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12. Sınıf 
T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük

1.  

Selanik Manastır İstanbul Şam Sofya

(----)

Bu şemada (----) ile boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal’in Öğrenim Gördüğü Şehirler
B) Mustafa Kemal’in Düşünce Hayatını Etkileyen Şehirler
C) Mustafa Kemal’in Askerlik Görevini Yaptığı Şehirler
D) Mustafa Kemal’in Çocukluk Döneminin Geçtiği Şehirler
E) Mustafa Kemal’in Ailesinin Yaşadığı Şehirler

2.  Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişmesinde katkısı olan ve doğup büyüdüğü Selanik siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
bakımdan önemli bir şehirdir (I). Liman kenti olmasının yanı sıra demir yolu ulaşımının da bulunması burayı canlı bir ticaret 
merkezi hâline getirmiştir (II). Nüfusun çoğunluğunun Türk olduğu şehirde; Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi farklı din, 
mezhep ve milletlerden insanlar bir arada yaşamaktaydı (III). Bu etnik ve kültürel zenginlik, Mustafa Kemal’in farklı kültür-
leri tanımasında, yenilikçi ve açık görüşlü bir insan olmasında etkili olmuştur (IV). Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı 
sayılan bu şehrin Mustafa Kemal’in hayatında özel bir yeri vardır (V).

Metindeki numaralanmış cümlelerden hangisinde Selanik’teki kültürel zenginliğin Mustafa Kemal’in fikir hayatına 
olan etkisi açıklanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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3.  

İNGİLTERE

FRANSA

RUSYA

İTALYA

BELÇİKA

HOLLANDA

İSPANYA

PORTEKİZ

DANİMARKA

ALMANYA

İSVEÇ

İSVİÇRE

OSMANLI DEVLETİ

AVUSTURYA-MACARİSTAN

BALKAN DEVLETLERİ

Harita: XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri

Bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti’nin iç denizlerdeki üstünlüğü devam etmektedir.
B) Avrupa devletleri Kuzey Afrika’da çeşitli sömürgeler elde etmişlerdir.
C) Balkan Yarımadası’ndaki Osmanlı egemenlik alanı daralmıştır.
D) Osmanlı Devleti Trablusgarp ile kara bağlantısını kaybetmiştir.
E) Polonya toprakları Rusya sınırları içindedir.

4.  Kuvayımilliye, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, vatanı işgal eden düşmanla mücadele eden ve azınlık faaliyet-
lerine karşı çarpışan silahlı grupları ve onlara maddi, manevi ya da fikirsel yardımda bulunan herkesi kapsamaktadır. 
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı toprakları, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlandı. Bu duru-
ma Osmanlı devlet adamlarının, özellikle de Damat Ferit Paşa Hükûmetinin seyirci kalması, üstelik halka sükûnet tavsiye 
etmesi, halkın harekete geçerek kendini savunmasını gerekli kıldı. İtilaf Devletlerinin azınlık çetelerinin yaptığı eylemlere 
göz yummaları hatta onları kışkırtmaları, güvenlik sorunlarını iyice artırmıştı. 

Buna göre Kuvayımilliye ile ilgili verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

A) I. Dünya Savaşı sürecinde ortaya çıkmıştır.
B) Dönemin yöneticilerinin kayıtsız tavrı kuruluşunda etkili olmuştur.
C) Millî cemiyetlerin kurulmasını sağlamışlardır.
D) Mustafa Kemal Paşa’nın talimatı ile ulusal mücadele vermişlerdir.
E) Masrafları merkezî yönetim tarafından karşılanmıştır.
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5.  17 Kasım 1920 tarihinde yenilgiyi kabul edip ateşkes isteyen Ermenilerden ateşkes koşullarından biri olarak biner adet 
mermisi ile birlikte 2000 tüfek, üç batarya seri ateşli dağ topu, koşulu 40 makineli tüfek alınarak Doğu Cephesi’nin ilk zafer 
hediyesi olarak Batı Cephesi’ne gönderildi.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ermeniler yenilgiye uğramıştır.
B) Doğu Cephesi’nde mutlak bir zafer kazanılmıştır.
C) Batı Cephesi silah ve teçhizat bakımından desteklenmiştir.
D) Doğu Anadolu’da Ermeni saldırılarına son verilmiştir.
E) Ermenilerin barış önerileri reddedilmiştir.

