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1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını
2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri
3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özve-

riyi öğreneceğiz.

Türk Dış PolİTİKASInın Temel İlkelerİ

DIŞ POLİTİKADA YAŞANAN GELİŞMELER

Mİsak-ı Mİllî’NİN SON ZAFERİ: HATAY

Konular

Neler Öğreneceğiz?
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ÜNİTE KAVRAMLARI

1. Osmanlı Devleti’nin dış borçları hangi devletler tarafından, nasıl ödenmiştir? Araştırınız.

2. Mübadele göçmenleri kimlerdir? Araştırınız. Çevrenizde mübadele göçmeni var ise onlarla 
mülakat yaparak onların göç hikâyelerini sınıfta paylaşınız.

3. Günümüzde Boğazlar’dan savaş, ticaret ve yolcu gemileri hangi kurallar dâhilinde geçmekte-
dir? Araştırınız.

4. Hatay’ın ülkemize katılmasında Atatürk’ün katkısı nedir? Araştırınız.

5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası teşkilatlara üye olmuştur? Araştırınız.
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Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Hazırlık Çalışmaları
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TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ6.1

Türk Dış Politikasının Dayandığı Temel İlkeler

Tam Bağımsızlık Gerçekçilik Akılcılık

Mütekabiliyet Millî Menfaatleri Esas Alma Barış

Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma

Atatürk, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyan 
devletlerle iyi ilişkiler kurmaya önem vermiştir. Atatürk’ün “uluslararası barış ve iş birliği” eksenin-
de takip ettiği dış politikanın olumlu yansımaları olmuştur. Bu dış politika sonucunda kısa bir süre 
öncesine kadar sorun yaşadığımız İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelerle karşılıklı dostluk ve iş birliği 
gelişmeye başlamıştır (Görsel 6.1 ve 6.2). Bu durum hem Türkiye’nin güvenliğinin sağlanmasına hem 
de dünya barışının korunmasına katkı sağlamıştır.

Atatürk'ün takip ettiği dış politikanın dayandığı temel ilke ve esaslar aşağıdaki gibidir:

“Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir.”1 diyen Atatürk’ün sözüne 
uygun olarak Türkiye yayılmacı bir politika takip etmemiş, devletler arasındaki sorunların 
diplomasi ile çözülmesinden yana olmuştur. Uluslararası ilişkilerde, tarihî dostluk ve düş-
manlık yerine, değişen şartlar ve karşılıklı yarar ilişkileri esas alınarak birçok ülkeyle dost-
luklar kurulmuştur.

Barış

Tam
Bağımsızlık

Bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için siyasi, askerî, ekonomik vb. alanlarda kendi 
iradesiyle ve kendi menfaatlerine göre hareket edebilmesi gerekir. Millî Mücadele yılla-
rında “tam bağımsızlık” ilkesiyle hareket eden milletimiz, başka bir milletin mandası al-
tına girmeyi reddetmiş ve bağımsızlığa olan inancını “Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla dile 
getirmiştir. Lozan Antlaşması Türkiye’nin sadece siyasi değil ekonomik bağımsızlığına da 
katkı sunmuştur. Bu antlaşma ile kapitülasyonlar ve Düyûn-ı Umûmiye Teşkilatı kaldırılarak 
Türkiye’nin ekonomik açıdan da bağımsızlığı sağlanmıştır.  

Gerçekçilik Atatürk, dış politikada gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmak yerine gerçekçi ol-
manın ve mevcut şartların gereklerine göre hareket etmenin önemine inanmıştır. 

Mütekabiliyet
Türkiye dış politikada barışçıl yöntemler takip etmiş, devletler arasında iş birliğinin ge-

lişmesine önem vermiştir. Türkiye kendisine dostça yaklaşan ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmiş 
ancak düşmanca tavır sergileyen ülkelere gerekli karşılığı vermekten çekinmemiştir. 

Türk ve Dünya
Kamuoyunu

Dikkate Alma

Atatürk, halkın desteğini almayan hiçbir politikanın başarılı olamayacağına inanmıştır. 
Atatürk’ün takip ettiği politika, gücünü milletten almakta ve millî menfaatlere göre şekillen-
mektedir. Atatürk; yaptığı yurt gezilerinde halkın beklentilerini görmüş, iç ve dış politikasını 
kamuoyunun bu beklentilerini dikkate alarak şekillendirmiştir. Atatürk dünyada olup biten-
leri de yakından takip etmiş ve dış politikada adım atarken bu gelişmeleri de dikkate almıştır.

Millî 
Menfaatleri
Esas Alma

Devletler arası ilişkilerde sürekli dostluklar olmadığı gibi sürekli düşmanlıklar da yok-
tur. Ülke menfaatlerinin gerektirdiği şekilde hareket etmek, Atatürk’ün dış politikadaki te-
mel ilkelerinden biri olmuştur. 

Akılcılık, geçmişin sorunlarına saplanıp kalmak yerine mevcut şartları değerlendirerek 
geleceğe yönelik kararlar almaktır. Değişen şartları iyi analiz etmek ve bu şartlar altında 
en doğru adım atmayı gerektirir. Atatürk, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmiş ve 
bu gelişmelerden yararlanıp Türkiye lehine adımlar atmıştır. Dış politikadaki gelişmeleri iyi 
takip eden Atatürk, izlediği akılcı politika sonucu Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını sağlamıştır.

Akılcılık

1. www.ata.tsk.tr
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Aşağıda, Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Atatürk'ün bu ilkeleri tanımlayan sözleri verilmiş-
tir. Verilen ilkeleri ilgili oldukları sözlerin karşısına yazınız.

Tam Bağımsızlık Gerçekçilik Barış

Mütekabiliyet Akılcılık Millî Menfaatleri Esas Alma

Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma

“Siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri… Bu saydıklarımın herhangi bi-
rinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün ba-
ğımsızlığından mahrumiyeti demektir.”                           (www.kultur.gov.tr)

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

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

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

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

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

“Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sah-
tekâr insanlardan değiliz. Büyük ve hayalî şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek 
yüzünden bütün dünyanın düşmanlığını... bu memleketin ve milletin üzerine çektik.” 

