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16.   

ATATÜRK İLKESİNİN ADI ATATÜRK İLKELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1

.....................................................................

Eğitim, hukuk, yönetim gibi alanlarda, devlet işlerinin herhangi 
bir dinin kurallarına göre değil, aklın ve bilimin rehberliğinde 
yürütülmesini istemiştir.  Her vatandaşı inanç ayrımı yapma-
dan kanun önünde eşit konuma yükseltmiştir.

2

.....................................................................

Eskimiş, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyen kurumların 
ortadan kaldırılması, çağın gerisinde kalmayan, değişen şart-
lara, çağdaş hayatın gereklerine uyum sağlayabilen ve top-
lumun ihtiyaçlarına yanıt veren ve çağın gereklerine uygun 
kurumların kurulmasıdır.

3

.....................................................................

Devlet tarafından yatırımlar yapılmasını, toplumun temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamıştır. Aynı zamanda özel 
teşebbüsün yatırım yapmasının da yolunu açmıştır. Böylece 
devletle vatandaşlar el ele vererek ekonomik kalkınmayı birlik-
te gerçekleştirirler.  

4

.....................................................................

Toplum İçinde hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık 
tanınmamasını savunur. Bütün vatandaşların devlet hizmet-
lerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar. Kanunlar 
önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının mil-
lete ait olduğu bir anlayışı yansıtır.

5

.....................................................................

Halkın birlik ve beraberlik içinde olmasını temel alır. Atatürk’ün 
“Ne mutlu Türküm.” diyene sözünden de anlaşılacağı gibi Türk-
lüğün bir hissiyat meselesi olduğunu ifade eder. Milleti dil, 
kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere 
ulaşmayı amaçlar.

6

.....................................................................

Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını kabul eder. Ege-
menliğin yani söz söyleme, karar verme yetkisinin bir zümre-
ye değil milletin kendisine ait olmasını gerektiğini savunur. 
Seçim, demokrasi, milli egemenlik gibi kavramlarla ifade edilir.

Yukarıdaki tabloda özellikleri hakkında bilgiler paylaşılan ilkelerin adları hangi seçenekte doğru bir 
şekilde verilmiştir?
A) 1 İnkılapçılık

2 Laiklik
3 Halkçılık
4 Milliyetçilik
5 Devletçilik
6 Cumhuriyetçilik   

B) 1 İnkılapçılık
2 Halkçılık
3 Cumhuriyetçilik
4 Devletçilik
5 Laiklik
6 Milliyetçilik

C) 1 Cumhuriyetçilik 
2 Halkçılık
3 Devletçilik
4 Milliyetçilik
5 İnkılapçılık
6 Laiklik   

D) 1 Laiklik
2 İnkılapçılık
3 Devletçilik
4 Halkçılık
5 Milliyetçilik
6 Cumhuriyetçilik   

ÜNİTE – 4Tablo, Grafik, diyaGram okuma ve yorumlama
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8.SINIF SORU BANKASI75

MİLLİYETÇİLİK

1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 

Atatürk milliyetçiliği şu kelimeler ile ifade etmek-
tedir; “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve 
Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı 
Türk camiasıdır. Biz camianın fertleri ne kadar Türk 
kültürü ile dolu olursa camiaya dayanan cumhu-
riyette o kadar kuvvetli olur. Milli mücadelesinin 
ideolojisi Türk milliyetçiliği olmuştur.” Milliyetçilik 
Türk inkılabının temel prensibi olduğu kadar, fert-
leri birbirine bağlayan manevi bir köprü, , milleti 
huzur ve refaha yönelten en önemli güç olmuştur. 
Türk milliyetçiliğinin şekillenmesinde Atatürk’ün 
Türk milletine yönelik sözleri etkili ve yönlendirici 
olmuştur. Atatürk Türk milletine olan milliyetçilik 
anlayışının bir ırk birliğinden ibaret olmadığını, 
milliyetçiliğin his meselesi olduğunu ifade etmiş-
tir.  

