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2. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. 
Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen 
hakikat, insanlığı şaşırtacak mahiyet alır.” söz-
leri Atatürk’e aittir. Bu nedenle başardığı büyük 
devrimin yorumunu başkalarına bırakmak iste-
memesi doğaldır.

	 Yukarıda	 verilen	 cevaba	 yöneltilebilecek	
soru	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Atatürk, Nutuk’u yazmaya neden gerek 
duymuştur?

B) Atatürk, Nutuk’u hangi şartlar altında yaz-
mıştır?

C) Atatürk, Nutuk’u ne zaman yazmıştır?

D) Atatürk, Nutuk’u yazarken içinde bulundu-
ğu ortam nasıldır?

3. “Temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 
kültürü olan ……………………………..” diyen	
Atatürk’ün	en	büyük	eseri	aşağıdakilerden	
hangisidir?	

A) Nutuk

B) Geometri

C) Türkiye Cumhuriyeti

D) Cumalı Ordugâhı

4. Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşunu ve gerçekleştirilen inkılapları 
anlatan, siyasi ve millî tarihimizin birinci elden, 
çok değerli bir kaynak eserdir.

 Atatürk	 tarafından	 kaleme	 alınan	 bu	 eser	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Geometri

B) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

C) Nutuk

D) Cumalı Ordugâhı

2
1. Atatürk’ün yazdığı eserlerden bazıları hakkındaki bilgiler şöyledir:

I. Bu eserde Atatürk tarafından türetilen bugün kullandığımız çap, çember, açıortay, paralelkenar gibi 
terimler yer almaktadır.

II. Bu eser bilinçli ve özgür düşünceli yurttaşlar yetiştirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

III. Bu eser Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve gerçekleştirilen inkılapları 
anlatır.

	 Hakkında	bilgi	verilen	eserler	hangi	seçenekte	doğru	yazılmıştır?

 I II III
A) Nutuk Geometri Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
B) Geometri Vatandaş İçin Medeni Bilgiler Nutuk
C) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler Geometri Nutuk
D) Geometri Nutuk Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

ATATÜRK’ÜN	ESERLERİ
En büyük eseri bize emanet 
ettiği çağdaş Türkiye Cumhu-
riyeti olan Atatürk’ü ve onun 
fikirlerini aslında bize en iyi 
kendisi anlatmaktadır. Çağdaş 
Türkiye Cumhuriyetini kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hayatı boyunca kaleme aldı-
ğı toplam 14 adet yazılı eseri 
mevcuttur. Bu yazılı eserlerini 3 
ana başlık altında incelememiz 
mümkündür. 

I.	 ATATÜRK’ÜN	SOSYAL	
VE	KÜLTÜREL	ALANA	
YÖNELİK	ESERLERİ

Geometri
Bu kitabı ATATÜRK ölümün-
den 1,5 yıl kadar önce, III. 
Türk Dil Kurultayı’ndan hemen 
sonra 1936-1937 yılı kış ayla-
rında Dolmabahçe Sarayı’nda 
kendi el yazısı ile yazmıştır.
İşte bu 44 sayfalık küçük kitap-
ta; boyut, uzay, yüzey, düzey, 
çap, kesit, yay, çember, teğet, 
açı, açıortay, taban, yatay, 
düşey, dikey, üçgen, dörtgen, 
eşkenar, ikizkenar, yamuk, 
artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, top-
lam, oran, orantı, türev, alan, 
varsayım, gerekçe gibi terim-
ler hep bu amaçla ATATÜRK 
tarafından türetilip konmuştur.

Medeni	Bilgiler
Vatandaşlara, gerek devlet ve 
hükûmetle ve gerek araların-
daki ilişkiye nazaran mevcut 
görev ve haklar ve genellikle 
devlet teşkilatını öğreten ve 
Afet İNAN tarafından aktarılan 
“Medeni Bilgiler” kitabının al-
tında toplanmıştır.
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5. Mustafa Kemal subayların değişen koşullara 

uygun olarak mesleki bilgilerini arttıracak ya-
yınlar yapılmasını gerekli görmüştür. 

	 Bu	amaçla	askerlikle	ilgili	birikimlerini;

I. Geometri,

II. Takımın Muharebe Talimi,

III. Cumalı Ordugâhı,

IV. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler,

V. Zabit ve Kumandanla Hasbihâl

	 adlı	eserlerinden	hangilerinde	toplamıştır?

A) I – II – III B) II – III – IV

C) II – III – V D) III – IV – V

6. Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başla-
mak üzere birçok eser yazmıştır.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 sosyokültürel	
alanda	yazdığı	bir	eserdir?

A) Takımın Muharebe Eğitimi

B) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

C) Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl

D) Cumalı Ordugâhı

7. 

 Türk Yurdunun Genel Durumu

 Giriş cümlesinde “1919 yılı Mayısı’nın 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş…” 
diyerek başlayan son cümlesi ise “Ey Türk geleceğinin çocuğu! İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile 
ödevin, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Bunun için gereken güç, damarlarındaki 
soylu kanda vardır!” diyerek biten eserini tamamlamıştır Atatürk. “Baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı 
sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine 
dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.”

	 Buna	göre	Atatürk’ün	“Nutuk”	eseriyle	ilgili	olarak,

I. Türk istiklal mücadelesine eserinde yer vermiştir.

II. Eserinde gençlere görev vermiştir.

III. Yaptığı inkılapların tamamının gerekçelerine yer vermiştir.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

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

II.	 ATATÜRK’ÜN	SİYASAL	
YAŞAMA	YÖNELİK	
ESERLERİ

Büyük	Söylev	(Nutuk)

19 Mayıs 1919’daki “Genel Du-
rum ve Görünüş” ile başlayıp, 
“Gençliğe Armağan” ile biten 
Atatürk’ün “Söylev”i (Nutuk), 
tarihi hem yansıtan hem de 
yorumlayan bir belgedir. ATA-
TÜRK’ün kendi deyimiyle, “ulu-
sal ve çağdaş bir devletin” kuru-
luş öyküsüdür.

“Söylev” (Nutuk), zafere doğru 
giderken çeşitli uzlaşmalardan 
yararlanan bir önderin değil, za-
feri kazanmış ve bu yüzden de 
artık kendi çözümlerini egemen 
kılan bir önderin sözleridir.

III.	 ATATÜRK’ÜN	 ASKERLİ-
ĞE	YÖNELİK	ESERLERİ

• Bölüğün Muharebe Eğitimi
• Takımın Muharebe Eğitimi

• Taktik Tatbikat Gezisi
• Taktik Meselelerin Çözümü 

ve Emirlerin Yazılmasına 
İlişkin Öğütler

• Cumalı Ordugâhı
• Zabit ve Kumandan ile Has-

bihâl


