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(Kapsam: MEB Ders Kitabında: “Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a” /   TOP YAYINCILIK Ders Kitabında: “Büyük 
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1. 

Türklüğün vicdanı bir; 
Dini bir, vatanı bir 
Fakat hepsi ayrılır 
Olmazsa lisanı bir. 
 

Yukarıdaki şiirden hareketle Ziya Gökalp’in 
Mustafa Kemal’i hangisinde etkilemesi 
beklenemez? 

A) Milliyetçilik 
B) Vatanseverlik 
C) Millet sevgisi 
D) Çağdaşlık 

2. 

GAZETECİ: “… Ateşkes anlaşması bizim 
öngöremediğimiz bir biçimde yorumlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Bu şekilde davranışlara ne anlam 
verilebilir?  

MUSTAFA KEMAL: “İki hükûmetin ileri gelenleri 
arasında görüşme ile kararlaştırıldıktan sonra 
uygulanması gereken konular askerî komutanlara 
bırakılır. Bu yapılmıyor.”  

 

Mustafa Kemal Paşa’nın Vakit Gazetesi 
muhabirine verdiği cevapta onu rahatsız eden 
noktanın hangisi olduğu söylenebilir? 

A) Ateşkes Antlaşmasının ağır şartlara sahip 
olması 

B) Ateşkes Antlaşması yapılırken komutanların 
görüşlerinin alınmaması 

C) Ateşkes Antlaşmasının aceleye getirilmesi 
D) Ateşkes Antlaşmasının her türlü yoruma açık 

hazırlanması 

 

3. “İnönü Savaşları çete devrinden çıkan Anadolu’nun 
nizamlı ordusu ile kazandığı zaferlerdir”.  

Falih Rıfkı Atay’ın yukarıdaki ifadesinde altı çizili 
yerde hangisini vurguladığı söylenebilir? 

A) Kuvâ-yı Millîye’yi 
B) Kuvayı İnzibatiye’yi 
C) Manda ve himayeyi 
D) Milli varlığa düşman cemiyetleri 

 

 

 

4. 

MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK 
AŞAMASINDA ALINAN KARARLAR 

Amasya 
Genelgesi 

Ulusun bağımsızlığını yine ulusun 
kesin kararı ve direnişi 
kurtaracaktır. 

Erzurum 
Kongresi 

Kuva-yı Millîye’yi etkin ve ulusal 
iradeyi egemen kılmak temel 
ilkedir. 

Misakımillî Mondros Ateşkes Anlaşması 
öncesi işgal edilmemiş olan 
bölgelerin tümü Türk yurdudur;  
bütündür, parçalanamaz. 

 

Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde alınan 
yukarıdaki kararlar ile; 

I. Ülke bütünlüğü 
II. Çağdaşlık 
III. Milli egemenlik 
IV. Tam bağımsızlık 

hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? 

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

 

5. “Müşterek psikoloji diyorum, zira bu heyeti meydana 
getiren üyeler ayrı ayrı ele alınacak, ayrı ayrı incelenip, 
tahlil edilecek olursa, insanda bu şûranın fikrî ve 
manevî kıymetine dair, pek eksik bir intiba edinmiş 
oluruz. Hiç kimse iddia edemez ki, bugün Ankara’da 
mebus unvanını taşıyan kişiler, milletin en aydın, en 
seçkin ve en çok ilim ve dirayet sahibi şahıslarını 
temsil ediyor. Bunların çoğu doğrudan doğruya 
halktan çıkmış basit, mütevazi kimselerdir. 
Hüsnüniyetlerinden, milliyet ve imanlarına aşırı 
bağlılıklarından başka, bir faziletleri yoktur.” 

Yakup Kadri’nin yukarıdaki ifadelerinde BMM’nin; 

I. Millî 
II. Demokratik 
III. Bağımsız 

özelliklerinden hangilerine vurgu yaptığı 
söylenebilir? 

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

 

 

 

 



6. 

GELİŞME SONUÇLAR 
I.İnönü Savaşı Moskova Antlaşması imzalandı. 

Londra Konferansı toplandı. 
İstiklal Marşı kabul edildi. 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul 
edildi.  
Düzenli orduya güven arttı. 
İsmet Paşa’nın rütbesi generalliğe 
yükseltildi.  

II.İnönü Savaşı İtalya çekilmeye başladı. 
Fransa anlaşma eğilimine girdi. 

