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7. ÜNİTE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

İTA. 8. 7. 1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun 
fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Etkinlik 1

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı ile ilgili metnin için-
deki boşluklara uygun şekilde yazınız.

Ölümüne neden olan ……………….. hastalığı tanısı Mustafa Kemal Ata-

türk’e 1938’in başlarında fabrika açılışı için gittiği ……………….. gezisinde 

kondu. Karaciğerinde büyüme ve sertleşme bulunuyordu. Tedavi için bolca 

dinlenmesi ve perhiz yapması gerekiyordu ancak o, .......................... işleri 

ile ilgilenmeye devam etti. ……………….. meselesinde kararlılığını gös-

termek isteyen Mustafa Kemal Atatürk, ……………….. ve ……………….. 

illerine 1938’in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara’ya döndükten 

sonra hastalığı iyice ilerledi. Deniz havasının iyi geleceği düşüncesi ile 

İstanbul’a gitti ve dinlenmesi amacıyla alınan ……………….. adlı yatına 

geçti. 16 Ekim’de girdiği üç günlük koma sonrası çok istemesine rağ-

men ……........................……………….. kutlamalarına katılamadı. Ancak 

……………………. için mesaj niteliğinde hazırladığı konuşma metnini 

Başbakan Celal Bayar okudu. Bu mesajında ordudan beklentisini şu söz-

lerle dile getirdi: “Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, iç 

ve dış her türlü tehlikelere karşı korumak…”

Mustafa Kemal Atatürk ……………….. Sarayı’nda 8 Kasım’da ikinci kez 

komaya girdi ve takvimler ……………….. 1938’i gösterirken saat 9.05’te 

hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı 16 Kasım’da hal-

kın ziyaretine açıldı. 

Geçici istirahatgah olarak ………..............…….. seçildi ve buraya 21 Ka-

sım’da görkemli bir törenle yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı, 

ölümünden on beş yıl sonra 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e taşındı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATI

Hatay 10 Kasım siroz Adana

Dolmabahçe Cumhuriyet Bayramı Bursa-Yalova Türk ordusu

Savarona Etnografya Müzesi Mersin devlet
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İTA. 8. 7. 1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun 
fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Etkinlik 2

SORU

Vatanseverlik

Fedakârlık

Barışçılık

Çok yönlülük

Eğitimcilik 

Askerî deha olması

İleri görüşlülük 

İdealistlik

Çalışkanlık

Aşağıdaki metinden Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangilerine ulaşılabi-
lir? Örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

Afet İnan anlatıyor: Bir gün Başbakan Celal Bayar, Atatürk’e İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkın-
da bilgi vermek üzere gelmişti. Atatürk’ün doktoru beni bularak “Atatürk biraz fazla yoruldu, yanına 
girseniz de yapılan açıklamanın bir kısmını başka zamana bıraktırsanız.” diye rica etti. 
Odaya girdiğim zaman Atatürk yatağında oturuyor Celal Bayar da anlatıyordu. Atatürk bana  “Otur 
ve sen de dinle.” dedi. Bir müddet sonra doktorun tavsiyesini yerine getirmek için müdahale etmek 
istedim. Sanki karşımda hasta Atatürk kalmamıştı. O, tamamen memleket işlerine kafasını vermiş; 
maddi ıstırabını unutmuş bir hâlde “Biliyorum, doktorlar yine dinlenme tavsiye etmişlerdir.” dedi. Son-
ra daha sert bir şekilde “Memleketin en mühim ve esaslı işlerini konuşuyoruz; bunlar beni yormuyor, 
bilakis hayat veriyor.” dedi. Celal Bayar gittikten sonra dünyanın durumu hakkında uzun uzun konuş-
tuk. “Dünyanın bir harbe doğru gittiği bu devirde bizim ekonomik olarak kuvvetli olmamız lazım gelir.” 
diyordu. www.atam.gov.tr

1938 yılı içerisinde Atatürk, hastalığına rağmen devlet işlerini aksatmamış, Hatay sorunuyla yakın-
dan ilgilenmiştir. Türkiye’nin Hatay’dan vazgeçmeyeceğini ispatlamak için Mersin’deki askerî birlik-
lerin geçit törenlerine katılmıştır. Bu çalışmalarının yanında yaklaşmakta olan yeni bir dünya savaşı 
tehlikesine karşı tedbirler almaya çalışmıştır. Tüm bu gelişmeler Atatürk’ün yorgun olan bedenini 
daha da yıpratmış ve hastalığının ilerlemesine neden olmuştur.

Verilen metinde Atatürk’ün,

I. Vatanseverlik 
II. Çalışkanlık
III. Kararlılık

gibi kişilik özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Yalnız I  B) I ve II        C) II ve III  D) I, II ve III
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1. 1 Kasım 1938’de TBMM açılış konuşmasını Atatürk’ün yerine yapan başbakanın ismidir.
2. 10 Kasım 1953’te Atatürk’ün cenazesinin Ankara’da konulduğu anıt mezara verilen addır.
3. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. cumhurbaşkanı olan isimdir.
4. Atatürk’ün son günlerinde Türk dış politikasının en önemli konusudur.
5. Atatürk’ün son günlerini yaşadığı şehirdir.
6. Bahçesinde Atatürk’ün cenaze namazının kılındığı saraydır.
7. Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok ülkenin siyasetçisi, basını ve halkı tarafında saygı gör-

mesini sağlayan kişilik özelliğidir. 
8. Mustafa Kemal’in vefatından sonra hayatta kalan birinci dereceden tek akrabasıdır.
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Etkinlik 3

Aşağıda numaralandırılmış ifadelere karşılık gelen kelime ya da kelime gruplarını bulmacaya 
ok yönünde yazınız. Renkli kutucuklardaki harflerden anlamlı bir sözcük oluşturarak şifreyi 
çözünüz.

İpucu: Türk milletinin Atatürk’e karşı beslediği duygulardandır.

İTA. 8. 7. 1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun 
fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
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Etkinlik 4

Aşağıdaki gazete haberlerini okuyup soruları cevaplayınız.                     

