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12. Sınıf 
T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük

1.  Trablusgarp Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’ne bir nota veren İtalya, İttihat ve Terakkinin Trablusgarp ve Bingazi’ye 
adamlarını göndererek yerli halkı İtalyanlar aleyhine kışkırttığını, vatandaşlarının güvenliğinin tehlikeye girmesinden do-
layı bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını iddia etmiştir. İtalya verdiği bir diğer notada Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı 
uygarlıkta geri bıraktığını, bölgenin kargaşa içinde olduğunu, Osmanlı subay ve memurlarının İtalyanlara olduğu kadar 
diğer tüm yabancılara da kötü muamelede bulunduğunu, bütün başvurularına rağmen Osmanlı Devleti’nin duruma bir 
çare bulamadığını bundan dolayı İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’yi işgale karar verdiğini bildirmiştir.

İtalya’nın bu notalarda yer alan iddialarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Trablusgarp’ın kalkındırılmasında rol oynamayı
B) İşgalini haklı gerekçelere dayandırmayı
C) Bölgede barış ve istikrarı sağlamayı
D) Yatırımlar için güvenli bir ortam oluşturmayı
E) Yöredeki yabancıları himaye altına almayı 

2.  Birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu harap ve yıkıktı. Erkek nüfusun büyük bir çoğunluğunun cephelere gitmesi tarıma 
dayalı ekonomiyi olumsuz etkiledi. Savaş dönemi boyunca açlık, yoksulluk ve salgın hastalıklar nedeniyle birçok insan 
hayatını kaybetti. Bütün olumsuzluklara rağmen Anadolu insanı Osmanlı Devleti’nin girdiği son savaşta sadece cephelere 
koşmakla, vatan savunması yapmakla kalmamış aynı zamanda maddi ve manevi tüm varlığını vatanı için ortaya koymuştur.

Bu metinden hareketle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu halkının durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Uzun süren savaşlardan olumsuz etkilenmişlerdir.
B) İş gücü kaybı yaşamışlardır.
C) Ekonomik zorluklarla mücadele etmişlerdir.
D) Anadolu dışına göç etmişlerdir.
E) Vatan savunması için fedakarlıkta bulunmuşlardır.

3.  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır koşullar içermesi ve haksız olarak uygulanması Türk halkının tepkisine yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkinin silahlı direnişe dönüştüğünü gösterir?

A) Protesto mitingleri düzenlenmesi
B) Büyük devletlere protesto telgraflarının çekilmesi
C) Kuvayımilliye’nin kurulması
D) Direniş cemiyetlerinin ortaya çıkması
E) İstanbul Hükûmetine tepki gösterilmesi
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4.  Mondros Ateşkes Antlaşması’na ve işgallere tepki olarak ortaya çıkan millî cemiyetler bölgesel amaçlı kurulmuşlardır. 
Genellikle basın yayın yoluyla mücadele eden cemiyetler; Millî Mücadele Hareketi’nin örgütlenmesine, millî bilincin uyan-
dırılmasına, düşmanın oyalanmasına ve azınlıkların taşkınlıklarının önlenmesine çalışmışlardır.

Bu metinde yer alan bilgilerden hareketle millî cemiyetlerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplandırılabilir?

A) Millî cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?
B) Kuruluşlarına kimler öncülük etmiştir?
C) Hangi bölgelerde kurulmuşlardır?
D) Gelir kaynakları nelerdir?
E) İstanbul Hükûmeti ile ilişkileri var mıdır?

5.  Sevr Antlaşması metninin Büyük Millet Meclisinde okunması üzerine Erzurum Mebusu Necati Bey’in konuşmasından bir 
bölüm şöyledir: “… Düşmanlarımız 6000 yıllık muazzam bir milleti öldürmek istemişler ve esaret kelimesinin bile ifade 
edemeyeceği bir şekle koymuşlardır… Bu millet hiçbir zaman esir yaşamayacaktır. O; kuvvetini Allah’tan, tarihin muazzam 
kuvvetinden almıştır ve o kuvvet dünyada bir Türk namı kalıncaya kadar kendisini gösterecek ve hiçbir zaman istikba-
linden feragat etmeyecektir… Biz böyle zelilane ölmeyeceğiz! Eğer bizim idamımıza karar veriyorsanız bu şekilde kararı 
tatbik edemezseniz…”

Necati Bey’in Sevr Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenemez?

