtimaline karşın 

askerlerin hazır tutulduğu, sivil halkın güvenliğini korunmaya yönelik uygulamalar yapıldığı ve 
savaş boyunca gıda sıkıntısı yaşanmaması için tasarruf tedbirleri alındığı söylenebilir. Fakat alınan 
tedbirler askeri hazırlıklar ile sınırlı kalmamış birçok alanda tedbir alınmıştır. 

 Cevap: B 
 
4. Türkiye’nin NATO’ya giriş süreci ile ilgili verilen bilgilere göre, Sovyetler Birliği’nin, Türkiye’nin 

toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehlikeye soktuğu, Türkiye’nin NATO’ya katılmasında 
Sovyetler Birliği’nin tehditkâr tutumunun etkili olduğu söylenebilir. Fakat maalesef NATO’nun 
kurulmasıyla uluslararası ortamda huzur ve güvenlik sağlandığı söylenemez. 
Cevap: D 

 



5. Verilen görsele bakılarak, Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ekmek karneleri çıkarıldığı, II. Dünya 
Savaşı bittikten bir süre sonra uygulamanın kaldırıldığı, Ekmek Karnesi uygulaması hakkında 
halkın bilgilendirildiği ve Ekmek Karnesinde değişiklik yapılması ve kopyalanması engellenmeye 
çalışıldığı söylenebilir. 
Cevap: D 

 
TEST 55 SORU ÇÖZÜMÜ 

1. Verilenlere göre ülkemizde çok partili hayata geçilmesiyle; demokratik yönetim ve millî 
egemenlik güçlenmiştir. Hükûmet işlerinin denetlenebilmesinin yolu açılmıştır. Çoğulculuk ilkesi 
hayata geçirilmiştir. Fakat İktidar partisi değiştiğine dair bir bilgi yoktur. 

 Cevap: A 
 
2. Tabloda verilen bilgilere göre; Atatürk hayattayken çok partili hayata geçiş iki kez denenmiştir. 

Millî Kalkınma Partisi’nin kurulması ile çok partili hayata geçilmiştir. 1923 ‘ten 1950’ye kadar CHP 
iktidarda kalmıştır. Fakat Atatürk döneminde kurulan muhalefet partilerinin hepsi meclis kararı 
ile kapatılmamıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetmiştir. 
Cevap: B 

 
3.  İsmet İnönü’nün “Bizim tek eksiğimiz, hükûmet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu 

yolda memlekette geniş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak 
teşebbüse girişilmiştir. İki defa memlekette çıkan tepkiler karşısında bu teşebbüsün muvaffak 
olmaması bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçları şevkiyle hürriyet ve demokrasi havasının 
tabii işletmesi sayesinde başka bir partinin kurulması mümkün olacaktır.” sözünden Muhalefet 
partisinin gerekliliğine inanmaktadır. Çoğulculuktan yana tavır takınmıştır. Çok partili hayat geçiş 
için şartların hazır olduğunu düşünmektedir çıkarımlarına ulaşılabilir. Fakat bu sözde güçler 
birliğinden bahsedilmemektedir. 

 Cevap: C 
 
4. Verilen metinden, Türkiye, Sovyet Rusya tehlikesine karşılık hangi devletlere yaklaşmıştır? 
        Batılı devletler, Birleşmiş Milletlere üye olunabilmesi için hangi şartı ileri sürmüştür? 
        Türkiye’nin çok partili hayata geçmesinde dış politikanın etkisi nedir? Sorularının cevaplarına 

ulaşılabilmektedir. Fakat Çok partili hayata geçmek için anayasada nasıl bir değişikliğe gidilmiştir? 
sorusunun cevabı metinde yoktur. 
Cevap: B 

 
5.  Demokrat Parti’nin kurulma süreci ile ilgili verilen bilgilerden hareketle, Cumhuriyet Halk Fırkası 

içinde bazı milletvekillerinin muhalif görüşlerinin olduğu, Süreç sonunda çok partili hayata geçişin 
gerçekleştiği ve İnönü’nün muhalif milletvekillerinden ayrı bir parti kurmasını isteyince Demokrat 
Partinin kurulduğu bilgilerine ulaşılabilir. Fakat Demokrat Partinin kurulduktan hemen sonra 
iktidara geldiği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. 
Cevap: C 

 
 
 
 

7. ÜNİTE DEĞERLENDİRME DENEMESİ- 7 ÇÖZÜMLERİ 
 
1. II. Dünya Savaşı’nı konu alan filmler ile ilgili verilen bilgilerden hareketle, II. Dünya Savaşı 

sırasında hak ve özgürlüklerin göz ardı edildiği ve toplumu derinden etkileyen olayların sanata 



konu olduğu söylenebilir. Fakat bu filmler sayesinde toplumsal farkındalığın oluşmasıyla bir daha 
insan hakları ihlalleri yaşanmadığı doğru değildir. 
Cevap: B 
 