İTA. 8. 7. 1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun 
fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Verilen sürmanşette Atatürk’ün daha çok hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

Şair mısralarında Türk milletinin hangi duy-
gularla hareket ettiğine vurgu yapmıştır?

Yukarıdaki haber Mustafa Kemal Atatürk’e ait sözlerden hangisini destekler niteliktedir?

A) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.
B) Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 

kalacaktır.
C) Millete efendilik yoktur, millete hizmet etmek vardır. Millete hizmet eden onun efendisi olur.
D) Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
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Etkinlik 5

Aşağıda 11 Kasım 1938’de Fransa’da yayımlanan iki ayrı gazeteye yer verilmiştir. Bu gazete-
lerden ve haber metinlerinden yola çıkarak soruları cevaplayınız.

İTA. 8. 7. 1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun 
fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Fransız gazetesi Paris-Soir, Atatürk’ün ölümü-
nü “Kemal Atatürk Vefat Etti” başlığıyla vermiş-
tir. Gazete Cumhuriyet’in kuruluşunun 13. yılı 
münasebetiyle yapılan coşkulu kutlamalardan 
kısa bir süre sonra Yeni Türkiye’nin kurucusu-
nun olağanüstü yaşamının sona erdiğini yaz-
mıştır. Haberin devamında Atatürk’ün kayda 
değer bir stratejist general ve tedbirli bir siya-
setçi olduğu vurgulanmıştır.

Gazete Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni Cum-
huriyet’in bağımsız bir şekilde gelişmesi için 
çalıştığına dikkatleri çekmiştir. Ayrıca Atatürk 
sayesinde Türk kadınlarının erkeklerle eşit 
haklara sahip olduklarını ve artık yükseköğre-
nim görebileceklerini belirtmiştir.

Diğer bir Fransız gazetesi Cesoir,  Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefatı üzerine yayımladığı 
haberde onun yeni bir Türkiye oluşturduğunu 
ve egemenliği Türk milletine verdiğini yaz-
mıştır. Ayrıca gazete yazılarında Atatürk’ün 
kadınları her alanda erkeklerle eşit hâle ge-
tirdiğine, Türk milletine modern bir görünüm 
kazandırdığına ve millî bir sanayi kurduğuna 
değinmiştir.

Gazete, Fransız İçişleri Bakanı Albert Sarra-
ut’nun “Kahramanlığı ve dehası ile ülkesinin 
bağımsızlığını ve kalkınmasını sağlayan Cum-
hurbaşkanı Atatürk’ün ölümü takdire şayan bir 
ülke olan Türkiye için çok büyük bir kayıptır… 
Şahsen onun ölümünden çok derin bir ızdırap 
duyuyorum.” sözlerine yer vermiştir.

Cesoir gazetesinde aşağıdaki inkılap ve gelişmelerden hangisine ait bir bilgiye yer verilmemiştir?

A) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Türk Dil Kurumunun kurulması
D) Kılık-Kıyafet Kanunu’nun uygulanması

Paris-Soir gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi yönlerine vurgu yapmıştır?

(Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 6

Aşağıda Atatürk’ün ölümü üzerine farklı ülkelerde çıkan haberlere ve devlet yöneticilerinin 
sözlerine yer verilmiştir. Verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. Et-
kinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.
• İran basını “Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmaz-

lar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.” diyerek Ata-
türk’ün ………….....................………. bir lider olduğuna vurgu yapmıştır.

• Afgan Kralı Amanullah Han “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu milletleri için de 
en büyük önderdi.” diyerek Atatürk’ün ………….................………. bir lider olduğunu ifade etmiştir.

• Pakistan’da 1958-1969 arasında cumhurbaşkanlığı yapan Eyüp Han “O, yalnız sizin milletinizin 
sevgili lideri değildi. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık hisleriyle ona 
çevirmişlerdi. O, Müslüman dünyasında ileriye doğru cesur bir adım atan bir avuç insandan bi-
riydi.” demiştir. Eyüp Han bu sözleri ile Atatürk’ün ………..............…………. özelliklerine vurgu 
yapmıştır.

• Irak basını ise Atatürk’ün Türk milleti için ifade ettiği anlamı şu şekilde sayfalarına taşımıştı: 
“Atatürk bir çocuk bırakmadı lakin kendisine daima ‘Sen babamsın, hayatımın sebebisin, veli-
nimetimsin; senin adın gönüllerimizde daima sevgi ve takdis ile yaşayacaktır.’ diyen büyük bir 
millet bırakmıştır.” diyerek Türk milletinin duyduğu ……………..................……. duygusunu dile 
getirmiştir.

Etkinlikte ismi geçen ve haritada gösterilen ülkelerin ortak özellikleri arasında aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?

A) Bu ülkelerle tarihsel ve kültürel ilişkilerimiz olmuştur.
B) Bölgelerinde yayılmacı politikalar izlemişlerdir.
C) İstiklal mücadelemizi örnek almışlardır.
D) Sömürgeci devletlere karşı varlık mücadelesi vermişlerdir.

İTA. 8. 7. 1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun 
fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

TÜRKİYE

IRAK
İRAN AFGANİSTAN

PAKİSTAN
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Etkinlik 1

İTA. 8. 7. 2. Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir.

Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’e ait eserler numaralandırılarak verilmiştir. Bu eserlerin nu-
maralarını alttaki ifadelerin karşılarına uygun bir şekilde yazınız. 

Askerî alanda yazılmış eserlerdir

Yazılma amaçlarından biri inkılaplara yapılan eleştirilere cevap vermek olan 
eserdir.

Yabancı dillerden çevrilme eserlerdir

Atatürk’ün ve manevi kızı Afet İnan’ın birlikte kaleme aldığı eserdir

Matematik alanında yazılmış eserdir
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Etkinlik 2

İTA. 8. 7. 2. Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir.

Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifa-
deden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Etkinlik ile ilgili soruları 
cevaplayınız.

Mustafa Kemal Atatürk, 
çocukluk yıllarında okumaya 
ve araştırmaya duyduğu ilgiyi 

hayatı boyunca kaybetmemiştir.

Ali Fethi Bey ve Mustafa 
Kemal mütareke döneminde 
İstanbul’da “Minber” adlı bir 

gazete çıkarmışlardır.