A) Türk milletinin varlığına kasteden bir antlaşma olduğunu
B) Türk milletinin bağımsızlığından ödün vermeyeceğini
C) Düşmanlarla mücadele edileceğini
D) Milletin gücünü dinî ve tarihî değerlerinden aldığını
E) Avrupa devletlerinin sağduyusuna güvenmek gerektiğini

6.  Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’nde Urfa’da Ali Saip Bey, Maraş’ta Sütçü İmam, Antep’te Şahin Bey - - - -

Buna göre tarihsel açıdan cümleyi tamamlayacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) bölgelerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurmuşlardır.
B) Fransız işgaline karşı direnişin öncüsü olmuşlardır.
C) Kuvayımilliye’nin düzenli orduya dönüşmesine katkı sağlamışlardır.
D) Mustafa Kemal Paşa tarafından bölgeye gönderilmişlerdir.
E) iç isyanlara karşı mücadele etmişlerdir.

7.  Soyadları, ahlaka aykırı olmayacak ve sosyal eşitsizlik yaratacak vurgular içermeyecekti. Aynı yıl çıkarılan bir kanunla 
da ağa, hacı, hafız, hoca, molla, bey, beyefendi, hanım, hanımefendi, paşa, hazretleri gibi unvanların resmî kullanımı 
yasaklandı. Soyadı Kanunu’na uygun olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından 24 Kasım 1934’te “Atatürk” 
soyadı verildi.

Bu bilgilere göre “soyadı kanunu” aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) Cumhuriyetçilik
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8.  Tarih Öğretmeni Hakan Bey derste öğrencilerine şu bilgileri vermiştir: “ Bu antlaşma ile Batı Cephesi’ndeki Türk-Yunan 
Savaşı sona erdi, Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan işgalden kurtarıldı. Mondros Ateşkes Antlaşması hukuken 
geçerliliğini yitirdi. Böylece Millî Mücadele’nin askerî safhası tamamlanmış oldu.”

Hakan Öğretmen’in verdiği bu bilgiler aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?

A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Gümrü Antlaşması

9.  Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile;

• Din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanun önünde eşitlik getirildi. 

• Türk kadını toplumsal hayatta her türlü sosyal haklara kavuştu. 

• Türk kadını çeşitli mesleklerde çalışma hakkı kazandı. 

• Tek eşlilik kuralı getirildi. 

• Kadınlara da boşanma hakkı verildi. 

• Evliliğin resmî nikâh memuru huzurunda yapılması kabul edildi. 

• Kadınlara, mirastan eşit pay alma hakkı tanındı.

Buna göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kadınlara sosyal yaşamda daha fazla yer verilmiştir.
B) Miras hukuku güvence altına alınmıştır.
C) Kadınlara siyasal yaşama girme hakkı tanınmıştır.
D) Evlilik kurumu resmî bir nitelik kazanmıştır.
E) Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit kabul edilmiştir.

10.  ABD’nin öncülüğünde koalisyon güçlerinin 1990’da Irak’a düzenledikleri I. Körfez Savaşı’nın nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Irak’ın İsrail’e karşı Filistinlileri desteklemesi
B) Irak’ın kuzeyinde özerk Kürt bölgesinin kurulması
C) Irak savaşlarından dolayı Irak’ın güçsüz düşmesi
D) Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
E) Irak’la Arabistan arasında sınır sorunlarının yaşanması
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11.  Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar tarafsız kalmıştır.

Türkiye’nin böyle bir politika izlemesinde;

I. çok partili hayata geçmek istemesi,

II. barış politikasını sürdürmesi,

III. yeni bir savaşın ülkeye zarar vermesini önleme düşüncesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

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

12.  İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde; Doğu ve Batı Bloku olmak üzere iki kutuplu bir yapı oluşmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku’nda ortaya çıkan bir gelişme değildir? 

A) Varşova Paktı
B) Comecon
C) Cominform
D) Marshall Planı
E) Molotof Planı

13.  Türkiye Cumhuriyeti;

I. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması,

II. Sadabat Paktı’nın imzalanması,

III. NATO’ya üye olunması

gelişmelerinden hangileriyle güvenliğini arttırmayı amaçlamıştır?

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

14.       I. Atatürk’ün manevi şahsiyetini korumak için “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” çıkarılması

II. 1961 Anayasası’nın kabul edilerek yasama yetkisinin, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak iki meclis ara-
sında bölüştürülmesi

III. Tarımsal üretimin arttırılması amacıyla çiftçiye ucuz kredi verilmesi ve tarımda makineleşmenin hızlandırılması

IV. NATO’ya girilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Demokrat Parti Dönemi gelişmelerindendir?

A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV
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15.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de II. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir?

A) Laiklik ilkesinin anayasaya eklemesi
B) Kadınlara siyasal haklar tanınması
C) Hatay Sorunu’nun çözümlenmesi
D) Çok partili sisteme geçilmesi
E) Kabine sistemine geçilmesi

16.  II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin Batı Bloku’na yaklaşmasında SSCB’nin aşağıdaki politikalarından han-
gisi etkili olmamıştır?