(www.atam.gov.tr)

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

.................................
“Akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir.”

(www.kultur.gov.tr)

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

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

“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla 
kusur etmeyeceğiz.” 

(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 198)

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

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

“Türkiye Cumhuriyeti'nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada 
barış gayesi; insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa 
gerektir.”                  (www.kultur.gov.tr)

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

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

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

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

“Dış siyasetimizde dürüstlük, memleketimizin güvenliğine ve gelişiminin korunmasına 
dikkat, hareket tarzımıza kılavuz olmaktadır. Esaslı düzenleme ve gelişim içinde bulunan 
bir memleketin, hem kendisinde hem çevresinde barış ve huzuru ciddî olarak arzu et-
mesinden daha kolay açıklanabilecek bir nitelik olamaz. Bu samimî arzudan esinlenen 
dış siyasetimizde memleketin dokunulmazlığını, güvenliğini, vatandaşların haklarını 
herhangi bir saldırıya karşı kendisi savunabilmek kudreti de, özellikle gözde tuttuğu-
muz noktadır.”                   (www.atam.gov.tr)

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

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

“Dış siyaset, bir toplumun iç kuruluşu ile sıkı şekilde ilgilidir. İç kuruluşa dayanmayan 
dış siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli, sağ-
lam olursa dış siyaseti de o nispette güçlü ve dayanıklı olur.”   (www.kultur.gov.tr)

Görsel 6.1 Atatürk Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan 
Genelkurmay Başkanları ile, Ankara, 1937

Görsel 6.2 Atatürk Irak Kralı Faysal ile Marmara Köşkü’nde, 
Ankara, 1931
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DIŞ POLİTİKADA YAŞANAN GELİŞMELER6.2.

Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’nı imzalaması uluslararası ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

Lozan Barış Antlaşması Türk dış politikası açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu antlaşma ile “ka-
pitülasyonlar” ve “Düyûn-ı Umûmiye Teşkilatı” kaldırılmış, böylece hem yabancı devletlerin Türkiye’nin iç 
işlerine karışmalarının önüne geçilmiş hem de “ekonomik bağımsızlık” yolunda önemli bir adım atılmıştır. 
Tüm bunlar, Türkiye’yi “tam bağımsız bir dış politika takip etme” imkânına kavuşturmuştur.

Türkiye, Lozan görüşmelerinde intikam peşinde koşmamış; ulusların karşılıklı barış, refah ve huzur-
dan yana olmuştur. Türkiye Lozan’da her istediğini alamamış ama karşı tarafın da her istediğini almasına 
izin vermemiştir. Türkiye Lozan görüşmelerinde gerçekçi davranmış, elde edebileceği sonuçlara odaklan-
mıştır. Ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ilgilendiren konularda taviz vermezken diğer bazı konularda 
ise makul ölçülerde tavizkâr bir tutum sergilemiştir. Örneğin; Boğazlarla ilgili konularda, hem Türk hem de 
dünya kamuoyunu dikkate alarak makul bir çözümden yana olmuştur.

Lozan Antlaşması’nda, Osmanlı Devleti’nden kalan azınlık ve dış borçlar sorunu gibi birçok sorun 
çözüme kavuşturulmuştur. Bu durum Türkiye’nin yabancı devletlerle karşılıklı iyi ilişkiler geliştirmesine 
zemin hazırlamıştır. Türkiye; Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan konuların daha sonra ya-
pılacak diplomatik görüşmelerle çözülmesini kabul ederek barıştan yana olduğunu göstermiştir. Çözüme 
kavuşturulamayan sorunların çözümü için diplomasi kapılarını hep açık tutmuştur. 

Türkiye, Lozan Antlaşması’ndan sonra da samimi, açık ve iyi niyetli siyasetini devam ettirmiş ve düş-
manlıkları yok edip dostlukları inşa edecek bir dış politika takip etmiştir. Türkiye çözüm odaklı dış politikası 
sayesinde İngiltere ve Yunanistan ile dostluk ve güvene dayalı ilişkiler kurmaya başlamıştır. (Görsel 6.3 ve 
6.4)

“Uluslararası barış ve iş birliği” ekseninde dış politika takip eden Türkiye, Musul sorunu nede-
niyle karşı karşıya geldiği İngiltere ile bu sorunun çözümünden sonra iyi ilişkiler geliştirmeye gay-
ret etmiştir. Bu sıralarda Almanya ve İtalya’nın takip ettiği saldırgan politika, hem İngiltere hem de 
Türkiye tarafından endişeyle karşılanmış ve iki taraf arasında iş birliği ortamının gelişmesine katkı 
sağlamıştır. İngiltere ile başlayan iyi ilişkiler Türkiye lehine sonuç vermiş ve Türkiye, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi imzalanırken İngiltere’nin desteğini almıştır. 

Türkiye, Yunanistan ile de millî çıkarlarına uygun olmak şartı ile iyi ilişkiler geliştirmeye gayret 
etmiştir. Kısa bir süre öncesine kadar ülkemizi istila niyetiyle hareket eden Yunanistan; bu niyetinden 
vazgeçmek zorunda bırakıldıktan sonra, Türkiye ile yakınlaşma ihtiyacı hissetmiştir. Almanya ve İtal-
ya’nın saldırgan politikasından endişe duyan Yunanistan ve Türkiye, birlikte hareket ederek Balkan 
Antantı’na imza atmış ve birbirlerine yardım etme sözü vermişlerdir.

Görsel 6.4 Atatürk tarafından İngiltere Kralı 
VIII. Edward’ın (Edvırd) karşılanışı, İstanbul, 1936

Görsel 6.3 Atatürk ve Yunan Başbakanı Venizelos 
Meclis çıkışında, Ankara, 1930
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2. www.atam.gov.tr

Atatürk Dönemi’nde Türkiye dış politikada, önce Lozan Antlaşması ile ilgili sorunların çözümüne 
odaklanmış, daha sonra da yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı ülke güvenliğini sağlamaya yönelik 
çalışmalar yapmıştır.

