ATATÜRK iLKELERi VE iNKILAP TARiHi
2011 AS 4200-A

1. ihtilal ile ortadan kaldırılan düzenden doğan
boşluğun yeni esaslara dayanan bir devlet
kurularak doldurulmasına ne ad verilir?

5.

hangisi
Almanya'nın,
öncesi Osmanlı Devleti
bir
egemenlik
kurarak
istediği
amaçlardan biri

Aşağıdakilerden

1.Dünya
üzerinde

Savaşı

tam

gerçekleştirmek

A)
B)
C)
D)
E)

değildir?

Evrim
Reform
Devrim
Islahat

A)

Balkanlar'daki Slavların, Rusya'nın etkisi
girmesini önlemek
Osmanlı Devleti'nden ekonomik ayrıcalıklar
elde etmek
Süveyş Kanalı'nı denetim altına alarak,
ingiltere'nin sömürgeleri ile bağlantısını
kesmek
Padişahın halife kimliğinden yararlanarak
ingiliz sömürgelerinde huzursuzluk çıkarmak
Fazla nüfusunu Anadolu'ya yerleştirerek bir
Alman kolonisi oluşturmak
altına

Meşrutiyet

B)
C)

2.

A

Aşağıdakilerden

hangisi

özelliklerinden biri
A)

insanların

B)

Toplumdaki

D)

devrimin

değildir?

iç dünyası

E)

ile ilgili

kurumlarda

zorlayıcı olmaması
başlı

belli

kurumları

tüm

kapsaması

C) Az veya çok zorlama içermesi
D) Düşünsel bir hazırlık evresinden

geçmiş

olması

E)

Zamana yayılarak evre evre

gerçekleştirilmesi

6.
3.

i.
ii.
iii.

Meclisi Mebusan'ın yetkilerinin artırılması
Hükümetin meclise karşı sorumluluğunun
kabul edilmesi
Padişahın yasama yetkisinin daraltılması
taşıyan

Türkiye'yi parlamenter sisteme
gelişmeler

aşağıdakilerden

hangisi

A)
B)
c)
D)
E)

bu
ile

olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Genç Osmanlılar, Osmanlı imparatorluğu'nu
kurtarma mücadelesinde hangi düşünceyi
temel almışlardır?
A)

Batılı

devletlerle en

kısa

zamanda

Askeri reformların hızlandırılması
Ticaret burjuvazisinin en kısa

B)
zamanda

C)

oluşturulması

D)

Halkın

E)

ruhu oluşturulması
Türkçülük
idealiyle

yönetime

katılmasıyla,

ve yerinden yönetim

islamcılık
Osmanlıcılık

Osmanlı

Limanlardan yararlanabilmek için Osmanlı
Devleti'nden izin alınacağı
Doğu Anadolu topraklarında bir Ermeni
devleti kurulmayacağı
Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının
sınırlandırılmayacağı

Osmanlılık

D)

Boğazların, Osmanlı

Devleti'nin kontrolüne

bırakılacağı

halkının

E)

bütünleştirilmesi

A

düşünce akımı

Kişisel girişim

Mondros Ateşkes Antlaşması'nı, Anlaşma
Devletleri adına imzalayan Am ira i Calthorpe,
Türk temsilcilerine aşağıdakilerden hangisi
ile ilgili özel garanti vermiştir?
A)

işbirliği

yapılması

B)
C)

Batıcılık

Sosyal

1876 Kanun-i Esası'nin ilanı
1909 Anayasa değişikliği
1921 Teşiklat-ı Esasiye Kanunu
1924 Anayasası
1961 Anayasası

7.
4.

Osmanlı Devleti içinde, çeşitli etnik grupların
federasyona benzer bir siyasal birlik içinde
yaşamasını
öneren
düşünce
akımı
aşağıdakilerden hangisidir?

Yunan donanmasının, istanbul'a ve izmir'e
sokulmayacağı
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8.