1. Yukarıdaki metindeki ilk sözü ile Atatürk;

 I. Milliyetçiliğin Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması-
nı sağlayan fikir akımı olduğu

 II. Cumhuriyetin güç kazanmasında halkın ken-
di kültürü hakkında bilgili olmasının etkisinin 
bulunacağı

 III. Cumhuriyetin halka dayandığı

yorumlarının hangisi ya da hangilerinin yapıl-
masına ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Metinde yer alan “Milliyetçilik Türk İnkılabı’nın 
temel prensibi olduğu kadar, fertleri birbirine bağ-
layan manevi bir köprüdür.” söylemi ile;

 I. Çağdaşlık

 II. Milli Egemenlik

 III. Milli Birlik ve Beraberlik

 IV. Bağımsızlık

esaslarının hangileri vurgulanmıştır?

A) I ve II B) I ve III

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

3. Millet, aynı ırktan gelen insanlardan değil aynı 
duyguya sahip ve aynı ülkü etrafında toplanan 
insanlardan oluşur. Bu bağlamda Türk milliyetçiliği 
ırk birliğine değil duygu birliğine dayanır.

Atatürk’ün hangi seçenekteki sözü yukarıdaki 
açıklamayı doğrular niteliktedir?

A) Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, 
bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve 
riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını 
tanırız. 

B) Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda mil-
letlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş millet-
lere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümektir.

C) Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük 
uygar vasfı ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonra-
ki gelişimi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni 
bir güneş gibi doğacaktır.

D) Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

4. Milliyetçilik ilkesinin özellikleri;

 a.  Dinsel hoşgörü anlayışına bağlıdır.

 b.  Sınıf ayrımının varlığını reddeder. 

 c.  Millet egemenliği ilkesiyle bağlantılı ve demok-
rasiye yöneliktir.

Yukarıda verilen özellikler ile milliyetçiliğin 
bağlantılı olduğu ilkeler eşleştirilmesi hangi 
seçenekte doğru olarak yapılmıştır?

I II III

A) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik

B) Laiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik

C) İnkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik

D) Halkçılık Laiklik Devletçilik



LGS 2019 
SORU-2

bizde SÜPERZEKA SORU BANKASI SYF 76 SORU 7



LGS 2019 
SORU-3

LGS 2019 
SORU-3

bizde   SÜPERZEKA SB SYF 16 SORU 9 bizde   SÜPERZEKA SB SYF 15 SORU 4

8.SINIF 16
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6. Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin bir 
müddet sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleş-
tirmesine müsaade etmişti. Fakat ilerleyen zaman-
larda bu cemiyet mensuplarının çoğunluğunun 
asker olmasından rahatsızlık duyarak ordunun 
siyasete karışmasını doğru bulmadığını, askerle-
rin siyasette bu kadar etkin olarak rol almasının 
nedeni ile oyları ile seçilen hükümet üyeleri için 
tehlikeli olduğunu ifade etmiştir. Mustafa Kemal’in 
ayrılmasından kısa süre sonra Babıali Baskını ile 
İttihat ve Terakki Cemiyeti zorla ülke yönetime 
hâkim olmuştur.

Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in;

 I. Demokrasiye bağlılık

 II. İleri görüşlülük

 III. Açık sözlülük

özelliklerinin hangilerine sahip olduğu söyle-
nebilir?

A) I ve II B) I ve III

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

7. Osmanlı ordusu Mustafa Kemal, Binbaşı Enver Bey 
gibi gönüllü subayları sayesinde  Derne, Tobruk ve 
Bingazi de düşmana karşı önemli başarılar kazan-
dı. Balkan savaşlarının çıkması, Osmanlının kara-
dan yardım götürememesi ve deniz gücü bulun-
maması gibi nedenler yüzünden Uşi Antlaşması 
İtalyanlar’a bırakıldı

Bu bilgilere bakılarak;

 I. Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti’nin istediği 
gibi sonuçlanmamıştır.

 II. Trablusgarp Savaşı’nın kaybedilmesin de  
Osmanlı Devleti’nin askeri araç eksiklikleri de 
etkili olmuştur.

 III. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının mücadelesi 
İtalyan işgalinin sona erdirilmesinde yeterli 
olmamıştır.

ifadelerinin hangilerinin doğru olduğu söyle-
nebilir?