6.2.1. Yabancı Okullar Sorunu
Osmanlı Devleti’nin verdiği kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletler Osmanlı toprak-

larında birçok okul açmışlardı. İlgili oldukları devletlerin konsoloslukları aracılığıyla yönetilen bu 
okullarda Osmanlı Devleti'nin yeterince denetim hakkı yoktu. Bunu değerlendiren yabancı okullar, 
eğitimden çok misyonerlik faaliyetleriyle meşgul oluyor ve ülkedeki azınlıkları devlete karşı isyana 
teşvik ediyorlardı. Osmanlı Devleti yabancı okulların bu zararlı faaliyetlerini engellemek için birtakım 
düzenlemeler yaptıysa da başarılı olamadı.

1924 yılında, bir Fransız gazetecinin yabancı okullarla ilgili sorusuna “Türkiye’de bizim okulları-
mızın bile sahip olmadıkları ayrıcalıklara yabancı okulların sahip olmaları kabul edilemez. Kurumla-
rınız, kanun ve kurallara uydukça yaşayabilir.”2 cevabını veren Atatürk, yabancı okullarla ilgili takip 
edilecek yolu da göstermiş oldu.

Lozan Antlaşması sonrasında Türkiye yabancı okullarla ilgili yasal düzenlemeler yaptı. Çıkarılan 
“Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile yabancı okulların ayrıcalıklarına son verilerek bu okullar Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlandı. Yabancı okullara Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmak üzere tarih 
ve coğrafya dersleri de konuldu. Ayrıca bu okullar Türk müfettişlerce denetlenmeye başlandı. Bu 
çalışmalar, bunca zamandır serbest hareket etmeye alışmış bazı yabancı okulları rahatsız etti ise de 
Türkiye kararlarının arkasında durdu. Kurallara uyan yabancı okullar faaliyetlerine Türk Hükûmetinin 
kontrolünde devam ederken aykırı hareket eden okullar kapatıldı.

Yabancı okullar, Türk Hükûmetinin koyacağı kurallara uymaları şartıyla 
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Lozan Antlaşması’nda 
Yabancı Okullar

Lozan Barış Antlaşması’nda
Çözülemeyen Konular

Yabancı Okullar Sorunu a

b

c

ç

Musul Sorunu

Nüfus Mübadelesi Sorunu

Dış Borçlar Sorunu

a

b

c

ç

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Katılması 

Balkan Antantı’nın İmzalanması 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin İmzalanması

Sadabat Paktı’nın Kurulması

Yeni Bir Dünya Savaşı Tehlikesine Karşı 
Türkiye’nin Aldığı Tedbirler

Aşağıda yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanma sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi 
verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

Türkiye’nin, yabancı okulları Millî Eğitim Bakanlığına bağlayarak denetim altına alması ve ka-
nunlara uymayan okulları kapatmaya başlaması, bazı Avrupalı devletlerin tepkisine neden olmuştur. 
Fransa’nın başını çektiği bu ülkeler, yabancı okullarla ilgili düzenlemelerin birlikte gözden geçirilme-
sini istemişler ancak Türkiye bu isteği reddetmiştir.

1. Türkiye, yabancı devletlerin bu isteğini niçin 
reddetmiştir?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

2. Yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine ka-
rıştırılmaması, Türk dış politikasının dayandığı 
temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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Bir devletin maliyesinin uluslararası bir teşkilat tarafından kontrol edilmesi, o devletin egemenlik 
haklarını nasıl etkiler? Tartışınız.

Türkiye Lozan’da, Osmanlı borçlarının sadece Türkiye’ye yüklenmesinin doğru olmadığını, Os-
manlı Devleti'nden ayrılan devletlere de bu borçların pay edilmesi gerektiğini savunmuştur. Sizce 

bu düşüncesinin dayanağı nedir?

6.2.2. Dış Borçlar Sorunu

“Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan 
mahrum olunca o devletin bütün hayati kuruluşlarında bağımsızlık felce uğramıştır.”3

Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı sırasında dış borç almıştı (1854). Ancak alınan borçların ve-
rimli kullanılamaması nedeniyle devlet, otuz yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hâle gelmiş 
ve iflas etmişti. Bunun üzerine alacaklı devletler bir araya gelerek “Düyûn-ı Umûmiye” adıyla bir 
teşkilat kurmuşlardı. Osmanlı Devleti’nin başlıca gelir kaynaklarına el koyan bu teşkilat, topladığı 
parayı alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Sanki “devlet içinde devlet varmış” gibi bir durum 
ortaya çıkmıştı.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde dış borçlardan kurtulma isteği de etkili ol-
muştu. Ancak savaşın kaybedilmesi sonucu Osmanlı Devleti bu borçlardan kurtulamadığı gibi daha 
fazla borçlanmak zorunda kalmıştı. Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra Lozan’da baş-
layan görüşmelerde Osmanlı borçları gündeme gelmişti. Borç miktarının yeniden hesaplanması ve 
borçların nasıl ödeneceğinin belirlenmesi konularında sert tartışmalar yaşanmıştı.

On yıldır devam eden savaşlar ülke ekonomisini bitme noktasına getirmişti. Lozan’da Osmanlı 
borçlarının görüşüldüğü günlerde Atatürk, İzmir’de İktisat Kongresi’ni toplayarak Türkiye’nin eko-
nomik bağımsızlığını ve kalkınmasını sağlayacak politikalar belirlemeye çalışıyordu. Ancak Türkiye, 
1928 yılında, Osmanlı Devleti'nden ağır bir borç yükü devraldı. 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin de 
etkisiyle Türkiye, bir süre borçlarını ödemekte zorlandı. Buna rağmen 1954 yılında son taksitini öde-
yerek Osmanlı borçlarının yüz yıllık serüvenini (1854-1954) tamamladı.
3. Hatice Bahar Aşçı, Lozan Barış Antlaşması’nda Osmanlı Borçları Meselesi, s. 1655
4. Nedim Dikmen, Osmanlı Dış Borçlarının Ekonomik ve Siyasi Sonuçları, s. 152

Osmanlı borçları; Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden Trablusgarp Savaşı ve 
sonrasında toprak alan on dört devlet arasında -ortalama gelir oranları-
na göre- bölüşülecek ve yirmi yıl içinde ödenecektir.