1856 Paris Barış Konferansı'na katılan
devletlerin "Osmanlı bütünl üğünü" garanti
etmelerinin arkasında yatan temel amaç
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Aşağıdakilerden

hangisi, Mustafa Kemal
Erzurum'a ulaştığında yurttaki genel
durumu yansıtmaz?
Paşa

A)
olan Osmanlı
imparatorluğu'nun,
tek
bir
devletin
egemenliğine girmesini engellemek
ıslahatlarla
güçlenen
Osmanlı
B) Yaptığı
imparatorluğu'nun,
Balkanlarda
tekrar
yayılmasını önlemek
cı ingilizlerin Hindistan'a giden yolunu denetim
altına almak
D) Almanların yayıımacılığına engelolmak
E) Fransa'nın, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki

A)

Yıkılma

aşamasına

girmiş

Padişah

ve hükümetinin, Mustafa Kemal
durdurmak için harekete geçmesi
Ege Bölgesi'nde ilerleyen Yunanlıların
halka büyük eziyetlerde bulunması
Damat Ferit'in, Paris Barış Konferansı'nda
hiçbir varlık gösterememesi
Güneydoğu'da, Türk milis güçleri ile işgalci
güçler arasında mücadelenin başlaması
Osmanlı
Parlamentosu'nun açılması için
Paşa'yı

B)
C)
D)
E)

hazırlıklara başlanması

egemenliğini kırmak

9.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından 5
Kasım 1918 de toplanarak, Doğu Anadolu'ya
özellikle Ermeniler tarafından yöneıtilecek
tehditleri göğüslemek için, askeri ve siyasal
bir kuruluş hazırlığı içine giren yöredeki ilk
ulusal
örgütlenme
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
cı
D)
E)

10.

Genelgesi'nden itibaren yapılan
ve oluşan bilincin son Osmanlı
Parlamentosu tarafından benimsendiğinin
göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

13. Amasya

hazırlıklar

Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye
Cemiyeti
Kars islam Şurası
islam ihtilali Komitası
Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi
Redd-i ilhak Cemiyeti

A)

B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden
içeriğinde

A)

hangisi, Amasya Tamimi'nin
~ almaz?

Her türlü

etkiden

Meclis-i Mebusan başkanlığına,
ulusal
hareketi destekleyen Reşat Hikmet Bey'in
seçilmesi
Derneği
Seçimleri,
Müdafaa-i
Hukuk
üyelerinin kazanması
Misak-ı Milli'nin kabul ve ilan edilmesi
Parlamerıtorıurı istarıbul'da toplarıması

Parlamentoda

Felah-ı

Vatan

grubunun

kurulması

uzak ulusal bir kurul

oluşturulması gerektiği

B)

Vatanın

bütünlüğü

ve
ulusun
tehlikede olduğu
cı Ulusun bağımsızlığının, istanbul Hükümeti
ve işgal güçlerinin anlaşmasına bağlı
bağımsızliğının

olduğu

D)

Komutanların,

E)

istanbul
Hükümeti'nin,
yerine getirmediği

birliklerini

terhis

14. Aşağıdakilerden hangisi, istanbul'un 16 Mart
1920'de işgal edilmesinin sonuçlarından biri

etmemesi

gerektiği

değildir?

sorumluluklarını

A)

istanbul'dan
kurtuluşu

Ankara'ya
bir

düşünen

doğru,
aydın

ulusal
göçünün

başlaması

11. Yurttaki direniş örgütlerinin birleştirilerek,
"Anadolu ve
Rumeli
Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti" adıyla tek çatı altında toplanması
kararının
alındığı
kongre aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

B)
C)

Tek umut ışığının, Mustafa Kemal ve
çevresinden kaynaklandığının anlaşılması
istanbul'da ve oradaki yönetimde bir umut
kalmadığının anlaşılması

D)

Bursa Kongresi
Edirne Kongresi
Balıkesir Kongresi
Sivas Kongresi
Nazilli Kongresi

Manda
altına
girmeyi
ve
Anlaşma
Devletleri'ne
çeşitli
ödünler
vererek
kurtulmayı
isteyenlerin, bu isteklerindeki
haklılığının anlaşılması

E)

Mustafa Kemal'in, meclisin toplanma yeri ile
ilgili
düşüncelerindeki
haklılığının
anlaşılması
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15.

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM'nin
yurtta ve dünyada otoritesini yaymak ve yeni
bir varlık olduğunu kanıtlamak amacıyla attığı
adımlardan biri değildir?

A)

B)

cı

19.

E)

16. 20

A)
B)

alınması

C)

Müdafaa-i
Hukuk
Grubu
oluşturularak, muhalefetin denetim altına
Dünyadaki
parlamentolara
bir
yazı
gönderilerek, yeni doğan siyasi varlığın
tanınmasının istenmesi
istanbul Hükümeti ile her türlü ilişkinin

D)

B)
C)
D)
E)
17.

