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5 Aral›k 1934’te seçme yafl› 18’den 22’ye ç›kart›lm›fl ve kad›nlara seçme ve seçilme hakk› tan›nm›flt›r. (1935’teki 5. dönem 
TBMM’ye 18 kad›n milletvekili seçilmifltir.)

NOT

 II. HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

– Os	man	l›	Dev	le	ti’	nde	hu	kuk		bir	li	ğinin	ol	ma	ma	s›	ne	de	niy	le,	bu	nu	f›r	sat	bi	len	Av	ru	pa	dev	let	le	ri,	H›	ris	ti	yan	ve	Mu	se	vi	le	rin	

hak	la	r›	n›	ko	ru	ma	ba	ha	ne	siy	le	dev	le	tin	içifl	le	ri	ne	ka	r›fl	ma	f›r	sa	t›	bul	mufl	lar	d›.

– “Me cel le”	de	ni	len	ve	‹s	lam	hu	ku	ku	na	gö	re	dü	zen	le	nen	me	de	ni	hu	kuk,	top	lu	mun	ih	ti	yaç	la	r›	na	ve	ça	ğ›n	flart	la	r›	na	

uy	gun	de	ğil	di.

–	 ‹s	lam	hu	kuk	sis	te	mi	ye	ni	dev	le	tin	bağ	l›	bu	lun	du	ğu	te	mel	il	ke	le	re	(la	ik	esas	la	r)	uy	mu	yor	du.	Bu	nedenle	hukuk	ala-

nında	önemli	çalışmalar	yapıldı.

Mecelle, İslam dininin medeni hukuka ilişkin hükümlerinin bir araya toplanmasıyla II. Abdülhamit Dönemi’nde Ahmet Cevdet Paşa 
tarafından oluşturulmuştur.

NOT

 Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)
–	 Hu	kuk	ve	dev	let	dü	ze	nin	de	la	ik	li	ğin	sağ	lan	ma	s›	ve	Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’	nde	ya	fla	yan	her	ke	se	ay	n›	ya	sa	la	r›n	uy	gu-

lan	ma	s›	ama	c›y	la	ça	l›fl	ma	lar	bafl	la	t›l	m›fl	t›r.	Me	de	ni	Ka	nun;	ai	le	hak	la	r›,	ev	len	me,	bo	flan	ma	ve	mi	ras	gi	bi	ko	nu	la	r›	

ele	al	mak	ta	d›r.

–	 Ya	p›	lan	 ça	l›fl	ma	lar	 so	nu	cun	da,	Av	ru	pa	me	de	ni	 ka	nun	la	r›	 in	ce	le	ne	rek	 ‹s viç re Me de ni Ka nu nu	 ba	z›	 de	ği	flik	lik	ler	

ya	p›	la	rak	“Türk Me de ni Ka nu nu” ad›y	la	be	nim	sen	mifl	tir.	

–	 1926	y›	l›n	da	Me	de	ni	Ka	nun’un	ka	bul	edil	me	sin	den	son	ra	tüm	hu	kuk	mev	zu	a	t›		la	ik	esas	la	ra	gö	re	ye	ni	den	dü	zen	len-

mifl	ve	ay	n›	y›l	Ce	za	Ka	nu	nu,	Borç	lar	Ka	nu	nu,	Ti	ca	ret	Ka	nu	nu	ka	bul	edil	mifl	tir.

– Böylece,	hukuktaki	mevcut	ikilikler	ortadan	kaldırılarak,	ırk,	din,	mezhep	ve	cinsiyet	farkı	gözetilmeksizin	vatandaş-

lar	arasında	eşitlik	sağlanmıştır.

 İs viç re Me de ni Ka nu nu’nun Alın ma sının Ne den le ri

❃	 Av	ru	pa’	da	ha	z›r	la	nan		me	de	ni	ka	nun	la	r›n	en	ye	ni	si	ol	ma	s›

❃	 Çe	flit	li	so	run	la	ra	pra	tik	ve	ak›l	c›	çö	züm	ler	ge	tir	me	si

❃	 Çağ	dafl	ve	la	ik	il	ke	le	re	uy	gun	ol	ma	s›

❃	 ‹fa	delerin	ve	kav	ram	la	r›	n›n	aç›k	ol	ma	s›

❃	 Ye	ni	bir	me	de	ni	ka	nun	ha	z›r	lan	ma	s›	için	uzun	bir	sü	re	nin	ge	rek	li	ol	ma	s›	

 Me de ni Ka nu n’un Ge tir di ği Ye ni lik ler

❃	 Özel	ve	aile	hukukundaki	farklı	dinsel	ve	geleneksel	uygulamalar	kalkmıştır.

❃	 Hu	kuk	bir	li	ği	sağ	lan	m›fl	t›r.
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❃	 Ka	d›n	ile	er	kek	ara	s›n	da	top	lum	sal	ve	eko	no	mik	alan	da	eflit	lik	sağ	lan	m›fl	t›r.	

❃	 Ka	d›	na	mes	le	ği	ni	seç	me	hak	k›	ve	ril	mifl	,	ai	le	top	lu	mun	te	me	li	sa	y›l	m›fl,	res	mi	ni	kah	zo	run	lu	lu	ğu	ve	tek	efl	li	lik	ge	ti	ril-

mifl,	ka	d›	na	bo	flan	ma	hak	k›	ve	ril	mifl	tir.

❃	 Ka	d›	na,	mi	ras	ta	ve	ta	n›k	l›k	ta	(fla	hit	lik)	eflit	lik	sağ	lan	m›fl	t›r.

❃	 Pat	rik	ha	ne	nin	dün	ya	ifl	le	riy	le	il	gi	li	yet	ki	le	ri	kal	d›	r›l	m›fl		ve	bu	ku	rum	sa	de	ce	Rum	Or	to	doks	la	r›	n›n	di	ni	mer	ke	zi	ola	rak	

kal	m›fl	t›r.

❃	 İlk	laik	hukuk	sistemi	oluşmuştur.

 Kad›nlara 1930 y›l›nda belediye seçimlerine kat›lma, 1934 y›l›nda milletvekili seçme ve seçilme hakk› tan›nm›flt›r. Böylece birçok 
Avrupa ülkesinden önce Türk kad›nlar› siyasi haklar›n› elde etmifllerdir. Bu geliflme Medeni Kanun ile değil 1924 Anayasas›’nda 
yap›lan değifliklikle yaflanm›flt›r.

NOT

1926 y›l›nda Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle;

I.   Hukukta birliği sağlamak

II.  Laik hukuk anlayışını oluşturmak

III. Çağdaş hukuk düzenini kurmak

amaçlar›ndan hangilerine ulaş›lmak istendiği savunulabilir?

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

Kendini Dene

 III. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

1.  Kılık - Kıyafet İnkılabı (25 Kasım 1925)

❃	 Türk	ulu	su	nun,	d›fl	gö	rü	nüfl	ve	giy	si	ler	ile	de	çağ	dafl	lafl	ma	s›	n›	amaç	la	yan	Mus	ta	fa	Ke	mal,	bu	ko	nu	da	ön	cü	lük	et	mifl	

ve	Kas	ta	mo	nu’	da	flap	ka	gi	ye	rek	hal	k›n	kar	fl›	s›	na	ç›k	m›fl	t›r.	Da	ha	son	ra	fes,	kal	pak	vs	tü	rü	flap	ka	lar	ya	sak	lan	m›fl,	

bun	la	r›n	ye	ri	ne	flap	ka	gi	yil	me	si	ka	bul	edil	mifl	tir	(25	Ka	s›m	1925).

❃	 1934	y›	l›n	da	ç›	ka	r›	lan	bir	ya	say	la	din	adam	la	r›	n›n	sa	de	ce	iba	det	yer	le	rin	de	din	sel	giy	si	ler	gi	ye	bi	le	cek	le	ri,	d›	fla	r›	da	

ise	bu	k›	ya	fet	ler	ile	do	la	fla	ma	ya	cak	la	r›	ka	bul	edil	mifl	tir.	Sa	de	ce	her	di	nin	din	bafl	ka	n›	(Pat	rik,	Ha	ham	ba	fl›	ve	Di	ya	net	

‹fl	le	ri	Bafl	ka	n›)	din	sel	k›	ya	fet	ler	le	ser	best	çe	ge	ze	bi	le	cek	ti.

Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi (1925)
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2.  Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 925)
❃	 Os	man	l›	Dev	le	ti’	nin	özel	lik	le	son	dö	ne	min	de	ya	p›	lan	ye	ni	lik	le	re	flid	det	le	kar	fl›	ç›	kan	la	r›n	top	lan	d›k	la	r›		bir	yer	ha	li	ne	

dö	nü	flen	tek	ke,	za	vi	ye	ve	tür	be	ler	ç›	ka	r›	lan	bir	ka	nun	la	ka	pa	t›l	m›fl	t›r.	

3.  Tak vim, Sa at ve Öl çü ler de De ği şik lik
❃	 Bu	alan	da	ki	uy	gu	la	ma	lar,	Ba	t›	l›	dev	let	ler	den	fark	l›	ol	du	ğu	için	çağ	dafl	lafl	ma	n›n	bir	ge	re	ği	ola	rak	de	ğifl	ti	ril	me	le	ri	uy-

gun	gö	rül	müfl	tür.

❃	 26	Ara	l›k	1925’	te	Hic	ri		ve	Ru	mi	Tak	vim	ye	ri	ne		Mi la di Tak vim; ala	tur	ka	sa	at	ye	ri	ne	alaf ran ga sa at	(ulus	la	ra	ra	s›	

sa	at	sis	te	mi)	ka	bul	edil	mifl	tir.	Bu	uy	gu	la	ma	ya	1	Ocak	1926’	da	bafl	lan	m›fl	t›r.

❃ La tin ra kam la rı ka	bul	edil	mifl	tir	(24	Ma	y›s	1928).

❃ Mil let le ra ra sı öl çü ler (ağ›r	l›k	-	uzun	luk)	ka	bul	edil	mifl	tir	(1	Ni	san	1931).

❃	 Haf	ta	ta	ti	li	cumadan	pazara	al›n	m›fl	t›r	(1935).

Bu yenilikler çağdafllaflma ve medenileflme yan›nda, uluslararas› ekonomik iliflkilerde de büyük kolayl›klar sağlam›flt›r. Ayrıca 
ülke içindeki uygulamalarda da birlik sağlanm›flt›r.

NOT

4. So ya dı Ka nu nu’nun Ka bu lü (1934)

❃	 Bu	ye	ni	lik;	özel	lik	le	okul,	as	ker	lik,	ta	pu	ve	mi	ras	ifl	le	rin	de	or	ta	ya	ç›	kan	ka	r›	fl›k	l›k	la	r›	ön	le	mek	için	ge	ti	ril	mifl	tir.

❃	 21	Ha	zi	ran	1934’	te	ç›	ka	r›	lan	So	ya	d›	Ka	nu	nu’	na	gö	re,	her	Türk	ailesinin	gü	lünç	ve	ah	la	ka	ay	k›	r›	ol	ma	yan	Türk	çe	bir	

so	ya	d›	al	ma	s›	ka	bul	edil	mifl	tir.	Ay	r›	ca	ağa,	paşa,	bey,	hacı	gibi	ayrıcalık	belirtilen	ba	z›	ün	van	la	r›n	da	kul	la	n›l	ma	s›	

ya	sak	lan	m›fl	t›r.	

Bu kanundan sonra TBMM, Mustafa Kemal Pafla’ya “Atatürk” soyad›n› vermifl ve bu soyad›n›n baflkalar› taraf›ndan kullan›lmas› 
yasaklanm›flt›r.

NOT

Atatürk’e 1934 yılında verilen Nüfus Hüviyet Cüzdanı
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Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Toplumsal	ve	ekonomik	anlamda	kadın-erkek	eşitliği	 .........................................	Kanunu’nun	kabulüyle	gerçekleş-

miştir.

2. .........................................		İnkılabı	ile	topluma	çağdaş	bir	görünüm	kazandırmak	amaçlanmıştır.

3. .........................................	kapatılması,	toplumsal	hayatın	laikleşmesine	yönelik	bir	çalışmadır.

4.	 Batıyla	ilişkilerin	kolaylaştırılması	amacıyla	1	Ocak	1926	yılından	itibaren	.........................................	Takvim	kulla-

nılmaya	başlanmıştır.

5. .........................................	Kanunu	ile	beraber	ağa,	paşa,	bey	gibi	unvanlar	kaldırılmıştır.

 IV. EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

❃	 Si	ya	sal	ba	ğ›m	s›z	l›	ğ›n,	eko	no	mik	ba	ğ›m	s›z	l›	ğa	da	yan	d›	ğ›	n›	çok	iyi	bi	len	Mus	ta	fa	Ke	mal,	ye	ni	dev	le	ti	eko	no	mik	yön-

den	güç	lü	ha	le	ge	tir	mek	ama	c›y	la	da	ha	Kur	tu	lufl	Sa	va	fl›	y›l	la	r›n	da	ça	l›fl	ma	lar	bafl	lat	m›fl	t›.	

❃	 TBMM,	1	Mart	1922’	de	eko	no	mi	po	li	ti	ka	s›	n›	flöy	le	be	lir	le	mifl	ti:

➜	 Ka	pi	tü	las	yon	lar	ne	de	niy	le	ge	ri	kal	m›fl	sa	na	yi	yi	can	lan	d›r	mak

➜	 Or	man	la	r›		ko	ru	mak	ve	or	man	lar	dan	en	iyi	fle	kil	de	ya	rar	lan	mak	

➜	 Ka	mu	ç›	kar	la	r›	n›	doğ	ru	dan	il	gi	len	di	ren	ku	ru	lufl	la	r›	ve	gi	ri	flim	le	ri	sa	hip	olu	nan	güç	ora	n›n	da	dev	let	lefl	tir	mek

➜	 Ma	den	le	ri		ifl	let	mek	ve	bu	alan	da	ça	l›fl	mak	is	te	yen	özel	gi	ri	flim	ci	le	re	yar	d›m	c›	ol	mak	

➜	 Ta	r›m	ve	sa	na	yi	ala	n›n	da	den	ge	li	ge	lifl	me	yi	sağ	la	mak,dev	let	büt	çe	si	ni	eko	no	mi	ile	uyum	lu	ha	le	ge	tir	mek

❃	 Böylece,	daha	ba	ğ›m	s›z	l›k	ka	za	n›l	ma	dan	önce	ül	ke	yi	kal	k›n	d›r	ma	prog	ra	m›n	da	eko	no	mik	fa	a	li	yet	ler	bir	bü	tün	ola	rak	

ka	bul	edil	mifl	ti.	Çün	kü	ül	ke	nin	her	alan	da	kal	k›n	ma	ya	ih	ti	ya	c›	var	d›.	

❃	 Kur	tu	lufl	Sa	va	fl›	ka	za	n›l	d›k	tan	son	ra	iz	le	ne	cek	eko	no	mik	po	li	ti	ka	y›	sap	ta	mak	ama	c›y	la	17	fiu	bat	1923’	te,	‹z	mir’	de	

“Tür ki ye ‹k ti sat Kong re si” top	lan	m›fl	t›r.	

❃	 Top	lu	mun	çe	flit	li	ekonomik	ke	sim	le	rin	den	1135	de	le	ge	nin	ka	t›l	d›	ğ›	bu	kon	gre	de,	tar	t›	fl›	lan	ko	nu	lar	ara	s›n	da	ka	pi	tü-

las	yon	la	r›n	kal	d›	r›l	ma	s›	da	yer	al	m›fl	t›r.

❃	 De	ği	flik	ifl	çev	re	le	rin	den	tem	sil	ci	le	rin	ka	t›l	d›	ğ›	bu	kon	gre	nin	en	önem	li	so	nu	cu,	“Mi sak-ı ‹k ti sa di”	de	ni	len	mil	li	eko-

no	mi	il	ke	si	nin	ka	bul	edil	me	si	dir.

❃	 Bu	na	gö	re,	Türk	mil	le	ti	kan	dö	ke	rek	ka	zan	d›	ğ›	ba	ğ›m	s›z	l›	ğ›n	dan	as	la	ta	viz	ver	me	ye	cek	tir.	Eko	no	mik	kal	k›n	ma		bu	

ba	ğ›m	s›z	l›k	için	de	sağ	la	na	cak	t›r.

❃	 Mil	li	eko	no	mi	il	ke	si,	bü	yük	dev	let	le	rin	bo	yun	du	ru	ğu	al	t›	na	gir	me	den	Tür	ki	ye’nin,	ken	di	ça	ba	s›y	la	kay	nak	la	r›	n›	de	ğer-

len	di	re	rek	kal	k›n	ma	s›	n›	ön	gör	müfl	tür.
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❃ Kon	gre	de	özel	gi	ri	flim	ci	le	rin	kre	di	ler	le	des	tek	len	me	si,	bu	nun	için	bir	dev	let	ban	ka	s›	n›n	ku	rul	ma	s›,	sa	na	yi	nin	ge	lifl	ti	ril-

me	si,	özel	sek	tö	rün	ku	ra	ma	d›	ğ›	bü	yük	ifl	let	me	le	ri	dev	le	tin	kur	ma	s›,	ya	ban	c›	te	kel	ler	den	ka	ç›	n›l	ma	s›,	ifl	er	ba	b›	na	ifl	çi	

de	nil	me	si	ve	sen	di	ka	kur	ma	hak	k›	n›n	ta	n›n	ma	s›	te	mel	il	ke	ler	ola	rak	ka	bul	edil	mifl	tir.

Atatürk, ‹zmir’de toplanan

Türkiye ‹ktisat Kongresi’nde (1923)

Ekonomik alanda at›lan en önemli ad›m ise Lozan Bar›fl Antlaflmas› ile kapitülasyonlar›n kald›r›lmas›d›r. Böylece Anadolu toprak-
lar›, Avrupa devletlerinin hammadde kaynağ› ve pazar› olma durumundan kurtar›lm›flt›r.

NOT

 Ta rım Ala nın daki Ge lişme ler

❃	 Ürün	üze	rin	den	pe	flin	ola	rak	al›	nan	ve	gi	de	rek	Türk	köy	lü	sü	için	ağ›r	bir	yük	ol	ma	ya	bafl	la	yan	Öşür (Aşar) ver gi si 

kal	d›	r›l	m›fl	t›r	(17	fiu	bat	1925).	Böy	le	ce	dev	let	des	te	ğiy	le	köy	lü	nün,	üre	tim	de	da	ha	ve	rim	li	ha	le	gel	me	si	ne	ça	l›	fl›l	m›fl	t›r.

❃	 Köy	lü	ye	ucuz	kre	di	sağ	la	mak	için,	Zi ra at Ban ka sı’	n›n	im	kan	la	r›	ar	t›	r›l	m›fl	t›r.

