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ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ 

 

 Atatürk’ün liderlik, barışseverlik, idealistlik, gerçekçilik gibi kişilik özelliklerinin öğrencilik yıllarında 

gelişmeye başladığını, bu özellikleriyle hem arkadaşları arasında sevilen ve aranan bir kişi hem de 

öğretmenleri tarafından değer verilen bir öğrenci olduğunu hepimiz biliyoruz. 

 Okul arkadaşı Kazım Özalp,  Atatürk’ün daha Harp Okulu yıllarında ülke ve yönetim konularıyla 

ilgilendiğini, bu konularla ilgili türlü eleştiriler yaptığını, tartışmalara katıldığını, “Atatürk bulunduğu 

toplantılara kişiliğiyle hâkim olan bir yapıdaydı; önce hiç konuşmaz, dinlerdi; tartışmalar kızıştıktan sonra 

konuşmaya başlar, herkesi etkisi altına alıverirdi.” sözleriyle belirtmiştir. 

 Atatürk’ün asker ve devlet adamı sıfatlarıyla görev yaptığı zamanlardaki başarısının temelinde, onun 

şu sözünde belirttiği niteliklerini aramak yeterli olacaktır: “Ben nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler 

engel olur, diye düşünürüm. O engelleri ortadan kaldırmaya çalışırım. Sonra iş kendiliğinden yürür.” 

Atatürk, önderliğini yaptığı ulusunun hiç durmadan ilerlemesini isteyen, idealist bir insandır. “Yurdumuzu 

dünyanın en mamur ve medeni devletleri düzeyine çıkaracağız. Ulusumuzu en geniş refah araç ve 

kaynaklarına sahip kılacağız. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.” sözü, onun 

ideallerinin neler olduğunu göstermektedir. 

Atatürk’ün belirgin yönlerinden biri de her zaman ve her koşulda gerçekleri söylemesidir. Türk ulusuna 

seslenirken “Gerçekleri konuşmaktan korkmayınız.” sözüyle hem kişiliğinin bu önemli yönünü ortaya 

koymakta hem de ulusuna örnek bir önder olarak ortaya çıkmaktadır. 

1. Harfleri karışık olarak verilen sözcükleri, 

açıklamalardan ve metnin bağlamından 
yararlanarak bulup boşluklara yazınız. 

 

 
     UMMAR              (Bakımlı, imar edilmiş, bayındır) 

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

   

 

 
    

                          ( Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey) 

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

 

      DELİR                      Önder, şef 

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

 

     DENEMİ           Kentlileşmiş, uygar, kırsallıktan uzak 
                         ............................................ 

 

2. Atatürk’ün arkadaşları ve öğretmenleri 

tarafından sevilmesini sağlayan kişilik 

özelliklerini yazınız. 

 

 

 

 

3. Metinden yararlanarak Atatürk’ün ideallerini 

yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Atatürk’ün belirgin yönlerinden biri de her 

zaman ve her koşulda gerçekleri söylemesidir. 

Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin eş 

anlamlısı yoktur? 

A) Vakit  B) Şart 

C) Hakikat  D) Sahte 

 

 

5. “Almak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde  “kazanmak” anlamında 

kullanılmıştır? 
 

A) Sevdiğinden mektup alınca yüzü güldü. 

B) Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldı. 

C) Konukları uzunca bir odaya aldılar. 

D) Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar. 
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6. “Bu işin sonunun iyi olmayacağını anlayınca 

hemen bu işten vazgeçti.” cümlesinde bir sonuç 

belli bir nedene bağlanmıştır. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlam 

ilişkisinin benzeri yoktur? 

A) Üzerine giydiğin kıyafet ince geldiyse montumu 

alabilirsin. 

B) İşten yorgun geldiği için hemen odasına geçip 

uyudu. 

C) Çantasını akşamdan hazırlamadı diye ödevlerini 

evde unuttu. 

D) Sonbahar geldiğinden ağaçlar birer birer 

yapraklarını döktü. 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘fırsat ele 

geçirilince değerlendirilmeli’ anlamı taşımaktadır? 
 

A) Sakla samanı gelir zamanı. 

B) Ne karanlıkta yat ne kara düş gör. 

C) Su akarken testiyi doldurmalı. 

D) Kızını dövmeyen dizini döver. 

 

 

 

 

8. Bisiklet, kullanımı ve bakımı kolay bir araç-

tır. Çok az yer kaplar; bir duvar kenarına ya da 

apartmanın bir köşesine rahatça bırakılabilir. 

Mekanik bir karıncadır bisiklet. Kendi ağırlığından 

birkaç kat fazla yükü taşır. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır? 

A) Konuşturma  B) Abartma 

C) Benzetme   D) Kişileştirme 

 

 

 

 

9. .......; yani gerçekte var olmayan konularla 

ilgili olanları. Bunların beğenilmesinin, yazılmasının 

nedeni, bu öykülerde sürpriz ögelerin yer almasıdır. 