Lozan Antlaşması’nda 
Osmanlı Borçları

Lozan’da alınan karar sonrası, Osmanlı borçlarının miktarının ve borçlardan ilgili devletlere düşen 
payın belirlenmesi için Paris’te bir konferans toplanmıştır. Bu konferansta Osmanlı borçlarının 

miktarı ve bu borçlardan devletlere düşen pay, aşağıdaki tabloda verildiği şekilde belirlenmiştir. Tab-
lodan hareketle soruları cevaplayınız.

Osmanlı Borçlarının Ülkelere Dağılımı (13.06.1928, Paris)4

Ülkeler Borç Tutarı (Lira) Ülkeler Borç Tutarı (Lira)

Türkiye 84.597.495 Hicaz 1.499.518

İtalya 243.000 Arnavutluk 1.633.233

Bulgaristan 1.776.354 Yunanistan 11.054.534

Yugoslavya 5.435.597 Suriye-Lübnan 11.108.858

Filistin 3.284.429 Yemen 1.182.104

Irak 6.772.142 Diğer 1.017.626

Toplam 129.605.090

1. Borçlardan en fazla pay hangi ülkeye 
verilmiştir? Bunun sebebi nedir?
..............................................................
..............................................................
..............................................................
2. 1829 yılında Osmanlı Devleti’nden 
ayrılmış olmasına rağmen Yunanistan’a 
niçin borç yüklenmiştir?
..............................................................
..............................................................
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Milletler Cemiyetinin Musul sorununda İngiliz yanlısı bir politika takip etmesi, Türkiye’nin Cemi-
yete bakışını nasıl etkilemiştir?

6.2.3. Musul Sorunu

Lozan Konferansında taraflar arasında bir anlaşmaya varılamadı ve aşağıdaki kararlar alındı.

▪  Musul sorunu, Türkiye ile İngiltere arasında, 9 ay içinde yapılacak ikili 
görüşmelerle karara bağlanacak.

▪  Taraflar ortak bir karara varamazlarsa Milletler Cemiyetinin vereceği 
karar geçerli olacak. 

Lozan Antlaşması’nda 
Musul Kararı

Aşağıda Musul sorunu ile ilgili bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

Lozan Antlaşması’nda Musul ile ilgili olarak alınan karar sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili 
bilgi aşağıda verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

Misak-ı Millî sınırları içerisinde yer alan Musul, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, ulusla-
rarası hukuka aykırı bir şekilde İngilizler tarafından işgal edilmişti. Türk heyeti Lozan görüşmelerinde, 
Misak-ı Millî sınırları içinde yer alan Musul’un, Türkiye’ye bırakılması gerektiğini savunmuş; gerekirse 
Musul’da halk oylaması yapılmasını önermişti. Ancak bu öneri İngilizler tarafından reddedildi.

Türkiye ile İngiltere arasında, 19 Mayıs 1924’te İstanbul’da başlayan görüşmelerden bir sonuç 
çıkmadı. Bunun üzerine sorun, İngilizler tarafından Milletler Cemiyetine götürüldü. Sorun Milletler 
Cemiyetine götürüldüğünde ise İngiltere daha etkinken Türkiye yeterince etkili olamadı.

1. Musul’da halk oylaması yapılmasını öneren 
Türk heyetinin dayanağı nedir?
............................................................................
............................................................................

2. Musul’da halk oylaması yapılması önerisini, 
İngiltere niçin reddetmiştir?
............................................................................
............................................................................

1. İngiltere’nin Milletler Cemiyetinde daha etkili 
olmasının nedeni ne olabilir?
............................................................................
............................................................................

2. Türkiye, Milletler Cemiyetinde neden yeterin-
ce etkili olamamıştır?
............................................................................
............................................................................

Ankara Antlaşması ile günümüz Türkiye-Irak sınırı çizilmiş ve Türkiye ile İngiltere arasında bir 
süredir devam eden gerginlik sona ermiştir.

Tahmin edildiği gibi Milletler Cemiyeti Mu-
sul’un İngiliz mandası altındaki Irak’a verilmesini 
kararlaştırmıştır. Türkiye bu kararı kabul etmek 
istemese de o günlerde ülkemizin doğusunda  
başlayan ve İngilizler tarafından da desteklenen 
bir ayaklanma, Türkiye’yi zor duruma düşürmüş-
tür. Bundan dolayı Türkiye ile İngiltere arasında 
Musul sorununun çözümüne yönelik Ankara 
Antlaşması imzalanmıştır (5 Haziran 1926).

Ankara Antlaşması (5 Haziran 1926)
a. Musul, İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakıla-

cak.
b. Musul petrol gelirlerinin %10’u, yirmi beş yıl 

boyunca Türkiye’ye verilecek.
c. Türkiye isterse 500 bin İngiliz Lirası karşılığın-

da, petrol geliri hakkından vazgeçebilecek.
(İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, s. 315-316)

Düzenlenmiştir.
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Görsel 6.5 Yunanistan’dan İstanbul’un Pendik bölgesine gelen Türk mübadiller, 1924

6.2.4. Nüfus Mübadelesi Sorunu

Yabancı devletler, azınlıkların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine mü-
dahale ediyorlardı. Bu durum devletin egemenlik haklarını zedeliyordu. Yabancı devletlerin Türki-
ye’nin iç işlerine müdahalesini önlemek için Lozan görüşmeleri sırasında çeşitli çalışmalar yapıldı. 

Mübadele sorununun çözülmesi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk ilişkilerinin doğma-
sına zemin hazırladı. Yunanistan Başbakanı Venizelos ile Türkiye Başbakanı İnönü’nün karşılıklı ziya-
retleri iki ülke arasındaki dostluğu geliştirdi. Bu yakınlaşma Balkan Antantı’nın imzalanmasına ortam 
hazırladı.

Aşağıda nüfus mübadelesi sorununun çözüm sürecini anlatan bir metin verilmiştir. Metinden 
hareketle soruları cevaplayınız.