❃ Ta rım Kre di Ko o pe ra tif le ri,	 (1928	 -	1929)	 fi	dan	l›k	ve	üret	me	çift	lik	le	ri	 ile	 ta	r›	m›	mo	dern	lefl	tir	mek	ve	ge	lifl	tir	mek	

ama	c›y	la	Yük sek Zi ra at Ens ti tü sü ku	rul	mufl	tur.

❃	 Çay	ve	fle	ker	pan	ca	r›	gi	bi	en	düs	tri	yel	bit	ki	le	rin	eki	mi	yay	g›n	lafl	t›	r›l	m›fl	t›r.

❃	 Top	rak	s›z	köy	lü	ye	top	rak	ver	mek	ama	c›y	la,	1929’	da	Top rak Re for mu Ka nu nu	ç›	ka	r›l	m›fl	t›r.	An	cak	bu	re	form	ama-

c›	na	ula	fla	ma	m›fl	t›r.

 

Atatürk bir inceleme sırasında Orman Çiftliğinde (1935)
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 Ti ca ret Ala nın daki Ge lişme ler
❃	 Cum	hu	ri	yet	ten	ön	ce,	ti	ca	ret	ifl	le	ri	da	ha	çok	az›n	l›k	la	r›n	elin	dey	di.	Bu	ne	den	le	Ata	türk,	ti	ca	ret	ha	ya	t›	n›,	mil	li	ç›	kar	la	r		

doğ	rul	tu	sun	da	ge	lifl	tir	mek	için	ça	ba	har	ca	m›fl	t›r.

❃	 ‹fl	sa	hip	le	ri	ne	kre	di	sağ	la	mak	için,	ilk	özel	ban	ka	olan	‹ş Ban ka sı’	n›	kur	mufl	tur	(1924).

❃	 1	Tem	muz	1926’	da	Ka bo taj Ka nu nu	ç›	ka	r›l	m›fl	ve	Türk	li	man	la	r›		ara	s›n	da	ge	mi	ifl	let	me	hak	k›	n›n	sa	de	ce	Türk	le	re	

ait	ol	du	ğu	be	lir	til	mifl	tir.	Çün	kü	Os	man	l›	Dev	le	ti’	nde	ka	pi	tü	las	yon	lar	ne	de	niy	le	Türk	ler,	ken	di	de	niz	le	rin	de	ve	ken	di	

is	ke	le	le	ri	ara	s›n	da	ge	mi	ifl	le	te	mi	yor	lar	d›.	

Atatürk, Kabotaj Bayramı'nda halkı selamlarken (1935)

 Sa na yi Ala nın daki Ge lişme ler
❃	 Özel	sek	tö	rü	sa	na	yi	ala	n›	na	çek	mek	ve	özen	dir	mek	 için,	“Teş vik-i Sa na yi Ka nu nu”	ç›	ka	r›l	m›fl	t›r	 (1926).	An	cak	

hal	k›n	elin	de	ye	ter	li	ser	ma	ye	bu	lun	ma	d›	ğ›n	dan,	te	mel	tü	ke	tim	mal	la	r›	n›	ve	önem	li	hiz	met	le	ri	dev	let	üret	me	ye	bafl-
la	m›fl	t›r.

❃	 1933’	te,	I. Beş Yıl lık Kal kın ma Pla nı uy	gu	la	na	rak	dev	let	çi	lik	il	ke	si	ne	ge	çil	mifl	ve	te	mel	sa	na	yi	nin	dev	let	eliy	le	ger-
çek	lefl	ti	ril	me	si	ne	bafl	lan	m›fl	t›r.

❃	 Bu	nun	so	nu	cu,	 teks	til,	ya	pay	 ipek	(Gem	lik),	cam	(Pa	fla	bah	çe),	de	ri	 (Bey	koz)	ve	kağ›t	 (‹z	mit)	 fab	ri	ka	la	r›,	1939’	da	
Ka	ra	bük’	te	ilk	de	mir	çe	lik	fab	ri	ka	s›	aç›l	m›fl	t›r.

❃	 Ye	ral	t›	zen	gin	lik	le	ri	ni	or	ta	ya	ç›	kar	mak	ama	c›y	la	MTA	(Ma	den	Tet	kik	ve	Ara	ma	Ens	ti	tü	sü)	ku	rul	mufl	tur	(1935).

1929 Dünya Ekonomik Krizinden Türkiye de etkilenmiş ve bu bunal›m› atlatabilmek için baz› önlemler al›nm›şt›r. Bunlar;

➜  Gümrük vergileri yükseltildi.

➜  Yerli malları özendirildi.

➜  Dahili İstikrar Kanunu, Buhran Vergisi Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çıkartıldı.

➜  Devlet eliyle planlı kalkınma dönemine geçilerek I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı.

➜  Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

NOT

 Bayındırlık, Ulaştırma, Sağlık ve Tıp Alanındaki Gelişmeler
❃	 1939’	a	ka	dar	de	mir	yo	lu	ya	p›	m›	na	ön	ce	lik	ve	ril	mifl	tir.	Ay	r›	ca	ya	ban	c›	ifl	let	me	le	rin	elin	de	bu	lu	nan	de	mir	yol	la	r›		ise	mil-

li	lefl	ti	ril	mifl	tir.

❃	 Ka	bo	taj	Ka	nu	nu	ç›	ka	r›l	d›k	tan	son	ra	de	niz	ta	fl›	ma	c›	l›	ğ›	ge	lifl	ti	ril	mifl	tir.

❃	 Okul,	has	ta	ne,	ka	mu	bi	na	la	r›,	ba	raj	ve	köp	rü	ler	ya	p›l	m›fl	t›r.

❃	 ‹lk	TBMM	Hü	kü	me	ti’	nde	Sağ	l›k	ve	Sos	yal	Yar	d›m	Ba	kan	l›	ğ›	ku	ru	la	rak	sağ	l›k	hiz	met	le	ri	ne	bü	yük	önem	ve	ril	mifl	tir.

❃	 Has	ta	ne,	dok	tor	ve	di	ğer	sağ	l›k	per	so	ne	li	nin	sa	y›	s›	ar	t›	r›l	m›fl	t›r.

❃	 S›t	ma,	tra	hom,	fren	gi	ve	ve	rem	gi	bi	has	ta	l›k	la	r›n	ön	len	me	si	ne	ça	l›	fl›l	m›fl	t›r.

❃	 An	ka	ra’	da	H›f	z›	s›h	ha	Ens	ti	tü	sü	ku	rul	mufl	tur.
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 Aşağıdaki açıklamaları okuyup yanlarına "D" veya "Y" yazarak, doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. 

Verilen bilgiler yanlışsa altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

 

 

1. Takvim,	saat	ve	ölçülerde	değişikliğin	kabulüyle	ülke	içinde	ve	uluslararası	alanda	yaşanan	ticari	ve	
ekonomik	kargaşaya	son	verilmiştir.

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

2.	 Milli	ekonominin	temel	esasları	çeşitli	grupların	temsilcilerinin	katıldığı	İzmir	İktisat	Kongresi’nde	sap-
tanmıştır.

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

3.	 İzmir	İktisat	Kongresi’nde	ekonominin	yabancı	sermayeye	dayandırılması	gerektiği	kabul	edilmiştir.

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

4.	 Özel	sektöre	kredi	sağlamak	amacıyla	Ziraat	Bankası	kurulmuştur.

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

5.	 Ekonominin	temeli	olan	tarımı	ve	tarımla	uğraşan	köylünün	durumunu	düzeltmek	amacıyla	17	Şubat	
1925’te	aşar	vergisi	kaldırılmıştır.

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

6.	 Kabotaj	Kanunu’nun	kabulüyle	Türk	karasularında	gemi	işletme	hakkı	Türk	vatandaşlarına	bırakılmış-
tır.

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

7.	 Atatürk	döneminde	devletçilik	bir	ideolojik	tercih	değil,	ekonomik	bir	zorunluluk	olarak	ortaya	çıkmış-
tır.

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

 V. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Çıkarılması (3 Mart 1924)

❃	 Bu	ka	nun	ile	eği	tim	ve	öğ	re	tim	bir	lefl	ti	ril	mifl	tir.	Eği	tim	ve	öğ	re	tim	hiz	met	le	ri	dev	let	de	ne	ti	mi	ne	al›	na	rak	Mil	lî	Eği	tim	

Ba	kan	l›	ğ›	em	ri	ne	ve	ril	mifl	tir.Ya	ban	c›	az›n	l›k	okul	la	r›	Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’	nin	de	ne	ti	mi	ne	ta	bi	ol	mufl	tur.	Bir	sü	re	son-

ra	med	re	se	ler	kal	d›	r›l	m›fl	t›r.	Böy	le	ce	eği	tim	sis	te	min	de	ki	iki	lik	or	ta	dan	kal	d›	r›l	m›fl	t›r.

❃	 Eği	tim	esas	la	r›	ise	la	ik	bir	an	la	y›fl	için	de	mil	li	lefl	ti	ril	mifl	ve	çağ	dafl	lafl	t›	r›l	m›fl	t›r.

❃	 1926’	da	ç›	ka	r›	lan	Ma a rif Teş ki la tı Hak kın da ki Ka nun la,	la	ik	eği	ti	me	uy	gun	bir	an	la	y›fl	la,	ilk	ve	or	ta	öğ	re	ti	min	esas-

la	r›	tes	pit	edi	le	rek,	eği	tim	hiz	met	le	ri	mo	dern	lefl	ti	ril	mifl	tir.
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2. Harf İn kı la bı (1-3 Ka sım 1928)
❃	 Okuma	–	yazmayı	kolaylaştırmak	ve	okur	yazar	oranını	artırmak	amacıyla	1928’	de	ka	bul	edi	len	bir	ka	nun	la	La	tin	

Al	fa	be	si	“Ye	ni	Türk	Harf	le	ri”	ola	rak	be	nim	sen	mifl	tir.

Mustafa Kemal Sivas’ta 

yeni Türk alfabesini halka öğretirken

Yeni Türk harflerinin tüm topluma kısa sürede öğretilmesi amacıyla Millet Mektepleri açıldı (1928).

NOT

Millet Mekteplerinden bir görünüm (1928)

3. Türk Ta rih Ku ru mu’ nun Ku rul ma sı (1931)

❃	 Türk	Ta	ri	hi	ni,	Mil	li	yet	çi	lik	il	ke	si	esas	la	r›	na	uy	gun,	bi	lim	sel	bir	an	la	y›fl	la	ele	al	mak	ve	Türk	le	rin,	ta	rih	bo	yun	ca	kur	duk-
la	r›	dev	let	le	ri	ve	dün	ya	me	de	ni	ye	ti	ne	olan	kat	k›	la	r›	n›	bi	lim	sel	bir	fle	kil	de	arafl	t›r	mak	ama	c›y	la	Türk	Ta	rih	Ku	ru	mu	
ku	rul	mufl	tur.

4. Türk Dil Ku ru mu’ nun Ku rul ma sı (1932)
❃	 Türk	çe	’yi,	ya	ban	c›	dil	le	rin	et	ki	sin	den	kur	tar	mak,	Türk	çe’	nin	ge	lifl	ti	ril	me	si	ni	sağ	la	mak,	dil	de	mil	li	lefl	me	ve	sa	de	lefl	me	

yo	lu	nu	be	nim	se	mek,	ay	r›	ca	Türk	hal	k›	n›n	ko	nufl	tu	ğu	Türk	çe’	yi	res	mi	dil	ha	li	ne	ge	tir	mek	ama	c›y	la	Türk	Dil	Ku	ru	mu	
aç›l	m›fl	t›r.
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Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Toplantısı (1931)

1933’te yap›lan reformla Darülfünun kald›r›larak ‹stanbul Üniversitesi kurulmufltur. Cumhuriyet Dönemi’nde aç›lan ilk yüksekokul 
“Ankara Hukuk Mektebi” (1925), sonra “Yüksek Ziraat Enstitüsü” (1933) olmufltur. Kurulan ilk fakülte ise Ankara’daki “Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi”dir (1936). Sanat alan›nda, Güzel Sanatlar Akademisi ile Devlet Konservatuvar› aç›lm›flt›r (1934).

NOT

3

Aşağıda Atatürk döneminde yapılan bazı inkılaplar ile, ilgili oldukları alanlar verilmiştir. ‹nkılapların önündeki 

harfi ait olduğu kutucuğa yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

      SİYASAL HUKUKSAL TOPLUMSAL

EKONOMİK EĞİTİM VE KÜLTÜR

A. Tekke	ve	zaviyelerin	kapatılması

B. Yeni	Türk	harflerinin	kabulü

C. Türk	Tarih	Kurumu’nun	kurulması

D. I.	Beş	Yıllık	Kalkınma	Planı’nın	hazırlanması

E.	 Saltanatın	kaldırılması

F.	 Türk	Medeni	Kanunu’nun	kabulü

G.	 Soyadı	Kanunu’nun	çıkarılması
                         

H. Tevhid-i	Tedrisat	Kanunu’nun	çıkarılması

I.	 Maarif	Teşkilatı	Hakkında	Kanun’un	kabulü

J.	 Kabotaj	Kanunu’nun	çıkarılması

K.	 Kadınlara	seçme-seçilme	hakkının	tanınması

L.	 Şapka	Kanunu’nun	çıkarılması

M.	 Ölçü	birimlerinin	değiştirilmesi

N. Türk	Dil	Kurumu’nun	kurulması
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ATATÜRK İNKILAPLARI İLE İLKELERİNİN BAĞLANTISINI GÖSTEREN ŞEMA

İLGİLİ İNKILAPLAR TEMEL İLKELER BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

Türk Medeni Kanunu

Aşar vergisinin kaldırılması

Soyadı Kanunu

Halkçılık İnsan ve İnsanlık

Sevgisi

I. Beş Yıllık Kalkınma
Planı ve Kamu İktisadi
Teşekkülleri

Devletçilik

Tüm İnkılaplar İnkılapçılık Çağdaşlık ve

Batılılaşma

Saltanatın Kaldırılması

Halifeliğin Kaldırılması

Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin
Kaldırılması

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tekke, türbe ve zaviyelerin
kapatılması

Türk Medeni Kanunu

Maarif Teşkilatı Hakkında
Kanun

Anayasadan devletin dini

İslamdır maddesinin çıkarılması

Anayasaya laiklik ilkesinin
eklenmesi

Laiklik
Bilimsellik ve

Akılcılık

Saltanatın kaldırılması

Cumhuriyetin ilanı

Halifeliğin kaldırılması

Kadınlara siyasi hakların
verilmesi

Cumhuriyetçilik Ulusal Egemenlik

 

Türk Tarih ve Dil Kurum-
larının kurulması

Ekonomide millileştirme
çalışmaları ve Kabotaj

Kanunu

Milliyetçilik

Ulusal Birlik ve

Beraberlik

Ülke Bütünlüğü

Ulusal Bağımsızlık
 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bağımsızlık ile yurtta ve dünyada barış bütünleyici ilkeleri yukarıdaki ilke ve inkılapların gerçekleşmesi için temel koşuldur.

NOT
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Atatürk, "Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız." demiştir.

Atatürk'ün bu sözünün;

I.    Çağdaşlık ve batılılaşma

II.   Akılcılık ve bilimsellik

III.  İnsan ve insanlık sevgisi

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

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

Kendini Dene

 

4

Aşağıda Atatürk ilkeleri ve ilgili olduğu inkılaplar verilmiştir. ‹nkılapların önündeki harfi, ait olduğu kutucuğa 

yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız. (Not: Bir inkılap, birden fazla ilke ile ilgili olabilir.)

Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık

Laiklik Devletçilik İnkılapçılık

A. Soyadı	Kanunu’nun	kabulü

B. Tekke	ve	zaviyelerin	kapatılması

C. Halifeliğin	kaldırılması

D. Kılık-kıyafet	inkılabı

E. Türk	Medeni	Kanunu’nun	kabulü

F. Çok	partili	hayata	geçiş	denemeleri

G. Aşar	vergisinin	kaldırılması

H. Türk	Tarih	Kurumu’nun	kurulması

I. Kabotaj	Kanunu’nun	kabulü

J. Sümerbank’ın	kurulması

K. Saltanatın	kaldırılması

L. I.	Beş	Yıllık	Kalkınma	Planı’nın	uygulanması

M.	 Tevhid-i	Tedrisat	Kanunu’nun	kabulü

N. Miladi	Takvim’in	kabulü
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1. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde;

	 I.	 Türk	çe’nin	 res	mi	 dil	 ola	rak	 ka	bul	 edil	me	si,

	 II.	 Türk	 ta	ri	hi	nin	 arafl	t›	r›l	ma	s›	na	önem	ve	ril	me	si,

	 III.	 Türk	 di	li	nin	 ya	ban	c›	 dil	le	rin	 et	ki	sin	den	 kur	ta	r›l-

ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, mil li yet çi lik il ke si 

ile il gi li ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I,	II	ve	III	 E)	II	ve	III	

2. Cum hu ri yet çi lik il ke si doğ rul tu sun da ger çek leş-

ti ri len ça lış ma lar ara sın da aşa ğı da ki ler den han-

gi si gös te ri le mez?

	 A)		Sal	ta	na	t›n	 kal	d›	r›l	ma	s›

	 B)	 Ka	d›n	la	ra	seç	me	ve	se	çil	me	hak	k›	n›n	ve	ril	me	si

	 C)	 Cum	hu	ri	yetin	 ilan	edil	me	si

	 D)	 Si	ya	si	 par	ti	le	rin	 ku	rul	ma	s›

	 E)	 Mi	sak-›	Mil	li’nin	 ka	bul	 edil	me	si

3. 1935’te	 ç›	ka	r›	lan	 bir	 ya	sa	 ile	 din	 adam	la	r›	n›n	 di	ni	

giy	si	le	ri	ni	iba	det	yer	le	ri	d›	fl›n	da	giy	me	le	ri	ya	sak	lan-

m›fl	t›r.