E)

Ocak

Anayasasının

1921

20. Aşağıdakilerden
hangisi,
Zaferi'nin sonuçlarından biri

Osmanlı

anayasasının

olduğunu

Birinci

inönü

değildir?

.!!ll önemli

hangisidir?

yürürlükte

Ülke genelinde seferberlik ilan edilmesi
Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılarak, ülkenin
tüm olanaklarının ordunun emrine verilmesi
Mustafa
Kemal
Paşa'nın
başkomutan
olarak atanması
TBMM'nin yetkilerinin bir bölümünün, üç
aylık bir süre için Mustafa Kemal Paşa'ya
devredilmesi
Ülkenin çeşitli yörelerine istiklal Mahkemeleri
yollanması

Rusya'da yeni kurulan rejimin hükümeti ile
ilişkiler kurulması için girişimlere başlanması
Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılarak,
vatana ihanet suçunun ve cezasının
belirlenmesi

özelliği aşağıdakilerden

A)

hangisi, Sakarya Savaşı
öncesi yeni bir Yunan saldırısına karşı alınan
önlemlerden biri değildir?

TBMM'de

kesildiğinin duyurulması

D)

Aşağıdakilerden

A)

bazı maddelerinin
benimsemesi

B)

Anlaşma

Devletleri arasındaki çekişmelerin
iyice su üstüne çıkması
TBMM
Hükümeti'nin
otoritesinin
ve
saygınliğının artması

Egemenliğin kaynağını değiştirmesi

cı

Temel hak ve özgürlükleri belirlemesi
Osmanlı hanedanlığını yok sayması
Yargı güvencesini getirmesi

anlaşma yolundaki son
gidererek TBMM Hükümeti
ile sıkı bir ilişki içine girmeyi kararlaştırması
Ermeni
sorununun
kesin
olarak
çözü mlen mesi
Özellikle Fransızlarla italyanların, Yeni Türk
Devleti'ni artık görüşülmesi gereken siyasal
birvarlık olarak kabul etmeye başlaması

Sovyet

Rusya'nın,

duraksamalarını

D)

Aşağıdakilerden

hangisi Yunanlıların 22
Haziran 1920'de Milne Hattını geçerek geniş
bir bölgeyi işgal etmesinin sonuçlarından biri

E)

değildir?

A)

Anadolu'daki ulusal güçleri

düşmana karşı

birleştirmesi

B)

21.

ihtiyacın açığa

Düzenli ordu birliklerine olan

ingiliz ve Yunan hükümetlerini, Anadolu
hareketinin boş bir girişim olduğu yönünde

A)
B)

umutlandırması

D)

Direnişin

E)

hak verenlerin çoğalması
Sovyet
Rusya'nın
Anadolu
desteklemesi

18. Sevr

boşuna

olduğunu

Antlaşması'nın

sayılmamasının
aşağıdakilerden

hukuksal
temel
hangisidir?

söyleyenlere
C)
D)

geçerli
nedeni

E)

TBMM'nce onaylanmamış olması
Maddelerinin tartışıldığı Saltanat Şurasında
oy birliğiyle kabul edilmemesi
antlaşmanın,
C) Hükümetçe
imzalanan
Osmanlı
parlamentosu
ve
padişahı

A)
B)

Esaslarının
bulunduğu

Osmanlı

bir

verilmiştir?

temsilcilerinin

ortamda

A)
B)

tartışılarak

saptanmamış olması

E)

Osmanlı

Devletinin

A

cı

bağımsız

niteliğini taşıyan koşullar

Karaağaç'ın Türkiye'ye kazandırılması
Devlet borçları üzerindeki her türlü yabancı
gözetim ve denetime son verilmesi
Kapitülasyonların varlığı na son verilmesi

22. TBMM Hükümeti'nin, Lozan'a gidecek olan
Temsilciler Kurulu'na verdiği yönerge ile
kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki
konu
aşağıdakilerin
hangisinde
birlikte

tarafından onaylanmamış olması

D)

Bütün azınlıkların Türk uyruklu sayılması
TBMM Hükümeti'nin, Anlaşma Devletleri ile
eşit şartlarda bir sözleşme imzalamasıyla,
Yeni Türk Devleti'nin kendiliğinden tanınmış
olması

hareketini

açıdan

hangisi Mudanya Ateşkes
biridir?