Atatürk daha çok 
siyasi alanda eserler 

kaleme almıştır.

Atatürk’ün Nutuk 
adlı eseri hatırat ve 
tarihi belge özellikle-

ri taşımaktadır.

Atatürk “Tarih Kitabı” 
adlı esere, yazdığı 
yazılarla katkıda 

bulunmuştur.  

Atatürk’ün en büyük 
eseri Türkiye 

Cumhuriyeti’dir.

Atatürk, idadi yıllarında el 
yazısıyla yazılan bir gazete 

çıkarmaya başlamıştır.

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış

D

D D

D D D D

Y

Y Y

Y Y Y Y

Yukarıda yanlış olarak verilen bilgilerin doğrusu nedir? Aşağıya yazınız.

Etkinlikte Mustafa Kemal Atatark’ün kişisel özelliklerinden hangilerine değinilmiştir? Yazınız.
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Etkinlik 3

Aşağıda Atatürk’ün Nutuk eserinin bölümleri verilmiştir. Buna göre Nutuk hakkında ulaşıla-
bilecek bilgileri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

• Birinci Dünya Savaşı’nda Anadolu'nun duru-
mu ve kurtuluş çareleri

• Millî teşkilatların kurulması ve kongreler
• İstanbul Hükûmeti ile ilişkiler
• Millî teşkilatın yeniden düzenlenmesi
• Misakımillî ve gelişmeler
• Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanması
• İç isyanlar ve Doğu Cephesi’ndeki gelişmeler
• Düzenli orduya geçme kararı
• İstanbul Hükûmetinin Ankara ile temas ara-

yışları
• Batı Cephesi’ndeki gelişmeler ve Birinci 

İnönü Zaferi
• Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi

• Sakarya Meydan Muharebesi ve müteakip 
gelişmeler

• Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı, 
Mudanya Konferansı

• Lozan Barış Konferansı ve saltanatın kaldırıl-
masına ilişkin gelişmeler, hilafet meselesi

• Halk Partisinin kuruluş çalışmaları, Lozan 
Barış Antlaşması ve müteakip gelişmeler

• Cumhuriyet’in ilanı
• Hilafetin kaldırılması
• Cumhuriyet’e karşı iç muhalefet, paşalar mü-

cadelesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
olayı

• Türk Gençliğine Hitabe

Millî Mücadele’nin hazırlık aşa-
maları anlatılmıştır.

Yapılan inkılapların tamamına 
yer verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya 
Savaşı’na girme sebepleri üze-
rinde durulmuştur.

Ulusal egemenlik ile ilgili geliş-
meler aktarılmıştır.

Millî Mücadele birinci ağızdan 
anlatılmıştır.

Çok partili demokratik hayata 
geçişimize yer verilmiştir.

Askerî ve diplomatik başarılara 
değinilmiştir.

Türk gençliğine öğütler veril-
miştir.

Nutuk:

• Türk gençliğine yol göstermek, millî varlığımızın dününe bugününe ışık tutmak için yazılmıştır. 
• 1919-1927 yılları arasında gerçekleşen gelişmeler Millî Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in başkah-

ramanı tarafından kaleme alınmıştır. Yazar, olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, tarafsız ve 
kanıtlara dayandırarak aktarmıştır.

• İçerisinde yer alan bilgiler ve gelişmeler varlık mücadelesi veren birçok millete örnek olmuştur.

Buna göre Nutuk hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Evrensel niteliğe sahip bir eserdir.
B) Nesnel bilgiler içermektedir.
C) Mustafa Kemal tarafından yazılmıştır.
D) Birçok Avrupa diline çevirisi yapılmıştır.

İTA. 8. 7. 2. Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
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Etkinlik 4

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyup soruları cevaplayınız.

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların 
olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atıl-
mak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve 
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet’ine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün or-
duları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve 
dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap 
düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk İstiklal ve 
Cumhuriyet’ini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Atatürk’e göre Türk gençliğine ne gibi görevler düşmektedir? Yazınız.

Millî Mücadele yıllarında “gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde” olanlara kimler 
örnek olarak gösterilebilir? Yazınız.

Atatürk, “dâhilî ve haricî bedhahlar” derken kimleri kastetmiştir? Yazınız.

Tarihimizde “Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün ter-
sanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir.” şeklinde nitelendirilebilecek dönem hangisidir? Yazınız.

İTA. 8. 7. 2. Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
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Etkinlik 5

Aşağıdaki Mustafa Kemal Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’ndan alınan metni okuyunuz. Ata-
türk’ün Türk milletine kazandırmak istediği duyguları örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.  Etkin-
lik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

Türk Milleti!
Kurtuluş savaşına başladığımızın 15. yılındayız. Bugün Cumhuriyet’i-
mizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.
Kutlu olsun!
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşma-
nın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
Yurttaşlarım!
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli 
Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriye-
ti'dir. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve 
daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu 
dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaraca-
ğız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. 

Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.
Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. 
Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk 
milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte 
olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.
Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle 
huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
Ne mutlu Türk'üm diyene! www.atam.gov.tr

Heyecan Özgüven Karamsarlık

İdealizm Millî Şuur Vatanseverlik

Çalışkanlık
Birlik ve 
beraberlik

Teslimiyetçilik

Onuncu Yıl Nutku ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Geleceğe yönelik hedeflere yer verilmiştir.
B) Yapılan inkılaplardan söz edilmiştir. 
C) Türk milletinin özelliklerinden bahsedilmiştir.
D) Millî Mücadele’nin önemine vurgu yapılmıştır.

İTA. 8. 7. 2. Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
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Etkinlik 6

Aşağıda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olma durumuna göre örnekte olduğu gibi işaretle-
yiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız.

BİLGİLER DOĞRU YANLIŞ YANLIŞSA DOĞRUSU

Atatürk rüştiye yıllarında edebiyat ve hitabe-
te ilgi duymaya başlamıştır.

Atatürk’ün 29 Ekim 1933’te Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmaya 
“Onuncu Yıl Nutku” ismi verilmiştir.