2. II. Dünya Savaşı’nın sonuçları ile ilgili verilen bilgilerden hareketle, Sömürge altındaki devletlerin 
bağımsızlık mücadelesi vermeye başladığı, savaş suçlarının işlendiği insan haklarının ihlal edildiği, 
demokratik olmayan rejimlerin ortadan kalktığı ve Dünya ekonomisinin olumsuz etkilendiği 
söylenebilir. 
Cevap: D 

 
3. Verilen metne göre Atatürk’ün, Dünyada meydana gelen olayları analiz ederek yeni bir savaşın 

çıkacağını öngördüğü ve Türkiye’nin savaşa girmesinin felaketlere yol açacağını düşündüğü 
söylenebilir. Fakat çıkabilecek savaşta güçlü devletlerin yanında bulunulması gerektiği ile ilgili bir 
veri mevcut değildir. 
Cevap: B 

4. Verilen metinden, Savaşın sona ermesinde etkili olan devlet hangisidir? 
Japonya’nın savaştan çekilmesindeki en büyük etken nedir? 
ABD’nin savaşa girmesine neden olan olay nedir? sorularının cevabı verilmektedir. 
Fakat Japonya, neden Pearl Harbor Limanındaki Amerikan üslerine saldırmıştır? sorusunun cevabı 
metinden çıkarılamaz. 
Cevap: C 

 
5. Verilen bilgilerden hareketle, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı olumsuz ekonomik koşulların 

hafifletilmek istendiğine, vergilerin ödenmemesi durumunda vergi mükelleflerine ağır yaptırımlar 
uygulandığına ve kamuoyunun tepkisinin göz ardı edilmeyip uygulamaya son verildiğine 
ulaşılabilir. 
Cevap: D 

 
6. Verilen bilgilerden Köy Enstitüleri ile ilgili, Köy Enstitüleri ile eğitim ve üretim alanlarının birbirini 

desteklemesinin amaçlandığı, II. Dünya Savaşı’nda uygulanan seferberlik nedeniyle ülkemizin 
üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilendiği ve Köy Enstitüleri ile kalkınmanın köylerden başlayarak 
tüm ülkeye yayılmasının amaçlandığına ulaşılabilir. Fakat Öğretmen Okullarının daha iyi eğitim 
vermesi nedeniyle Köy Enstitülerinin kapatıldığı bilgisi doğru değildir. 
Cevap: C 
 

7. Verilen metinde II. Dünya Savaşı’nın toplum üzerinde ekonomik alanda etkisinden bahsedilmiştir. 
Cevap: A 

 
8. Metinden hareketle 1946 seçimleri ile ilgili, Türkiye’nin ilk çok partili seçimi 1946 yılında yapıldığı, 

Açık oy ve gizli sayım yapılmasının seçime gölge düşürdüğü ve herhangi bir partiye üye olmayan 
kişilerin de milletvekili seçildiğine ulaşılabilir. Fakat seçim demokrasiye uygun bir şekilde 
uygulanmamıştır. 
Cevap: D 

 
9. “Onun ölümüyle sadece Müslümanlar değil, bütün dünya şimdiye kadar gelmiş en büyük 

insanlarından birini kaybetti.” Sözü Atatürk’ün evrensel, 



“Kemal Atatürk gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Onun dinamizmi, yılmak ve yorulmak 
bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyordu. O, Doğu’da modern çağın yapıcılarından biridir. 
Onun en büyük hayranları arasında bulunmaya devam ediyorum.” Sözü Atatürk’ün inkılapçı, 
“Izdırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın maddi değil, manevi 
gelişimini sağlamak isteyenler Atatürk’ün ilham verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet 
alsınlar.” sözü Atatürk’ün barışsever olduğunu gösterir. Fakat milliyetçiliği belirten bir söz 
verilmemiştir. 
Cevap: C 

 
10. Harita incelendiğinde, Almanya ve Avusturya’nın birden fazla devlet tarafından işgal edildiği, 

Estonya, Letonya ve Litvanya’nın Sovyetler Birliği tarafından işgal edildiği ve Yugoslavya’nın, 
Adriyatik Denizi’nin kıyılarında İtalya’ya ait bir bölgeyi işgal ettiği bilgisine ulaşılabilir. Fakat 
Avrupa’da tarafsız kalan devlet hala mevcuttur bu yüzden Avrupa’da tarafsız kalan ya da işgale 
uğramayan devlet kalmamıştır söylemi doğru değildir. 
Cevap: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