A) I ve II B) I ve III

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

8-10. sorular aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir kişi düşünün; (I) asker üniforması giyebilmek için 
annesinin tüm korkularını yok edip asker olsun. (II) Okul 
yıllarında ülke meselelerine kafa yorarak yasak olmasına 
rağmen gazete ve dergi çıkarsın. (III) İlk görev yeri olan 
Şam’da canından çok sevdiği memleketinin kötü gidişi-
ne son vermek için Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kursun. 
(IV) Yobazların ve gericilerin başlattığı demokrasiye son 
vermek için başlattıkları 31 Mart İsyanı’nı, içinde kendi-
nin de bulunduğu ve adını kendisinin koyduğu Hareket 
Ordusu durdursun. (V) Sömürgeciliğe karşı ilk savaşını 
verdiği Trablusgarp’taki eli silah bile tutmamış olan halk-
tan İtalyanlar’ın bir türlü aşmayı başaramadığı yıkılmaz 
bir kale örsün. (VI) Balkan Savaşları yüzünden, Bulgar 
işgali altında inleyen Edirne’yi geri alan ordunun içinde 
cengaver bir subay olarak bulunsun. (VII) Kısacası bir 
Mustafa Kemal düşünün, vatan uğruna, bayrak uğruna, 
millet uğruna düşmana karşı en ön cephede vuruşsun.

8. Yukarıdaki metne bakılarak Mustafa Kemal 
hakkında:

 I. Birçok olayda ve savaşta görev almıştır.

 II. Asker olmayı annesi nedeni ile çok istemiştir.

 III. Vatanını ve milletini çok sevmiştir.

çıkarımlarının hangisi ya da hangileri yapıla-
maz?

A) Yanız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

9. Mustafa Kemal’in teşkilatçılık özelliği yukarı-
daki metinde hangi numaralar ile gösterilen 
bölümlerde belirtilmiştir?

A) I-II-IV-VI ve VII B) III ve V

C) II-IV-V ve VI D) IV ve VI

10. Mustafa Kemal yobazlığa ve gericiliğe karşı 
savaşarak;

 I. Yenilik

 II. Değişim

 III. Çağdaşlaşma

kavramlarının hangilerini savunmuştur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I,II ve III
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8. SINIF | T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKASI

6. Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin bir 
müddet sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleş-
tirmesine müsaade etmişti. Fakat ilerleyen zaman-
larda bu cemiyet mensuplarının çoğunluğunun 
asker olmasından rahatsızlık duyarak ordunun 
siyasete karışmasını doğru bulmadığını, askerle-
rin siyasette bu kadar etkin olarak rol almasının 
nedeni ile oyları ile seçilen hükümet üyeleri için 
tehlikeli olduğunu ifade etmiştir. Mustafa Kemal’in 
ayrılmasından kısa süre sonra Babıali Baskını ile 
İttihat ve Terakki Cemiyeti zorla ülke yönetime 
hâkim olmuştur.

Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in;

 I. Demokrasiye bağlılık

 II. İleri görüşlülük

 III. Açık sözlülük

özelliklerinin hangilerine sahip olduğu söyle-
nebilir?

A) I ve II B) I ve III

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

7. Osmanlı ordusu Mustafa Kemal, Binbaşı Enver Bey 
gibi gönüllü subayları sayesinde  Derne, Tobruk ve 
Bingazi de düşmana karşı önemli başarılar kazan-
dı. Balkan savaşlarının çıkması, Osmanlının kara-
dan yardım götürememesi ve deniz gücü bulun-
maması gibi nedenler yüzünden Uşi Antlaşması 
İtalyanlar’a bırakıldı

Bu bilgilere bakılarak;

 I. Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti’nin istediği 
gibi sonuçlanmamıştır.

 II. Trablusgarp Savaşı’nın kaybedilmesin de  
Osmanlı Devleti’nin askeri araç eksiklikleri de 
etkili olmuştur.

 III. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının mücadelesi 
İtalyan işgalinin sona erdirilmesinde yeterli 
olmamıştır.

ifadelerinin hangilerinin doğru olduğu söyle-
nebilir?