Sakarya Savaşı Kars Antlaşması imzalandı. 
Ankara Antlaşması imzalandı.  
Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” 
unvanı ve “Mareşal” rütbesi 
verildi.  

 

Tablodan hareketle Batı Cephesi’nde elde edilen 
zaferlerin daha çok hangi alanda kazanım 
sağladığı söylenebilir? 

A) Askeri B) Ekonomik 
C) Siyasi D) Kültürel 

 

7. Samsun’a giden Mustafa Kemal İstanbul’a 
gönderdiği raporda şu ifadeye yer vermiştir: 
“Türklüğün yabancı idaresine tahammülü yoktur. 
…Millet tek vücut olup millî egemenlik esasını ve 
Türklük duygusunu hedef alarak gereğini yapacaktır.”  

Atatürk cümlesinde hangisine vurgu yaptığı 
söylenemez? 

A) Bağımsızlığa       B) Milli iradeye 

C)   Vatanseverliğe    D) Saltanata bağlılığa 

8. 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı’nda, Yunan 
Başkomutanı Hacı Anesti cepheden 400 km uzaktan, 
İzmir’deki yatından savaşı yönetmeye çalışırken 
Mustafa Kemal Paşa cephede ateş hattındaydı. 
Oyunu kurallarına göre oynayan komutan Mustafa 
Kemal idi. O, savaşta kesin netice yerini iyi seçip, 
tasarrufu mümkün olan bütün kuvvetleri orada 
toplayarak kendisi de şahsi nüfusunu orada gösterirdi. 
Ordu da ve Millette Mustafa Kemal’in ne yaparsa, 
doğru olduğu, Onun hata yapmayacağı görüşü 
yerleşmişti.  

Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
hangisidir? 

A) Sakarya Savaşı ile Türk ordusu taarruza 
geçmiştir. 

B) Sakarya Savaşı’nın kazanılmasına Mustafa 
Kemal’in büyük rolü olmuştur. 

C) Sakarya Savaşı ile Millî Mücadele sona 
ermiştir. 

D) Sakarya Savaşı diplomatik kazanımlar 
sağlamıştır.  

9. Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın ardından Mustafa 
Kemal, Başkomutanlık Yasası ile TBMM’nin tüm 
yetkileri üç ay süreyle almıştı. Bu yetkilere dayanarak; 

*Tekalif-i Millîye emirlerini yayınlamış, 

*Her ilçede yardımların toplanması, kayıt altına 
alınması ve toplanan malzemenin ordunun çeşitli 
kısımlarına dağıtım şeklini düzenlemesi için “Tekâlif-i 
Milliye Komisyonu” kurulmasını sağlamış ve ilgili 
kişileri görevlendirmiş, 

*Emirlerin uygulanması için İstiklal Mahkemelerini 
atamıştır.  

Buna göre, Mustafa Kemal’in TBMM’nin 

I. Yasama 
II. Yürütme 
III. Yargı 

yetkilerinden hangilerini kullandığı söylenebilir? 

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

 

 

10.“…Şimdiye kadar sürüp gelen okuma ve yetiştirme 
yanlışlıklarının ulusumuzun gerilemesinde en önemli 
nedenlerden biri olduğu kanısındayım. Onun için bir 
ulusal yetiştirme programından söz açarken, eski 
çağdaki asılsız uydurmalardan, yaradılışımıza hiç de 
uymayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve 
Batı’dan aşırma bütün etkilerden büsbütün uzak, 
ulusal ve tarihsel doğamıza uygun bir kültürü öne 
sürmüş oluyorum. Çünkü Türk idaresinin gerçek 
gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir. 
Rastgele bir yabancı kültürü kabullenmek, şimdiye 
kadar uygulanıp duran yabancı kültürlerin yıkıcı 
sonuçlarını tekrar etmekten başka işe yaramaz. 
Kültürün, bu düşünce ekininin verimi, ekildiği yerin 
elverişliliği ile orantılıdır. Bu yer de milletin 
karakteridir…” 

Atatürk’ün 15 Temmuz 1921’de Maarif 
Kongresi’nde yaptığı konuşmadan onun 

I. Milli 
II. Çağdaş 
III. Geleneksel 

nasıl bir eğitim istediği çıkarılabilir? 

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

 

TEST BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL 
EDİNİZ. 

 