Atatürk’ün kitap, söylev, demeç, söyleşi, 
gazete makalesi, hatıra ve günlüklerden 
oluşan pek çok yazılı eseri vardır.

“Medeni Bilgiler” adlı eserde Atatürk askerî 
bilgilerini aktarmıştır.

“Nutuk” dünya kamuoyunun da ilgisini çek-
miş, yabancı dillere çevrilerek birçok ülkede 
yayımlanmıştır.

Nutuk, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 2. kurul-
tayında Atatürk tarafından okunmuştur.

Atatürk’ün en büyük eseri Nutuk’tur.

Atatürk’ün “Geometri” adlı eseri, 1937’de 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yazar adı 
belirtilmeden yayımlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde daha çok İngilizce geo-
metri terimleri kullanılmıştır.

Atatürk, cumhurbaşkanı olduğu dönemde 
iç ve dış sorunlarla ilgili görüşlerini içeren 
makaleleri başka yazar ve gazetecilerin 
imzasıyla yazmıştır.

İTA. 8. 7. 2. Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir.



7. ÜNİTE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI
İTA. 8. 7. 3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta 
izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

Etkinlik 1

Aşağıda Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın sebeplerine ait bilgiler karışık olarak verilmiştir.  
Bazı bilgiler her iki savaşın ortak sebeplerindendir. Numaralarla verilen bilgileri ilişkili olduğu 
yerlere örnekte olduğu gibi yazınız.  Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

1. Çarlık Rusya’nın “panslavizm” ve “sıcak de-
nizlere inme” politikaları

2. Almanya’nın Avusturya’yı ilhak etmesi
3. Savaş öncesi ortaya çıkan gruplaşmalar
4. Avusturya-Macaristan’ın Çarlık Rusya politi-

kalarından rahatsız olması
5. İtalya’nın sömürge elde ederek sınırlarını ge-

nişletmek istemesi
6. Almanya’nın yayılmacı politikalar izlemesi
7. İngiltere’nin sömürgelerini kaybetmek isteme-

mesi
8. Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren 

meselesi
9. Milletler Cemiyeti’nin İngiltere’nin çıkarlarına 

göre hareket etmesi

10. Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi
11. Almanya’nın ve İtalya’nın aşırı milliyetçi poli-

tikalar izlemesi
12. İtalya’nın Büyük Roma Devleti’ni yeniden kur-

mak istemesi
13. Japonya’nın yayılmacı politikalar izlemesi
14. Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinant’ın 

bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
15. Ağır şartlar içeren barış antlaşmaları sebebiy-

le yenilen devletlerin intikam alma isteği 
16. Ülkeler arasında ortaya çıkan rekabet
17. İngiltere ile Fransa’nın Almanya, Japonya ve 

İtalya’nın politikalarından rahatsız olması

Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri İkinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri
Ortak Sebepler

1 3 2

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında benzer yönler bulunmaktadır.
B) İkinci Dünya Savaşı Avrupa kıtası sınırları içerisinde ortaya çıkmıştır.
C) İngiltere ve Almanya her iki savaşta da farklı gruplarda yer almıştır.
D) Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları yeni bir dünya savaşının çıkmasında etkili olmuştur.
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İTA. 8. 7. 3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta 
izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

Etkinlik 2

Aşağıda verilen devletleri tabloda uygun olan yerlere yazınız.

I. Almanya
II. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
III. Fransa
IV. İngiltere 

V. İtalya
VI. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB)
VII. Japonya

Mihver Devletler Müttefik Devletler

I
IV

Etkinlik 3

Aşağıda Atatürk dönemi dış politikasında yaşanan gelişmeler sıralanmıştır. Bu gelişmelerden 
ilgili olanları kullanarak verilen soruları cevaplayınız.

1926 Ankara Antlaşma-
sı’nın imzalanması

Balkan Antantı’nın
oluşturulması

Türkiye’nin Milletler 
Cemiyeti’ne katılması

Sadabat Paktı’nın 
kurulması

Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin yapılması

Hatay’ın
ana vatana katılması

1

3

5

2

4

6
Hangileri dünya barışına katkı sağlamak ve sınırlarımızı güvence altına almak amacıy-
la gerçekleştirilmiştir? Yazınız.

Ülkemiz, Avrupa’da görülen yayılmacı politikalar karşısında boğazların güvenliğini 
sağlayabilmek için hangisini gerçekleştirmiştir? Yazınız.
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İTA. 8. 7. 3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta 
izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

Etkinlik 4

Aşağıdaki metni okuyunuz. Altta verilen kavramlardan uygun olanları kullanarak soruları ce-
vaplayınız.
Avrupa’da ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Atatürk, yaşananların dünyayı yeni 

bir savaşa sürüklediğini çok önceden görmüştür. 1932’de yeni bir dünya savaşının yaşanacağını 

şu şekilde ifade etmiştir: “Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa’nın kaderi, Almanya’nın alacağı 

vaziyete bağlı bulunacaktır. Olağanüstü bir dinamizme sahip olan bu yetmiş milyonluk çalışkan ve 

disiplinli millet, üstelik millî ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendisini kaptırdı mı er 

geç ………………………….. Antlaşması’nın tasfiyesine girişecektir.”

Atatürk, ülkesinin bu savaştan zarar görmemesi için izlenmesi gereken politikayı da şu sözlerle ifa-

de etmiştir:  “Çok zaman geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga dünyanın her 

tarafına yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin bütün kötülükleri ile karşılaşacak. Bu kanlı 

ve tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir 

engele çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayati 

önem taşımaktadır.” www.atam.gov.tr

Nazizm Barışçılık Adolf Hitler Denge Faşizm

Tarafsızlık Sevr Versay Mussolini Mütekabiliyet 

Atatürk’ün “Almanların millî ihtiraslarını kamçılayabilecek 
siyasi bir cereyan” sözlerini karşılayan Alman politikacısı ve 
ortaya koyduğu düşünce anlayışı hangisidir?

Metinde boş bırakılan yere yazılacak olan antlaşmanın ismi 
nedir?

Atatürk’ün tavsiyesi üzerine Türkiye’nin izlediği siyasi anlayış 
nedir?