A) Türk-Sovyet dostluk ve tarafsızlık antlaşmasını uzatmayacağını bildirmesi
B) Türkiye’nin doğu sınırlarında Sovyet Rusya lehine değişiklik talep edilmesi
C) Boğazların savunulması ve Montrö’nün yenilenmesi yönünde istekte bulunması
D) Türkiye üzerinde egemenlik haklarını sınırlayıcı yönde baskı kurmaya çalışması
E) Dış politikada Kıbrıs Sorunu’nda Türk tezini destekleyen bir yaklaşım sergilemesi

17.  Türkiye’de 1960 sonrasında sosyal hayattaki değişimin en başta gelen unsuru yaşanan iç göçlerdi. Daha çok köyden 
kente doğru yaşanan bu göçler hem kent hayatını hem de köy hayatını derinden etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yaşanan bu göç hareketinin sonuçlarından değildir?

A) Gecekondulaşma ve  çarpık kentleşmenin artması
B) Suç oranlarının artması
C) Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D) Tarımsal üretimin artması
E) İşçi sayısının artması ile sendikal faaliyetlerin yoğunlaşması

18.  1960’larda Soğuk Savaş Dönemi’nde uluslararası ilişkilerde var olan gerilimin kademeli şekilde azaldığı bilinmektedir.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) ABD başkanı Kennedy ve Sovyet lideri Kruşçev arasında olumlu görüşmeler yaşanması
B) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi
C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının uluslararası ilişkileri güçlendirmesi
D) Nükleer silahların sınırlandırılması hususunda önemli antlaşmalar yapılması 
E) Küba Buhranı’nın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

19.  ABD Başkanı Johnson’ın 
Cumhurbaşkanı İnönü’ye Mektubu’ndan

Cumhurbaşkanı İnönü’nün 
ABD Başkanı Johnson’a Cevap Mektubu’ndan

...
Yıllar boyunca Türkiye’yi en sağlam şekilde destekledi-
ğini ispat etmiş olan Amerika gibi bir müttefikin, bu şekil-
de neticeleri olan tek taraflı bir kararla karşı karşıya 
bırakılmasının hükûmetiniz bakımından doğru olduğu-
na gerçekten inanıp inanmadığınızı sizden sorarım. 
Bundan ötürü böyle bir harekete girişmeden önce, Ame-
rika Birleşik Devletleri ile tam istişarede bulunmak 
mesuliyetini kabul etmenizi hassaten rica etmek mec-
buriyetindeyim…

Türkiye’nin Kıbrıs’a yapacağı bir müdahalede Amerika 
tarafından temin edilmiş olan askerî malzemenin kulla-
nılmasını Birleşik Devletlerin uygun göremeyeceğini 
size bütün içtenliğimizle bildirmek isterim…

...
Mesajınız gerek yazılış tarzı, gerek muhtevası bakımın-
dan Amerika ile ittifak münasebetlerinde daima ciddi bir 
dikkat göstermiş olan Türkiye gibi bir müttefikinize karşı 
hayal kırıcı olmuş, ittifak münasebetlerine değinen 
muhtelif konularda önemli görüş ayrılıkları belirmiştir. 
Gerek bu ayrılıkların, gerek mesajın umumi havasının 
sadece çok sıkışık bir zamanda acele toplanmış muta-
lara dayanarak yapılmış iyi niyetli bir teşebbüsün 
telâşından doğmuş hususlardan ibaret olmasını yürek-
ten dilerim.

Sizi en kesin ve açık bir surette temin etmek isterim ki, 
eğer Türkiye bir gün Kıbrıs’a askerî müdahale ızdırabın-
da bırakılırsa bu tamamıyla milletlerarası antlaşmaların 
hükümlerine ve gayelerine uygun olarak yapılacaktır…

  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kıbrıs Sorunu’nun uluslararası bir mesele hâline geldiği
B) Ülkemizin uluslararası haklarını kullanmak durumunda kalabileceği
C) ABD’nin egemenlik haklarımızı sınırlandırıcı söylemlerde bulunduğu
D) ABD ve Türkiye’nin aynı ittifak sistemine dahil olduğu
E) Sorunun Türkiye’nin Batı Bloku’ndan ayrılmasına neden olduğu

20.       I. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi

II. 12 Mart 1971 Muhtırası

III. 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi

IV. 28 Şubat 1997 Askerî Müdahalesi

V. 15 Temmuz 2016 Askerî Darbesi

Türkiye’de gerçekleşen yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin sonucunda yeni bir anayasa hazırlanmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve V E) II, III ve V


