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1. Mustafa Kemal’in fikir hayatının 

oluşmasında gittiği okullar, yaşadığı çevre, 

arkadaşları, öğretmenleri, yerli ve yabancı 

düşünürlerin katkısı olmuştur. Manastır Askeri 

İdadisi’nde okurken ‘Vatan Şairi’ Namık 

Kemal’i, eserlerinde Türkçülüğü ön plana 

çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u tanıdı. 

Adalet, eşitlik, özgürlük temalarını işleyen J. J. 

Rousseau ve Voltaire gibi önemli Fransız 

yazarların eserlerini okudu. Ayrıca arkadaşı 

Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete, 

Kolağası Mehmet Tevfik sayesinde tarihe ilgisi 

arttı. 

Metne göre Mustafa Kemal’le ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Fikir hayatının oluşmasında birçok etken 

vardır. 

B) Yabancı yazarlardan daha çok etkilenmiştir. 

C) Fikir hayatının oluşmasında Manastır Askeri 

İdadisi etkilidir. 

D) Yakın çevresi çok yönlü kişiliğinin 

gelişmesine katkı sağlamıştır. 

 

 

2. J.J. Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi” adlı 

eserinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından altı 

çizilmiş olan şu satırlar yer alıyordu; 

“Egemenlik hiçbir şekilde bırakılamaz ve 

devredilemez yine o nedene bağlı olarak 

vekâleten yürütülemez. Egemenlik halkın 

iradesini içerir.” 

Verilen bilgiye dayanılarak Mustafa 

Kemal’in J.J.Rousseau’dan hangi alanda 

etkilendiği söylenebilir? 

A) Siyasî      B) İktisadî 

C) Sosyal     D) Kültürel 

 

 

3. “Vatan Şairi” olarak ünlenen bu şair 

eserlerinde genellikle vatan ve hürriyet 

konularını işlemiştir. Yazdığı eserler Mustafa 

Kemal’i derinden etkilemiş ve onda vatan ve 

millet sevgisinin oluşmasına katkı sağlamıştır. 

Mustafa Kemal’i etkileyen ve “Vatan Şairi” 

olarak bilinen şair kimdir? 

A) Namık Kemal                

B) Ziya Gökalp 

C) Mehmet Emin Yurdakul          

D) Tevfik Fikret 

4. Fransızca yayınlanan gazete ve dergileri 

takip etmiş, Aydınlanma Çağı düşünürlerinin 

eserlerini okumuştur. Bu sayede Batı’da 

yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve 

özellikle Fransız İhtilalinin yaydığı fikirlerden 

etkilenmiştir. 

Aşağıda verilenlerden hangisi Mustafa 

Kemal’i etkileyen Aydınlanma Çağı Fransız 

düşünürlerden biridir? 

A) John Locke               B) Montesquıeu 

C) Immanuel Kant         D) David Hume 

 

 

5. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 

öğretmeni öğrencilerine: ‘’Mustafa Kemal yerli 

ve yabancı birçok aydının fikirlerinden 

etkilenmiştir. Ancak o, bir düşünürün ya da 

düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış; 

farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce 

dünyasını inşa etmiştir. Bu da Mustafa 

Kemal’in özgün fikirler üretmesine zemin 

hazırlamıştır. Bu nedenle Mustafa Kemal’in 

fikirleri yabancı ideolojilerle açıklanamaz.’’ 

sözlerini söylemiştir. 

Buna göre Mustafa Kemal'in düşünce 

dünyasıyla ilgili, 

I. Yabancı ideolojilerden etkilenmemiştir. 

II. Yeni fikir ve görüşlere açık bir kişiliğe 

sahiptir. 

III. Farklı fikirlerden yararlanarak düşüncelerini 

oluşturmuştur. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I       B) Yalnız III 

C) II ve III        D) I, II ve III 

 

 

6. "Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu 

gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan 

sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir 

adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben 

düşündüklerimi mutlaka halkın karşısında 

söylemeliyim. Yanlışım varsa halk tekzip eder." 

Mustafa Kemal'in yapmış olduğu 

konuşmadan onun hangi özellikleri 

hakkında çıkarımda bulunabiliriz? 

A) İleri görüşlü - İdealist 

B) Mantıklı olma - Vatanseverlik 

C) Alçak gönüllü - Açık sözlü 

D) Açık sözlü - İdealist 
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7. 

Mehmet Emin Yurdakul: Milli birlik ve 

Beraberlik konularında Mustafa Kemal’i 

etkilemiştir. 

Tevfik Fikret: Mustafa Kemal’e farklı bakış 

açısı kazandırmış, ayrıca onu vatan ve hürriyet 

üzerine yazdığı eserleri ile etkilemiştir. 