Metinde dış politika esaslarımızdan hangisine vurgu yapıl-
mıştır?
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Etkinlik 5

Aşağıdaki ifadeleri kullanarak metinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Etkinlik ile ilgili 
soruları cevaplayınız. 

• 1939
• Diplomatik
• Denge politikası
• Jeopolitik
• Ülke menfaatleri
• Adana

• Kahire
• Müttefik Devletler
• Silah
• İsmet İnönü 
• Mihver Devletler
• 1935

Takvimler …………………………………… yılını gösterirken İkinci Dünya Savaşı başladı. Türkiye sa-

vaşa girmemek için olağanüstü bir gayret gösterdi. Cumhurbaşkanı …………………………………… 

ve Türkiye Hükûmeti …………………………………… yürüterek iki tarafı da doğrudan karşısına al-

mamaya gayret gösterdi. Ancak …………………………………… konumundan dolayı Müttefik Dev-

letler de ........................................... de Türkiye’yi kendi yanında savaşa çekebilmek için baskılar 

yaptı. …………………………………… Almanya’ya karşı Balkanlardan açılacak cephe için Türk hava 

sahasını kullanmak istedi. Türkiye …………………………………… gereğince bu talebi geri çevirdi. 

Türkiye’yi savaşa çekmekte kararlı olan Müttefik Devletler, 1943’te …………………………………… 

ve …………………………………… şehirlerinde düzenledikleri konferanslarda Türkiye’ye uyguladık-

ları baskıyı artırdılar. Artan baskılar sonucunda Türkiye “askerî yardım yapılması” şartıyla prensip 

olarak savaşa girmeyi kabul ettiğini bildirdi. Türkiye’nin istediği …………………………………… sa-

yısı oldukça fazlaydı. Hemen karşılanması mümkün değildi. Türkiye, gelebilecek baskıları azaltmak 

için Almanya ile …………………………………… ilişkilerini kesti.

İTA. 8. 7. 3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta 
izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

Metinde Türkiye’nin savaşa girmek konusunda isteksiz olduğuna dair örnekler neler-
dir? Yazınız.

Metne göre Türkiye, tarafsız kaldığı süreçte daha çok hangi grup ile ilişkiler kurmuş-
tur? Yazınız.

Bu savaşta her iki tarafın da Türkiye’yi kendi tarafına çekmek istemesinin sebebi 
nedir? Yazınız.
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İTA. 8. 7. 3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta 
izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

Etkinlik 6

Aşağıdaki metne göre Türkiye’nin savaşa girme sürecinde dış politika esaslarından hangile-
rine uygun hareket ettiğini örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. 

Savaşın sonlarına doğru Müttefik Devletlerin galip geleceği belli olmaya başlamıştı. Müttefik Devletler 
Yalta Konferansı’nda “Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmeyen devletlerin kurulacak olan ulusla-
rarası teşkilata üye kabul edilmeyeceği” kararını aldılar. Türkiye, savaş sonrasında dünya düzeninde 
söz sahibi olmak ve bu uluslararası teşkilatın kuruluşunda yer almak istediği için savaşın başından 
beri yürüttüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti (23 Şubat 
1945). Ancak bu kâğıt üzerinde kalan bir savaş ilanıydı. Çünkü Türkiye sıcak bir çatışmaya girmedi. 
Yine de Türkiye, kâğıt üzerinde de olsa Almanya’ya savaş ilan ederek Birleşmiş Milletler Teşkilatının 
kurucu üyeleri arasında yerini alma hakkını elde etti. Böylece Türkiye, yaklaşık 6 yıl süren ve dünyayı 
harap eden savaşa dâhil olmadan galip devletler arasında yer almayı başardı.

Tam bağımsızlık Akılcılık Barışçılık 

Gerçekçilik Mütekabiliyet

Türk ve dünya
kamuoyunu 
dikkate alma

Millî menfaatleri 
esas alma

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye: 

• Almanya’yı karşısına almamak için 1941’de bu ülke ile bir saldırmazlık paktı kurdu.
• İtalya’nın Arnavutluk’u işgalinden sonra güvenliğinin tehlikeye düştüğünü hissederek İngiltere ve 

Fransa ile karşılıklı yardım antlaşması imzaladı. 

Verilen bilgilere göre Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında izlediği yol hakkında aşağı-
daki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Her iki taraf arasında denge siyaseti kurarak tarafsız kalmaya çalışmıştır.
B) Savaş olasılığına karşı bir takım askerî önlemler almak zorunda kalmıştır.
C) Savaşın sonlarına doğru Müttefik Devletler tarafında yer almıştır.
D) Savaşın olumsuz etkilerinden kurtulmak için ekonomik tedbirler almıştır.

SORU
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İTA. 8. 7. 3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta 
izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

Etkinlik 7

Aşağıda İkinci Dünya Savaşı hakkında verilen bilgileri doğru ya da yanlış olma durumuna 
göre örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız.

DOĞRU YANLIŞ YANLIŞSA DOĞRUSU

Savaşı İtilaf Devletleri kazanmıştır.
Müttefik Devletler kazan-
mıştır.

60 milyondan fazla sivil ve asker hayatını 
kaybetmiştir.

Demokratik rejimler önem kazanmıştır.

Dünya barışını korumak için Milletler Cemi-
yeti kurulmuştur.

Nazizm ve faşizm etkisini yitirmiştir.

ABD’nin dünya siyasetindeki etkisi artmıştır.

ABD ve SSCB arasında ekonomik, teknolo-
jik ve siyasi rekabet oluşmaya başlamıştır.

Almanya doğu ve batı olmak üzere ikiye 
bölünmüştür.

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak SSCB ile 
yakınlaşmaya başlamıştır.

İlk kez bu savaşta atom bombası kullanıl-
mıştır.

Dünya siyasi haritası yeniden çizilmiştir.

Dünya siyaseti ABD önderliğinde “Batı 
Bloku” ve SSCB önderliğinde “Doğu Bloku” 
olmak üzere iki kutba ayrılmıştır.
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II. Dünya Savaşı ile ilgili metni okuyup yaşanan sorunları çözmek için hükûmetin uyguladığı 
tedbirleri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. 