A) I ve II B) I ve III

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

8-10. sorular aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir kişi düşünün; (I) asker üniforması giyebilmek için 
annesinin tüm korkularını yok edip asker olsun. (II) Okul 
yıllarında ülke meselelerine kafa yorarak yasak olmasına 
rağmen gazete ve dergi çıkarsın. (III) İlk görev yeri olan 
Şam’da canından çok sevdiği memleketinin kötü gidişi-
ne son vermek için Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kursun. 
(IV) Yobazların ve gericilerin başlattığı demokrasiye son 
vermek için başlattıkları 31 Mart İsyanı’nı, içinde kendi-
nin de bulunduğu ve adını kendisinin koyduğu Hareket 
Ordusu durdursun. (V) Sömürgeciliğe karşı ilk savaşını 
verdiği Trablusgarp’taki eli silah bile tutmamış olan halk-
tan İtalyanlar’ın bir türlü aşmayı başaramadığı yıkılmaz 
bir kale örsün. (VI) Balkan Savaşları yüzünden, Bulgar 
işgali altında inleyen Edirne’yi geri alan ordunun içinde 
cengaver bir subay olarak bulunsun. (VII) Kısacası bir 
Mustafa Kemal düşünün, vatan uğruna, bayrak uğruna, 
millet uğruna düşmana karşı en ön cephede vuruşsun.

8. Yukarıdaki metne bakılarak Mustafa Kemal 
hakkında:

 I. Birçok olayda ve savaşta görev almıştır.

 II. Asker olmayı annesi nedeni ile çok istemiştir.

 III. Vatanını ve milletini çok sevmiştir.

çıkarımlarının hangisi ya da hangileri yapıla-
maz?

A) Yanız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

9. Mustafa Kemal’in teşkilatçılık özelliği yukarı-
daki metinde hangi numaralar ile gösterilen 
bölümlerde belirtilmiştir?

A) I-II-IV-VI ve VII B) III ve V

C) II-IV-V ve VI D) IV ve VI

10. Mustafa Kemal yobazlığa ve gericiliğe karşı 
savaşarak;

 I. Yenilik

 II. Değişim

 III. Çağdaşlaşma

kavramlarının hangilerini savunmuştur?

A) I ve II B) II ve III

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

1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 

Atatürk milliyetçiliği şu kelimeler ile ifade etmek-
tedir; “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve 
Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı 
Türk camiasıdır. Biz camianın fertleri ne kadar Türk 
kültürü ile dolu olursa camiaya dayanan cumhu-
riyette o kadar kuvvetli olur. Milli mücadelesinin 
ideolojisi Türk milliyetçiliği olmuştur.” Milliyetçilik 
Türk inkılabının temel prensibi olduğu kadar, fert-
leri birbirine bağlayan manevi bir köprü, , milleti 
huzur ve refaha yönelten en önemli güç olmuştur. 
Türk milliyetçiliğinin şekillenmesinde Atatürk’ün 
Türk milletine yönelik sözleri etkili ve yönlendirici 
olmuştur. Atatürk Türk milletine olan milliyetçilik 
anlayışının bir ırk birliğinden ibaret olmadığını, 
milliyetçiliğin his meselesi olduğunu ifade etmiş-
tir.  

1. Yukarıdaki metindeki ilk sözü ile Atatürk;

 I. Milliyetçiliğin Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması-
nı sağlayan fikir akımı olduğu

 II. Cumhuriyetin güç kazanmasında halkın ken-
di kültürü hakkında bilgili olmasının etkisinin 
bulunacağı

 III. Cumhuriyetin halka dayandığı

yorumlarının hangisi ya da hangilerinin yapıl-
masına ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Metinde yer alan “Milliyetçilik Türk İnkılabı’nın 
temel prensibi olduğu kadar, fertleri birbirine bağ-
layan manevi bir köprüdür.” söylemi ile;

 I. Çağdaşlık

 II. Milli Egemenlik

 III. Milli Birlik ve Beraberlik

 IV. Bağımsızlık

esaslarının hangileri vurgulanmıştır?