Türkiye ile Yunanistan arasında, Lozan görüşmeleri devam ederken azınlık sorunun çözümüne 
yönelik “Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine Dair Sözleşme” imzalandı (30 Ocak 1923). Bu sözleşmeye 
göre Anadolu'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirilecek; İstanbul’daki 
Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler, bu mübadelenin dışında tutulacaktı (Görsel 6.5).

Sözleşmenin uygulanma aşamasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Yunanistan, anlaşma 
hükümlerine aykırı olarak Türkiye’de daha fazla Rum nüfusun kalması için çalıştı. Bu durum Türki-
ye’nin tepkisine neden oldu. Taraflar arasında gerginlik oluşturan mübadele sorunu, Milletler Cemi-
yetinin kararıyla Lahey Adalet Divanı’nda görüşüldüyse de bundan da bir sonuç çıkmadı. Bu arada 
Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye de İstanbul’daki Rum-
ların mallarına el koydu. Tüm bunlar iki taraf arasındaki sorunun daha da büyümesine neden oldu. 

Taraflar arasında yaşanan gerginlik bir süre daha devam etti. İtalya’nın Akdeniz’de saldırgan bir 
politika takip etmesi, Türkiye ve Yunanistan’ı tedirgin etti. Bu durum karşısında iki devlet birbirleriy-
le yakınlaşma ihtiyacı hissettiler. 10 Haziran 1930’da Ankara’da imzalanan antlaşma ile İstanbul’da 
yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler mübadele dışında tutularak mübadele sorunu 
çözüldü. Sorunun çözülmesinde Atatürk’ün gayretleriyle taraflar arasında yapılan ikili görüşmeler 
etkili oldu.

1. Türkiye’de mümkün olduğunca fazla Rum nüfus bırakmak isteyen Yunanistan’ın amacı nedir?
..............................................................................................................................................................
2. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye’nin de aynı şekilde 
-İstanbul'daki Rumların mallarına el koyarak- karşılık vermesi, Türk dış politikasının hangi ilkesiyle 
ilgilidir?
..............................................................................................................................................................
3. Mübadele sorununun çözümünde Atatürk’ün dış politika ilkelerinden hangisi etkili olmuştur?
..............................................................................................................................................................
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6.2.5. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Asırlardır büyük devletler arasında rekabete neden olan Çanakkale ve İstanbul Boğazları, Kara-
deniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayan tek su yolu olarak stratejik bir öneme sahipti. Boğazlar, Türki-
ye’nin olduğu kadar Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ticari faaliyetleri ve güvenlikleri için de hayati 
bir önem taşıyordu.

Lozan Antlaşması’nda, Türkiye’nin Boğazlar 
üzerindeki egemenlik haklarını sınırlayıcı hü-
kümler yer alıyordu. Boğazların uluslararası bir 
komisyon tarafından yönetilmesi, Türkiye’nin 
egemenlik haklarına zarar veriyordu. Boğazla-
rın her iki yakasında askerden arındırılmış bölge 
oluşturulması da Türkiye’nin güvenliğini tehdit 
ediyordu. Boğazların savunması ise Milletler Ce-
miyetinin sorumluluğuna bırakılmıştı. Türkiye, o 
dönemin şartları içinde bu hükümleri kabullen-
mek zorunda kalmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda 
ortaya çıkan yeni durumlar, Türkiye’nin güvenliği 
açısından Lozan Antlaşması’nın Boğazlarla ilgili 
hükümlerinin gözden geçirilmesini gerekli kıldı. 
Almanya ve İtalya’nın Akdeniz ve Ortadoğu üze-
rinde saldırgan bir politika takip etmesi, diğer 
bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye’yi de tedirgin 
etti. Türkiye ortaya çıkan bu durum karşısında Lozan Antlaşması'nın Boğazlarla ilgili hükümlerinin 
yenilenmesi için Milletler Cemiyetine başvurdu. İtalya dışındaki bütün ülkeler Türkiye’nin başvuru-
suna olumlu yaklaştı. İsviçre’nin Montrö kentinde Boğazlarla ilgili kararları görüşmek üzere yeni bir 
konferans toplandı. Konferansın sonunda, bugün hâlâ geçerliliğini koruyan Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi imzalandı (20 Temmuz 1936).

Görsel 6.6 Boğazlarda Türk hakimiyetini gösteren temsilî çizim

Lozan Antlaşması’nda Boğazlarla İlgili Hükümler

▪ Boğazlar başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar 
Komisyonu tarafından yönetilecek.

▪ Boğazların her iki yakasında askerden arındırılmış 
bölge bulundurulacak.

▪ Boğazların güvenliği Milletler Cemiyetinin sorum-
luluğunda olacak.

▪ Boğazlardan gemi ve uçakların geçişi serbest ola-
cak. Türkiye savaşa girerse savaştığı ülkelere Bo-
ğazları kapatabilecek.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi5

▪ Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredilecek.
▪ Askerden arındırılmış bölge kaldırılacak. Türkiye 

buralarda askerî tedbir alabilecek (Görsel 6.6).
▪ Boğazların güvenliği Türkiye’nin yetki ve sorumlu-

luğunda olacak.
▪ Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest ve 

ücretsiz olacak, savaş gemilerinin geçişi belli ku-
rallara bağlı olacak.

Lozan Barış Antlaşması’nın Boğazlarla ilgili bazı hükümleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 
bazı hükümleri aşağıda verilmiştir. Hükümlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Hangi karar ile Türkiye’nin egemenlik haklarını zedeleyen bir durum ortadan kaldırılmıştır?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Hangi karar ile Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bir durum ortadan kaldırılmıştır?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

5. İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, s. 509-520
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Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması, Türk dış politikasının hangi ilkesiyle ilgilidir?

6.2.6. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine Katılması (18 Temmuz 1932)

Cemiyetin takip ettiği tarafgir tutumdan en fazla rahatsız olan devletlerden biri de Türkiye idi. 
Özellikle Musul sorununda Cemiyetin takip ettiği İngiliz yanlısı politika, Türkiye’yi fazlasıyla rahatsız etti. 
Bu nedenle Türkiye uzun süre Cemiyete mesafeli durdu ve üyelik başvurusunda bulunmadı. 