 Bu ka ra rın;

	 I.	 dev	let	çi	lik,

	 II.	 laiklik,

	 III.	 cumhuriyetçilik

 il ke le rin den han gi le ri ile bağ lan tı lı ol du ğu söy le-

ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yaln›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I,	II	ve	III

4. fieyh, der viş, haz ret gi bi un van la rın kal dı rıl ma sı,

	 I.	 la	ik	lik,

	 II.	 halk	ç›	l›k,

	 III.	 dev	let	çi	lik

 il ke le rin den han gi le riy le il gi li dir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II			 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

5. 1982 Ana ya sa sı’nın, “Tür	ki	ye	 Cum	hu	ri	ye	ti	 in	san	

hak	la	r›	na	 say	g›	l›,	 Ata	türk	 mil	li	yet	çi	li	ği	ne	 bağ	l›,	 de-

mok	ra	tik,	 la	ik	ve	sos	yal	bir	hu	kuk	dev	le	ti	dir.”	mad-

de si ne;

	 I.	 Di	nin	 dev	let	 ifl	le	rin	den	ay	r›l	ma	s›

	 II.	 Hal	k›n	yö	ne	ti	me	ka	t›	l›	m›	n›n	gü	ven	ce	al	t›	na	al›n-

ma	s›,

	 III.	 Be	lir	li	 bir	 gru	bun	üs	tün	lü	ğü	nün	 sağ	lan	ma	s›

 du rum la rın dan han gi le ri nin ay kı rı ol du ğu söy le-

ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	III	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	I

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

6. 1	 Mart	 1924	 ta	rih	li	 Mec	li	sin	 açı	lış	 ko	nuş	ma	sın	da	
Cum	hur	baş	ka	nı	Ga	zi	Mus	ta	fa	Ke	mal,	 “Mil	let	Cum-
hu	ri	ye	tin	her	 tür	lü	 ta	ar	ruz	dan	ko	ru	na	rak	olum	lu	bir	
esa	sa	ta	ma	men	bağ	lan	ma	sı	nı	 is	te	mek	te	dir.	İs	la	mi-
ye	ti	asır	lar	dan	be	ri	ya	pıl	dı	ğı	gi	bi	si	ya	set	va	sı	ta	sı	ol-
mak	tan	çı	kar	mak	ve	yü	celt	mek	gereklidir”	de	miş	tir.

 Bu ko nuş ma nın ön ce lik le aşa ğı da ki ler den han-
gi si ne or tam ha zır la dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	 Cum	hu	ri	ye	tin	 ilan	edil	me	si	ne

	 B)	 Hi	la	fe	tin	 kal	dı	rıl	ma	sı	na

	 C)	 Ye	ni	 bir	 ana	ya	sa	ha	zır	lan	ma	sı	na

	 D)	 Sal	ta	nat	 sis	te	mi	nin	 son	lan	dı	rıl	ma	sı	na

	 E)	 Os	man	lı	 ha	ne	da	nı	nın	 yurt	 	dı	şı	na	çı	ka	rıl	ma	sı	na



ÇÖZÜMLÜ TEST

 6
TA

R
İH

22

  
7. Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’nde	ger	çek	leş	ti	ri	len	ye	ni	lik	ler	le	

de	mok	ra	tik	bir	yö	ne	tim	kur	ul	mak,	üm	met	çi	lik	an	la	yı-

şı	ye	ri	ne	mil	li	yet	çi	lik	an	la	yı	şı	na	da	ya	nan,	yurt	taş	lı	ğı	

esas	alan,	akıl	ve	bi	lim	ku	ral	la	rı	na	da	ya	nan	mo	dern	

bir	dev	let	ve	top	lum	oluş	tu	rul	mak	is	ten	miş	tir.

 Bu na gö re, Türk dev rim ha re ke ti nin ön ce lik li 

amacının aşa ğı da ki ler den han gi si ol du ğu söy le-

ne bi lir?

	 A)	 Meş	ru	ti	yet	 dö	ne	min	de	 baş	la	tı	lan	 ye	ni	lik	le	ri	 ta-
mam la mak

	 B)	 Ana	do	lu’da	ki	 top	rak	ağa	lı	ğı	na	 son	 ver	mek
	 C)	 Ulu	sal,	 la	ik	 ve	 çağ	daş	bir	 dev	let	 kur	mak
	 D)	 Kar	ma	 eko	no	mi	ye	 da	ya	nan	 bir	 po	li	ti	ka	 uy	gu	la-

mak
	 E)	 Hal	kın	 eşit	 hak	la	ra	 sa	hip	 ol	du	ğu	 bir	 top	lum	

oluş	tur	mak

8. Cum	hu	ri	yetin	ilan›ndan	son	ra	ç›	ka	r›	lan	bir	ka	nun	la,	

din	adam	la	r›	n›n	gö	rev	ala	nla	r›	d›	fl›n	da	di	ni	giy	si	le	ri	ni	

giy	me	le	ri	ya	sak	lan	m›fl	t›r.

 Bu ge liş me nin;

	 I.	 Top	lum	sal	dü	zen	le	me	le	rin	ya	p›l	d›	ğ›

	 II.	 İba	det	öz	gür	lü	ğü	nün	k›	s›t	lan	d›	ğ›

	 III.	 K›	l›k	k›	ya	fet	te	çağ	dafl	lafl	ma	ya	gi	dil	di	ği

 du rum la rın dan han gi le ri nin ya şan dı ğı nı ka nıt lar 

ni te lik te  ol du ğu söy le ne mez?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yaln›z	I	 	 C)	Yaln›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

9. 1929	yı	lın	da	it	ha	lat	mal	la	rın	dan	alı	nan	güm	rük	ta	ri-

fe	le	ri	yük	sel	til	miş	tir.

 Bu  uygu la ma ile;
	 I.	 Yer	li	 üre	ti	min	 re	ka	bet	 gü	cü	nü	ar	tır	mak
	 II.	 Ulu	sal	 eko	no	mi	nin	 güç	len	me	si	ni	 sağ	la	mak
	 III.	 İt	hal	mal	la	rı	n	 kul	la	nı	mı	nı	 yay	gın	laş	tı	rmak

 amaçlarından han gi le ri ne ula şıl mak is ten di ği 

söy le ne mez?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

10. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde ya şa nan;

	 I.	 La	kap	ve	un	van	la	r›n	ya	sak	lan	ma	s›

	 II.	 Med	re	se	le	rin	ka	pa	t›l	ma	s›

	 III.	 Me	de	ni	Ka	nun’un	ka	bul	edilmesi

 ge liş me le rin den han gi le ri nin doğrudan	 “eflit	 ve	

ay	r›	ca	l›k	s›z	bir	 top	lum”	oluş tur ma ama cı na yö ne-

lik ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yaln›z	II	 	 C)	Yaln›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

11. Cum	hu	ri	yet	Dö	ne	mi’n	de	si	ya	sal,	sos	yal,	eko	no	mik,	

top	lum	sal	ve	kül	tü	rel	alan	da	pek	çok	dev	rim	ger	çek-

leş	ti	ril	miş	tir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu dö nem de ger çek leş-

ti ri len kül tü rel dev rim ler den bi ri de ğil dir?

	 A)		Tev	hid–i	Ted	ri	sat	Ya	sa	sı’nın	 çı	ka	rıl	ma	sı

	 B)	 La	tin	 harf	le	ri	nin	 ka	bul	 edil	me	si

	 C)	 Türk	Tarih	Kurumu’nun	 kurulması

	 D)	 Türk	Dil	Ku	ru	mu’nun	 ku	rul	ma	sı

	 E)	 Tekke	 ve	 zaviyelerin	 kapatılması

12. Aşa ğı da ki ler den han gi si Cum hu ri ye tin ilan edil-

me si ni zo run lu kı lan ne den ler ara sın da gös te ri-

le mez?

	 A)	 Dev	let	 baş	kan	lı	ğı	 so	ru	nu	na	 çö	züm	ge	tir	mek

	 B)	 Ulu	sal	 ege	men	li	ğe	da	ya	lı	 yö	ne	ti	me	geç	mek

	 C)	 Sal	ta	nat	 sis	te	mi	ne	 son	 ver	mek

	 D)	 Or	ta	ya	çı	kan	hü	kü	met	bu	na	lım	la	rı	na	son	ver	mek

	 E)	 Re	ji	min	adı	nı	 be	lir	le	mek
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1. Mil	li	yet	çi	lik	 il	ke	si	nin	en	önem	li	ama	c›	ulu	sal	kül	tü	rü	

ko	ru	mak	 ve	ge	lifl	tir	mek	tir.	Dil	 ve	 ta	rih,	 kül	tü	rün	 en	

önem	li	öğe	le	ri	olup	bu	doğ	rul	tu	da	ya	p›	lan	ça	l›fl	ma-

lar	mil	li	yet	çi	lik	il	ke	si	ile	il	gi	li	dir.

YA NIT D 

2. Cum	hu	ri	yet	çi	lik	il	ke	si	ulu	sun	yö	ne	tim	de	ki	ege	men	li-

ği	ni	esas	al›r;	do	la	y›	s›y	la	ulu	sun	yö	ne	ti	me	ka	t›l	ma-

s›	n›n	önün	de	ki	en	gel	le	rin	kal	d›	r›l	ma	s›	bu	il	ke	ile	il	gi-

li	dir.	 E	 se	çe	ne	ğin	de	 ve	ri	len	 Mi	sak-›	 Mil	li’nin	 ka	bul	

edil	me	si	ise	ulu	sal	ege	men	lik	ten	çok	ulu	sal	ba	ğ›m-

s›z	l›k	la	bağ	lan	t›	l›	d›r.

YA NIT E 

3. Di	ni	 ku	ral	la	r›n,	 un	van	la	r›n	 ve	 sem	bol	le	rin	 kal	d›	r›l-

ma	s›	 la	ik	 bir	 dev	let	 ve	 top	lum	dü	ze	ni	 olufl	tur	ma	ya	

yö	ne	lik	tir.	 Di	ni	 k›	ya	fet	ler	 de	 bu	 sem	bol	ler	den	 olup	

kal	d›	r›l	ma	s›	la	ik	lik	il	ke	si	ile	il	gi	li	dir.

YA NIT B

 4. Bun	lar	di	ni	un	van	lar	olup	kul	la	nan	la	r›	top	lum	da	ay-

r›	ca	l›k	l›	 k›l	mak	tay	d›.	 Bu	 un	van	lar	 hem	 top	lum	sal	

eflit	li	ği	 sağ	la	ma	ya	 hem	 de	 la	ik	 bir	 top	lum	 dü	ze	ni	

olufl	tur	ma	ya	yö	ne	lik	ola	rak	kal	d›	r›l	m›fl	t›r.	Bu	dü	zen-

le	me	 halk	ç›	l›k	 ve	 la	ik	lik	 il	ke	le	ri	 doğ	rul	tu	sun	da	 ger-

çek	lefl	ti	ril	mifl	tir.

YA NIT C

5. 1982	 Ana	ya	sa	s›’n›n	 il	gi	li	 mad	de	si	ne	 ba	k›l	d›	ğ›n	da;	

ana	ya	sada	 la	ik	li	ğin	be	lir	til	me	siy	le	di	nin	dev	let	 ifl	le-

rin	den	ay	r›l	ma	s›,	de	mok	ra	tik	ku	ral	la	ra	bağ	l›	bir	cum-

hu	ri	yet	ol	du	ğu	nun	be	lir	til	me	siy	le	de	hal	k›n	yö	ne	ti	me	

ka	t›	l›	m›	n›n	 gü	ven	ce	 al	t›	na	 al›n	d›	ğ›	 gö	rül	mek	te	dir.	

An	cak,	 be	lir	li	 bir	 gru	bun	üs	tün	lü	ğü	nün	 sağ	lan	ma	s›	

hem	ana	ya	san›n	bu	mad	de	si	ne	hem	de	ana	ya	san›n	

ken	di	si	ne	ay	k›	r›	d›r.

YA NIT A

6. Atatürk’ün	 cumhuriyet	 rejiminin	 korunması	 ve	 laik	

devlet	 anlayışının	 gerçekleştirilmesine	 yönelik	 bu	

sözleri,	 öncelikle	 hilafetin	 kaldırılmasına	ortam	ha-

zırlamıştır.

YA NIT B
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7. Türk	devrim	hareketinin	öncelikli	amacı;	Türk	ulusu-

nun	 çağdaş	 uygarlık	 seviyesine	 ulaşmasını	 sağla-

mak,	 ulusal,	 laik,	 demokratik	 ve	 çağdaş	 bir	 devlet	

kurmaktır.

YA NIT C

8. Cum	hu	ri	yetin	ila	n›n	dan	son	ra	ç›	ka	r›	lan	ka	nun	la	din	

adam	la	r›	n›n	 gö	rev	 alan	la	r›	 d›	fl›n	da	 di	ni	 giy	si	le	ri	ni	

giy	me	le	ri	nin	 ya	sak	lan	ma	s›y	la;	 top	lum	sal	 dü	zen	le-

me	le	rin	 ya	p›l	d›	ğ›	 ve	 k›	l›k	 k›	ya	fet	te	 çağ	dafl	lafl	ma	ya	

gi	dil	di	ği	 gö	rül	mek	te	dir.	 An	cak	 bu	 ya	sa	 ile	 iba	det	

öz	gür	lü	ğün	de	her	han	gi	bir	k›	s›t	la	ma	as	la	söz	ko	nu-

su	de	ğil	dir.	 Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’nde	din	 ve	 vic	dan	

öz	gür	lü	ğü;	tüm	va	tan	dafl	la	ra	sağ	lan	m›fl	bir	hak	t›r.

YA NIT A

9. İthalat	mallarından	alınan	gümrük	 vergilerinin	 yük-

seltilmesiyle,	 yerli	 üretimin	 yabancılar	 karşısında	

rekabet	 gücünün	 artırılması	 ve	 ulusal	 ekonominin	

güçlendirilmesi	amaçlanmıştır.	Ancak	 ithal	malların	

kullanımını	yaygınlaştırmak	değil,	tam	aksine	iç	pa-

zarlarda	yerli	malların	sürümünü	artırmak	hedeflen-

miştir.

YA NIT B

10. Cum	hu	ri	yet	Dö	ne	mi’nde	la	kap	ve	ün	van	la	r›n	ya	sak-

lan	ma	s›y	la,	 top	lum	da	 ön	ce	den	 va	ro	lan	 sos	yal	 ay-

r›m	la	r›n	or	ta	dan	kal	d›	r›l	ma	s›;	Me	de	ni	Ka	nun’un	ka-

bu	lü	ile	de	eflit	lik	il	ke	si	doğ	rul	tu	sun	da,	her	ke	se	ay	n›	

ya	sa	la	r›n	 uy	gu	lan	ma	s›	 he	def	len	mifl	tir.	 Bu	 se	beb	le	

her	 iki	ye	ni	lik	doğ	ru	dan	eflit	ve	ay	r›	ca	l›k	s›z	bir	 top-

lum	olufl	tur	ma	ama	c›	na	yö	ne	lik	tir.	Med	re	se	le	rin	ka-

pa	t›l	ma	s›	 ise	 eği	tim	de	 di	ni	 esas	la	r›n	 uy	gu	lan	ma	s›	

ye	ri	ne	ak›l	ve	bi	li	min	ön	der	li	ğin	de	çağ	dafl	bir	anlay›fl›	

egemen	k›lma	amac›na	yö	ne	lik	tir.

YA NIT D

11. Tev	hid–i	Ted	ri	sat	Ya	sa	sı	(Öğ	re	tim	Bir	li	ği	ni	Sağ	la	ma	

Ya	sa	sı),	 La	tin	 harf	le	ri	nin	 ka	bu	lü,	 Türk	 Tarih	 Kuru-

mu’nun	kurulması	ve	Türk	Dil	Ku	ru	mu’nun	açı	la	rak	

Türk	 di	li	nin	 ge	liş	ti	ril	me	si	 ile	 il	gi	li	 ça	lış	ma	la	rın	 ya	pıl-

ma	sı	kül	tü	rel	ha	ya	tı	can	lan	dır	ma	ya	yö	ne	lik	tir.	Tekke	

ve	zaviyelerin	kapatılması	ise	toplumsal	hayatın	laik-

leşmesine	yöneliktir.

YA NIT E

12. Devlet	 başkanlığı	 sorununu	 çözümlemek,	 rejimin	

adını	belirleyerek,	ulusal	egemenliğe	dayalı	bir	yö-

netime	geçmek,	 ortaya	 çıkan	hükümet	 bunalımına	

son	 vermek	 cumhuriyetin	 ilanını	 zorunlu	 kılan	 ne-

denler	 arasındadır.	 Ancak	 saltanat,	 cumhuriyetin	

ilanından	önce	kaldırılmış	ve	cumhuriyetin	kurulma-

sına	ortam	hazırlamıştır.	Dolayısıyla	saltanat	siste-

mine	son	vermek,	cumhuriyetin	ilanını	gerekli	kılan	

nedenlerden	biri	olarak	gösterilemez.

YA NIT C
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1. Halk	ç›	l›k,	sos	yal	dev	let	an	la	y›	fl›	na	da	ya	nan	bir	il	ke-

dir.	Sos	yal	dev	let	an	la	y›	fl›	ise	dev	le	tin	halk	ya	ra	r›	na	

ça	l›fl	ma	s›	d›r.

 Bu na gö re;

	 I.	 Ucuz	ula	fl›	m›n	 sağ	lan	ma	s›

	 II.	 Hal	k›n	eği	tim	ve	sağ	l›k	hiz	met	le	ri	nin	ye	ri	ne	ge-

ti	ril	me	si

	 III.	 Bir	 top	lum	sal	gru	bun	dev	let	hiz	met	le	rin	den	ön-

ce	lik	le	 ya	rar	lan	ma	s›

 uy gu la ma la rın dan han gi le ri nin, sos yal dev let 

an la yı şı na uy gun luk gös ter di ği söylenemez?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yal	n›z	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

2. I.	 Ulu	sun	ba	ğ›m	s›z	ol	ma	s›

	 II.	 Ulu	sal	bir	lik	ve	be	ra	ber	li	ğin	sağ	lan	ma	s›

	 III.	 Ulus	ira	de	si	ne	say	g›	du	yul	ma	s›

	 IV.	Ulu	sun	di	ğer	mil	let	ler	den	üs	tün	tu	tul	ma	s›

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri, ulus çu luk il ke siy le 

bağ daş maz?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	II	ve	III	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	Yal	n›z	IV	 E)	II,	III	ve	IV

3. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde ger çek leş ti ri len aşa ğı-

da ki dev rim ler den han gi si nin, la ik dev let dü ze ni 

kur ma ama cı ta şı dı ğı söy le ne mez?

	 A)	 Türk	Me	de	ni	Ka	nu	nu’nun	 ka	bul	 edil	me	si	nin

	 B)	 Ha	li	fe	li	ğin	 kal	d›	r›l	ma	s›	n›n

	 C)	 1924	 Ana	ya	sa	s›’nda	 “Dev	le	tin	 di	ni	 ‹s	lam	d›r.”	

hük	mü	nün	 yer	 al	ma	s›	n›n

	 D)	 1928’de	 “Tür	ki	ye	 la	ik	 bir	 hu	kuk	 dev	le	ti	dir.”	 ka-

ra	r›	n›n	 be	lir	til	me	si	nin

	 E)	 Tek	ke	 ve	 za	vi	ye	le	rin	 ka	pa	t›l	ma	s›	n›n

4. Mus ta fa Ke mal’in, “Bu	gün	kü	 hü	kü	me	ti	miz,	 dev	let	

tefl	ki	la	t›	m›z,	doğ	ru	dan	doğ	ru	ya	mil	le	tin	ken	di	ken	di-

ne,	ken	di	li	ğin	den	yap	t›	ğ›	bir	dev	let	ve	hü	kü	met	tir...	