A) I ve II B) I ve III

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

3. Millet, aynı ırktan gelen insanlardan değil aynı 
duyguya sahip ve aynı ülkü etrafında toplanan 
insanlardan oluşur. Bu bağlamda Türk milliyetçiliği 
ırk birliğine değil duygu birliğine dayanır.

Atatürk’ün hangi seçenekteki sözü yukarıdaki 
açıklamayı doğrular niteliktedir?

A) Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, 
bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve 
riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını 
tanırız. 

B) Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda mil-
letlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş millet-
lere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümektir.

C) Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük 
uygar vasfı ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonra-
ki gelişimi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni 
bir güneş gibi doğacaktır.

D) Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

4. Milliyetçilik ilkesinin özellikleri;

 a.  Dinsel hoşgörü anlayışına bağlıdır.

 b.  Sınıf ayrımının varlığını reddeder. 

 c.  Millet egemenliği ilkesiyle bağlantılı ve demok-
rasiye yöneliktir.

Yukarıda verilen özellikler ile milliyetçiliğin 
bağlantılı olduğu ilkeler eşleştirilmesi hangi 
seçenekte doğru olarak yapılmıştır?

I II III

A) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik

B) Laiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik

C) İnkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik

D) Halkçılık Laiklik Devletçilik
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TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ

1. Bir ülkenin egemen olabilmesi için siyasi, askerî, 
ekonomik gibi alanlarda kendi iradesiyle ve ken-
di menfaatleri doğrultusunda hareket edebilmesi 
gerekir. Kurtuluş Savaşı yıllarında başka ülkelerin 
boyunduruğu altında yaşamayı reddeden Türk 
halkı “Ya istiklal, ya ölüm!” parolası ile mücade-
le etmiştir. Savaş sonrasında toplanan Lozan 
Konferası’nda ise İsmet İnönü’nün “Çok ıstırap 
çektik, çok kan akıttık, bütün medenî milletler gibi 
hürriyet ve istiklâl istiyoruz” sözleri doğrultusunda 
bir dış politika izlemiştir. 

Yukarıdaki metinde Türk dış politikasının han-
gi temel esası ifade edilmiştir?

A) Gerçekçilik B) Akılcılık

C) Tam bağımsızlık D) Barışseverlik

2. Atatürk dönemi Türk dış politikasında;

 1. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmak 
yerine  mevcut şartların gereklerine göre hare-
ket etmenin önemine inanılmıştır.

 2. Geçmişin sorunlarına saplanıp kalmak yerine 
değişen şartları iyi analiz etmek ve bu şartlar 
altında en doğru adım atmayı gerektiği belir-
tilmiştir.

 3. Devletler arasındaki sorunların diplomasi ile 
çözülmesinden yana olunmuştur.

ifadeleri ile Türk Dış Politikasının esaslarının 
doğru olarak eşleştirildiği seçenek aşağıdaki-
lerden hangisidir?

1 2 3

A) Barışçılık Akılcılık Gerçekçilik

B) Gerçekçilik Barışçılık Akılcılık

C) Gerçekçilik Akılcılık Barışçılık

D) Akılcılık Barışçılık Gerçekçilik

3. “Dış siyaset, iç teşkilat ve iç siyasete dayandırıl-
mak zorunluluğundadır, yani iç teşkilatın dayana-
mayacağı genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayali dış 
siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını 
kendiliğinden kaybederler.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözünde Türk dış politi-
kasının hangi temel esası ifade edilmiştir?

A) Millî menfaatleri esas alma

B) Akılcılık

C) Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma

D) Mütekabiliyet

4. Türk dış politikası sürekli aynı doğrultuda ilerle-
mez. Ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa o doğrul-
tuda hareket etmek esastır. Bize karşı sergilenen 
tavra karşı  her zaman gerekenin yapılması dış 
politikamızdaki önemli ilkelerden biridir. Dosta 
dostane yaklaşmak, düşmanlık edene de haddi-
ni bildirecek şekilde karşılık vermek  vazgeçilmez 
esaslarımızdandır. 