Türkiye’nin uluslararası sorunların çözümünde takip ettiği barışçıl dış politika, dünya devletlerinin 
takdirini toplamıştı. Bunun üzerine İspanya, Türkiye’nin üye olması için Milletler Cemiyetine öneri sun-
du. İspanya’nın önerisini kabul eden Cemiyet, Türkiye’ye üyelik teklif etti. Dünya barışına katkı sunmak 
isteyen Türkiye, bu teklifi kabul ederek 18 Temmuz 1932’de Milletler Cemiyetine üye oldu (Görsel 6.7).

Türkiye, Cemiyete üye olduktan sonra da dünya barışına katkı sunmaya devam etti. Hatay so-
runu ile Boğazlar sorunu, Milletler Cemiyeti kanalıyla ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturuldu.

Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı’nın galip 
devletleri tarafından kurulmuştu (Görsel 6.8). I. 
Dünya Savaşı’nda yaşanan yıkım, devletleri ha-
rekete geçirmişti. ABD Başkanı Wilson’un talebi 
doğrultusunda 1920’de kurulan Cemiyetin ama-
cı, bir daha böylesine büyük bir yıkımın yaşan-
maması için devletler arasındaki sorunlara barış-
çıl yollardan çözüm bulmaktı.

Ancak Cemiyet, kısa bir süre sonra büyük 
devletlerin, özellikle de İngiltere’nin güdümüne 
girdi. Barışı korumak yerine, güçlü devletlerin 
çıkarlarını korumaya başladı. Uluslararası sorun-
ların çözümünde taraflara eşit yaklaşmak yerine, 
tarafgir davrandı. Bu durum, diğer devletlerin 
Cemiyete duydukları güven duygusunun sarsıl-
masına sebep oldu. Görsel 6.7 Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girişiyle ilgili haber

Milletler Cemiyeti, kuruluş amacına uygun hareket edemedi. Barıştan çok, büyük devletlerin 
emellerine hizmet eden Cemiyet, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına da ortam hazırladı. Bu neden-

lerle Milletler Cemiyeti II. Dünya Savaşı yıllarında kapatıldı. Yerine dünya barışını ve güvenliğini ko-
rumak için Birleşmiş Milletler adıyla yeni bir cemiyet kuruldu. Bu konuya 7. ünitede değinilecektir.

Görsel 6.8 Milletler Cemiyetinin Cenevre'deki bir toplantısı
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6.2.7. Balkan Antantı (9 Şubat 1934)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmaları dünyaya barış getirmedi. İntikam hır-
sıyla hareket eden Almanya ve İtalya yeniden silahlanarak saldırgan bir politika takip etmeye baş-
ladı. Bu devletlerin Balkanlar ve Akdeniz üzerinde takip ettikleri yayılmacı politika, Türkiye’yi bölge 
güvenliği açısından tedbir almaya yöneltti. Balkanlarda kurulacak bir ittifakın yayılmacı devletlerin 
emellerine engel olabileceğini düşünen Türkiye, Balkan devletlerini bir araya getirmeye çalıştı. Bu 
çalışmaların bir sonucu olarak Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı 
adıyla bir antlaşma imzalandı (9 Şubat 1934) (Görsel 6.9). 

Balkan Antantı’na üye devletler, birbirlerinin sınırlarını tanımayı ve Balkanlardaki mevcut du-
rumu değiştirmek isteyen devletlere karşı birlikte önlem almayı kabul etmişlerdir. Türkiye Balkan 
Antantı ile hem bölge barışına katkı sağlamak hem de yeni bir savaş tehlikesi karşısında Batı sınırını 
güvenlik altına almak istemiştir.

Görsel 6.9'daki haritadan da anlaşılacağı gibi Bulgaristan, Balkan Antantı’na katılmamıştır. Bul-
garistan’ın Antant’a katılmamasında XX. yüzyılın başlarında Yunanistan ile yaşadığı sorun etkili 

olmuştur. Bu sorun ne olabilir?

Görsel 6.9 Balkan Antantı’na üye devletler

ATATÜRK DÖNEMİ DIŞİŞLERİ BAKANI: TEVFİK RÜŞTÜ ARAS (1883-1972)

1883'te Çanakkale’de doğdu. Eğitimine İzmir’de başlayıp Üsküp ve 
İstanbul’da devam etti. Beyrut Tıbbiye Mektebinden mezun oldu. Bir süre İz-
mir’de Sedat ve İttihat gazeteleri başyazarlığını yaptı. Sağlık alanında çeşitli gö-
revler üstlendi. 1920-1923 yılları arasında Mecliste, Menteşe milletvekilliği yap-
tı. 1923’te Türkiye-Yunanistan Mübadele Komisyonu Başkanlığı yaptı. 1923’te 
Sağlık Bakanı oldu. 1925’ten 1938’e kadar Dışişleri Bakanlığı yaptı. 1938’de Ba-
kanlar Kurulunun istifası üzerine Dışişleri Bakanlığından ayrıldı. 1939’da Lond-
ra Büyükelçisi oldu. 1942 yılı Şubat ayında emekliye ayrıldı. Kırmızı-Yeşil İstiklal 
Madalyası vardır.               (www.mfa.gov.tr) 
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6.2.8. Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)

Tüm dünyada sorunların giderek arttığı 1930’lu yıllarda Türkiye, sorunlarını diplomasi ile çözen 
ve dünya barışına katkı sunan bir devlet konumuna yükselmiştir (Görsel 6.10). Türkiye; sadece kendi 
sorunlarını çözmekle kalmamış, bölge devletlerinin huzur ve güvenliğine de katkı sağlamıştır. Ulus-
lararası barış ve iş birliği ilkesiyle hareket eden Türkiye, bölgesinde barış ve güven merkezi olmuştur 
(Görsel 6.12).

Balkan ülkeleriyle dostluk ve iş birliğini geliş-
tiren Türkiye, aynı gayelere Doğu komşularıyla da 
ulaşmaya çalıştı. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a 
saldırması, Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye dü-
şürmüştü. Bu durum karşısında Türkiye ülke ve 
bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkele-
riyle iş birliğini geliştirmeye çalıştı. 