Ar	t›k	hü	kü	met	 ile	mil	let	ara	s›n	da	geç	mifl	te	ki	ay	r›	l›k	

kal	ma	m›fl	t›r.	 Hü	kü	met	 mil	let	 ve	 mil	let	 hü	kü	met	tir.”	

sö zü aşa ğı da ki il ke ler den han gi si ile il gi li dir?

	 A)	Cum	hu	ri	yet	çi	lik	 	 B)	Halk	ç›	l›k

	 C)	Mil	li	yet	çi	lik	 	 D)	Dev	let	çi	lik

	 	 	 				E)	‹n	k›	lap	ç›	l›k

5. De	mok	ra	si,	çok	ses	li	lik	ve	öz	gür	dü	flün	ce	ye	da	ya	l›	

bir	an	la	y›fl	t›r.	Bu	an	la	y›	fl›n	sağ	l›k	l›	bir	fle	kil	de	uy	gu-

la	na	bil	me	si	 ve	var	l›	ğ›	n›	 ko	ru	ma	s›	 için	 top	lum	 içe	ri-

sin	de	 ya	fla	yan	 bi	rey	le	rin	 dü	flün	dük	le	ri	ni	 öz	gür	ce	

söy	le	ye	bil	me	le	ri	ge	rek	mek	te	dir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si, de mok ra si 

an la yı şı nın uy gu lan dı ğı nın en açık ka nı tı dır?

	 A)	 Top	lum	da	 sos	yal	 s›	n›f	 fark	la	r›	n›n	 gö	rül	me	si

	 B)	 Hal	k›n	 ken	di	 öz	gür	 ira	de	si	ni	 kul	lan	ma	s›

	 C)	 Top	lum	da	bu	lu	nan	 tüm	bi	rey	le	rin	ay	n›	 fik	re	sa-

hip	 ol	mak	 zo	run	da	ol	ma	s›

	 D)	 Fark	l›	kül	tür	le	rin	ay	n›	top	lum	için	de	ya	fla	ma	s›	na	

izin	 ve	ril	me	me	si

	 E)	 Dev	le	tin,	 bi	rey	le	rin	 inanç	 öz	gür	lük	le	ri	ni	 k›	s›t	la-

ma	s›

6. TBMM’nin	ha	li	fe	seç	ti	ği	Ab	dül	me	cit	Efen	di’nin,	ken-

di	si	ni	 TBMM’nin	 üze	rin	dey	mifl	 gi	bi	 gör	me	si,	 ba	z›	

çev	re	le	rin	ha	li	fe	ye	si	ya	sal	hak	lar	sağ	la	ma	gi	ri	flim	le-

ri	 ve	 ha	li	fe	nin	 ta	ri	kat	 li	der	le	ri	 ile	 ilifl	ki	ler	 kur	ma	s›,	

de	mok	ra	si	ve	cum	hu	ri	ye	tin	ge	le	ce	ği	ni	teh	li	ke	ye	dü-

flür	müfl	tür.

 Bu du rum kar şı sın da, TBMM’nin aşa ğı da ki ön le-

me ler den han gi si ni al dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	 Hi	ya	net-i	Va	ta	ni	ye	Ka	nu	nu’nu	 ç›	kar	mak	

	 B)	 La	ik	lik	 il	ke	si	ni	 be	nim	se	mek	

	 C)	 Cum	hu	ri	yet’i	 ilan	et	mek

	 D)	 “Dev	le	tin	di	ni	 ‹s	lam	d›r,”	mad	de	si	ni	Ana	ya	sa	dan	

ç›	kar	mak

	 E)	 Ha	li	fe	li	ği	 kal	d›r	mak
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7. “Öz	gür	lük	ol	ma	yan	bir	ül	ke	de	yok	olufl	ve	ölüm	var-

d›r.	 Her	 ge	lifl	me	nin	 ve	 kur	tu	lu	flun	 ana	s›	 öz	gür	lük-

tür.”

 Mus ta fa Ke mal’in bu söz le ri nin aşa ğı da ki ler den 

han gi si nin uy gu la nma sın a doğ ru dan kat kı  sağ-

la dı ğı sa vu nu la bi lir?

	 A)	 Ba	ğ›m	s›z	l›k	 an	la	y›	fl›	n›n	 güç	len	me	si	ne

	 B)	 Eko	no	mi	nin	 ge	lifl	ti	ril	me	si	ne	 	

	 C)	 Türk	 di	li	nin	 yay	g›n	lafl	t›	r›l	ma	s›	na	 	

	 D)	 Dev	let	çi	lik	 an	la	y›	fl›	n›n	 ge	lifl	me	si	ne

	 E)	 Ku	rum	la	r›n	 özel	lefl	ti	ril	me	si	ne	

8. 1924	 Ana	ya	sa	s›’nda,	 ka	bi	ne	 hü	kü	me	ti	 sis	te	mi	ne	

ge	çil	di	ği	için	yü	rüt	me	yet	ki	si	TBMM’den	al›n	m›fl	t›r.	

 Bu ge liş me;

	 I.	 Mec	lis	 hü	kü	me	ti	 sis	te	mi	ne	 son	 ve	ril	di	ği

	 II.	 1921	Ana	ya	sa	s›’n›n	 yü	rür	lük	ten	 kalk	t›	ğ›

	 III.	 Güç	ler	 ay	r›	l›	ğ›	 pren	si	bi	nin	uy	gu	lan	ma	ya	ça	l›	fl›l-

d›	ğ›

 du rum la rın dan han gi le ri nin ya şan dı ğı nı ka nıt la-

mak ta dır?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yal	n›z	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

9. 1926’da	 ka	bul	 edi	len	 Me	de	ni	 Ka	nun	 ile	 top	lum	sal	

alan	da	ki	ka	d›n-er	kek	ay	r›	m›	kal	d›	r›l	m›fl,	tek	efl	le	ev-

li	lik	be	nim	sen	mifl,	res	mi	ni	kah	zo	run	lu	lu	ğu	ge	ti	ril	mifl	

ve	ka	d›n	la	ra	is	te	dik	le	ri	mes	le	ği	seç	me	hak	k›	ta	n›n-

m›fl	t›r.

 Bu  bil gi ye da ya na rak;

	 I.	 Ka	d›n	la	r›n	sos	yal	hak	la	r›	art	m›fl	t›r.

	 II.	 Top	lum	sal	alan	da	ge	lifl	me	sağ	lan	m›fl	t›r.

	 III.	 Ka	d›n	la	ra	si	ya	sal	hak	lar	ve	ril	mifl	tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

10. Türk	in	k›	la	b›	in	ce	len	di	ğin	de,	ön	ce	ha	li	fe	li	ğin	kal	d›	r›l-

d›	ğ›,	da	ha	son	ra	da	med	re	se	le	r	ile	tek	ke	ve	tür	be	le-

rin	ka	pa	t›l	d›	ğ›	ve	fiap	ka	Ka	nu	nu	’nun	ç›	ka	r›l	d›	ğ›	gö-

rü	lür.

 Bu ge liş me le re da ya na rak;

	 I.	 Si	ya	si	 in	k›	lap	la	r›n	 ger	çek	lefl	ti	ril	me	si	ne	 ön	ce	lik	

ve	ril	mifl	tir.

	 II.	 Top	lu	mu	çağ	dafl	uy	gar	l›k	se	vi	ye	si	ne	ulafl	t›r	mak	

amaç	lan	m›fl	t›r.

	 III.	 ‹n	k›	lap	la	r	 özel	lik	le	 eko	no	mik	 ala	na	 yö	ne	lik	 ya-

p›l	m›fl	t›r.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	III		 C)	Yal	n›z	II

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

11. Ye ni Türk Dev le ti’nde,

	 •	 K›	l›k-k›	ya	fet	 ile	 il	gi	li	 de	ği	flik	lik	 ya	p›l	ma	s›,

	 •	 Tek	ke	 ve	 za	vi	ye	le	rin	 ka	pa	t›l	ma	s›,

	 •	 Tak	vim	ve	sa	at	sisteminde	ye	ni	lik	le	rin	ya	p›l	ma	s›

 ge liş me le ri ne da ya na rak ula şı la bi le cek or tak 

yar gı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Top	lum	sal	alan	da	çağ	dafl	lafl	ma		amaç	lan	m›fl	t›r.

	 B)	 La	ik	li	ğe	ge	çi	fl	 h›z	lan	m›fl	t›r.

	 C)	 Eko	no	mik	 so	run	la	r	 çö	züm	len	mifl	tir.

	 D)	 Si	ya	si	 ya	p›		 de	ğifl	mifl	tir.

	 E)	 Hu	ku	kun	üs	tün	lü	ğü		 ka	bul	 edil	mifl	tir.

12. I.	 Sal	ta	na	t›n	 kal	d›	r›l	ma	s›

	 II.	 Ka	d›n	la	ra	seç	me	ve	se	çil	me	hak	k›	n›n	ta	n›n	ma	s›

	 III.	 Türk	Me	de	ni	Ka	nu	nu'nun	 ka	bu	lü

	 IV.	Ye	ni	 tak	vim,	 sa	at	 ve	öl	çü	le	rin	 ka	bu	lü

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri si ya sal alan da ya pı-

lan in kı lap lar ara sın da gös te ri le mez?

	 A)	Yal	n›z	III	 B)	Yal	n›z	IV		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	III	ve	IV		 E)	II	ve	III
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1. Ata türk’ün	“‹ler	le	me	ve	ge	lifl	me	yo	lun	da,	ulus	la	ra-

ra	s›	 ilifl	ki	ler	de,	 bü	tün	 çağ	dafl	 ulus	la	ra	 pa	ra	lel	 ve	

on	lar	la	 den	ge	li	 bir	 fle	kil	de	 yü	rür	ken	 Türk	 top	lu	mu-

nun	özel	ka	rak	te	ri	ve	ba	ğ›m	s›z	kim	li	ği	de	ko	ru	na	cak-

t›r.”	 sö zü nün aşa ğı da ki il ke le rin hangi siy le il gi li 

ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	Mil	li	yet	çi	lik	 B)	Cum	hu	ri	yet	çi	lik

	 C)	Dev	let	çi	lik		 D)	Halk	ç›	l›k

	 	 	 E)	La	ik	lik

2. “Türk	ulu	su	nun	üs	tün	de	ar	t›k	ne	sul	tan,	ne	ha	kan	ne	

de	pa	di	flah	var	d›r.	Ulus,	halk	ola	rak	her	hiz	me	te	ve	

üs	tün	lü	ğe	hak	k›	olan	bir	var	l›k	t›r.”

 Bu na gö re, aşa ğı da ki il ke ler den han gi si nin ön-

ce lik le be nim sen di ği sa vu nu la bi lir?

	 A)	 Ulu	sal	ba	ğ›m	s›z	l›	ğ›n

	 B)	 La	ik	li	ğin

	 C)	 Ulu	sal	ege	men	li	ğin

	 D)	 Halk	ç›	l›	ğ›n

	 E)	 Ulus	çu	lu	ğun

3. 1982 Ana ya sa sı ’nda	 “Her	 Türk	 va	tan	da	fl›	n›n,	 bu	

anaya	sa	da	ki	te	mel	hak	ve	öz	gür	lük	ler	den,	eflit	lik	ve	

sos	yal	ada	let	ten	ge	re	ğin	ce	ya	rar	lan	ma	hak	ve	yet-

ki	si	ne		do	ğufl	tan	sa	hip	ol	du	ğu	nun	be	lir	til	me	si”	aşa-

ğı da ki Ata türk il ke le rin den ön ce lik le han gi si nin 

uy gu la ma ya kon ul mak is ten di ği nin ka nı tı dır?

	 A)	Dev	let	çi	lik		 B)	Cum	hu	ri	yet	çi	lik

	 C)	La	ik	lik	 	 D)	Halk	ç›	l›k

	 	 	 E)	Dev	rim	ci	lik

4. Ata türk	“Türk	ulu	su	ve	dev	le	ti,	inanç	öz	gür	lü	ğü	için-

de,	 ça	ğ›n	 ak›l	 ve	 bi	lim	 kav	ram	la	r›	n›	 da	 kul	la	na	rak	

var	l›	ğ›	n›	sür	dür	me	ka	ra	r›n	da	d›r.”	de miş tir.

 Bu na gö re ön ce lik le aşa ğı da ki Ata türk il ke le rin-

den han gi si ne ula şı la bi lir?

	 A)	Cum	hu	ri	yet	çi	lik	 	 B)	La	ik	lik

	 C)	Ulus	çu	luk		 	 D)	Dev	rim	ci	lik

	 	 	 E)	Halk	ç›	l›k

5. Cum hu ri yet Dö ne mi’nde;

	 I.	 Eti	bank’›n	 ku	rul	ma	s›

	 II.	 I.	Befl	Y›l	l›k	Kal	k›n	ma	Pla	n›	 ile	plan	l›	 eko	no	mi-

ye	ge	çil	me	si

	 III.	 Ma	den	Tet	kik-Ara	ma	Ens	ti	tü	sü’nün	 ku	rul	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, Dev let çi lik il ke si-

nin uy gu lan ma sı ile il gi li ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

6. Ulu	sal	 ege	men	lik,	 de	mok	ra	si	nin	 vaz	ge	çil	mez	 un-

sur	la	r›n	dan	bi	ri	dir.

 Bu na gö re;

	 I.	 Sal	ta	na	t›n	 kal	d›	r›l	ma	s›

	 II.	 Cum	hu	ri	yetin	 ila	n	 edil	me	si

	 III.	 Yö	ne	ti	ci	le	rin	tüm	ey	lem	le	rin	de	ser	best	b›	ra	k›l	ma	s›

 du rum la rın dan han gi le ri nin, ulu sal ege men lik 

an la yı şı ile il gi li ol du ğu sa vu nu la maz?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III
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7. 1924 Ana ya sa sı’nın aşa ğı da ki maddelerinden 

hangisi, La ik lik il ke si ne ay kı rı bu lun du ğu için 

1928 yı lın da Ana ya sa dan çı ka rıl mış tır?

	 A)	 Tür	ki	ye	Dev	le	ti’nin	 di	li	 Türk	çe’dir.

	 B)	 Yü	rüt	me	yet	ki	si,	mec	lis	üye	le	rin	den	olu	flan	hü-

kü	met	 ara	c›	l›	ğ›y	la	 kul	la	n›	l›r.

	 C)	 Yar	g›	 yet	ki	si	ni	 ba	ğ›m	s›z	mah	ke	me	ler	 kul	la	n›r.

	 D)	 Tür	ki	ye	Dev	le	ti’nin	 di	ni	 ‹s	lam’d›r.

	 E)	 Ege	men	lik	 ka	y›t	s›z	 flart	s›z	Türk	Ulu	su’na	ait	tir.

8. I.	 La	ik	 dev	let	 dü	ze	ni	ne	ge	çi	fli	 sağ	la	mak

	 II.	 Müs	lü	man	dev	let	le	rin	 si	ya	si	 yar	d›	m›	n›	 art	›r	mak

	 III.	 ‹n	k›	lap	la	r›n	ya	p›l	ma	s›	 için	uy	gun	or	tam	ha	z›r	la-

mak

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin, hi la fe tin kal dı rıl-

ma sıy la ula şıl mak is te nen amaç lar  ara sın da yer 

al dı ğı söy le ne mez?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

9. Cum hu ri yet dö ne min de ki;

	 •	 Mi	la	di	 Tak	vi	min	 ka	bul	 edil	me	si,

	 •	 Ulus	la	ra	ra	s›	 ra	kam	ve	öl	çü	le	rin	 ka	bul	edil	me	si,

	 •	 So	ya	d›	Ka	nu	nu’nun	 ç›	ka	r›l	ma	s›

 ye ni lik le ri nin, aşa ğı da ki alan la rın han gi siy le il gi-

li ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Eği	tim	 	 	 B)	Si	ya	si

	 C)	Top	lum	sal		 	 D)	Hu	kuk

	 	 	 E)	Eko	no	mi

10. Cum hu ri ye tin ilk yıl la rın da eği tim ala nın da ger-

çek leş ti ri len;

	 I.	 La	tin	 harf	le	ri	nin	 ka	bul	 edil	me	si

	 II.	 Az›n	l›k	 okul	la	r›	n›n	 dev	le	te	 bağ	lan	ma	s›

	 III.	 Tev	hid	 -	 i	 Ted	ri	sat	Ka	nu	nu’nun	 ka	bul	 edil	me	si

 in kı lap la rın dan han gi le ri nin, eği ti mi dev let de ne-

ti mi  al tı na al ma ama cı  ta şı dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

11. “Top	lu	mun	ya	r›	s›,	di	ğer	ya	r›	s›	ile	eflit	de	ğil	se,	üre	ti-

me	ka	t›l	maz;	bil	gi	siz	ve	ye	te	nek	siz	ka	l›r	sa,	o	mil	let	

ge	ri	kal	m›fl	sa	y›	l›r.”

 Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün bu söz le ri ile vur gu la-

dı ğı olum suz luk aşa ğı da ki ye ni lik ler den ön ce lik-

le han gi si nin ger çek leş ti ril me si ile son bul muş-

tur?

	 A)	Me	de	ni	Ka	nun’un	ha	z›r	lan	ma	s›y	la

	 B)	Eko	no	mi	ala	n›n	da	ki	ge	lifl	me	ler	le

	 C)	Ka	d›n	la	ra	si	ya	sal	hak	lar	ta	n›n	ma	s›y	la

	 D)	Kül	tü	rel	alan	da	ki	ye	ni	lik	ler	le

	 E)	Ye	ni	Türk	harf	le	ri	nin	ka	bul	edil	me	siy	le

12. Cum hu ri yet Dö ne mi’nde;

	 I.	 Yeni	Türk	 harflerinin	 kabul	 edilmesi

	 II.	 Kabotaj	Kanunu'nun	 çıkarılması

	 III.	 Türk	Tarih	 ve	Dil	Kurumlarının	 kurulması

 ge liş me ler in den han gi le ri nin, ulusçuluk anlayışı 

doğrultusunda gerçekleştirilen in kı lap lar  ara sın-

da yer al dı ğı sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yal	n›z	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I,	II	ve	III	 E)	II	ve	III

13. I.	 Sal	ta	na	t›n	kal	d›	r›l	ma	s›

	 II.	 Me	de	ni	Ka	nun’un	ka	bu	lü

	 III.	 fie	ri	ye	ve	Ev	kaf	Ve	ka	le	ti’nin	kal	d›	r›l	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, la ik lik il ke si ile il-

gi li ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

14.	 •	 Türk	dilinin	ulusallaştırılması

	 •	 Ka	pi	tü	las	yon	la	r›n	 kal	d›	r›l	ma	s›

	 •	 ‹fl	let	me	le	rin	 ya	ban	c›	la	r›n	 elin	den	 al›	na	rak	 mil	li-

lefl	ti	ril	me	si

 ge liş me le ri nin aşa ğı da ki il ke le r den han gi si ile 

il gi li ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	La	ik	lik	 	 B)	Mil	li	yet	çi	lik

	 C)	Halk	ç›	l›k	 	 D)	‹n	k›	lap	ç›	l›k

	 	 	 E)	Cum	hu	ri	yet	çi	lik
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1.	 1921	 Teşkilat-ı	 Esasiye	 Kanunu'nun	 1.	 maddesi,	

"Hâkimiyet	kayıtsız	şartsız	milletindir."	şeklindedir.

 Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam 

hazırladığı savunulabilir?

	 A)	 Cumhuriyet'in	ilan	edilmesine

	 B)	 Lozan	Antlaşması'nın	imzalanmasına

	 C)	 Planlı	ekonomiye	geçilmesine

	 D)	 Mecelle'nin	kaldırılmasına

	 E)	 Milletler	Cemiyeti'ne	üye	olunmasına
(2017-YGS)

2.	 Afet	 İnan,	 Atatürk	 Hakkında	 Hatıralar	 ve	 Belgeler	
adlı	eserinde	Satı	Kadın'ın	Kazan	Köyü'nün	muhtarı	
olduğunu,	 seçimle	 köy	 idaresinin	 başına	 geçtiğini	
belirtmektedir.

 Satı Kadın'ın seçimle muhtar olabilmesi;

	 I.	 cumhuriyetçilik,
	 II.	 halkçılık,
	 III.	 devletçilik

 ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

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

(2017-YGS)

3. l	 II.	 Mahmut	 yeni	 kurduğu	 askerî	 birliklere	 fes	
giydirmek	istediğinde	Şeyhülislam	Mehmet	Tahir	
Efendi	 bunun	 şeriata	 aykırı	 olduğunu	 ileri	 sür-
müştür.

 l  TBMM'de	fesin	yerine	şapka	giyilmesi	hakkında	
kanunun	kabul	edilmesini	Hristiyanlaşma	olarak	
yorumlayan	bazı	kişiler,	buna	tepki	göstermiştir.

 Bu olaylar dikkate alındığında aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılabilir?

	 A)	 Dini	kullanarak	yeniliklere	karşı	çıkıldığına

	 B)	 Yenilik	 hareketlerinin	 Avrupalı	 devletlerin	 iste-

ğiyle	gerçekleştiğine

	 C)	 Ekonomik	 sıkıntıların	 yenilik	 hareketlerine	 ne-

den	olduğuna

	 D)	 Yenilik	 çalışmalarına	 askerlerin	 olumlu	 yaklaş-

madığına

	 E)	 Yenilik	 hareketlerinin	 kılık	 kıyafatle	 sınırlı	 tutul-

duğuna
(2016-YGS)

4.	 İstanbul	 Milletvekili	 Abdurrahman	 Şeref	 Bey,	 "Hâ-
kimiyet	kayıtsız	şartsız	milletindir...	Kime	sorarsanız	
sorunuz,	bu...	Doğan	çocuğun	adıdır."	demiştir.

 Abdurrahman fieref Bey'in "Doğan	çocuğun	adı-

dır." şeklinde ifade ettiği gelişmenin aşağıdaki-

lerden hangisi olduğu söylenebilir?

	 A)	 Saltanatın	kaldırılması

	 B)	 Halifeliğin	kaldırılması

	 C)	 Cumhuriyetin	ilan	edilmesi

	 D)	 TBMM'nin	açılması

	 E)	 Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu'nun	kabul	edilmesi
(2016-YGS)

5. 

           

 Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak 
Atatürk'ün nüfus cüzdanı incelendiğinde, aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?

	 A)	 Türk	Medeni	Kanunu'nun	yürürlükte	olduğuna

	 B)	 Miladi	takvimin	uygulamaya	konulduğuna

	 C)	 Latin	harfli	yeni	Türk	alfabesinin	kabul	edildiğine

	 D)	 Soyadı	Kanunu'nun	yürürlüğe	girdiğine

	 E)	 Cumhuriyetin	ilan	edildiğine

(2016-YGS)

6.	 Atatürk,	 "Bugünkü	hükümetimiz,	devlet	 teşkilatımız	
doğrudan	doğruya	milletin	kendi	kendiliğinden	yap-
tığı	 bir	 devlet	 teşkilatıdır...	 Artık	 hükümet	 ile	millet	
arasında	 mazideki	 ayrılık	 kalmamıştır.	 Hükümet	
millettir.	Millet	hükümettir."	demiştir.

 Atatürk'ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangi-
sinin önemini vurguladığı söylenebilir?

	 A)	 Milli	bağımsızlığın	 B)	Toprak	bütünlüğünün

	 C)	 Kültür	birliğinin	 D)	Millî	egemenliğin

	 	 	 E)	Kuvvetler	ayrılığının
(2016-YGS)
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7.	 Mustafa	Kemal,	"Devlet	idaresinde	bütün	kanunlar,	

nizamlar	ilmin	çağdaş	medeniyete	temin	ettiği	esas	
ve	şekillere,	dünya	ihtiyaçlarına	göre	yapılır	ve	tat-
bik	edilir."	demiştir.

 Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler-

den hangisi tanımlanmıştır?

	 A)	 Laiklik	 	 	 B)	Halkçılık

	 C)	 Devletçilik	 	 D)	Milliyetçilik

	 	 	 E)	Cumhuriyetçilik
(2015-YGS)

8.	 Atatürk'ün	"Büyük	devletler	kuran	ecdadımız	büyük	
ve	kapsamlı	medeniyetlere	de	sahip	olmuştur.	Bunu	
aramak,	 tetkik	 etmek,	 Türklüğe	 ve	 dünyaya	 bildir-
mek	 bizler	 için	 bir	 borçtur.	 Türk	 çocuğu	 ecdadını	
tanıdıkça	 daha	 büyük	 işler	 yapmak	 için	 kendinde	

kuvvet	 bulacaktır."	sözüyle tarih biliminin aşağı-

daki kazanımlarından hangisine vurgu yaptığı 

savunulamaz?

	 A)	 Millî	değerleri	ve	kültürü	tanıma

	 B)	 Tarih	öncesi	çağları	öğrenme

	 C)	 İleriye	yönelik	değerlendirmeler	yapabilme

	 D)	 Toplumsal	gelişmeleri	anlayabilme

	 E)	 Özgüven	kazanma
(2015-YGS)

9.	 Harf	 inkılabı	 sırasında,	 Latin	 alfabesinde	 bulunan	
bazı	harfler	alınmadığı	gibi	Türkçeye	özgü	bazı	harf-
ler	de	üretilmiştir.

 Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

	 A)	 Arap	alfabesinin	bir	süre	daha	kullanıldığına

	 B)	 Latin	alfabesinin	alınmasının	tepkiyle	karşılandı-
ğına

	 C)	 Eski	Türk	alfabelerinden	de	yararlanıldığına

	 D)	 Latin	alfabesinin	Türkçeye	uyarlandığına

	 E)	 Arap	 alfabesinin	 bazı	 harflerinin	 yeni	 alfabede	

yer	aldığına
(2013-YGS)

10. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim 

düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi 

daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette 

daha çok söz sahibi olması gerektiğini savun-

manın, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine 

aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir?

	 A)	Halkçılık	 B)	Laiklik	 C)	Devletçilik

	 	 	 D)	Milliyetçilik	 E)	İnkılapçılık
(2013-YGS)

11. Misakımilli sınırları içinde TBMM Hükümetinden 

başka bir hükümet olamayacağının aşağıdaki-

lerden hangisine temel gerekçe olduğu söylene-

bilir?

	 A)	 Şeriye	 ve	Evkaf	Vekâleti'nin	 kaldırılmasına

	 B)	 Hıyânet-i	Vataniye	Kanunu'nun	 çıkarılmasına

	 C)	 Tevhid-i	 Tedrisat	Kanunu'nun	 çıkarılmasına

	 D)	 Halifeliğin	 kaldırılmasına

	 E)	 Saltanatın	 kaldırılmasına
(2012-YGS)

12. Mustafa	 Kemal,	 Birinci	 Dünya	 Savaşı	 sırasında	

Enver	Paşa'nın	Arap	alfabesiyle	okumayı	kolaylaş-

tırmak	için	harflerin	bitişik	değil	ayrı	yazılması	yolun-

daki	 girişimini	 "Harp	 zamanı,	 harf	 zamanı	 değildir.	

Harp	olurken	harfle	oynamak	olur	mu?"	diye	eleştir-

miştir.

 Yaptığı inkılaplar düşünülerek Mustafa Kemal'in 

bu eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisi-

ne ulaşılabilir?

	 A)	 İnkılaplar	 gerçekleştirilirken	 kişi	 veya	 gruplara	
ayrıcalık	 tanımamak	gerekir.

	 B)	 İnkılap	 sürecinde	 ilgililere	 yetki	 ve	 sorumluluk	
birlikte	 verilmelidir.

	 C)	 İnkılaplarda	sonuç	alabilmek	 için	eski	 ile	yeniyi	
birlikte	 sürdürmek	gerekir.

	 D)	 İnkılaplarda	uygun	zamanın	seçilmesi	önemlidir.

	 E)	 İnkılaplar	 yapılırken	 uygulamaların	 yakından	 ta-
kibi	 sonucu	olumlu	etkiler.

(2012-YGS)
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è  CUMHURİYET DÖNEMİ GELİŞMELERİ
 –  Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
 –  Şeyh Sait İsyanı
 –  Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
 –  Menemen Olayı
è  ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ POLİTİKA
 –  Yabancı Okullar, Dış Borçlar, Musul ve
     Nüfus Mübadelesi (Etabli) Sorunu
 –  Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi
 –  Balkan Antantı ve Sadabat Paktı
 –  Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 –  Hatay Sorunu
è  İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA 
 GELEN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER

İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ 
DÖNEMDE

TÜRKİYE VE DÜNYA
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 CUMHURİYET DÖNEMİ GELİŞMELERİ
 II. TBMM’NİN AÇILMASI (11 Ağustos 1923)
–	 23	Ni	san	1920’	de	aç›	lan	ve	düfl	ma	n›	yurt	tan	ko	va	rak	mil	li	ba	ğ›m	s›z	l›	ğ›	sağ	la	yan	I.	TBMM	çok	güç	flart	lar	da	gö	rev	

yap	t›	ğ›	için	ol	duk	ça	y›p	ran	m›fl	t›.	Bu	nedenle	Ana	ya	sa	ya	gö	re	se	çim	le	rin	ye	ni	len	me	si	ge	re	ki	yor	du.

–	 Va	ta	n›n	bü	tün	lü	ğünü	ve	kur	tu	lu	flu	nu	tek	amaç	ola	rak	gö	ren	I.	TBMM	üye	le	ri	ara	s›n	da	ba	r›fl	dö	ne	mi	ne	gi	ril	me	siy	le	
bir	lik	te	si	ya	si,	po	li	tik	ve	kül	tü	rel	grup	lafl	ma	lar	ve	gö	rüfl	ay	r›	l›k	la	r›	bafl	la	m›fl	t›.	Bu	da	“Mec	lis	Hü	kü	me	ti	Sis	te	mi	’ni	ifl
le	mez	ha	le	ge	ti	ri	yor	du.	Ye	ni	dev	le	tin	te	mel	dü	ze	ni	ni	sağ	la	ya	cak	in	k›	lap	la	r›	(dev	rim	le	ri)	ger	çek	lefl	ti	re	cek	ye	ni	kad	ro
la	ra	ih	ti	yaç	var	d›.

–	 1	Ni	san	1923’	te	TBMM’	nin	ye	ni	len	me	si	ka	ra	r›	al›n	m›fl	ve	Mus	ta	fa	Ke	mal	ide	a	list	le	ri	et	ra	f›n	da	top	la	ya	rak	9	Ağus	tos	

1923’	te	ye	ni	dev	le	tin	ilk	si	ya	sal	par	ti	si	olan	Halk Par ti si’ ni	kur	mufl	tur.

– Ya	p›	lan	se	çim	ler	den	son	ra	 II.	TBMM,	11	Ağus	tos	1923’	te	gö	re	ve	bafl	la	m›fl	t›r.	Önem	li	 in	k›	lap	ya	sa	la	r›	n›	bu	mec	lis	

ç›	kart	m›fl	t›r.	Bu	ne	den	le	II.	TBMM’	ye	in k› lap mec li si de	nir.	II.	TBMM	1	Ekim	1927’	ye	ka	dar	gö	re	vi	ne	de	vam	et	mifl	tir.	

–	 II.	TBMM	ilk	ifl	ola	rak,	Lo	zan	Ant	lafl	ma	s›’	n›	onay	la	m›fl	t›r	(24	Ağus	tos	1923).	‹s	tan	bul,	‹ti	laf	dev	let	le	ri	ta	ra	f›n	dan	bo
flal	t›l	d›k	tan	son	ra	bafl	la	yan	dev	let	mer	ke	zi	tar	t›fl	ma	la	r›	n›	çö	züm	le	mek	için	An	ka	ra’	y›	bafl	kent	ilan	et	mifl	tir	(13	Ekim	
1923).

II. TBMM

 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ
–	 Çok	par	ti	li	ha	yat,	de	mok	ra	si	nin	ve	cum	hu	ri	yet	yö	ne	ti	mi	nin	vaz	ge	çil	mez	bir	un	su	ru	dur.	

–	 De	ği	flik	si	ya	si	gö	rüfl	le	ri	sa	vu	nan	in	san	la	r›n	bi	ra	ra	ya	ge	le	rek	olufl	tur	duk	la	r›	si	ya	si	par	ti	le	rin	ku	rul	ma	s›	 için	Mus	ta	fa	
Ke	mal	bü	yük	bir	is	tek	ve	gay	ret	gös	ter	mifl	tir.

 Cum hu ri yet Halk Fırkası (9 Ağus tos 1923)
–	 Mus	ta	fa	 Ke	mal’	in	 is	te	ği	 	 ile	 I.	 TBMM’	de	ki	Mü	da	faai	 Hu	kuk	Gru	bu,	 II.TBMM’	nin	 se	çim	le	rin	den	 ön	ce	 9	 Ağus	tos	

1923’	te	Halk F›r ka s› ad›	n›	ala	rak	par	ti	lefl	mifl	tir.	Cum	hu	ri	yet	ilan	edi	lin	ce	par	ti	nin	ad›	Cum hu ri yet Halk F›r ka s› ol
mufl	tur.

–	 Ye	ni	Türk	Dev	le	ti	’nin	ilk	si	ya	si	par	ti	si	dir.Ya	p›	la	cak	dev	rim	ha	re	ket	le	ri	ve	Ata	türk	‹l	ke	le	ri	bu	par	ti	nin	tü	zü	ğün	de	yer	
al	m›fl	t›r.

–	 Eko	no	mi	de	dev	let	çi	lik	il	ke	si	ni	be	nim	se	mifl	tir.	

– Mus	ta	fa	Ke	mal’	in	bafl	kan	l›	ğ›n	da	yö	ne	ti	len	par	ti,	bel	li	bir	s›	n›f	ve	ya	züm	re	nin	par	ti	si	ol	ma	y›	red	det	mifl	ve	tüm	hal	ka	
hi	tap	et	mifl	tir. 

–	 Bu	par	ti	Tür	ki	ye’	nin	en	uzun	ömür	lü	par	ti	si	ol	mufl	tur.

Mustafa Kemal 1927’de Cumhuriyet Halk F›rkas›’n›n ikinci kongresinde Nutuk adl› eserini 6 günde okumufltur. Nutuk, 1919 - 
1927 y›llar› aras›ndaki olaylar› kapsamaktad›r.

NOT
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 Te rak ki per ver Cum hu ri yet Fırkası (17 Ka sım 1924)
–	 Uy	gar	l›k	ta	ge	ri	kal	m›fl	bir	top	lu	mu,	çağ	dafl	bir	dü	ze	ye	ge	tir	me	yi	amaç	la	yan	dev	rim	ha	re	ket	le	ri	ba	z›	çev	re	ler	ta	ra	f›n

dan	tep	ki	ile	kar	fl›	lan	m›fl	t›r.	

–	 Halk	F›r	ka	s›	için	de	ki	ve	ya	d›	fl›n	da	ki	ba	z›	güç	ler	bir	le	fle	rek	ye	ni	bir	par	ti	kur	mufl	lar	d›r.	

–	 Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’	nin	ikin	ci	si	ya	si	par	ti	si	olan	Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›;	cum	hu	ri	yet	çi,	li	be	ral	ve	de	mok

ra	si	yan	l›	s›	ol	du	ğu	nu	be	lirt	mek	tey	di.

– ‹t	ti	hat	ç›	lar,	sal	ta	nat	ve	hi	la	fet	yan	l›	la	r›	ta	ra	f›n	dan	des	tek	len	mifl	tir.

–	 Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’	nin	ilk	mu	ha	le	fet	par	ti	si	olan	bu	par	ti	nin	ku	ru	cu	la	r›;	Ka	z›m	Ka	ra	be	kir	Pa	fla	(Par	ti	bafl	ka	n›),	Dr.	

Ad	nan	Ad›	var,	Ra	uf	(Or	bay),	Ali	Fu	at	(Ce	be	soy),	Re	fet	Be	le’	dir.

–	 “Par	ti,	di	ni	inanç	la	ra	say	g›	l›	d›r.”	pa	ro	la	s›	n›	kul	lan	d›	ğ›	için	in	k›	lap	la	ra	kar	fl›	ta	v›r	alan	tu	tu	cu	ke	sim,	bu	par	ti	et	ra	f›n	da	

top	lan	ma	ya	bafl	la	m›fl	t›r.	Çünkü	bu	kesim	Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	Par	ti	si’	ni,	sal	ta	na	t›	ge	ri	ge	ti	re	cek	bir	araç	ola	rak	

gör	müfl	ler	dir.

–	 Parti	üyelerinin	meclisteki	davranışları,	yeniliklere	karşı	olanları	cesaretlendirmiş	ve	birçok	karışıklığın	çıkmasına	

neden	olmuştur.	Bu	gelişmeler	üzerine	13	fiu	bat	1925’	te	fieyh Sa it Ayak lan ma s›	ç›k	m›fl	t›r.

–	 Bu	ayak	lan	ma	y›	bas	t›r	mak	için	ç›	ka	r›	lan	Tak rir-i Sü kun Ya sa s›’ na	da	ya	n›	la	rak	par	ti	ka	pa	t›l	m›fl	t›r	(5	Ha	zi	ran	1925).