Buna göre Türk Dış Politikası hakkında;

 I. Ülkelerarası karşılıklılık anlayışa dayalıdır. 

 II. Şahsi çıkar yerine halkın menfaatlerini gözeten 
bir siyasi anlayışa sahiptir. 

 III. Zamana ve duruma göre değişim gösterme-
yen bir yapıdadır. 

çıkarımlarının hangisi ya da hangileri yapıla-
maz?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III
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5. Atatürk döneminde uluslararası ilişkilerde, deği-
şen şartlar ve karşılıklı yarar ilişkileri esas alınarak 
birçok ülkeyle dostluklar kurulmuştur.

Bu bilgilerde dış politikamızın hangi temel esa-
sı üzerinde durulmuştur?

A) Barışçılık

B) Gerçekçilik

C) Tam bağımsızlık

D) Millî menfaatleri esas alma

6. Türk Dış Politikası’nın temellerinin atıldığı gelişme-
lerden biri de Misak-ı Milli ilkelerinin belirlenme-
sidir. Misak-ı Milli maddelerinde kapitülasyonla-
rın hiçbir şart altında kabul edilmeyeceği, ülkede 
yaşayan azınlıklara başka ülkedeki Müslüman halk 
kadar haklar tanınacağı ifade edilmiştir. 

 I. Mütekabiliyet 

 II. Tam bağımsızlık

 III. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma

 IV. Barışçı olma

Buna göre Misak-ı Milli’de kabul edilip daha 
sonraki yıllarda dış politikanın esasları arasın-
da yer alan unsurlar arasında yukarıda verilen-
lerin hangileri yer almaz?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

7. Atatürk, Türkiye’nin bağımsızlığına saygı duyan 
ülkeler ile karşılıklı iş birliği ve dostluğa dayanan 
bir dış politika takip etmiştir. Bu politikaya bağ-
lı olarak daha önceki yıllarda sorun yaşadığımız 
ülkelerle dostluk ilişkileri kurulmuş,  uluslararası 
alanda işbirliği yapılması için uygun ortam oluş-
muş, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlanmıştır.

Bu politika doğrultusunda;

 I. Balkan Antantı’nın yapılması

 II. Sadabat Paktı’nın imzalanması

 III. Briand Kellog Paktı’nın imzalanması

 IV. NATO’ya üye olunması

gelişmelerinin hangilerinin yaşandığı ifade 
edilebilir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV

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

8. Atatürk dönemi dış politikası herşeyden önce (I) 
mantık süzgecinden geçmiş ve  (II) hayata geçiri-
lebilir bir anlayışa sahiptir. (III) Bize karşı kötü niyet 
beslemeyen ülkelere karşı yapıcı ve sulhu destek-
ler bir şekilde davranmak üzerine kurulmuştur. 
(IV) Bütün kararlarımızı serbestçe almamıza, istik-
lalimize ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle 
iyi ilişkiler kurmak yolunu takip eder. (V) Dış poli-
tikanın iç teşkilata uygun olmasını sağlamak, (VI) 
dosta dost, düşmana düşman olmakta politikada 
benimsenen esaslarındandır. 

Yukarıdaki anlatımdaki numaralı bölüm ile;

 a. Tam bağımsızlık

 b. Akılcılık

 c. Gerçekçilik 

 d. Karşılıklılık 

 e. Türk kamuoyunu dikkate alma

 f. Barışçılık

esaslarının doğru eşleşmesi hangi seçenekte 
verilmiştir?

a b c d e f

A) III II VI V IV I

B) V I II VI III IV

C) IV II I V VI III

D) IV I II VI V III

9. Atatürk, halka dayan-
mayan hiçbir politikanın 
başarılı olamayacağına 
inanmıştır. Onun takip 
ettiği politika, gücünü 
milletten almakta  ve 
millî menfaatlere göre 

şekillenmektedir. Atatürk; yaptığı yurt gezilerinde 
halkın beklentilerini görmüş, iç ve dış politikasını 
kamuoyunun bu beklentilerini dikkate alarak 
şekillendirmiştir. Atatürk dünyada olup bitenleri 
de yakından takip etmiş ve dış politikada adım 
atarken bu gelişmeleri de dikkate almıştır.