Tahran’da bir araya gelen Türkiye, İran, Irak 
ve Afganistan temsilcileri Sadabat Paktı adıyla bir 
antlaşma imzaladılar (Görsel 6.11). İş birliğinden 
çok bir dostluk antlaşması mahiyetinde olan bu Pakt’a üye devletler, birbirlerinin sınırlarına saygı gös-
termeyi ve birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemeyi taahhüt ettiler.

Görsel 6.10 Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi ile, Ankara

Görsel 6.12 Türkiye'nin Afganistan Büyükelçiliğini yapan Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, Türkiye-Afganistan İlişkilerinin gelişmesine büyük 
katkı sağlamıştı. Yukarıdaki görselde Fahrettin Paşa (1) Afganistan Kralı Emanullah Han (2) ile

2 1

6.11 Sadabat Paktı’na üye devletler



165

MİSAK-I MİLLÎ’NİN SON ZAFERİ: HATAY6.3.

Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması’nda Hatay, özerk olarak Fransa’nın mandası altındaki 
Suriye’ye bırakılmıştı. Bu durum Lozan Antlaşması’nda da teyit edilmişti. Türkiye, o günün şartları 
altında Hatay’ı Suriye’ye bırakmak zorunda kalsa da Misak-ı Millî sınırları içerisinde yer alan Hatay’ın 
Türkiye’ye katılması düşüncesi hep canlı kalmıştır. Bunda Atatürk’ün rolü büyük olmuştur.

Almanya’nın yeniden silahlanması Fransa’yı oldukça endişelendirmişti. Kendi güvenliğiyle ilgi-
lenmek için manda bölgelerinden çekilmeye karar veren Fransa, 1936’da Suriye ve Lübnan’a bağım-
sızlık tanıdı. Bu durumu değerlendiren Türkiye, Fransa’ya verdiği nota ile aynı bağımsızlığın Hatay’a 
da verilmesini istedi. Bu talebi reddeden Fransa, konuyu Milletler Cemiyetine taşımayı teklif etti. 
Milletler Cemiyeti Hatay’ın ayrı bir statüye kavuşturulmasına karar verdi. Bu doğrultuda Hatay’ın iç 
işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye’ye bağlı, ayrı bir anayasaya sahip ve resmî dilinin Türkçe olma-
sına karar verildi. 1938’de yapılan Hatay seçimlerinde milletvekilliklerinin yarıdan fazlasını Türkler 
kazandı. Hatay meclisi, devletin adını “Hatay Cumhuriyeti” olarak belirledi ve cumhurbaşkanlığına 
Tayfur Sökmen’i seçti. Ardından Hatay meclisi bağımsızlığını ilan etti.

Bu arada Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 
imzalanmış olması Türkiye’nin elini güçlendirmiş 
ve Türkiye, dostluğu istenen devletlerden biri ol-
muştu. Çıkabilecek yeni bir dünya savaşı karşısın-
da Türkiye’nin dostluğuna ihtiyaç duyan Fransa, 
Hatay halkının Türkiye’ye katılma isteğini kabul 
etmek zorunda kaldı. Bu gelişmeler üzerine Hatay 
meclisi oy birliğiyle Türkiye’ye katılma kararı aldı 
(30 Haziran 1939). Bu karar 7 Temmuz 1939’da 
TBMM tarafından onaylandı (Görsel 6.13).

Atatürk göremese de Hatay’ın Türkiye’ye ka-
tılması, onun çabalarının bir sonucudur. Hatay so-
runu Atatürk’ün kararlı tutumu ve çalışmalarıyla 
çatışma yaşanmadan, Misak-ı Millî’ye uygun ola-
rak, Türkiye’nin lehine çözümlenmiştir. Görsel 6.13 Türk ordusunun Hatay’a girişi ve halkın sevinci

“Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde kalamaz!”  (www.atam.gov.tr)

Aşağıda, 1937 yılında bir sohbet esnasında, Atatürk’ün Fransa büyükelçisine Hatay sorunuyla 
ilgili söylediği sözler verilmiştir. Atatürk’ün bu sözlerinden hareketle soruları cevaplayınız.

“Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur ancak antlaşmaya da-
yanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden milletime söz verdim: 
Hatay’ı alacağım! Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çı-
kamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşa-
yamam.”                                                                                                                                        (www.atam.gov.tr)

1. Atatürk, Mersin ve Adana gibi Hatay’a yakın illere gezi düzenler, konuşmalarında sık sık Hatay 
sorunundan bahseder, Hatay ile ilgili gazetelere demeçler verirdi. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
..............................................................................................................................................................
2. Metinde Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri öne çıkmaktadır?
..............................................................................................................................................................
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B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Türk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

2. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dış politikayı nasıl etkilemiştir? 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

3. Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar Türkiye’yi nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

4. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine davet edilmesinde neler etkili olmuştur?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

5. Atatürk, Hatay’ın Anavatan’a katılması için neler yapmıştır?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

6. Yabancı okullar sorununu Türkiye Cumhuriyeti nasıl çözmüştür?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………...…
………………………………………………..………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………...........................

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye de dış politika 
ilkelerinden ………….........................……………………. ilkesi gereği Türkiye’deki Rumların mallarına 
el koydu.

2. Osmanlı Devleti’nden kalan ………….........................…………..…………., yeni kurulan Türkiye’nin 
ekonomisi üzerinde ağır bir yük olmaya 1954 yılına kadar devam etti.

3. Türkiye, İspanya’nın teklifi üzerine ………….........................…………………….’ne üye olmuştur.

4. Misak-ı Millî sınırları içinde olan .…………............................……………………, Atatürk’ün gayretleri 
sonucu 1939 yılında Türkiye’ye katılmıştır.

5. Türkiye’nin batı sınırları 1934 yılında imzalanan ………….........................…………………… ile güvenlik 
altına alınmıştır.
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C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış 
politika ilkeleri arasında yer almaz?

 A) Tam Bağımsızlık           B) Mütekabiliyet
 C) Akılcılık            D) Yayılmacılık

2. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlanması Batılı devletleri rahatsız etmiş-
tir. Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlığın 
sebepleri arasında gösterilemez?