 

Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›’n›n kurucular› 
(Kaz›m Karabekir, Refet Bey, Adnan Bey, Rauf Bey, Ali Fuat Bey)

 Şeyh Sa it Ayak lan ma sı (13 Şu bat 1925)
 Nedenleri
❃	 Mu	sul’	u	Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’	ne	b›	rak	mak	is	te	me	yen	‹n	gil	te	re’nin	Do	ğu’	da	bir	tam	pon	dev	let	kur	ma	ça	l›fl	ma	la	r›	na	

gir	mesi

❃	 La	ik	lik	le	il	gi	li	ya	p›	lan	in	k›	lap	la	ra	ta	v›r	ko	yan	tu	tu	cu	ke	simin	la	ik	Cum	hu	ri	yet	ve	onun	il	ke	le	ri	ne	kar	fl›	k›fl	k›r	t›l	ması.

–	 Ur	fa’	n›n	Pi	ran	 ‹l	çe	si’	nde	Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›’	n›n	üye	le	rin	den	olan	fieyh	Sa	it	ve	adam	la	r›	bü	yük	bir	

ayak	lan	ma	bafl	lat	m›fl	ve	“Di	ne	da	ha	faz	la	say	g›	gös	te	ril	me	li	dir.”	pa	ro	la	s›	ile	bu	is	ya	n›	tüm	Gü	ney	do	ğu	Ana	do	lu	Böl

ge	si’	ne	yay	m›fl	lar	d›r.

–		 Ge	lifl	me	ler	üze	ri	ne	Fet	hi	Ok	yar	Hü	kü	me	ti	is	ti	fa	et	mifl	tir.	Ye	ni	ku	ru	lan	‹s	met	Pa	fla	Hü	kü	me	ti ayak	lan	ma	ya	kar	fl›	çok	

sert	ön	lem	ler	al	m›fl	t›r.

 Bu ön lem ler;
❃	 Gü	ney	do	ğu	Ana	do	lu’	da	se	fer	ber	lik	ilan	edil	mifl	tir.

❃	 Tak	riri	Sü	kun	Ka	nu	nu	ç›	ka	r›	lmıştır.

❃	 Bu	is	yan	la	il	gi	si	gö	rü	len	Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›	ka	pa	t›l	m›fl	t›r.

❃	 İstiklal	Mahkemeleri	kurulmuştur.

 So nuç la rı
❃	 La	ik	dü	ze	ni	y›k	mak	is	te	yen	ilk	bü	yük	ayak	lan	ma	bas	t›	r›l	m›fl	t›r.

❃	 Bu	ayak	lan	ma	çok	par	ti	li	ha	yat	de	ne	me	ler	i	ni	ba	fla	r›	s›z	k›l	d›	ğ›	gi	bi	Mu	sul’	un	kay	be	dil	me	si	ne	de	ne	den	ol	mufl	tur.
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fieyh Sait

Takrir-i Sükun Kanunu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ve Şeyh Sait Ayaklanması’nın yarattığı tehlikeleri ve olağanüstü 
şartların ortaya koyduğu engelleri önlemek amacıyla 4 Mart 1925’te çıkarılmıştır. İki yıl için çıkarılmış, daha sonra iki yıl daha 
uzatılmıştır. Bu dört yıllık döneme (1925 – 1929) Takrir-i Sükun Dönemi adı verilir.

NOT

Şeyh Sait Ayaklanması, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve laik inkılaplara karşı ilk tepki ve ilk karşı devrimci harekettir.

NOT

 Mus ta fa Ke mal’ e Su i kast Gi ri şi mi (16 Ha zi ran 1926)
–	 La	ik	lik	doğ	rul	tu	sun	da	ya	p›	lan	in	k›	lap	la	ra	kar	fl›	ta	v›r	ko	yan	lar	la	es	ki	‹t	ti	hat	ve	Te	rak	ki	Par	ti	si	yan	l›	la	r›	ta	ra	f›n	dan	dü

zen	len	mifl	tir.

–	 Mus	ta	fa	Ke	mal’	in	‹z	mir’	e	bir	gün	geç	git	me	si	üze	ri	ne	vic	da	n›	ile	bafl	ba	fla	ka	lan	su	i	kast	çi	ler	kor	ka	rak	ken	di	ken	di	le

ri	ni	 ih	bar	et	mifl	ler	ve	ya	ka	la	na	rak	‹s	tik	lal	Mah	ke	me	le	ri’n	de	yar	g›	lan	m›fl	lar	d›r.	Böy	le	ce	bu	gi	ri	flim	ba	fla	r›	s›z	l›k	la	so

nuç	lan	m›fl	t›r.

–	 Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›	yö	ne	ti	ci	le	ri	de	bu	olay	la	 il	gi	li	gö	rü	le	rek	yar	g›	lan	m›fl;	 fa	kat	de	lil	 ye	ter	siz	li	ğin	den	

ser	best	b›	ra	k›l	m›fl	lar	d›r.

 Ser best Cum hu ri yet Fırkası (12 Ağus tos 1930)
–	 1929	1930	y›l	la	r›	ara	s›n	da	ki	dün	ya	eko	no	mik	bu	na	l›	m›	Tür	ki	ye’	yi	de	olum	suz	et	ki	le	mifl	tir.

– Mus	ta	fa	Ke	mal	da	ha	de	mok	ra	tik	bir	or	tam	olufl	tu	ra	bil	mek	için	ye	ni	bir	par	ti	kur	du	rmak		ve	hal	k›n	gö	rüfl	le	ri	ni	mec	li	se	

da	ha	çok	yan	s›	tmak	is	te	mifl	tir.	Çün	kü	mec	lis	te	tek	par	ti	nin	bu	lun	ma	s›	hü	kü	me	tin	de	net	len	me	si	ni	en	gel	li	yor,	ik	ti	da	ra	

kar	fl›	elefl	ti	ri	ya	p›	la	m›	yor	du.	Ye	ni	par	ti	ile	bu	s›	k›n	t›	la	r›n	ön	le	ne	bil	me	si	dü	flü	nül	müfl	tür.

– Bu	par	ti	yi	Mus	ta	fa	Ke	mal’	in	is	te	ği	üze	ri	ne Fet hi Ok yar kur	mufl	tur.	

–	 Cum	hu	ri	yet	 yö	ne	ti	mi	ne	 ve	 in	kı	lap	la	ra	 bağ	l›	 ola	rak	 ku	ru	lan	 bu	 par	ti,	 Tür	ki	ye	 Cum	hu	ri	ye	ti’	nin	 ikin	ci	mu	ha	fe	let	 ve	

üçün	cü	si	ya	sal	par	ti	si	dir	(12	Ağus	tos	1930).

–	 Dev	let	çi	lik	il	ke	si	ye	ri	ne	li be ral eko no mi yi	be	nim	se	yen	bu	par	ti	za	man	la	in	k›	lap	la	ra	kar	fl›	olan	la	r›n	eli	ne	geç	mifl	tir.	

Bu	nun	üze	ri	ne	Fet	hi	Bey	ve	ar	ka	dafl	la	r›	ken	di	kur	duk	la	r›	par	ti	yi	ka	pat	mak	zo	run	da	kal	m›fl	lar	d›r	(18	Ara	l›k	1930).

 Me ne men Ola yı (23 Ara lık 1930)
–	 Ser	best	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›	 için	de	ör	güt	le	nen	le	rin	bir	kes	im,	Me	ne	men’	de	Der	vifl	Meh	met	ön	cü	lü	ğün	de	ayak	lan

m›fl	lar	ve	ola	y›	bas	t›r	ma	ya	ça	l›	flan	öğ	ret	men	su	bay	Ku bi lay’›	öl	dür	müfl	ler	dir.	Ayaklanmanın	amacı,	laik	cumhuriyet	
yönetimini	yıkmaktır.

– Me	ne	men’	de	ki	is	yan,	Türk	as	ker	le	ri	ta	ra	f›n	dan	bas	t›	r›l	m›fl,	suç	lu	lar	as	ke	ri	mah	ke	me	ler	de	yar	g›	lan	m›fl	lar	ve	ce	za	lan

d›	r›l	m›fl	lar	d›r.
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Bu olay ülkede demokrasi için elveriflli ortam›n henüz oluflmad›ğ›n› ortaya koymufltur. Bundan dolay›  ve araya II. Dünya Savafl›’-
n›n girmesi nedeni ile 1946 y›l›na kadar yeni bir partinin kurulmas›na izin verilmemifltir.

NOT

fiehit Asteğmen Kubilay

Kubilay Olayı’ndan sonra çok partili sistemin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından demokratik sisteme geçiş 
Mustafa Kemal tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Demokratik düzen ancak 1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulmasıyla gerçek-
leşti.

NOT

5

Aşağ›daki aç›klamalar› okuyup yanlar›na "D" veya "Y" yazarak doğru ya da yanl›ş olduğunu belirtiniz.
Verilen bilgiler yanl›şsa alt›ndaki boşluğa doğrusunu yaz›n›z.

1. Cumhuriyetin	ilanı	ile	beraber	meclis	hükümeti	sisteminden	kabine	sistemine	geçilmiştir.

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

2.	 Halifeliğin	kaldırılmasıyla	laiklik	yolunda	en	önemli	adım	atılmıştır.

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

3.	 1924	Anayasası	laik	anayasaların	ilk	örneğidir.

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

4.	 Erkanı	Harbiye	Vekaleti’ne	son	verilerek	ordunun	siyasetten	uzak	tutulması	amaçlanmıştır.

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

5.	 Takriri	Sükun	Kanunu,	Şeyh	Sait	İsyanı	sırasında	rejimi	ve	inkılapları	korumak	amacıyla	çıkartılmıştır.

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

6.	 Türkiye	Cumhuriyeti’nde	kurulduktan	sonra	bir	süre	tek	partili	yönetimin	sürdürülmüş	olmasının	sebebi,	
tek	elden	yönetimin	en	iyi	yönetim	biçimi	olarak	kabul	edilmesidir.	

 ....................................................................................................................................................................
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 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ POLİTİKA

–	 Türkiye’nin	1923		1938	yılları	arasında	izlediği	dış	politika,	Lozan’da	çözümlenemeyen	meselelerin	çözüme	kavuş

turulması	yönünde	olmuştur.

–	 Mustafa	Kemal	dış	politikada	iki	temel	esas	belirlemiş	ve	bunlardan	taviz	vermemiştir.	Bu	esaslar;

❃ 	 Türkiye’nin	siyasi	bağımsızlığını	korumak

❃ 		 Devletler	arasındaki	anlaşmazlıkları	barış	yolu	ile	çözmek

–	 Bu	nedenle	dış	politikada;	“Yurtta	Sulh,	Cihanda	Sulh”	ilkesi	ile	hareket	edilmiştir.

“Bağımsızlık ve devletlerin eşitliği” ilkesine saygılı olmayan, Türk bağımsızlığını tanımayan ve topraklarını ele geçirmek isteyen 
güçlere karşı ise “güçlenerek caydırma” siyaseti izlenmiştir.

NOT

–	 Lozan	Antlaşması’ndan	Atatürk’ün	 ölümüne	 kadar	 geçen	 zaman	 içinde,	 Türk	 dış	 siyasetinin	 geçirdiği	 aşağıdaki	

gelişmeler,	barış	ilkesinin	nasıl	uygulandığının	birer	önemli	kanıtıdır.	

A. YABANCI OKULLAR SORUNU (1925)
–	 Lozan	Barış	Antlaşması’nda	yabancı	okullar	Türk	kanunlarına	göre	yönetilecek	kararı	alınmıştı.	Fakat	Türkiye	bu	

kararı	uygulamaya	kalkınca	bazı	devletlerin	tepkisi	ile	karşılaşmıştır.

–	 1924	yılında	yabancı	okullarda	dini	ayin	yapılması	için	oluşturulan	salonlar	kapatılarak,	öğretmenlerin	dini	kıyafet	

giymesi	yasaklandı.	Daha	sonra	da	bu	okullarda	Türkçe,	Tarih	ve	Coğrafya	derslerinin	Türkçe	okutulmasına	ve	Türk	

öğretmenlerin	bu	derslere	girmesine,	yine	bu	okulların	Türk	müfettişlerince		denetlenmesine	karar	verilmiştir.

–	 Papalık	ve	bazı	Avrupa	devletleri	özellikle	Fransa	buna	karşı	çıkmış,	Türkiye	ise	bu	meseleyi	kendi	iç	sorunu	olarak	

değerlendirmiş	ve	yabancı	devletlerin	bu	konulara	karışmasını	reddetmiştir.		Bu	devletler,	Türkiye’nin	isteğini	kabul	

etmek	zorunda	kalmışlar	ve	sorun	çözümlenmiştir.

Türk hükümeti, yabancı okullar sorununu iç sorun sayarak görüşme konusu yapmamıştır.

NOT
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Atatürk, gerek Milli Mücadele süresince Batılı devletlerle yapılan görüşmelerde, gerekse Lozan Barış Görüşmeleri sonrasında 
bağımsızlık ilkesine gölge düşürebilecek tutum ve davranışlardan özenle uzak durmuştur.

NOT

B. MUSUL (IRAK SINIRI) SORUNU (5 HAZİRAN 1926)
–	 Musul,	Misakı	Milli	sınırları	içerisinde	olmasına	rağmen,	Lozan	Barış	Antlaşması	ile	bu	konuya	bir	çözüm	getirile

memiştir.	Fakat	sorunun	Türkiye	ile	‹ngiltere	arasında	yapılacak	olan	ikili	görüşmeler	ile	çözümlenmesi	kararlaştırıl

mıştır.

–	 ‹stanbul’da	yapılan Haliç	Konferansı	(1924)	ile	‹ngiltere	ve	Türkiye	arasında	bu	konu	görüşülmüş,	‹ngiltere	zengin	

petrol	yataklarına	sahip	bu	bölgedeki	çıkarlarını	korumak	için	Musul’un	Irak’a	ait	olduğunu	savunmuştur.	Bu	neden

le	konferans	başarısızlıkla	sonuçlanmıştır.

–	 Türkiye’nin	askeri	bir	harekat	düzenleyerek	bölgeyi	ele	geçirmesini	önlemek	isteyen	‹ngilizlerin	kışkırtmasıyla	fieyh	

Sait	‹syanı	çıkmıştır.	Bu	olay	Türkiye’nin	bölgedeki	haklarından	bir	süre	için	vazgeçmesine	neden	olmuştur.

– Türkiye’nin	tüm	çabalarına	rağmen,	Milletler	Cemiyeti	ve	Lahey	Adalet	Divanı’na	götürülen	Musul	sorunu	çözümlene

memiştir.

–	 Bütün	bu	nedenlerden	dolayı,	Türkiye	1926’da	‹ngiltere	ile	Ankara	Antlaşması’nı	imzalamak	zorunda	kalmıştır.

 Ankara Antlaşması (5 Haziran 1926)
❃	 Musul,	 Irak	sınırları	 içerisinde	kalacak,	buna	karşılık	 Irak;	elde	ettiği	petrolün	%	10’unu	25	yıl	süreyle	Türkiye’ye	

verecekti.

❃	 Bugünkü	TürkiyeIrak	sınırı	çizilmiştir.	

Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle Musul üzerine gerekli askeri harekât yapılamamış ve 1926 Ankara Antlaşması ile Musul, Irak’a 
bırakılmıştır.

NOT

C. DIŞ BORÇLAR SORUNU (18 HAZİRAN 1928)
– Lozan	Antlaşması’nda	Osmanlı	Devleti’ne	ait	dış	borçların	tasviyesi,	alacaklı	devletlerle	Osmanlı	Devleti’nden	ayrılan	

devletler	 arasında	 görüşülmüş	 ve	 bir	 ödeme	planı	 belirlenmiştir.	 Ancak	 bu	 planın	 uygulanması	 sırasında	 sorunlar	

yaşanmış;	Türkiye,	en	çok	Fransa	ile	borçlar	konusunda	anlaşmazlığa	düşmüştür.

–	 18	Haziran	1928	tarihinde	Fransa	ile	borçların	ödenmesi	konusunda	yeniden	görüşülmüş	ve	anlaşmaya	varılmış,	

borçların	ödeme	şekli	ve	miktarı	belirlenmiştir.	Borç	ödemesi	ancak	1954’te	bitmiştir.

D. NÜFUS MÜBADELESİ (ETABLİ) SORUNU (10 HAZİRAN 1930)
–	 Lozan	Barış	Antlaşması’na	göre	Türkiye’deki	Rumlarla,	Yunanistan’daki	Türkler	karşılıklı	olarak	yer	değiştirecekler

di.		Fakat	Batı	Trakya’daki	Türkler	ile	‹stanbul’daki	Rumlar	bu	değişimin	dışında	tutulacaktı.

–	 Antlaşmanın	uygulama	aşamasında	Yunanistan,	‹stanbul’da	daha	fazla	Rum	bırakmak	istemiş,	Türkiye		ise	bu	is

teğe	karşı	çıkmıştır.	Bu	nedenle	çıkan	anlaşmazlıklar,	10	Haziran	1930’da	Yunan	Başbakanı	Venizelos’un	Türkiye’yi	

ilk	kez	ziyaret	etmesiyle	çözümlenmiştir.

–	 Bu	ziyaret	ile	TürkYunan	ilişkileri	düzelmiş,	1934’te	Balkan	Antantı’nın	imzalanmasına	zemin	hazırlamıştır.	İki	ülke	

arasında	dostluk	ve	yakınlaşma	1954’te	başgösteren	Kıbrıs	sorununa	kadar	devam	etmiştir.
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1930 Antlaşması, Türk - Yunan ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattı. Türk Hükümetinin daveti üzerine Venizelos, 29 Ekim 1930 
tarihinde Türkiye’yi ve Başbakan İsmet İnönü de Ekim 1931’de Yunanistan’ı ziyaret etti.

NOT

Atatürk ve Venizelos

6

 

Aşağ›daki boşluklar› uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Atatürk	dönemi	Türk	dış	politikasında	özellikle	.....................................	Antlaşması’ndan	arta	kalan	sorunların	çözü

müyle	ilgilenilmiştir.

2. Türk	hükümeti	.....................................	sorununu	iç	sorun	sayarak	görüşme	konusu	yapmamıştır.

3.	 Musul	sorunu,	Cumhuriyet	Dönemi’nde	Türkiye	ile	.....................................	arasında	yaşanan	bir	mesele	olmuştur.

4.	 Musul,	1926	.....................................	Antlaşması	ile	Irak’a	bırakılmıştır.

5. Türkiye	dış	borçlar	sorununu	özellikle	.....................................	ile	yaşamıştır.

6. Nüfus	mübadelesi	sorunu	Türkiye	ile	.....................................	arasında	yaşanmıştır.

7.	 Lozan	 Antlaşması’na	 göre	 .....................................	 kentindeki	 Rumlar	 ile	 .....................................	 bölgesindeki	

Türkler	mübadele	dışında	tutulmuştur.

8.	 Atatürk	dönemi	Türk	dış	politikasında	...............................	ve	...............................	ilkeleri	esas	alınmıştır.
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E. TÜRKİYE’NİN MİLLETLER CEMİYETİ’NE GİRİŞİ (18 TEMMUZ 1932)

–	 Milletler	Cemiyeti,	1918’de	ABD	Başkanı	Wilson’un	ilkeleri	doğrultusunda	kurulmuştur.