Yukarıdaki metinde hakkında bilgi verilen dış 
politika esası hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) Millî menfaatleri esas alma

B) Tam bağımsızlık

C) Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma

D) Gerçekçilik
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1. Atatürk’ün deyimiyle, “Türk tarihinin bir dönüm noktası” olan ……………….., Türkiye’nin dış politikası açı-
sından da bir gelişme olmuştur. Türkiye bu antlaşmayla sömürge olmaktan kurtulmuş, başta İtilaf Devletleri 
olmak üzere dünya devletleri ile eşit siyasal ve hukuksal ilişkiler kurma imkânına kavuşmuştur. Hâlen geçerlili-
ğini korumakta olan bu anlaşma ile yeni bir döneme giren Türkiye, komşuları ve diğer devletlerle barış içinde 
yaşama politikası izleyen saygın ve güvenilir bir ülke konumundadır.

Yukarıda boş bırakılan bölüme hangi anlaşmanın adı yazılmalıdır?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması

B) Lozan Barış antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Gümrü Barış Anlaşması

2. İsviçre’nin Lozan şehrinde yapılan barış görüşmelerinde Türk delegasyonuna Batı Cephesi Komutanlığından 
Dışişleri Bakanlığına getirilmiş olan İsmet (İnönü) Paşa başkanlık ediyordu. Görüşmeler, kapitülasyonların kal-
dırılmak istenmemesi nedeniyle iki buçuk ay sonra kesildi. Bu eskiden kalma tavizler, ülkenin siyasî, hukukî 
ve ekonomik çıkarlarıyla ters düşüyordu. Türk delegeleri sınırların Misak-ı Millî (Ulusal And) denilen belgeye 
uygun olmasında ısrar etmekteydiler. Trakya sınırının (Türkiye bakımından) Balkan Savaşları sonundaki gibi 
kalması kabul edildi. Kafkas devletleriyle sınır ise, Millî Mücadele’nin başlarında yapılan Kars ve Gümrü Ant-
laşmalarıyla saptanmıştı. İran sınırı, zaten hiç değişmemişti. Suriye’nin koruyuculuğunu manda yönetimiyle 
üstlenen Fransa ile sınır da Lozan’dan önce çizilmişti. Fakat Irak’ın koruyucusu olan Birleşik Krallık, Türk tarafının 
Misak-ı Millî içinde olduğunu iddia ettiği, petrol yatakları olan Musul’u bırakmak istemiyordu. Lozan’da çözüle-
meyen bu sorun, 1926’da imzalanan Ankara Anlaşması ile Musul’un Irak’ta kalması ile sonuçlandı.

Bu bilgilere bakıldığında;
 I. Türkiye, Lozan Görüşmelerine gönderdiği heyetin başkanlığına asker kökenli bir kişiyi getirmiştir. 

 II. Kapitülasyonlar konusunda karşılıklı taraflar arasında yaşanan fikir ayrılığı Lozan Görüşmelerinin tıkanma-
sına neden olmuştur. 

 III. Lozan Görüşmelerinde Türkiye’nin doğu sınırı ve Suriye sınırı çizilirken, Milli Mücadele yıllarında imzalanan 
anlaşmalar esas alınmıştır.

IV. Irak sınırını Lozan’da çizilememiş, daha sonrasında ise Türkiye’nin hedeflerine uygun olmayan bir şekilde 
çözülmüştür. 

sonuçlarının hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Türkiye, Lozan görüşmelerinde intikam peşinde koşmamış; ulusların karşılıklı barış, refah ve huzurdan yana 
olmuştur. Türkiye Lozan’da her istediğini alamamış ama karşı tarafın da her istediğini almasına izin vermemiştir. 
Türkiye Lozan görüşmelerinde hayalperest bir tutum sergilememiş, elde edebileceği sonuçlara odaklanmıştır. 
İç işlerine karışılmasına müsaade etmeyeceğini kesin bir dille ifade etmiştir. 

Bu metinde Türk dış politikasının;
 I. Barış

 II. Mütekabiliyet

 III. Gerçekçilik

 IV. Tam bağımsızlık

esaslarının hangilerinden bahsedilmektedir?

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