A) Yabancı okulların kendi hedeflerine göre 
öğrenci yetiştiremeyecek olmaları

B) Yabancı okulların her türlü denetime tabi 
tutulacak olmaları

C) Kanunlara uyan yabancı okulların eğitim 
faaliyetlerini devam ettirebilecek olmaları

D) Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hakla-
rından taviz vermemiş olması

3. “Mustafa Kemal Atatürk’ün akıllıca yürüttü-
ğü siyaset sayesinde Hatay 1939’da Türki-
ye’ye bağlandı.” ifadesi Türk dış politikası-
nın hangi ilkesini yansıtmaktadır?

 A) Gerçekçilik 
 B) Dünya kamuoyunu dikkate alma
 C) Akılcılık 
 D) Mütekabiliyet
 
4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;

 ▪ Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredildi.
 ▪ Boğazlar'daki askersiz bölge kaldırıldı.
 ▪ Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine 

sınırlama getirildi.

 Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yapılamaz?

A) Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiye-
ti pekişmiştir.

B) Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bazı 
uygulamalara son verilmiştir.

C) Savaş gemilerinin boğazlardan geçebil-
mesi belirli şartlara bağlanmıştır.

D) Boğazlar'dan hangi devletlerin gemile-
rinin geçiş yapabileceğine Türkiye karar 
verecektir.

5. Mustafa Kemal Atatürk, Almanya ve İtal-
ya’nın I. Dünya Savaşı sonrasındaki yayılma-
cı politikalarının yeni bir dünya savaşına yol 
açabileceğini ifade etmiştir. Dediği gibi de 
olmuş, 1939’da II. Dünya Savaş’ı çıkmıştır.

 Bu bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hangi özelliği öne çıkmaktadır?

 A) İleri görüşlülüğü           B) Millet sevgisi
 C) Barışçılığı            D) Liderliği

6. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Söz-
leşmesi’nin kazanımları arasında aşağıda-
kilerden hangisi yoktur?

A) Egemenlik haklarımız güçlendirildi.
B) Boğazların güvenliği Türkiye’ye bırakıldı.
C) Boğazlar Komisyonu kaldırıldı.
D) Yabancı gemilerin Boğazlardan geçişi 

yasaklandı.
 
7. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin 

mallarına el koymasına Türkiye de Anado-
lu’daki bazı Rumların mallarına el koyarak 
karşılık vermiştir.

 Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki dış politi-
ka ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 A) Bağımsızlık           B) Mütekabiliyet 
 C) Gerçekçilik           D) Egemenlik

8. Milletler Cemiyetinin, aşağıdaki sorunların 
hangisinin çözümünde ortaya koyduğu 
tarafgir tutum Türkiye’nin Cemiyete katıl-
masını geciktirmiştir?

 A) Musul sorununda
 B) Hatay sorununda
 C) Boğazlar sorununda
 D) Dış borçlar sorununda

9. Aşağıdaki sorunlardan hangisini çözümü 
Balkan Antantı’nın kurulmasına zemin 
hazırlamıştır?

 A) Musul sorunu
 B) Mübadele sorunu  
 C) Boğazlar sorunu
 D) Dış borçlar sorunu
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10. Lozan Antlaşması’nda karara bağlanan bazı 
konular, daha sonra tekrar sorun olarak 
Türkiye’nin gündemine gelmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu tarz sorunlar-
dan biri değildir?

 A) Musul sorunu
 B) Yabancı okullar sorunu
 C) Dış borçlar sorunu
 D) Mübadele sorunu

11. İtalya’nın Asya ve Afrika’da genişleme 
hedefleri, bölgedeki ülkelerin güvenliklerini 
tehdit eder duruma gelmişti. Bu tehlike 
karşısında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan 
arasında 1937 yılında Sadabat Paktı im-
zalandı. Pakt’a üye devletler birbirlerinin 
sınırlarına saygı göstermeyi ve birbirlerinin 
iç işlerine müdahale etmemeyi kabul ettiler.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Pakt’a üye devletler birbirlerinin toprak-
larına saygılıdır.

B) Pakt’a üye devletler birbirlerine karşı 
dostça hareket edeceklerdir. 

C) Pakt’a üye devletler birlikte hareket ede-
rek sınırlarını genişleteceklerdir.

D) Pakt’a üye devletler birbirlerinin egemen-
lik alanlarına müdahale etmeyeceklerdir.

 
12. Türkiye’yi ilgilendiren aşağıdaki sorun-

lardan hangileri Milletler Cemiyetinde 
görüşülmemiştir?

 A) Yabancı okullar sorunu
 B) Hatay sorunu
 C) Nüfus mübadelesi sorunu
 D) Boğazlar sorunu 

13. Dış politikada “yurtta barış dünyada barış” 
ilkesiyle hareket eden Türkiye, saldırgan 
bir politika takip etmemiş ancak II. Dünya 
Savaşı'na giden sürecin hızlanması üzerine 
kendi güvenliğini sağlayacak diplomatik 
tedbirler almıştır. Buna göre;

 I. Balkan Antantı’nın kurulması
 II. Sadabat Paktı’nın imzalanması
 III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imza-

lanması

 Gelişmelerinden hangisi ya da hangileri 
Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlayan 
diplomatik tedbirlerdendir?

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

14. Türkiye’nin dış politikada yaşadığı çeşitli 
sorunlarla bu sorunları yaşadığı devletler 
eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur?

Hatay 
sorunu

Musul 
sorunu

Mübadele 
sorunu

A) İngiltere Fransa Bulgaristan
B) Fransa Yunanistan İngiltere
C) Fransa İngiltere Yunanistan
D) İngiltere Fransa İtalya

 
15. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan 

Antantı’na katılmamıştır?

 A) Yunanistan
 B) Bulgaristan
 C) Türkiye
 D) Yugoslavya

Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.

(Hatay’ın Anavatan’a Bağlanması, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Ankara Antlaşması)

5 Haziran
1926

18 Temmuz
1932

20 Temmuz
1936

30 Haziran
1939

9 Şubat
1934

8 Temmuz
1937
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