–	 Bu	cemiyetin	temel	amacı,	uluslararası	anlaşmazlıkları	barışçı	yollarla	çözümlemek	ve	böylece	dünya	barışını	ko

rumaya	çalışmaktır.	Ancak	bir	süre	sonra	bu	cemiyet,	büyük	devletlerin	çıkarına	hizmet	etmeye	başlamıştır.

–	 Türkiye,	dünya	barışına	yaptığı	katkılar	nedeniyle	Milletler	Cemiyeti’ne	girmeye	çağrılmıştır.	Türkiye	bu	cemiyetin	

işlemesindeki	aksaklıkları	bilmekle	beraber;	dünya	siyasetiyle	bütünleşmek,	 “Yurtta	Sulh	Cihanda	Sulh”	 ilkesi	 ile	

dünya	barışının	korunması	 için	beslediği	 iyi	niyeti	göstermek	amacıyla	yapılan	çağrıyı	kabul	ederek	18	Temmuz	

1932’de	Milletler	Cemiyeti’ne	üye	olmuştur.

Milletler Cemiyeti Toplant›s›

Yeni Türk Devleti’nin;
– “Yurtta ve dünyada barış” ilkesini benimsemesi,
– Stratejik öneminin olması,
– Cemiyet üyesi devletlerin Alman ve İtalyan yayılmacılığına karşı Türkiye’yi yanlarına alma düşüncesi, 
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne çağr›lmas›nda etkili olmuştur.

NOT

F. BALKAN ANTANTI (9 ŞUBAT 1934)
–	 Faşist	‹talya	ve	Nazi	Almanyası’nın	saldırgan	ve	istilacı	politikalarına	karşı	bir	önlem	almak	üzere;	Türkiye’nin ön

cülüğünde	Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya	arasında	kurulmuştur.

–	 Balkan	Antantı’nın	amacı,	taraf	devletler	arasında	karşılıklı	olarak	sınırlarının	güvenlik	altına	alınmasıdır.	Böylece	

Balkanlara	karşı	beliren	tehditleri	önlemek,	komşular	arasında	dostluk	kurmak	ve	güç	birliği	sağlanmak	istenmiştir.

– Bir	 süre	 sonra	 Almanya	 ve	 ‹talya’nın	 baskılarına	 dayanamayan	 Yugoslavya,	 Bulgaristan ile	 1937’de	 antlaşma	

yaparak	antantın	ilkelerine	ters	düşmüştür.

–	 1940	 yılında	 son	 kez	 toplanan	 bu	 antant,	 II.	 Dünya	 Savaşı’nın	 Balkanları	 da	 içine	 alması	 nedeniyle	 bir	 daha	

toplanamamıştır.

Balkan Antantı ile Türkiye batı sınırlarını güvence altına almıştır. Tarihte ilk kez bu dört Balkan devleti Atatürk öncülüğünde bir 
araya gelmiştir.

NOT
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G. MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ (20 Temmuz 1936)
 Nedenleri
❃	 Lozan	Antlaşması’na	göre	silahsız	tutulan	Boğazların	savunmasız	durumda	olması	ve	yeni	bir	dünya	savaşı	tehli

kesinin	belirmesi

❃	 Milletler	Cemiyeti’nin	verdiği	garantinin	yetersiz	kalması

❃	 ‹talya’nın	ve	Almanya’nın	saldırgan	politika	izlemeleri

– II.	Dünya	Savaşı’nın	yaklaşması	üzerine,	Boğazların	savunması	zorunlu	hale	gelmiş	ve	Türkiye,	Milletler	Cemiyeti’nden	

Boğazlar	statüsünün	yeniden	belirlenmesini	istemiştir.	

–	 Türkiye’nin	 haklı	 istekleri	 üzerine	 bir	 konferans	 toplanmış	 ve	 Montrö	 Boğazlar	 Sözleşmesi	 imzalanmıştır.	 (20	

Temmuz	1936)

 Kararları
❃	 Türkiye,	Boğazlarda	asker	bulundurabilecek	ve	Boğazları	dilediği	gibi	silahlandırabilecek

❃ Boğazlar	Komisyonu	kaldırılarak	tüm	yetkileri	Türkiye’ye	verilecek

❃	 Ticaret	gemileri	Boğazlardan	serbestçe	geçebilecek

❃	 Savaş	gemilerinin	Boğazlardan	geçişi	bazı	şartlara	tabi	olacak

❃	 Karadeniz’e	kıyısı	olmayan	devletlerin	bu	denizdeki	savaş	gemileri	sınırlandırılacak

 Önemi 
–	 Boğazlarda	kesin	denetim	sağlanmış	ve	bu	konuda	Lozan	Antlaşması’nın	Türk	egemenliğini	kısıtlayıcı	hükümleri	

ortadan	kaldırılarak	Boğazlar	sorunu	Misakı	Milli	doğrultusunda	çözümlenmiştir.

–	 Bu	sözleşme	ile	Türkiye’nin	uluslararası	politikada	önemi	artmıştır.

–	 Türkiye’nin	Doğu	Akdeniz’deki	güvenliği	ve	durumu	güçlendirilmiştir.

–	 TürkSovyet	ilişkileri	bozulmuş,	bunun	sonucu	olarak	da	Türk‹ngiliz	yakınlaşması	başlamıştır.

Montrö Görüşmelerinde delegeler toplant› s›ras›nda (1936)

 

H. SADABAT PAKTI (8 TEMMUZ 1937)
–	 1935’te	‹talya’nın	Habeşistan’a	saldırması,	Doğu	Akdeniz’de	ve	Ortadoğu’da	güvenliği	tehlikeye	düşürmüştür.

–	 Doğu		Akdeniz		için		“Bizim		Deniz”	terimini		kullanan		‹talya		ve		lideri	Mussolini	Türkiye’yi	ve	Ortadoğu	ülkelerini	
tehdit	etmeye	başlamıştır.

–	 Bu	nedenlerden	dolayı	Türkiye,	doğusunda	bir	güvenlik	alanı	oluşturmak	için	‹ran, Irak ve Afganistan	ile	Sadabat	

Paktı’nı	imzalamıştır.	Bu	pakt	ile	bölgede	barış	ve	güven	sağlanmış,	ancak	II.	Dünya	Savaşı’ndan	sonra	pakt	orta

dan	kalkmıştır.
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Türkiye Balkan Antantı ile batı sınırlarını, Sadabat Paktı ile doğu sınırlarını güvence altına almıştır.

NOT

I. HATAY SORUNU

–	 Fransa	ile	20	Ekim	1921’de	imzalanan	Ankara	Antlaşması	ile	Hatay,	Türkiye’nin	sınırları	dışında	kalmış	ve	Lozan’da	

aynı	statü	kabul	edilmiştir.	1936’da	Fransa	mandasından	kurtulan	Suriye’nin	bağımsızlığını	 ilan	etmesiyle	Hatay	

sorunu	yeniden	ortaya	çıkmıştır.

–	 Türkiye’nin	Milletler	Cemiyeti’ne başvurusuyla,	Hatay’da	halk	oylamasına	karar	verilmiştir.	Atatürk’ün	çabaları	sonu

cunda	yapılan	halk	oylaması	ile	bağımsız	bir	Hatay	Devleti	kurulmuştur.	(2	Eylül	1938)

–	 23	Haziran	1939’da	Hatay	parlamentosu,	oy	birliği	ile	Türkiye’ye	katılma	kararı	almıştır.

Atatürk’ün üzerinde yoğun çalışma yaptığı ve sonucunu göremediği tek dış politika olayı Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma-
sıdır.

NOT

7

Aşağ›daki aç›klamalar› okuyup yanlar›na "D" veya "Y" yazarak doğru ya da yanl›ş olduğunu belirtiniz.

Verilen bilgiler yanl›şsa alt›ndaki boşluğa doğrusunu yaz›n›z.

1. Milletler	Cemiyeti,	Musul	konusunda	Türkiye	lehine	tutum	sergilemiştir.

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

2.	 Montrö	Sözleşmesi	ile	boğazlar	üzerinde	kesin	Türk	egemenliği	sağlanmıştır.

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

3.	 Türkiye,	Balkan	Antantı	ile	bölgesindeki	barışa	katkıda	bulunmuş	ve	batı	sınırının	güvenliğini	sağlamıştır.

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

4.	 Sadabat	Paktı	ile	Türkiye’nin	Suriye	ile	yaşadığı	gerginlik	sona	ermiştir.

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

5.	 1938’de	bağımsız	Hatay	Cumhuriyeti	kurulmuş	ve	parlamentosunun	oy	çokluğuyla	aldığı	bir	kararla	1939	
yılında	anavatana	katılmıştır.

 .....................................................................................................................................................................
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Atatürk’ün ölümü üzerine 11 Kasım 1938 tarihinde toplanan TBMM, Atatürk’ün yakın silah arkadaşı olan İsmet İnönü’yü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçti.

NOT

                           

B. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER
	 I.	Dünya	Savaşı'ndan	sonra	Avrupa'da	özellikle	Fransa	ile	Almanya	arasında	çeşitli	gelişmeler	yaşanmıştır.	Fransa	
ile	 Almanya	 1925'te	 imzaladıkları	 Locarno Antlaşmas› ile	 karşılıklı	 güven	 anlayışını	 geliştirmiştir.	 Bu	 antlaşmaya	
İngiltere,	 Belçika	 ve	 İtalya	 da	 katılmış	 ve	 Avrupa'da	 devletler	 bazı	 sınırlarına	 teminat	 vermiştir.	 (Ancak	 Almanya	
yalnızca	Batı	 sınırları	 için	 teminat	 vermiş,	Doğu	 için	vermemiştir.)	 Locarno	Antlaşması'ndan	sonra	Almanya	yeniden	
uluslararası	işbirliğine	girmiş,	hatta	1926'da	Milletler	Cemiyeti'ne	alınmıştır.	Ancak	bu	antlaşmalar,	Versay	Antlaşması'nı	
zayıflatan	 süreci	 de	 başlatmıştır.	 Bu	 dönemde	 barışın	 devamı	 için	 gerekli	 temellerin	 atılması,	 yani	 silahsızlanma	
çabaları	 önem	 kazanmıştır.	 Dünya	 bu	 şekilde	 devamlı	 bir	 barış	 için	 çabalarken	 (Washington	 Deniz	 Silahsızlanma	
Konferansı,	 Londra	 Deniz	 Silahsızlanma	 Konferansı,	 Kellogg Pakt›,	 Kara	 Silahsızlanma	 meselesi	 gibi)	 I.	 Dünya	
Savaşı'nın	 getirdiği	 yıkım,	 tazminat,	 üretim	 azalması	 gibi	 etkenlerle	 1929'dan	 itibaren	ABD'de	New	York	 borsasının	
çökmesiyle	 patlak	 veren	 dünya	 ekonomik	 bunalımının	 (Kara	Perşembe)	 etkileri	 dalga	 dalga	 dünyanın	 her	 köşesine	

ulaşmıştır.	Bu	da	dünyanın	 siyasal	 atmosferini	 etkilemiş	 ve	 siyasal	 çatışmalar	 peş	peşe	patlak	 vermiştir.

 Bunlardan başl›calar› şunlard›r:

➜	 Japonya'nın	Mançurya'ya	saldırması	(19	Eylül	1931)

➜	 Almanya'da	Nazi	Partisi'nin	iktidara	gelmesi	(30	Ocak	1933)

➜	 Almanya'nın	Avusturya'yı	ilhak	girişimi	(1934)

➜	 Almanya'nın	Versay	Antlaşması'nın	kayıplarından	kurtulması	ve	silahlanmaya	başlaması	(1934)

➜	 İtalya'nın	Habeşistan'ı	işgali	(1935)

➜	 Almanya'nın	Ren	bölgesine	askerlerini	göndermesi	(1936)

➜	 Almanya	ile	İtalya	arasında	Berlin		Roma	Mihveri'nin	oluşturulması	(1936).	Buna	Berlin		Tokyo	Mihveri'nin	(Rusya'ya	

karşı)	eklenmesi	(Anti		Komintern	Pakt)

➜	 İspanya'da	iç	savaş	çıkması	(Milliyetçilerle		cumhuriyetçiler	arasında)

➜	 Japonya'nın	Çin'i	istilaya	girişmesi	(1937)

➜	 Çekoslovakya'nın	parçalanması	ve	Almanya'nın	Çekoslovakya'yı	ele	geçirmesi	(1939)

	 Bu	sorun	ve	gelişmelerle	dünya	yeniden	bir	savaşa	doğru	hızla	ilerlemiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra totaliter rejimlerin kurulduğu ülkeler İspanya (Franco liderliğinde), Almanya (Hitler liderliğinde), İtalya 
(Mussolini liderliğinde)’dır.

NOT
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8

Aşağ›da iki savaş aras› dönemde Türkiye ve Dünya'da yaşanan baz› gelişmeler ve bu gelişmelere ait aç›kla-

malar verilmiştir. Aç›klamalar›n baş›nda bulunan harfi ilgili olduğu gelişmenin önündeki noktal› bölüme ya-

zarak doğru eşleştirmeyi yap›n›z.

    Gelişmeler                                 

............	1. Montrö	Sözleşmesi

............	2. Balkan	Antantı

............	3. 1926	Ankara	Antlaşması

............	4. Locarno	Antlaşması

............	5. Nüfus	Mübadelesi	(Etabli)	Sorunu

............	5. Briand		Kellogg	Paktı

............	6. Sadabat	Paktı

............	7. Yabancı	Okullar	Sorunu

    Açıklamalar                         

A.  Almanya	ve	İtalya'nın	izlediği	yayılmacı	politikalar	karşısında	Türkiye,	Bulgaristan,	Yunanistan	ve	Yugoslavya	ara
sında	imzalanmış	ve	Türkiye	Batı	sınırlarını	güvence	altına	almıştır.

B.  Musul,	Irak'a	bırakılmıştır.

C.  Lozan	Antlaşması'ndan	arta	kalan	ve	Yunanistan'la	yaşanan	bir	meseledir.

D.  1925	yılında	Almanya	ile	Fransa	arasında	uluslararası	barış	ve	işbirliğini	geliştirmek	amacıyla	imzalanmıştır.

E.  Türkiye,	İran,	Irak	ve	Afganistan	arasında	imzalanmış	ve	Türkiye	II.	Dünya	Savaşı	öncesinde	Doğu	sınırlarını	gü
vence	altına	almıştır.

F.  Türk	hükümeti	bu	meseleyi	iç	sorun	sayarak,	diğer	devletlerle	görüşmeyi	reddetmiş	ve	aldığı	kararlara	müdahale	
ettirmemiştir.

G.  Boğazlar	üzerinde	kesin	Türk	egemenliği	tanınmıştır.

H.  I.	Dünya	Savaşı'ndan	sonra	dünya	barışını	korumak	amacıyla	toplanmış,	üye	devletler	savaşı	milli	politikalarına	alet	
etmeyeceklerine	ve	tüm	anlaşmazlıkların	çözümü	için	daima	barışçı	yolları	kullanacaklarına	dair	kararlar	almışlardır.
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1. Mus ta fa Ke mal si ya sal par ti le rin ku rul ma s› na 

des tek ve re rek;

	 I.	 De	mok	ra	tik	 re	ji	mi	 tam	an	la	m›y	la	 uy	gu	la	mak

	 II.	 Hü	kü	me	tin	 de	ne	tlenmesini	 sağ	la	mak

	 III.	 Fark	l›	fi	kir	le	rin	mec	lis	te	tem	sil	edil	me	si	ne	ola	nak	

ta	n›	mak

 amaç la r›n dan han gi le ri ni ger çek leş tir me ye ça-

l›ş m›ş t›r?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yal	n›z	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

2. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde 1950’li y›l la ra ka dar hü-

kü met le rin ça l›ş ma la r› n›n tam ola rak de net le ne-

me me sin de;

	 I.	 Sal	ta	nat	yan	l›	la	r›	n›n	hü	kü	met	te	gö	rev	al	ma	s›

	 II.	 Mec	lis	te	tek	par	ti	nin	ol	ma	s›

	 III.	 Or	du	nun	si	ya	set	ten	ay	r›l	ma	s›

 durumlar›ndan han gi le ri nin et ki li ol du ğu sa vu-

nu la maz?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yaln›z	II	 	 C)	Yaln›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

3. Mus	ta	fa	Ke	mal,	si	ya	si	par	ti	le	rin,	de	mok	ra	si	le	rin	vaz

ge	çil	mez	 un	sur	la	r›	 ol	ma	s›	 il	ke	sin	den	 ha	re	ket	le	 çok	

par	ti	li	 si	ya	si	 ha	ya	ta	 bir	 an	 ön	ce	 ge	çil	me	si	 yo	lun	da	

ça	ba	sar	fet	mifl;	an	cak	ku	ru	lan	par	ti	ler	k›	sa	za	man	da	

amaç	la	r›n	dan	uzak	lafl	t›k	la	r›	için	ka	pa	t›l	m›fl	lar	d›r.

 Bu du ru mun ne de ni, ön ce lik le aşa ğ› da ki ler den 

han gi siy le aç›k la na bi lir?

	 A)	 De	mok	ra	tik	re	ji	min	gerçekleştirilmek	istenmesiyle

	 B)	 Top	lu	mun	çok	par	ti	li	 si	ya	si	ha	ya	ta	he	nüz	ha	z›r	

ol	ma	ma	s›y	la

	 C)	 Re	ji	mi	 teh	dit	 eden	 is	yan	la	r›n	 ç›k	ma	s›y	la

	 D)	 Cum	hu	ri	ye	ti	 ko	ru	ma	n›n	 zor	lafl	ma	s›y	la

	 E)	 Si	ya	si	 par	ti	le	rin	 d›fl	 güç	le	rin	 ç›	kar	la	r›	 doğ	rul	tu

sun	da	 kul	la	n›l	ma	s›y	la

4. Cum	hu	ri	ye	tin	ilan	edil	me	sin	den	son	ra	ül	ke	nin	çe	flit

li	böl	ge	le	rin	de	ayak	lan	ma	lar	ç›k	m›fl	t›r.

 Aşa ğ› da ki ler den han gi si nin bu ayak lan ma la r›n 

ç›k ma s›n da et ki li ol du ğu sa vu nu la maz?

	 A)	 Ba	z›	 mu	ha	lif	 par	ti	le	rin	 is	yan	c›	la	ra	 ce	sa	ret	 ver

me	si

	 B)	 Ye	ni	re	ji	min	tam	ola	rak	be	nim	sen	me	mifl	ol	ma	s›

	 C)	 Dev	le	tin	 sos	yal	 s›	n›f	 far	k›	n›	 red	det	me	si

	 D)	 Hal	k›n	di	ni	duy	gu	la	r›	n›n	ba	z›	çev	re	ler	ce	is	tis	mar	

edil	me	si

	 E)	 Ha	li	fe	lik	ma	ka	m›	n›n	 kal	d›	r›l	ma	s›

5. Şeyh	Sa	it	 ‹s	ya	n›,	Mu	sul’un	Türk	 top	rak	la	r›	 d›	fl›n	da	

kal	ma	s›n	da	et	ki	li	ol	mufl	tur.	