6.  “Bir selam gitti Erzurum’a 

Bin selam geldi Sivas’a Erzurum’dan,

Dağlar alçaldı yol vermeye

Temizlendi ılkımından karından.

Analar bacılar yola döküldü, 

Cephane taşıdı arkasından

Irmaklar suyundan faydalattı,

Ağaçlar daldasından.”

   Cahit KÜLEBİ

Şiirdeki betimlemenin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu savunulabilir?

A) I. Dünya Savaşı
B) Kongreler
C) Kuvayımilliye
D) Millî Mücadele
E) Tekâlif-i Millîye
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7.  İstiklal Mahkemeleri, Fransız İhtilali sırasında kurulan İhtilal Mahkemeleri örnek alınarak kuruldu. Mahkemeler, idam yetki-
sine sahip olmaları, alınan kararların temyiz edilememesi ve kararların ivedilikle uygulanması gibi nedenlerle tepkilere yol 
açtı ve çok eleştirildiler. İstiklal Mahkemelerinin çalışmaları sonucunda ordudaki asker kaçakları sorununun önüne büyük 
ölçüde geçildi. Ayaklanmalar bastırıldıktan sonra suçlular bu mahkemeler aracılığıyla cezalandırıldılar. Ülkede meydana 
gelen diğer suçlarda da önemli ölçüde azalmalar görüldü. Ülkede iç güvenliğin sağlanmasında, Anadolu’nun düşman 
işgalinden kurtarılmasında Mahkemeler çok önemli görevler üstlendiler. 

Buna göre İstiklal Mahkemeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Olağanüstü bir dönemde görev yaptıklarına
B) TBMM’nin otoritesini artırıcı faaliyette bulunduklarına
C) Kuruluşlarında Fransa’daki gelişmelerin etkisinin olduğuna
D) Kararları bir üst mahkeme tarafından değiştirilebildiğine
E) Düzenli orduya katılımda olumlu katkıları olduğuna

8.  Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girebilmesi için meclis onayından geçmesi gerekiyordu. Fakat Mebusan Meclisi dağıtılmış 
olduğu için bu mümkün olmamıştı. Doğal olarak bu antlaşma, yasal dayanaktan yoksundu ve millî iradeye aykırıydı. 
Antlaşmayı imzalayanlar ve onaylayanlar vatan haini ilan edildi. Türk milleti, vatanını parçalayan ve kendisine yaşama 
hakkı tanımayan Sevr Antlaşması’nın uygulanmasına izin vermedi. Bağımsızlığı için canla başla mücadele ederek Millî 
Mücadele’yi zaferle sonuçlandırdı ve Lozan Barış Antlaşması ile de bağımsızlığını taçlandırdı.

Buna göre Sevr Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mebusan Meclisinde oylanarak meclis üyeleri tarafından reddedildiğine
B) Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi’ye aykırı olduğuna
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinde oylanarak reddedildiğine
D) Kuvayımilliye hareketini başlattığına
E) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını Türk milletinin desteklediğine

9.  ABD başkanı Wilsonʼun isteği üzerine; 1919 Eylülʼünde Türkiyeʼde manda idaresi ile Ermeni iddiaları ve meselesini ince-
lemek üzere 4 kişilik bir heyet kuruldu. Amerikalı General Harbord başkanlığındaki heyet, Anadoluʼya hareket etti. 22 Eylül 
1919ʼda Sivasʼta bulunan Mustafa Kemal ile görüştükten sonra Erzurumʼa geçip Kazım Karabekir ile de görüştü. Bölgede 
incelemelerini sürdüren heyet, kendisine sunulan nüfus istatistiklerine şüpheyle yaklaşıyordu. Erzurum Belediye Başkanı 
Zeki Beyʼin; şehirdeki Müslüman mezarlığının büyüklüğüne karşın Hristiyan mezarlığının küçük bir alanı kapladığını he-
yete göstermesi, Harbord başta olmak üzere tüm heyetin dikkatini çekti. Böylelikle heyete Türklerin eskiden beri bölgede 
çoğunlukta olduğunun en gerçekçi kanıtı sunulmuş oldu. Harbord hazırlamış olduğu raporda; Doğu Anadoluʼda Türklerin 
çoğunlukta olduğu ve Türklerin Ermenileri tehdit ettiğine dair hiçbir kanıtın bulunmadığını belirtilmiştir.