Düş gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanarak siz de 

bu tür yazılar yazabilirsiniz. 

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın ilk 

cümlesidir? 

A) Bazı insanlar roman okumayı tercih ederler 

B) Şiir okumak çoğu insanın ilgisini çeker. 

C) Meraklı çocuklar bilimsel içerikli dergileri okurlar 

D) Bazı yazarlar fantastik öyküler yazmayı severler 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş(kılış) fiilin olduğu yöne gidersek nereye 

gitmiş oluruz? 

A)                                     B) 

 

 

 

C)                                     D) 

 

 

 

 

11. Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz’e, gün 

gelip dünyanın kendi alanında en iyi çalışmalara 

imza atacak doktoru olacağınızı bilir miydiniz diye 

sorulmuştu. Ünlü doktor, bunun kesinlikle kendisi 

için sürpriz olmadığını çünkü bunları kafasında 

canlandırmaya daha beş yaşındayken başladığını 

söylemişti. 

Bu paragrafta verilmek istenen ileti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başarı, çok çalışılarak elde edilir. 

B) Yetenek, başarılı olmada tek başına yeterlidir. 

C) Sıkıntılar, kişiyi doğruları bulmaya yöneltir. 

D) Hayaller, gerçekleri oluşturan tohumlardır. 

 

 

 

12. Geceleyin bir ses böler uykumu. 

 İçim ürpermeyle dolar: - Nerdesin? 

 Arıyorum yıllar var ki ben onu, 

 Aşığıyım beni çağıran bu sesin. 
 

 Bütün sevgileri atıp içimden, 

 Varlığımı yalnız ona verdim ben, 

 Elverir ki bir gün bana derinden 

 Ta derinden bir gün bana "Gel" desin 
 

Yukarıdaki şiirde bulunmayan duygu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Umut  B) Nefret 

C) Özlem  D) Sevgi 
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13. “ Şırıl şırıl akan bir derecik gibi huzur verici 

bir sesle başından geçenleri anlatıyordu.”  

Bu cümlede, aşağıdakilerin hangisine yer 

verilmezse kişileştirme sanatı yapılmış olur?  
 

A) gibi   B) bir 

C) Şırıl şırıl   D) başından geçenleri 

 

 

 

14. Aşağıdaki türlerden hangisinde duygu 

ve hayal unsurlarına yer verilmez? 
 

A) Makale  B) Tiyatro 

C) Şiir   D) Mektup 

 

 

15. Bütün insanlığı dövsen havanda, 

 Zerre zerre, herkes yine yalnız. 

 Boşlukta yol açan ıssız kervanda, 

 Her şey tek başına; dağ taş ve yıldız. 

Böyle söyleyen bir şair hangi duygu içindedir? 
 

A) Nefret    B) Korku 

C) Kıskançlık   D) Yalnızlık 

 

 

16. Bizim kabile her zaman çok çalışırdı. Ama 

böyle özenli bir çalışmayı ilk defa görüyordum. 

Bütün karıncalar tarlalarına yayılmıştı. Herkes 

çekebildiğinden çok yiyecek götürmeye çalışıyordu 

yuvasına. Bazen koca bir mısır tanesini birkaç 

karınca kuvvet birliği yaparak yuvarlıyordu. Bazen 

de iki buğday tanesi kuvvetli bir karınca tarafından 

çekiliyordu. 

Bu parçada aşağıdaki unsurlardan hangisi 

belirgin değildir? 
 

A) Zaman   B) Olay 

C) Yer    D) Kahramanlar 

 

 

 

17. Daha düne kadar 5.000 ‘yılcık’ bir geçmişi 

olduğu sanılan İzmir, 2003 yılında Bornova’daki 

Yeşilova Höyüğü’nün ortaya çıkarılmasıyla bir anda 

8.500 yıllık bir maziye sahip oldu.  

Yukarıdaki ifadeden aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle çıkarılabilir? 

A) İzmir Türkiye’nin en eski yerleşim yeridir. 

B) Yeni keşifler bazı bilgileri değiştirmiştir. 

C) Bornova İzmir’in en gelişmiş yerleşim yeridir. 

D) İzmir’in tarihi ile ilgili çalışmalar 2003 yılında 

başlamıştır. 

18. Bu sıralar bana mı öyle geliyor yoksa 

gerçekten öyle mi? Herkeste bir ... havası 

seziyorum. Otobüse binen yaşlı birini görünce 

oturan gençler yer vermek yerine uyku numarası 

yapıyor ya da görmezden gelme durumuna 

geçiyorlar hemen. Ya da yere çöp atan, denizi 

kirleten, trafik kurallarına uymayan birini 

gördüğümüzde “bana ne” diye sığındığımız bir 

liman var. Peki, böyle mi düzelteceğiz çevremizi ve 

dünyamızı? Yanlışa yanlış demeyeceksek nerede 

kullanacağız öğrendiğimiz doğruları? 