 Bu na gö re,

	 I.	 ‹ç	 po	li	ti	ka	da	 ya	fla	nan	 ge	lifl	me	ler,	 d›fl	 po	li	ti	ka	y›	

et	ki	le	mifl	tir.

	 II.	 Top	lum	sal	 so	run	lar	 ya	flan	m›fl	t›r.

	 III.	 Baz›	 ulusal	 hedefler	 gerçeklefltirilememifltir.

 yar g› la r›n dan han gi le ri ne ula ş› la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›	z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

6. I.	 Dev	let	le	ra	ra	s›	hu	kuk	ku	ral	la	r›	na	say	g›	l›	ol	ma

	 II.	 Ulus	la	r›n	eflit	li	ği	an	la	y›	fl›	n›	be	nim	se	me

	 III.	 Böl	ge	sel	ifl	bir	li	ği	ni	ge	lifl	tir	me

 Yu ka r› da ki ler den han gi le ri nin, Türk d›ş po li ti ka-

s› n›n oluş ma s›n da be lir le yi ci ol du ğu sa vu nu la-

bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III
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7. Tür ki ye’nin 18 Tem muz 1932’de üye ol du ğu Mil-

let ler Ce mi ye ti ’ne gü ven duy ma ma s›n da;

	 I.	 ‹n	gil	te	re’nin	etkisi	alt›nda	ol	ma	s›,

	 II.	 Dün	ya	ül	ke	le	ri	nin	tem	sil	ci	le	rin	den	olufl	ma	s›,	

	 III.	 Bi	rin	ci	Dün	ya	Sa	va	fl›’ndan	son	ra	ku	rul	ma	s›

 du rum la r›n dan han gi le ri nin et ki li ol du ğu sa vu-

nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

8. 1926	 y›	l›n	da	 Tür	ki	ye	 ile	 ‹n	gil	te	re	 ara	s›n	da	 im	za	la

nan	An	ka	ra	Ant	lafl	ma	s›’na	gö	re,	Irak	pet	rol	ge	lir	le	ri

nin	%	10’unun	25	y›l	bo	yun	ca	Tür	ki	ye’ye	ve	ril	me	si	

ka	rar	lafl	t›	r›l	m›fl	t›r.

 Bu du rum aşa ğ› da ki ler den han gi si ne ka n›t gös-

te ri le bi lir?

	 A)	 ‹n	gil	te	re’nin	 Tür	ki	ye	 üze	rin	de	 ha	ki	mi	yet	 kur	du

ğu	na

	 B)	 Irak’›n	ege	men	lik	 ve	ba	ğ›m	s›z	l›k	hak	la	r›	n›n	gü

ven	al	t›	na	al›n	d›	ğ›	na

	 C)	 Tür	ki	ye’nin	 eko	no	mik	 ka	za	n›m	el	de	et	ti	ği	ne

	 D)	 Or	ta	do	ğu’da	ki	 si	lah	l›	 ça	t›fl	ma	la	r›n	 art	t›	ğ›	na

	 E)	 	Arap	halk	la	r›	n›n	 ba	ğ›m	s›z	l›k	la	r›	n›	 ka	zan	d›	ğ›	na

9. Mont rö Bo ğaz lar Söz leş me si’nin “Tür	ki	ye,	 sa	va

fla	gi	rer	ve	ya	sa	vafl	teh	li	ke	si	ile	kar	fl›	la	fl›r	sa	Bo	ğaz

la	r›	is	te	di	ği	gi	bi	aç›p	ka	pa	ya	bi	le	cek.”	mad de si nin;

	 I.	 Tür	ki	ye’nin	ege	men	lik	hak	la	r›	n›n	güç	len	me	si

	 II.	 Bi	rey	sel	öz	gür	lük	le	rin	ge	nifl	le	me	si

	 III.	 Tür	ki	ye’nin	stra	te	jik	öne	mi	nin	art	ma	s›	

 ge liş me le rin den han gi le ri ne or tam ha z›r la d› ğ› 

sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

10. 27	Ağustos	1928'de	kurulan	Briand		Kellogg	Paktı	

ile	taraflar,	savaşı	milli	politikalarına	alet	etmeyecek

lerini,	 anlaşmazlıkların	 çözümü	 için	 savaş	 yoluna	

gitmeyeceklerini,	savaştan	vazgeçtiklerini	ve	bütün	

anlaşmazlıkları	için	daima	barışçı	vasıtaları	kullana

caklarını	taahhüt	etmişlerdir.

 Buna göre, Briand Kellogg Pakt›'n›n kurulmas›;

	 I.	 İnsanlığı	 yok	edici	 silahların	 çeşit	 ve	güçlerinin	

artması

	 II.	 Büyük	 kayıplara	 uğrama	 korkusunun	 tarafları	

anlaşmaya	zorlaması

	 III.	 Savaşla	çözülecek	sorunların	ortadan	kalkması

 durumlar›ndan hangileri ile aç›klanabilir?

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

	 	 	 D)	I,	II	ve	III	 E)	I	ve	III

11. Ha tay’›n ana va ta na ka t›l ma s›n da aşa ğ› da ki ler-

den han gi si nin et ki li ol du ğu sa vu nu la maz?

 

	 A)		Tür	ki	ye	ile	kül	tü	rel	bağ	la	r›	n›n	güç	lü	ol	ma	s›

	 B)	 Tür	ki	ye’nin	ba	fla	r›	l›	bir	dip	lo	ma	si	iz	le	me	si

	 C)	 Tür	ki	ye’nin	böl	ge	sel	ko	nu	mu	nun	güç	len	me	si

	 D)	 Uluslararas›	uygun	bir	ortam›n	oluflmas›

	 E)	 Ha	tay’›n	Su	ri	ye	ile	s›	n›	r›	n›n	ol	ma	s›

12. I.	 Locarno	Antlaşması

	 II.	 Milletler	Cemiyeti

	 III.	 Briand		Kellogg	Paktı

	 IV.	Yalta	Konferansı

 Yukar›dakilerden hangileri I. Dünya Savaş› son-

ras›nda oluşan bar›ş sürecini koruma çabalar› 

aras›nda yer almaz? 

	 A)		I	ve	IV	 B)	Yalnız	IV	 C)	II	ve	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	Yalnız	I	
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1. Mustafa	Kemal,	çok	partili	hayata	geçilmesini	ister

ken;	demokratik	 rejimi	gerçekleştirmeyi,	hükümetin	

denetlemesini	sağlamayı,	farklı	fikirlerin	meclise	gir

mesini	 sağlayarak	 ulusal	 iradenin	 yönetime	 tam	

olarak	yansımasını	sağlamayı	amaçlamıştır.

YA NIT E

2. 1950’li	y›l	la	ra	ka	dar	ik	ti	dar	par	ti	si	d›	fl›n	da	bafl	ka	bir	

par	ti	ol	ma	d›	ğ›n	dan,	yani	çok	par	ti	li	ya	fla	ma	ge	çile

me	di	ğin	den	hü	kü	met	ça	l›fl	ma	la	r›	ye	te	rin	ce	de	net	le

ne	me	mifl	tir.

YA NIT D 

3. Atatürk	döneminde	çok	partili	 hayata	geçilememe

sinin	 nedeni,	 toplumun	 çok	 partili	 hayata	 henüz	

hazır	olmaması	ve	demokrasi	bilincinin	 tam	olarak	

yerleşmemiş	olmasıdır.

YA NIT B

4. Cum	hu	ri	ye	tin	 ilan	 edil	me	sin	den	 son	ra	 ç›	kan	 fieyh	

Sa	it	 ‹s	ya	n›	 ve	Me	ne	men	Ayak	lan	ma	s›	 ül	ke	de	ger

çek	lefl	ti	ri	len	kök	lü	ye	ni	lik	le	re	kar	fl›	bir	tep	ki	olup	bu	

tep	ki	bel	li	güç	ler	 ta	ra	f›n	dan	k›fl	k›r	t›l	m›fl	t›r.	Ayak	lan

ma	lar	da	ha	çok	di	ni	ve	si	ya	si	ka	rak	ter	li	olup	dev	le	tin	

sos	yal	s›	n›f	far	k›	n›	red	det	me	si	nin	bu	ayak	lan	malarla	

bir	il	gi	si	yok	tur.

YA NIT C

5. ‹ç	po	li	ti	ka	da	ya	fla	nan	şeyh	Sa	it	‹s	ya	n›,	d›fl	po	li	ti	ka	da	

Mu	sul’un	kay	be	dil	me	si	ne;	ül	ke	de	bir	is	ya	n›n	ol	ma	s›,	

top	lum	sal	so	run	la	r›n	ya	flan	d›	ğ›	na;	Mu	sul’un	kay	be

dil	me	si	ba	z›	ulu	sal	he	def	le	rin	ger	çek	lefl	ti	ri	le	me	di	ği

ne	ka	n›t	t›r.

YA NIT E

6. Ata	türk	 dö	ne	min	de	 te	mel	le	ri	 at›	lan	 Türk	 d›fl	 po	li	ti

ka	s›	 ba	r›fl	ç›	 bir	 an	la	y›fl	 üze	ri	ne	 otur	tul	mufl	tur.	 Bu	

doğ	rul	tu	da	kom	flu	dev	let	ler	le	ya	p›	lan	ant	lafl	ma	lar	la	

böl	ge	 dev	let	le	riy	le	 ifl	bir	li	ği	 ge	lifl	ti	ril	me	ye	 ça	l›	fl›l	m›fl;	

ulus	la	r›n	eflit	li	ği	ve	dev	let	le	ra	ra	s›	hu	kuk	ku	ral	la	r›	na	

say	g›	l›	ol	ma	pren	sip	le	ri	be	nim	sen	mifl	tir.

YA NIT E



ÇÖZÜMLER

 6
TA

R
İH

48

  
7. 1926’da	 Mu	sul’un	 Irak’a	 ve	ril	me	sin	de	 et	ki	li	 olan	

‹n	gil	te	re’nin	Mil	let	ler	Ce	mi	ye	ti’nde	et	ki	li	ol	ma	s›	Tür

ki	ye’nin	ce	mi	ye	te	duy	du	ğu	gü	ve	ni	azalt	m›fl	t›r.

YA NIT A

8. Tür	ki	ye	An	ka	ra	Ant	lafl	ma	s›’ndan	si	ya	si	bek	len	ti	le	ri

ni	kar	fl›	la	ya	maz	ken,	sa	de	ce	Irak	pet	rol	le	rin	den	bel	li	

bir	sü	re	pay	al	mak	su	re	tiy	le	eko	no	mik	ka	za	n›m	el	de	

et	mifl	tir.

YA NIT C

9. Tür	ki	ye’nin	Bo	ğaz	lar	üze	rin	de	ki	yet	ki	le	ri	nin	art	ma	s›	

ege	men	lik	hak	la	r›	n›n	güç	len	me	si	ne,	Bo	ğaz	lar	üze

rin	de	ki	tam	ha	ki	mi	yet	ise	stra	te	jik	öne	mi	nin	art	ma	s›

na	or	tam	ha	z›r	la	m›fl	t›r.	Bi	rey	sel	öz	gür	lük	le	rin	ge	nifl

le	me	si	an	cak	hu	ku	ki	dü	zen	le	me	ler	le	olur.

YA NIT D

10. Uluslararası	barışı	korumaya	yönelik	Briand		Kellogg	

Paktı'nın	kurulması,	insanlığı	yok	edici	silahların	çeşit	

ve	güçlerinin	artması	ve	dolayısıyla	büyük	kayıplara	

uğrama	korkusunun	tarafları	anlaşmaya	zorlamasıdır.

YA NIT C

11. Ha	tay’›n	Su	ri	ye	ile	s›	n›	r›	n›n	ol	ma	s›	Su	ri	ye	ile	Tür	ki	ye	

ara	s›n	da	so	run	ç›k	ma	s›	na	ne	den	ol	mufl;	Tür	ki	ye’ye	

bağ	lan	ma	s›	n›	zor	lafl	t›r	m›fl	t›r.

YA NIT E

12. Locarno	Antlaşması,	Milletler	Cemiyeti	 ve	Briand	 	

Kellogg	Paktı,	 I.	Dünya	Savaşı	sonrası	barışın	sü

rekliliğini	sağlamaya	yönelik	çalışmalar	arasında	yer	

almaktadır.	Ancak	Yalta	Konferansı	II.	Dünya	Sava

şı'nın	sonlarına	doğru,	savaş	sonrası	kurulacak	dü

zeni	 ve	 yapılacak	 antlaşmaların	 esaslarını	 belirle

mek	amacıyla	toplanmıştır.

YA NIT B
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1. Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›	’n›n	ku	rul	ma	s›		re

jim	kar	fl›t	la	r›	n›n	bu	par	ti	ye	ka	t›l	ma	s›	na	ve	fieyh	Sa	it	

‹s	ya	n›	’n›n	or	ta	ya	ç›k	ma	s›	na	or	tam	ha	z›r	la	m›fl	t›r.

 Bu  bil gi ye da ya na rak aşa ğ› da ki ler den han gi si ne 

ula ş› la maz?

	 A)	 Si	ya	set	te	 ka	r›	fl›k	l›k	la	r›n	 ol	du	ğu	na

	 B)	 Ye	ni	lik	 ha	re	ket	le	rin	den	 vaz	ge	çil	di	ği	ne

	 C)	 Ba	z›	si	ya	si	par	ti	le	rin	hal	k›	olum	suz	et	ki	le	di	ği	ne

	 D)	 ‹n	k›	lap	ha	re	ket	le	ri	ne	kar	fl›	grup	la	r›n	olufl	tu	ğu	na	

	 E)	 Hal	k›n	he	nüz	çok	par	ti	li	yö	ne	ti	me	ha	z›r	ol	ma	d›

ğ›	na

2. II.	 TBMM’de,	 hü	kü	me	ti	 olufl	tu	ran	Cum	hu	ri	yet	Halk	

F›r	ka	s›’n›n	prog	ra	m›	na	mu	ha	lif	olan	ba	z›	mil	let	ve	kil

le	ri	Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›’n›	kur	mufl	lar

d›r.	Fa	kat	bu	par	ti	nin	öm	rü	çok	uzun	ol	ma	m›fl,	ç›	kan	

fieyh	Sa	it	‹s	ya	n›	s›	ra	s›n	da	par	ti	ka	pa	t›l	m›fl	t›r.

 Bu du ru mun, ön ce lik le aşa ğ› da ki ler den han gi si-

ni en gel le di ği sa vu nu la bi lir?

	 A)	 De	mok	ra	si	ye	ge	çi	flin	 tam	ola	rak	 sağ	lan	ma	s›	n›

	 B)	 Ulu	sal	ege	men	lik	an	la	y›	fl›	n›n	uy	gu	la	ma	ya	ko	yul

ma	s›	n›

	 C)	 Hu	kuk	ala	n›n	da	ki	 dev	rim	le	rin	 ya	p›l	ma	s›	n›

	 	 	 D)	 La	ik	 dev	let	 ya	p›	s›	n›n	 pe	kifl	ti	ril	me	si	ni

	 E)	 Eko	no	mik	 ya	t›	r›m	la	r›n	 ya	p›l	ma	s›	n›

3. Ye ni Türk Dev le ti’nde ger çek leş ti ri len;

	 I.	 Te	rak	ki	per	ver	Cum	hu	ri	yet	F›r	ka	s›’n›n	ku	rul	ma	s›

	 II.	 1934	y›	l›n	da	ka	d›n	la	ra	seç	mese	çil	me	hak	k›	n›n	

ta	n›n	ma	s›

	 III.	 Mah	ke	me	ler	de	ka	d›ner	kek	eflit	li	ği	nin	sağ	lan	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, yö ne tim de de mok-

ra tik an la y› ş› güç len dir me ye yö ne lik ol du ğu sa-

vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 			 E)	II	ve	III

4. Ata türk’ün;

	 I.	 Ser	best	Cum	hu	ri	yet	Par	ti	si’nin	ku	rul	ma	s›	n›	des

tek	le	me	si

	 II.	 Sal	ta	na	t›n	kal	d›	r›l	ma	s›	ile	il	gi	li	öner	ge	yi	mec	li	se	

sun	ma	s›

	 III.	 Top	lum	sal	 alan	da	 ka	d›	n›n	 er	ke	ğe	 eflit	 du	ru	ma	

ge	ti	ril	me	si	 için	 ha	z›r	l›k	lar	 yap	ma	s›

 ça l›ş ma la r›n dan han gi le ri, çağ daş ve de mok ra-

tik bir dev le tin ku ru lup ge liş ti ril me si ne önem 

ver di ği ni ka n›t la mak ta d›r?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yal	n›z	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

5. Av ru pa’da si lah lan ma ya r› ş› n›n h›z lan ma s› n›n 

Tür ki ye’yi aşa ğ› da ki ler den han gi si ne yö nelt ti ği 

söy le ne mez?

	 A)	 Yayılmacı	 politikalar	 izlemeye

	 B)	 Bu	lun	du	ğu	böl	ge	de	sa	vun	ma	it	ti	fak	la	r›	n›	ger	çek

lefl	tir	me	ye

	 C)	 Bu	lun	du	ğu	böl	ge	de	si	ya	se	te	yön	ve	ren	bir	dev

let	 ol	ma	ya

	 D)	 Bo	ğaz	la	r›	 ta	ma	men	de	ne	tim	al	t›	na	al	ma	ya

	 E)	 S›	n›r	 gü	ven	li	ği	ni	 ar	t›	r›	c›	 ön	lem	ler	 al	ma	ya

6. Mont rö Bo ğaz lar Söz leş me si’ne gö re;

	 I.	 Bo	ğaz	lar	 Ko	mis	yo	nu’nun	 kal	dı	rı	lıp	 yet	ki	le	ri	nin	

Türk	dev	le	ti	ne	dev	re	dil	me	si,

	 II.	 Tür	ki	ye’ye,	sa	va	şa	gir	me	si	ya	da	sa	vaş	teh	li	ke

si	kar	şı	sın	da	Bo	ğaz	la	rı	ka	pat	ma	yet	ki	si	ve	ril	me

si,

	 III.	 Bo	ğaz	la	rın	 iki	 ya	nın	da	ki	 as	ker	den	 arın	dı	rıl	mış	

böl	ge	nin	 kal	dı	rıl	ma	sı

 ge liş me le rin den han gi le ri bo ğaz lar da Tür ki-

ye’nin et kin li ği nin güç len di ği nin gös ter ge si dir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	I,	II	ve	III

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I	ve	II