İTA. 8. 7. 4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye 
etkilerini analiz eder.

Etkinlik 1

BİLGİ KUTUSU

Savaş nedeniyle temel tüketim mallarında hızlı fiyat artışları meydana gelmiştir. Bu durum-
dan faydalanarak kısa zamanda çok para kazanmak isteyen kişiler temel tüketim mallarını 
bolca tedarik ederek depolarda bekletmek istemişlerdir. Böylelikle ürünler piyasada bulun-
mayarak daha da değerlenecektir. Stokçuluk olarak adlandırılan bu yöntemle birtakım kişi-
ler haksız kazanç elde etmek istemişlerdir. Aynı niyetle piyasada az bulunan ürünleri fahiş 
fiyatlarla satmak isteyen karaborsacılar da İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkede büyük 
ekonomik sorunların yaşanmasına sebep olmuştur. Halkın mağduriyetini önlemek isteyen 
devlet; stokçuluğu, karaborsacılığı ve yüksek enflasyonu önlemek için birtakım tedbirler 
almıştır.

Narh (devletin fiyat belirlemesi) 
uygulamasına geçilmiştir.

Köy enstitüleri kurulmuştur.

Millî Korunma Kanunu 
çıkarılmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi 
kurulmuştur.

Varlık Vergisi uygulanmaya 
başlanmıştır.

Denge politikası uygulanmıştır.

Et ve Balık Kurumu kurulmuştur.
Temel tüketim ürünlerinin 
satışında “karne uygulaması” 
getirilmiştir.

Büyük şehirlerde karartma 
uygulaması yapılmıştır.

Toprak Mahsulleri Kanunu 
çıkarılmıştır.

Hükûmetin stokçuluk, karaborsacılık ve yüksek enflasyon gibi sorunlara karşı tedbirler al-
ması Anayasa’mızın 2. Maddesinde yer alan Cumhuriyet’in niteliklerinden daha çok hangisi 
ile ilişkilendirilebilir?

A) Demokratik devlet
B) Laik devlet
C) Sosyal devlet
D) Hukuk devleti

SORU
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Aşağıdaki tabloda İkinci Dünya Savaşı yıllarında hükûmetin aldığı tedbirlere ait gazete haber-
lerine yer verilmiştir. Bu tedbirlerin alınmasının sebeplerini kutularda boş bırakılan yerlere 
örnekte olduğu gibi yazınız. Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

İTA. 8. 7. 4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye 
etkilerini analiz eder.

Etkinlik 2

Kaynakların bilinçsizce tüketilmesini 
önlemek

Haberlerde yer alan bilgilere göre hükümetin aldığı tedbirler daha çok aşağıdaki alanların 
hangisi ile ilgilidir?

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



7. ÜNİTE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

Aşağıda ülkemizin İkinci Dünya Savaşı süresince aldığı tedbirler ve bu tedbirler sonucu orta-
ya çıkan sorunlar yer almaktadır. Tabloda gösterilen sorunların ortaya çıkmasına sebep olan 
tedbiri bularak işaretleyiniz.

İTA. 8. 7. 4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye 
etkilerini analiz eder.

Etkinlik 3

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA ALINAN TEDBİRLER

Denge politikasının 
uygulanması.

Karne ile ekmek satı-
şı uygulaması.

1 milyona yakın erke-
ğin askere alınması.

Büyük şehirlerde ka-
rartma uygulaması-
nın yapılması.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Doğum oranı azal-
mıştır.

Tarımsal üretim 
azalmıştır.

Nüfus artış hızı düş-
müştür.

Sanayide iş gücü 
ihtiyacı ortaya çık-
mıştır.

Verilen bilgilere göre İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkemizde,

I. Ekonomik
II. Sosyal
III. Siyasi
alanlardan hangilerinde sorunlar görüldüğü söylenebilir?

A)  Yalnız I
B)  I ve II
C)  II ve III
D)  I, II ve III
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İTA. 8. 7. 4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye 
etkilerini analiz eder.

Etkinlik 4

Aşağıdaki tabloda İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerini ekonomik, siyasi ya da sos-
yal alanlara göre sınıflandırıp örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Ekonomik Siyasi Sosyal

Savunma harcamaları artmıştır.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli 
illerinde sıkıyönetim ilan edilmiştir.

Basın Yasası’nda yapılan bir değişiklikle millî duyguları inci-
tecek nitelikte yayınlar yapılması yasaklanmıştır.

Millî Korunma Kanunu hazırlanarak karne ile ekmek satışı 
başlatılmıştır.

Kentlerin hava saldırısından korunması için karartma uygu-
lanmıştır.

Bir milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle 
askere alınmıştır.

Savaş sonrasında Batı ülkeleri ve ABD ile diplomatik ilişki-
lerde yakınlaşma olmuştur. 

Sağlık hizmetlerinde aksamalar olmuş, bulaşıcı hastalıklar 
halk sağlığını tehdit etmiştir.

Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmıştır.

1938-1945 yılları arasında ürünlerin fiyatı yaklaşık 5 kat art-
mıştır.

Çok partili siyasi hayata geçerek demokratikleşme yolunda 
önemli adımlar atılmıştır.

Türkiye’de savaş yıllarında halkı olası bir saldırıdan koru-
mak amacıyla sivil savunma tedbirleri uygulanmıştır.

Savaş sırasında Boğazlar savaş gemilerine kapatılmıştır.

Köylerden büyük kentlere göç yaşanmıştır.

Acil ihtiyaç duyulan ürünlere el koyma kararı alınmıştır.
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İTA. 8. 7. 5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin 
gerekleri açısından analiz eder.