Paragrafa göre üç nokta(...) ile gösterilen 

yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha 

uygundur? 

 

A) boşvermişlik  B) saygısızlık 

C) kabalık   D) kibirlenme 

 

 

 

 

19. Geçenlerde bir anne şu olayı anlattı bana:       

Yasin resim dosyasını evde unutuyor. Bunun için 

okuldan eve telefon açıyor. Annesi de hemen okula 

Yasin’in resim dosyasını getiriyor. Keşke 

getirmeseydin, dedim ben de. Çocuk 

öğretmeninden gerekli karşılığı alır ve aynı hatayı 

bir daha yapmazdı. Böylece ....... sahibi olmayı 

öğrenirdi. 

Çocuk psikologunun anlattığına göre 

yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan 

hangisinin gelmesi daha uygundur? 

A) özgüven   B) sorumluluk 

C) nezaket   D) cesaret 

 

 

 

 

20.  

Erkek çocuklarına Yağız( 1 ) Yusuf( 2 ) Eymen( 3 )  

kız çocuklarına Zeynep( 4 ) Elif isimlerini vermişlerdi 

Seven ailesi. 

Bu cümlede yay ayraç ile gösterilen numaralı 

yerlerden hangisine farklı bir noktalama 

işareti getirilmelidir? 
 

A)1  B) 2  C) 3  D) 4 

 

 

 

 

 



21. Geçen hafta bilinmesi gereken -aslında 

bilmenin yanında- anlaşılması gereken bir günü 

geride bıraktık. Neydi peki? İstiklal Marşı desem… 

Evet, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 

ölüm yıldönümüydü geçtiğimiz salı. Kaçımız 

hatırladık bilmiyorum ama değerini bilemediğimiz 

kesin usta şairin. İstiklal Marşı’nı yazmasının 

yanında neyini biliyoruz, hangi şiirini veya 

düşüncesine vakıfız bu büyük insanın? Veya 

yılbaşına verdiğimiz değer kadar farkında mıydık bu 

önemli günün? Aslında sadece Mehmet Akif 

konusunda mı bu duyarsızlığımız? Maalesef ki hayır. 

Birçok düşünüre aynı şekilde kayıtsız kalıyor, onları 

yaşatamıyoruz toplum olarak. Bunları düşünüp 

utanmalıyız belki de kendimizden; zor 

yetiştirdiğimiz değerleri yaşarken de vefat ettikten 

sonra da yeterince anlayıp anlatamadığımız için.  

 

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mehmet Akif İstiklal Marşı’mızı yazmış önemli 

birisidir. 

B) Edebiyatçılarımıza gereken önemi vermiyoruz. 

C) Aydınlarımıza gerektiği değeri her zaman 

göstermeliyiz. 

D) Bir milletin büyüklüğü düşünürlerine verdiği 

değerle anlaşılır. 

 

   

 

 

 22. “Zırt pırt dışarı çıkamazdı.” cümlesindeki 

altı çizili kelime grubunun yerine 

aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? 

A) İkide birde   B) Gereksiz yere  

C) Yerli yerinde   D) Uygunsuzca 

 

 

 

 

 
23. Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç 

cümlesidir? 
 

A) Benim için ne düşündüğünü bilmiyorum.                       

B) Çanakkale’de vatan için yapılanları 

unutmayacağız.       

C) Uçurtmam çizgili olduğu için çok güzel 

görünüyor.        

D) Ağrı Dağı’na çıkmak için hazırlık yapıyor. 

 

 

 

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatıcı 

farklıdır?  

 

A) Bizim okulda bir çocuk elinde kitap dolaşıyor. 

Yemek sırasında bile bırakmıyor kitabı elinden. 

Görsen hiç çalışkan biridir diye düşünmezsin. Ama 

geçende sınavlarda başarılı olanlar ödüllendirilirken 

onu da görmeyeyim mi? O zaman daha iyi anladım 

okumanın değerini.  
 

B) Önce gözlerimi açtım. Karanlığı görmeye 

çalışıyordum. Sonra yavaş yavaş hatırlamaya 

başladım; ev sallanıyordu ve bir boşluk...  
 

C) Delikanlı alaca karanlıkta yürürken yumuşak bir 

şeye çarptığını fark etti. Eğildi baktı. Aman Allah’ım!  
 

D) Bir lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine 

bir teklifte bulunur: “Bir hayat deneyimine katılmak 

ister misiniz?” 

 

 

 

25. Aşağıdakilerin hangisinde “–mış, -miş” 

ekinin işlevi farklıdır?  

A) Erken kalkan yol alır demiş atalarımız. 

B) Kendini beğenmiş insanları hiç sevmem. 

C) Öğretmenin sorusunu sadece Meltem bilmiş koca 

sınıfta. 

D) El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış. 

 

 

Her soru 4 (dört) puandır 

 

BAŞARILAR 

-SERKAN SEVEN- 

 