Buna göre General Harbord Raporu ile ilgili,

I. Yerel yöneticiler Mustafa Kemal Paşa ile istişare hâlindedir.

II. Harbord, Wilson İlkelerine aykırı davranmıştır.

III. Demografik faktörler heyetin raporunu etkilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
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10.  TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşmasına göre;

• Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. 

• Sovyet Rusya, Misakımillî’yi tanıyacaktır. 

• Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçecektir. 

• Batum, Gürcistan’a bırakılacaktır. 

• Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İki tarafta da rejim değişikliği yaşandığına 
B) TBMM’nin ekonomik alanda kazanımlar elde etttiğine
C) Kafkasları ilgilendiren kararlar alındığına 
D) Millî Mücadele’nin sona erdiğine
E) Sovyet Rusya’nın Türkiye’nin tam bağımsızlığını tanıdığına

11.  Harita: I. İnönü Savaşı’nın Yapıldığı Alan

Bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yunanların taarruz eden taraf olduğuna
B) Türk kuvvetlerinin İnönü Gündüzbey arasında savunma hattı oluşturduğuna
C) Yunanların asker ve silah bakımından üstün olduğuna
D) Yunanların Türk savunma hattını aşamadığına
E) Yunan kuvvetlerinin Bursa yönünden harekete geçtiğine
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12.  Atatürkçü düşüncenin en büyük hedeflerinden birisi millî egemenliktir. Halkın kendi tercihlerini özgürce yaşayabildiği siyasi 
sistem ise demokrasidir. Demokrasinin gerçekleşebileceği en ideal sistem ise cumhuriyet yönetimidir. Çünkü cumhuriyet 
yönetiminde söz milletindir. Buna millî egemenlik adı verilmektedir. Millî egemenliğin uygulaması meclise aittir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili olduğu söylenemez?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının
B) Siyasi partilerin kurulmasının
C) Saltanatın kaldırılmasının 
D) 1924 Anayasası’nın hazırlanmasının
E) Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün

13.  Son Halife Abdülmecid Efendi’yi her ne kadar TBMM seçmiş olsa da Abdülmecid Efendi’nin kendisini meclisin üzerinde 
görmesi ve meclisi denetim altına almak istemesi millî egemenliğe ters düşmekteydi. Ayrıca devlet yönetiminde hem 
Cumhurbaşkanı hem de Halife’nin olması, devletin yapısında ikilik meydana getirmekteydi. Tüm bunlarla birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti’nin millî bir devlet olması ve laik bir sisteme hazırlanması, milletlerarası ve dinî nitelikler barındıran halifelik 
makamının yeni rejimle uyuşamayacağını gösterdi.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır? 

A) Halifeliğin kaldırılmasına
B) 1921 Anayasası’nın kabulüne
C) Cumhuriyetin ilanına
D) II. TBMM’nin açılmasına
E) Ankara’nın başkent olmasına 

14.  16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında, yeni Türkiye’nin yarınının ne olacağının bilinmediği, Yunan Kralı Konstantin’in 
İngiltere’nin Haçlı ordularına katılan Kralı Arslan Yürekli Richard edasıyla Anadolu’ya çıktığı, Avrupa basınının bir Hristiyan 
Kralın Haçlılardan beri ilk defa Anadolu’ya çıkışını alkışladığı, Yunan kuvvetlerinin üç koldan saldırdığı bir dönemde, 
Türkiye’nin eğitim işlerinin programını yapmak ve maarif teşkilâtını yeniden düzenlemek üzere Ankara’da Muallimler 
Kongresi yapılıyordu. Mustafa Kemal 16 Temmuz 1921 günü kongrenin açılışında yaptığı konuşmada bir direktif mahiye-
tinde şunları söylemişti: “Bugün Ankara, Türkiye’nin Millî Maarifini kuracak olan Türkiye muallime ve muallimler kongresi-
nin başlangıcına sahne olacaktır.”

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu söylenebilir?