Etkinlik 1

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na girmediği hâlde savaşın ortaya çıkardığı siyasi, sosyal ve 
ekonomik her türlü olumsuzluğun etkisi altında kalmıştır. Yaşanan bu olumsuzluklar ve 
sıkıntıların kaynağı muhalefetin olmaması ve tek partili sistem olarak görülmeye başlan-
mıştır. Savaşın ortaya çıkardığı sıkıntılar, CHP’de görüş ayrılıklarının giderek artmasına 
neden olmuş ve ülkede bir muhalefete süratle ihtiyaç duyulduğu görüşünü kuvvetlendir-
miştir.
II. Dünya Savaşı’nı demokrasiyle yönetilen ABD, İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği 
ülkeler kazanmıştır. Türkiye’nin de bu blok içerisinde yer almak istemesi ve demokrasiye 
verdiği önem çok partili sisteme geçişi hızlandırmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuru-
luşu için 1945’te San Francisco’da toplanan konferansa katılan Türk heyeti, tek partili yö-
netime son verilmesi ve CHP dışında da siyasi partilerin kurulması gerektiğini açıklamıştır.
Yaşanan bu iç ve dış gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü: “Bizim tek ek-
siğimiz hükûmet partisinin karşısında bir partinin bulunmamasıdır. Bu yolda memlekette 
geniş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse 
girişilmiştir. İki defa memlekette çıkan tepkiler karşısında bu teşebbüsün başarılı olama-
ması bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçları şevkiyle hürriyet ve demokrasi havası-
nın tabii işletmesi sayesinde başka bir partinin kurulması mümkün olacaktır.” şeklinde bir 
açıklama yapmıştır.

Çok partili hayata geçişimizin iç sebepleri nelerdir? Yazınız.

Çok partili hayata geçişimizi etkileyen dış politikadaki gelişmeler neler olmuştur? 
Yazınız.

II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı siyasi, sosyal ve ekonomik olumsuzluklar neler-
dir? Örnekler yazınız.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bahsettiği çok partili hayat tecrübelerimiz ve girişim-
lerimiz sonucu hangi partiler kurulmuştur? Yazınız.
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İTA. 8. 7. 5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin 
gerekleri açısından analiz eder.

Etkinlik 2

Aşağıdaki ifadeleri tarih şeridindeki boşluklara uygun bir şekilde yazınız.

gizli oy açık sayım

muhalefet

ikdidar

Celal Bayar

Demokrat Parti

27 Mayıs 1961açık oy gizli sayım

Dörtlü Takrir

Cumhuriyet Halk Partisi

27 Mayıs 1960

Millî Kalkınma Partisi

7-12 Haziran 1945
CHP içerisindeki muhalif isimler 

..………………………….. adında bir 
önerge vermiştir. Önerge parti gru-
bunda görüşülüp reddedilmiştir. Bu 
durum CHP’deki ayrılığın ilk adımı 
kabul edilmiştir.

18 Temmuz 1945
İş adamı Nuri 
Demirağ öncülüğünde 

……………………………….. kurul-
muştur.

21 Temmuz 1946
Yeni sisteme uygun olarak erken 
genel seçimler yapılmış ve seçimi 

………………………….. kazanmıştır. 
Demokrat Parti ise meclis içerisindeki 

tek …………………………..  partisi 
olmuştur.

5 Haziran 1946
Seçim yasası değiştirilmiş-
tir. Bu yasaya göre seçimlerin 

……………………………….. sistemi 
ile yapılması kararlaştırılmıştır.

7 Ocak 1946

………………………..  başkanlığında 
Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve 
Refik Koraltan tarafından Demokrat 
Parti kurulmuştur.

……………………………….. 
yılında gerçekleştirilen askerî darbe 
ile Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı 
sona ermiştir.

14 Mayıs 1950
Yapılan genel seçimleri 

……………………………….. ka-
zanmıştır. Aynı parti 1954 ve 1957 
yıllarında yapılan seçimleri de kazan-
mıştır.

16 Şubat 1950
Seçim sisteminde tekrar değişiklik 
yapılmıştır. Yeni yasaya göre seçim-
lerin ……………………………….. sis-
temi ile yapılması kararlaştırılmıştır.
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İTA. 8. 7. 5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin 
gerekleri açısından analiz eder.

Etkinlik 3

Aşağıda yer alan Türkiye’nin çok partili demokratik hayata geçiş süreci ile ilgili bilgileri doğ-
ru ya da yanlış olma durumuna göre örnekte olduğu gibi işaret leyiniz. Yanlış ise doğrusunu 
yazınız.

DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ İSE DOĞRUSU

1946’da yapılan seçim Türk siyasi tarihinin tek 
dereceli ve çok partili ilk genel seçimi olmuştur.

Türkiye’de çok partili hayata geçiş için daha 
önce yapılan iki denemeden istenilen sonuç 
alınamamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi 27 yıl boyunca tek 
parti olarak ülkeyi yönetmiştir.

Atatürk’ün vefatından önce ülkemizde çok 
partili hayata geçiş başarılı olmuştur.

Demokrat Partinin ilk genel başkanı Adnan 
Menderes olmuştur.

Türk devlet adamları Batı’nın siyasi ve ekono-
mik desteğini almak istiyorlardı. Bu düşünce 
çok partili hayata geçişi hızlandırmıştır.

1950 yılındaki seçimlerden sonra başbakan 
Nuri Demirağ olmuştur.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yaptığı açıklama-
larda çok partili demokrasiye destek olmuştur.

Millî Kalkınma Partisi devletçiliğe karşı oldu-
ğunu belirtmiş ve dış politikada İslam birliğini 
savunmuştur.

Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile siyasi yakınlık 
kurması çok partili hayata geçişi olumlu etkile-
miştir.

Demokrat Parti Liberalizm ekonomi anlayışını 
savunmuştur.

1946’da Türkiye’de ondan fazla yeni siyasi parti 
kurulmıştur. Aynı yıl Türkiye’de ilk kez birden
çok partinin katıldığı seçim yapılmıştır.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Etkinlik 1

Aşağıda numaralandırılmış ifadelere karşılık gelen kelime ya da kelime gruplarını bulmacaya 
ok yönünde yazınız. Renkli kutucuklardaki harflerden anlamlı bir sözcük oluşturarak şifreyi 
çözünüz.

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseridir.
2. İkinci dünya Savaşı esnasında ABD’nin atom 

bombası ile vurduğu Japonya şehirlerinden 
birisidir.

3. Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlık ile ilgili 
eseridir.

4. Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatga-
hıdır.

5. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kale-
me alınan, Millî Mücadelemizin ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu anlatan 
eserdir.

6. İkinci Dünya Savaşı’nda galip gelen devletle-
re verilen isimdir.

7. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği 

sarayın ismidir.
8. CHP milletvekilleri Adnan Menderes, Ce-

lal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 
tarafından TBMM’ye verilen önergeye verilen 
isimdir.

9. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya, İtal-
ya ve Japonya tarafından oluşturulan gruba 
verilen isimdir.

10. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dün-
ya barışını korumayı amaçlayan uluslararası 
teşkilatın adıdır.

11. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı esnasında 
uyguladığı ve savaş dışında kalmasını sağla-
dığı siyasettir.

1

7

9

4

8

11

6 2

3

5

10
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Etkinlik 2

Aşağıdaki özellikleri ilgili olduğu devlet adamıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, 
Türk milletinin ulu önderidir.

2. 1950’de yapılan seçimlerden sonra 
TBMM başkanı olarak seçilen siyasetçidir.

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 
genel başkanıdır.

4. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından 
sonra seçilen cumhurbaşkanıdır.

5. 1960 askerî darbesinden sonra idam edi-

len ancak 1990 yılında TBMM tarafından 
itibarı iade edilen devlet adamıdır.

6. Millî Kalkınma Partisinin ilk genel baş-
kanıdır. Aynı zamanda Türkiye’de uçak 
fabrikası açan önemli iş adamlarındandır.

7. Cumhuriyet tarihinin üçüncü cumhurbaş-
kanıdır.

8. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucusu-
dur.

Mustafa Kemal 
Atatürk

Kazım Karabekir

İsmet İnönü

Fethi Okyar

Celal Bayar

Nuri Demirağ

Adnan Menderes

Refik Koraltan

1
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son%20posta_1938_ikincites-
rin_11_.pdf

09.03.2020 15.00

KAPAK
https://i0.wp.com/journo.com.
tr/wp-content/uploads/2019/11/
Cumhuriyet-11-Kas%C4%-
B1m-min.jpg?w=800&ssl=1

09.03.2020 23.00

http://sekakagitmuzesi.com/#-
hakkinda

10.03.2020 18.30

https://www.ankara.edu.
tr/wp-content/uploads/
sites/6/2018/11/korsa-
vas-6-750x501.jpg

11.03.2020 12.30

https://www.koresavasiveizleri.
com/wp-content/uploads/2018/
12/1006_1024x683-1024x683.
jpg

11.03.2020 12.30

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/
ekos/GAZETE/cumhuriyet//
cumhuriyet_1942/cumhuri-
yet_1942_ikincikanun_/cumhu-
riyet_1942_ikincikanun_15_.
pdf

13.03.2020 09.30

23956968 30.05.2020 19.45
17116829 30.05.2020 21.30
8.7.1 ETKİNLİK 4
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/
ekos/GAZETE/son%20posta/
son%20posta_1938/son%20
posta_1938_ikincitesrin_/
son%20posta_1938_ikincites-
rin_11_.pdf

15.03.2020 19.30

8.7.1 ETKİNLİK 5

https://i2.wp.com/journo.com.
tr/wp-content/uploads/2019/11/
Ce-Soir-min.jpg?w=800&ssl=1

18.03.2020 07.30

https://i1.wp.com/journo.
com.tr/wp-content/uploa-
ds/2019/11/Paris-Soir-min.
jpeg?w=800&ssl=1

18.03.2020 07.30

Bu görsel, akademik destek 
materyalinin tasarımcıları tara-
fından hazırlanmıştır.
8.7.1 ETKİNLİK 6
Bu görsel, akademik destek 
materyalinin tasarımcıları tara-
fından hazırlanmıştır.
8.7.2 ETKİNLİK 5
https://ata.msb.gov.tr/content/
media/07/fotograflarla%20ata-
turk%20albumu%20TR-EN.pdf

19.03.2020 22.45

8.7.4 ETKİNLİK 2
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/
ekos/GAZETE/ulus/ulus_1941/
ulus_1941_ilkkanun_/
ulus_1941_ilkkanun_20_.pdf

21.03.2020 06.30

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/
ekos/GAZETE/aksam/ak-
sam_1942/aksam_1942_kanu-
nusani_/aksam_1942_kanunu-
sani_30_.pdf

24.03.2020 12.45

8.7.4 ETKİNLİK 3
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/
ekos/GAZETE/cumhuriyet//
cumhuriyet_1942/cumhuri-
yet_1942_ikincikanun_/cumhu-
riyet_1942_ikincikanun_15_.
pdf

28.03.2020 14.00

https://www.ankara.edu.
tr/wp-content/uploads/
sites/6/2018/11/korsa-
vas-6-750x501.jpg

24.03.2020 19.45
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7. ÜNİTE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

KAYNAKÇA

https://www.koresavasiveizleri.
com/wp-content/uploads/2018/
12/1006_1024x683-1024x683.
jpg

11.03.2020 12.30

23956968 31.05.2020 08.30
17116829 01.06.2020 14.30
http://sekakagitmuzesi.com/#-
hakkinda

28.03.2020 23.45

ÜNİTE DEĞERLENDİRME
ETKİNLİK 2
https://ata.msb.gov.tr/content/
media/07/fotograflarla%20ata-
turk%20albumu%20TR-EN.pdf

02.04.2020 14.30

http://blog.milliyet.com.tr/
ismet-inonu/Blog/?Blog-
No=517817

08.04.2020 09.30

https://iasbh.tmgrup.com.tr/1
2e363/752/395/0/0/650/341?
u=https://isbh.tmgrup.com.tr/
sbh/2018/08/22/cumhurbaska-
ni-erdogandan-celal-bayar-me-
saji-1534931432973.jpg

10.04.2020 17.30

https://cdnuploads.aa.com.tr/
uploads/Contents/2018/02/26/
thumbs_b_c_b0f6179cd45bd-
de46ac70aab6950ed89.jpg

12.04.2020 18.45

https://www.tbmm.gov.tr/
TBMM_Album/Cilt1/index.html
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