
 
TEST NO: 221 
1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / Karışık Konulu Test 1 
2. DERSİN KONUSU: TARİH / Türkiye’nin Dış Siyaseti – İkinci Dünya Savaşı I 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

221             

AÇIKLAMA: Sevgili gençler, aşağıdaki soruları çözerken Türkçe anlama, kavrama, çözümleme ve yorumlama yeteneğinizi 
geliştirirken 2. DERSİN KONUSU ile unuttuklarınızı hatırlama, belleğinizde olanları güncelleme fırsatı bulacaksınız.   

 Bu soruların yazarı, hatalı bulduğunuz soruları öğretmeninizle paylaşmanızı istiyor. Kolay gelsin. 
 

1. Atatürk, dış politikada, bağımsızlığa saygı ve devletlerin eşitliği ilkesinden hiç taviz vermemiştir. O, Türkiye'nin 
komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamayı siyasetinin temeli yapmıştır. Bu düşüncenin 
en güzel örneklerini de Türkiye'nin doğusundaki komşularıyla Sadabat Paktı, batısındaki komşularıyla da Balkan Antantı 
çalışmaları ile göstermiştir. 

Bu parçada geçen “geçmişin kötü anılarını unutmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki yargılardan hangisidir? 
A) İyi bir gelecek için geçmişin unutulması iyidir 
B) Komşularla uyum içinde yaşamak gerekir 
C) Her şeyi unutmamız gereken bir dönemdeyiz 
D) Geçmişe bakarak mutlu bir geleceği kuramayız 
E) Yeni antlaşmalar yapmak gerekir 
 

2. Atatürk, Lozan Barış Antlaşması ile ulusal sınırlarımızı kesinleştirdikten sonra "Yurtta barış, cihanda barış" özdeyişi ile 
Türkiye Cumhuriyeti'nin izleyeceği dış politikanın da yolunu göstermiştir.  

Bu parçada geçen “Yurtta barış, cihanda barış” sözü Atatürk’ün karakteriyle ilgili hangi yönü belirtilmek istenmiştir? 
A) Uluslararası barış gereğine inanma 
B) Ülkesinde ve dünyada barışçıl bir insan olduğu  
C) Başkasının işlerine karışmama düşüncesi 
D) Barış için çaba gösteren bir kişilik yapısı 
E) Bizde barış varda dünyada olur düşüncesi 
 
3. Fransa; Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimini kaldırarak bu iki ülkeye bağımsızlık vermeyi kabul etti. 

Fransa Suriye'den çekilince İskenderun ve Antakya Suriye yönetimine girmiş oluyordu. Bu yeni durum Türkiye'de kaygı 
uyandırmaya başladı. Atatürk, "Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz" diyordu. 

Atatürk, altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? 
A) Atatürk’ün İskenderun ve Antakya'nın kendi toprağımız olduğunu savunuyor 
B) Topraklarda yaşayanlar Türkiye’yi istiyorsa, istekleri olmalıdır 
C) Atatürk vatan toprağının yabancıların elinde olmasından üzüntü duyuyor 
D) Yüzyıllardır sahip olduğumuz toprakları başkalarından derhal almalıyız  
E) Yabancıların topraklarda yaşayan halkın istek ve iradesine saygılı olmalı 
 
4. (I) İngilizlerin masa başı oyunları sonunda Türkiye, Musul konusunda Misakımillî sınırlarından taviz vererek geri 

adım atmak zorunda kalmıştır. (II) 5 Haziran 1926 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Irak arasında bölgenin geleceği ile ilgili 
olarak Ankara'da bir antlaşma imzalandı. (III) Bu antlaşma ile Musul İngiliz mandası altındaki Irak'a bırakıldı. (IV) Buna 
karşılıklı Türkiye Musul petrollerinden 25 yıl süre ile %10 pay alacaktı. (V) Türkiye yapılan yeni bir düzenleme ile bu 
paydan 500.000 İngiliz Lirası karşılığında vazgeçmiştir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, istemeden düşülen bir durum ve bu durumun nedeni anlatılmıştır? 
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.  E) V. 
 
5. Balkan Devletleri ile geniş bir çerçevede ilişkileri geliştirme fikrini ilk olarak 1932 yılında Türkiye ortaya atmış ve 

Yunanistan’ın da desteğiyle Balkan ülkeleri arasında siyasi iş birliği öngören Balkan Antantı Bükreş’te yapılan Balkan 
Konferansı’nda imzalanmıştır. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi Türkiye için Balkan Antantı’nın önemini vurgular? 
A) 1929'da dünyada yaşanan ekonomik kriz ülkeleri iş birliği yapmaya yöneltmiştir 
B) Balkan iş birliğinin gerçekleşmesinde Türkiye’nin düzenleyici rolü olmuştur 
C) Türkiye'nin Balkanlar'da başlattığı bu iş birliği önerilerine sıcak bakmıştır 
D) Ekonomik ve siyasi hamleler için komşularla barış içinde olmak gerekiyordu 
E) Ekonomik amaçlarla toplanan ilk Balkan Konferansı Atina'da gerçekleşmiştir. 

 



6. (I) 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşmasında yer alan Boğazlarla ilgili madde Türkiye'nin 
egemenlik haklarını kısıtlıyordu. (II) Lozan Antlaşması'na göre, ancak barış zamanında boğazlardan geçiş serbest 
olacaktı. (III) Çıkacak herhangi bir savaşta Türkiye tarafsız ise, geçiş yine serbest olacaktı. (IV) Türkiye savaşa girmiş 
ise, tarafsız gemilere ve uçaklara, düşmana yardım etmemek şartıyla geçiş serbest olacaktı. (V) Ancak düşman 
gemileri ve uçakları ile ilgili olarak Türkiye istediği kararı alabilecekti. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bağımsızlık anlamında bir kısıtlamadan söz edilemez? 
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.  E) V. 
 