A) Eğitimin vazgeçilmez bir unsur olduğunun
B) Savaşa öncelik verildiğinin
C) Eski eğitim sisteminin vurgulandığının
D) Maarif teşkilatının önemsenmediğinin
E) Mustafa Kemal’in kongre başkanı olmak istediğinin
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15.  1930 yılına gelindiğinde birçok alanda inkılap yapılmış ve hayata geçirilmişti. Fakat ülkede tek bir parti olduğu için siyasi 
rekabetin olmaması dışarıdan Türkiye’ye karşı bakışı olumsuz etkiliyordu. Tek partili yönetim, eleştiri ve denetim eksik-
liği nedeniyle görevini tam olarak yerine getiremiyordu. 1929 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan Dünya Ekonomik 
Bunalımı yaşanmış ve Türkiye de bu bunalımdan etkilenmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından ülke yönetiminde farklı 
insanlardan oluşan yeni bir kadronun, baş gösteren sıkıntıların çözümünde faydalı olabileceğine inanan Mustafa Kemal, 
çok partili sisteme geçiş için bir deneme daha yapmaya karar verdi. Fakat kurulacak parti mevcut düzen içinde muhalefet 
etmeli ve iktidara geldiğinde cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya çalışmamalıydı. Bu amaçla yakın arkadaşı olan Fethi 
(Okyar) Bey’i yeni bir parti kurmaya ikna etti.

Buna göre Mustafa Kemal’in farklı bir siyasi parti kurulmasını istemesinde;

I. iktidarın mevcut sistemden memnun kaldığı,

II. cumhuriyetçilik ilkesinin uygulanmaya çalışıldığı,

III. ulusal bağımsızlık mücadelesinin sonuçlandırılmaya çalışıldığı

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

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

16.  “Tarihte birçok defa tartışma konusu olan Boğazlar, artık tamamıyla Türk yönetiminin egemenliğinde, yalnız ticaret ve 
dostluk ilişkilerinin ulaşım yolu hâline girmiştir. Bundan böyle savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin Boğazlardan 
geçmesi yasaktır.” 

Mustafa Kemal Atatürk, Montrö Boğazlar Sözleşmesi için söylediği bu sözle aşağıdakilerden hangisinin  
önemini vurgulamıştır?

A) Türkiye’nin, Boğazları ticaret gemilerine kapatmış olmasının
B) Boğazlar Komisyonu başkanının Türkiye olmasının
C) Boğazlar ile ilgili kararları Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin vermesinin
D) Türkiye’nin Boğazlarda bulundurabileceği asker sayısını belirleyebileceğinin
E) Türkiye’nin, Boğazlarda tam bağımsızlık elde etmiş olmasının

17.  II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Ekonomik sorunların artmasının
B) Silahlanma yarışının artmasının
C) SSCB’nin dağılmasının
D) Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesinin
E) Japonya’nın Uzak Doğu’da güçlenmek istemesinin
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

18.       I. NATO

II. Birleşmiş Milletler

III. Varşova Paktı

Yukarıdaki uluslararası organizasyonlardan hangileri II. Dünya Savaşı sonrasında barışı sağlamaya yönelik 
kurulmuştur?

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

19.  Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilmesi
B) Faşizm ve Nazizim gibi akımların tasfiye edilmesi
C) SSCB’nin büyük bir güç hâline gelmesi
D) Toplama kamplarında yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesi
E) Dünya barışı için Milletler Cemiyetinin kurulması

20.  1948’de İsrail’in kurulmasının ardından başlayan Arap-İsrail savaşları, 1978’de İsrail ve Mısır arasında imzalanan Camp 
David Antlaşması ile yeni bir sürece girdi. Mısır’ın yeni devlet başkanı Enver Sedat, SSCB ile iş birliğinden vazgeçip 
ABD’ye yakınlaşma kararı aldı. Bunun üzerine ABD, Mısır ve İsrail arasında barış sağlanması için arabuluculuk yaptı. 
Yapılan görüşmeler sonucunda ABD, İsrail ve Mısır arasında 17 Eylül 1978’de Camp David Antlaşmaları imzalandı. Bu 
antlaşmadan sonraki süreçte;

• İsrail, Sina Yarımadası’nı Mısır’a geri vermiştir.

• Mısır, İsrail’in siyasi varlığını tanımıştır.

• Mısır ve Ürdün’de ABD etkisi artmıştır.

• Suriye, Irak, Libya, Güney Yemen ve Cezayir, bir “Red Cephesi” kurarak SSCB’ye yaklaşmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Arap ülkeleri, Mısır’ın politikalarını tasvip etmemektedir.
B) Mısır, dış politikada Batı Bloku ile iyi ilişkiler kurmaya başlamıştır.
C) Antlaşmadan sonra sınır değişiklikleri yaşanmıştır.
D) Mısır ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler gelişmiştir.
E) Arap dünyası ile İsrail arasındaki sorunlar tamamen çözülmüştür.