Ziya Gökalp: Devlet yönetimi ve siyaset 

kültürü bakımından Mustafa Kemal’i 

etkilemiştir. 

Bu düşünürlerin Mustafa Kemal’e 

etkileriyle ilgili hangisine ulaşılamaz? 

A) Milliyetçi kişiliğini geliştirmişlerdir. 

B) Politik açıdan gelişmesine katkı 

sağlamışlardır. 

C) Askeri yeteneğinin gelişmesinde etkili 

olmuşlardır. 

D) Fikir hayatının gelişmesine katkı 

sağlamışlardır. 

 

8. Manastır Askerî Lisesi’nde okurken Fransızca 

dersinden geriydim. Öğretmenim benimle 

ilgilenmiyor sadece uyarılarda bulunuyordu. 

Bu uyarılar beni rahatsız etmeye başlamıştı. 

Fransızcamı geliştirmek için çözüm yolları 

aradım. Bunun sonuncunda gizlice birkaç ay 

Frerler okulunda özel sınıfa gittim. Bu sayede 

okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. 

Lise yıllarımda edebiyata pek ilgim yoktu, 

hatta arkadaşım Ömer Naci okuma kitabı 

istediğinde verdiğim kitapların hiçbirini 

beğenmedi. Ömer Naci’nin bu davranışı beni 

rahatsız etti, kendimi edebiyat ve şiir alanında 

da geliştirme kararı aldım. 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili 

çıkarılacak en kapsamlı yargı hangisidir? 

A) Edebiyat ve şiirde kendini geliştirmiştir. 

B) Yüksek bilgi birikimine sahiptir. 

C) Gerçekçi bir kişiliği vardır. 

D) Azimli ve kararlıdır. 

 

9. Mustafa Kemal, askerlik hayatı boyunca 

savaşı son çare olarak görmüş; sorunları 

öncelikle diplomasi yoluyla çözmeyi tercih 

etmiştir. 

Yukarıda Mustafa Kemal'in hangi özelliği 

üzerinde durulmuştur? 

A) Kararlılık              B) Barışçılık 

C) İleri görüşlülük    D) Tutarlılık 

10. Mustafa Kemal’in fikirlerini etkileyen 

düşünürlerden bazıları verilmiştir. 

Montesquieu: Yasama, yürütme ve yargının 

ayrılması gerekliliğini vurgulamıştır. 

Voltaire: İnsan hakları konusundaki 

düşünceleri ile ünlenmiştir. 

J.J.Rousseau: Modern demokrasinin 

temellerinden biri sayılan Toplum Sözleşmesi 

öğretisi ile ünlenmiştir. 

Namık Kemal: Vatan Şairi olarak bilinir. 

Mehmet Emin Yurdakul: Milli şair olarak 

bilinir. Türkçülük akımını savunur. 

Ziya Gökalp: Türkçülük üzerine yazdığı 

eserleri ile bilinmektedir. 

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Vatansever kişiliğinin oluşmasında bazı yerli 

aydınların etkisi vardır. 

B) Fikirlerinin oluşumunda yabancı 

düşünürlerin de etkisi vardır. 

C) Güçler ayrılığı ilkesini benimsemesinde yerli 

düşünürler etkili olmuştur. 

D) Demokratik kişiliğinin gelişmesinde yabancı 

düşünürler de etkili olmuştur 

 

 

11. Mustafa Kemal, 1897 yılında askerî lisede 

öğrenciyken Osmanlı-Yunan Savaşı'na 

katılmak istemişti. Osmanlı Devleti'nin savaşı 

kazanmış olmasına rağmen entrikalarla 

masada yenik sayılması Mustafa Kemal'de 

diplomasiye önem verilmesi inancını 

doğurmuştu. Nitekim Lozan Barış 

Görüşmeleri'nde çetin bir mücadele 

vermesinin nedenlerinden biri de yaşadığı bu 

deneyimdir. 

Buna göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik 

özelliği hakkında çıkarım yapılabilir? 

A) İleri görüşlülüğü   B) Barışçılığı 

C) Teşkilatçılığı          D) Tarihten ders aldığı 

 

12. " Halkımızı, ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş 

değil; kişisel ve sosyal hayat içinde iş bölümü 

itibari ile çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum 

olarak görmek esas prensiplerimizdendir." 

Mustafa Kemal’in bu sözü onun hangi 

özelliğini ön plana çıkarmaktadır? 

A) İdealist            B) Birleştirici 

C) Vatansever      D) Teşkilatçı 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A A B C C C D B C 

11 12         

D B         
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