7. (I) Türkiye Lozan Boğazlar Antlaşması'nı imzalamış olan ülkelere birer nota verdi. (II) Türkiye bu notasında, 

Avrupa'daki gelişmeler karşısında Boğaz güvenliğinin işlemez hale geldiğini bildirdi. (III) Bu nedenle Türkiye 
Boğazlarda güvenliğin, egemenlik haklarının koruması bakımından Lozan Antlaşması'nda yer alan Boğazların silahtan 
ve askerden arındırılması hükmünün değişmesini ve Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılmasını işaret etti. (IV) Lozan 
Antlaşması'nı imzalayan devletlerarasında İtalya dışında bütün taraf devletler bu notaya olumlu cevap verdiler. (V) 
Bunun üzerine Türkiye'nin değişiklik istekleri 22 Haziran 1936'da İsviçre’nin Montreux Sözleşmesi ile kabul edilmiş 
oldu. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir nedene bağlı istek vardır? 
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.  E) V. 
 
8. (I) 1935 yıllarında I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen Avrupa'da yerini rekabet ve uyuşmazlıklara 

bırakmıştır. (II) Yenilen devletler bu yeni düzeni yıkma isteklerini uygulamaya koymuşlardır. (III) Savaş sonrası kurulan 
düzenden memnun olmayan İtalya Habeşistan'ı işgal etmiştir. (IV) İtalya'nın Habeşistan'ı işgali ile Doğu Akdeniz'de 
ortaya çıkan İtalyan tehdidi Orta Doğu'nun güvenliğini de tehlikeye sokmuştur. (V) Bu durum Türkiye'yi Orta Doğu 
devletleriyle iş birliği yapmak ve bazı savunma tedbirleri almak zorunda bırakmıştır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) I. cümlede, bir gelişmeden söz edilmiştir. 
B) II. cümlede, yenilenler yeni düzeni yıkma kararı almış. 
C) III. cümlede, savaş sonrasındaki olumsuzluklar anlatılmış. 
D) IV. cümlede, Türkiye’nin savaş karşıtlığı dile getirilmiş. 
E) V. cümlede, gelişmeler iş birliklerini kaçınılmaz yapmış. 
 
9. (I) Orta Doğu'ya yönelen İtalyan tehlikesine karşı bir savunma sistemi için zorunlu görünüyordu. (II) Bu 

çerçevede İran'ın girişimi ile Cenevre'de 2 Ekim 1935'de Türkiye, İran ve Irak arasında üçlü bir antlaşma yapıldı. (III) 
Fakat bu anlaşmayı uygulamak hemen mümkün olmadı. (IV) Ancak İtalyan tehlikesine karşı Orta Doğu'nun güvenliğini 
sağlamayı amaçlayan Sadabat Paktı'nın imzalanmasına zemin hazırladı. (V) 8 Temmuz 1937'de Tahran'da Sadabat 
Sarayı'nda Sadabat Paktı adını alan antlaşma imzalandı. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) I. cümlede, saptama yapılmıştır. 
B) II. cümlede, ortak çalışma kararı verilmiştir. 
C) III. cümlede, anlaşmayı uygulamanın kolay olduğu anlatılmış. 
D) IV. cümlede, Sadabat Paktı orta doğunun güvenliğine yöneliktir. 
E) V. cümlede, Sadabat Paktı ile kaygılara son verilmiş. 
 
10. (I) Türk-Fransız yakınlaşmasından sonra yapılan seçimler sonucunda Hatay Türk Devleti'nin meclisi 2 Eylül 

1938'de ilk toplantısını yaptı ve bağımsız devlet için Hatay Cumhuriyeti adını kabul etti. (II) Ancak Hatay idarecileri ve 
halkı Türkiye'ye katılmak istiyordu. (III) Ancak 1939 Martından itibaren Avrupa'da meydana gelen olayların II. Dünya 
Savaşı'na sebep olacak tehlikeli gelişmeler olması Fransa'yı Türkiye'ye yaklaştırdı. (IV) İki devlet arasında yapılan bir 
antlaşma ile Fransa Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etti. (V) 30 Haziran 1939'da Hatay Meclisinin oy birliği ile 
aldığı kararla Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına katıldı. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) I. cümlede, bağımsız devletin kuruluşu anlatılıyor. 
B) II. cümlede, halk ve idareciler arasında anlaşmazlık varmış. 
C) III. cümlede, dünyadaki gelişmelerin etkileri belirtiliyor. 
D) IV. cümlede, zorunlulukların sonucuna değiniliyor. 
E) V. cümlede, Hatay ile ilgili nihai karar anlatılıyor. 
 
11. Bazı sıralı cümlelerin özneleri tek olur, ortak olarak kullanılır. 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ortak özne kullanılmamıştır? 
A) Atatürk, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını istiyordu, mutlaka alınmalı diyordu. 
B) Hatay, Misakımilli’ye dâhildi, mutlaka alınmalıydı. 
C) Atatürk’ün sağlığı iyice bozulmuştu, Atatürk bunu dikkate almıyordu. 



D) Suriye sınırı net değildi, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla son biçimini aldı. 
E) Hatay halkı Türkiye’yi istiyordu, oybirliği ile Türkiye’ye katıldı. 
 
12. Balkan Antantı, İtalya ve Almanya'nın yayılmacı ve saldırgan politikalarına karşılık vermek üzere; Türkiye, 

Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya gibi devletlerin kendileri arasında oluşturulmuştur  
Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz sertleşmesi  B) Dönüşlülük zamiri 
C) Son çekim edatı (ilgeç) D) Türemiş sözcük E) Ünlü düşmesi 