Antlaşması'nın sonuçlarından

çıkması

C)

Aşağıdakilerden

bir devlet olma
içermesi

D)
E)

Ermeni yurdu - Kapitülasyonlar
Kapitülasyonlar - Devlet borçları
Boğazlar - Suriye sınırı
Azınlıklar - Devlet borçları
Batı sınırı - Savaş tazminatları
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23. 1924 Anayasasında yer alan "özgürlüklerin
sınırını kanun çizer" hükmüne dayanılarak
çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

27.

Aşağıdakilerden

sonuçlarından

A)
A)
B)
c)
D)
E)

Türk

hangisi Menemen
biri değildir?

çağdaşlaşmasının

yığınlara

ihanet-i Vataniye Kanunu
Nisab-ı Müzakere Kanunu
istikli.'ıl Mahkemeleri Kanunu
Takrir-i SükOn Kanunu
Tekalif-i Milliye Kanunu

hakkında,

özellikleri
eğitici

dönük

Olayı'nın

etkinliklerin

yaygınlaştırılması gerektiğinin anlaşılması

B)

Gençlik, halk ve devrimci kadra
daha
sağlam
bağların

arasında

kurulması

gerektiğinin anlaşılması

C)

Devrimlerin

karşısındaki

tehlikenin henüz
göstererek yöneticileri daha
dikkatli olmaya özendirmesi
Devrim karşıtı düşünce ve eylemlerin baskı

geçmediğini

D)

altına alınması gerektiğinin anlaşılması

E)
24.

Aşağıdakilerden

Şeyh

hangisi

ayaklanmasının sonuçlarından

A)

Kurtuluş

Savaşı'nı

yeni

biri

Sait

geçilemeyeceğinin anlaşılması

değildir?

bitiren

28. 1950-1960 dönemi

ordunun

Musul-Kerkük

üzerine askeri bir harekat
yitirilmesi
Musul konusunda Türk Hükümeti'ni Uluslar
Kurumu kararını kabul etmek zorunda

bırakması

D)

E)

.!til belirgin
hangisidir?

A) Gereksiz fabrikalar açmak
B) Askeri harcamaları kısmak
C) Dış politikada denge politikası izlemek
D) Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek
E) Türk
Devrimini
bir
bütün
benimsememek

yapılma olanağının

C)

iktidarlarının

özelliği aşağıdakilerden

hırpalanması

B)

Türkiye'de çok partili hayata bir süre daha

Çok partili hayata geçmek için gerekli olan
olgunluğun
sağlanmadığını
siyasal
göstermesi
TBMM
Hükümeti'nin
Musul
sorununu
Lozan'da çözmemiş olmasının sakıncasını
kamuoyuna göstermesi

29.

hangisi, i. Dünya
sonunda Avrupa'da oluşan genel
durumlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden

A)

Alman sömürgelerinin Ruslar ve

olarak

Savaşı

siyasi

Fransızlar

arasında bölüşülmesi

B)
25. Hükümet programına meclisten
alma
yükümlülüğü
getiren
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
c)
D)
E)

C)
D)
E)

güvenoyu
anayasa

1909 Anayasa değişikliği
1921 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası

30.

Polonya'ya Alman topraklarından büyük bir
pay verilmesi
Yugoslavya Krallığı'nın kurulması
Tirallerin itaiya'ya bağlanması
Çekoslovakya'nın kurulması

Aşağıdakilerden

katılmasını

hangisi

sağlayan

Hatay'ın

anavatana
biri

gelişmelerden

değildir?

A)

Fransa ile Suriye arasında Hatay'ı Suriye'ye
bir antlaşma yapılması
Uluslar
Kurumu'nun
Hatay'ın
tam
bağımsızlığını kabul etmesi
Fransa'nın Suriye'deki mandasını bırakmak
istemesi
Hatay Parlamentosu'nun Türkiye ile birleşme
kararı vermesi
Hatay sorununun Türkiye tarafından Uluslar
Kurumu'na götürülmesi

bırakan

B)
C)
26.

Aşağıdakilerden

hangisi, 1961
özelliklerinden biri değildir?

A)
B)

c)

Anayasası'nın

OL
E)

Bakanlıklara,

TBMM üyesi olmayan kişilerin
de getirilebilmesine olanak sağlaması
Siyasi partilerin, dernekler statüsüne göre
kurulup işleyebileceğini kabul etmesi
işçilere grev ve toplu sözleşme haklarını
tanımış olması

D)
E)

A

Cumhurbaşkanına, Millet Meclisini dağıtma
yetkisi vermesi
Yargıyı her bakımdan bağımsız bir duruma
getirerek güvence altına alması
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